
19 e 20 de outubro de 2018
Grande Hotel SENAC/ Campos do Jordão – SP



SECRETARIA

12h00 às 13h00 INSCRIÇÕES E ENTREGA DO MATERIAL

AUDITÓRIO 01

13h00 às 13h10 ABERTURA DO CONGRESSO 

AUDITÓRIO 01

13h10 às 14h40 DISLIPIDEMIA 1 
Cenário: Paciente jovem com DAC em 
múltiplas artérias coronárias, com várias 
intervenções percutâneas. For a da meta 
de LDL-C com estatina e ezetimiba. 
Discutir adição de fármacos.

AUDITÓRIO 02

13h10 às 14h40 FIBRILAÇÃO ATRIAL 1 
Cenário: idoso com fa e dac com 
indicação de intervenção coronária e 
uso de três agentes. Discutir riscos de 
tromboembolismo e de sangramento. 
Escolha do agente, uso do reversor em 
caso de sangramento. Custo-benefício 
dos novos tratamentos.

AUDITÓRIO 01

14h40 às 16h10 DIABETES 1 
Cenário: DM> 10 anos, HAS, albuminúria, 
obesidade, de alto risco CV. Usa 
metformina e gliclazida, com HbA1c 
>8,0% e requer 3a droga. Um ano após, 
IAM, disfunção ventricular e queda da 
TFG. Abordagem do DM.

AUDITÓRIO 02

14h40 às 16h10 ICC 1 
Cenário: miocardiopatia dilatada com 
fração de ejeção reduzida, na presença 
de HA, diabetes, dislipidemia. Qual a 
abordagem terapêutica e perspectivas 
futuras. Novos agentes para o diabetes / 
ICC? Há benefício de hipolipemiantes na 
ICC II-IV?  E os ácidos graxos ômega-3?

16h10 às 16h30 INTERVALO

AUDITÓRIO 01

16h30 às 18h00 HIPERTENSÃO ARTERIAL 1 
Cenário: Mulher, HAS resistente. Abordar 
diagnóstico, causas 2a, fármacos 
preferenciais e escalonamento, adesão. 
Evolui HAS refratária. Terapêutica 
medicamentosa e indicação tratamento 
intervencionista.

AUDITÓRIO 02

16h30 às 18h00 VÁLVULA ESTENOSE AÓRTICA 
Cenário: idoso com estenose valvar 
aórtica,  assintomática . Após alguns 
anos evolui com sintomas, porém é idoso 
hígido. Apresenta risco cirúrgico elevado 
para cirurgia convencional. Discutir 
cirurgia ou abordagem percutânea. 
Terapia medicamentosa/ terapêutica  
anti-arrítmica.

SALA ÚNICA

18h00 às 19h00 SIMPÓSIO SATÉLITE

19/10 • Sexta-feira

PROGRAMAÇÃO  
PRELIMINAR



AUDITÓRIO 01

08h00 às 09h30 DISLIPIDEMIA 2 
Cenário: DLP mista, DM, HDL-C baixo, 
doença microvascular, fora de meta 
com estatina. Associar fibrato, papel dos 
remanescentes. Evidências de benefício 
de fibratos/estatinas na doença micro  
e macrovascular. 

AUDITÓRIO 02

08h00 às 09h30 DAC CRÔNICA COM TRATAMENTO 
CLÍNICO 
Cenário: lesões coronárias difusas e leito 
distal não apropriado para RM, evoluindo 
com sinais de isquemia e disfunção de 
VE: avaliação funcional/anatômica e 
farmacointervenções. Colocar Angio-CT/
RNM para avaliar viabilidade miocárdica

AUDITÓRIO 01

09h30 às 11h00 GINCANA DE AUSCULTA CARDÍACA.

AUDITÓRIO 02

09h30 às 11h00 DAC CRÔNICA PARA DISCUSSÃO DE 
TRATAMENTO INTERVENCIONISTA / 
CIRÚRGICO 
Cenário: jovem não submetido a 
reperfusão (iam anterior) que evoluiu com  
disfunção ventricular esquerda. Avaliação 
anatômica e funcional, viabilidade 
miocárdica e indicações de tratamento 
percutâneo/cirúrgico

11h00 às 11h20 INTERVALO

AUDITÓRIO 01

11h20 às 12h50 HIPERTENSÃO ARTERIAL 2 
Cenário: Homem jovem, HAS recém 
diagnosticada, resposta insuficiente ao 
tratamento clínico, lesões de órgãos alvo. 
Obeso, roncos. Tratar causa primária/
CPAP/medidas não farmacológica. Valor de 
CPAP/perda de peso na PA. Indicações e 
impacto da cirurgia bariátrica.

AUDITÓRIO 02

11h20 às 12h50 SÍNCOPE – MORTE SÚBITA 
Cenário: jovem, atleta em atividade com 
episódios sincopais durante atividade 
física, e que irá competir na maratona de 
Boston: avaliação quanto aos riscos de 
morte súbita, diagnóstico e tratamento.  
Liberação versus proibição: aspectos 
éticos e legais

AUDITÓRIO

12h50 às 13h50 SIMPÓSIO SATÉLITE

AUDITÓRIO 01

13h50 às 15h20 PERI-OPERATÓRIO DE CIRURGIA NÃO 
CARDÍACA NO CARDIOPATA 
Cenário: Homem, 72 anos, MCP, 
será submetido a cirurgia eletiva de 
prostatectomia radical por neoplasia de 
próstata Gleason 7. ECG sinusal, BRE III 
Grau, FC 64 bpm, CF II/NYHA, tratamento 
otimizado de IC. Avaliar risco CV, escores 
cirúrgicos/cuidados terapêuticos/utilização 
de marca-passo.

AUDITÓRIO 02

13h50 às 15h20 FIBRILAÇÃO ATRIAL 2 
Cenário: mulher com fa em uso de 
cumarínico. É hipertensa, obesa e 
a colonoscopia revela neoplasia 
de colon avançada com indicação 
cirúrgica. Discutir abordagem do uso 
de anticoagulantes, manejo no peri-
operatório. Apresenta sangramento no 
pós operatório. Indicação de agentes 
reversores. Discutir os riscos de 
tromboembolismo e de sangramento. 

AUDITÓRIO 01

15h20 às 16h50 SCASSST 
Cenário: Mulher, dor torácica típica, 
taquicárdica, sem fatores de risco. HD: 
IAMSSST pelo ECG + curva de troponina. 
Causas de IAMSSST na mulher, 
abordagem diagnóstica/terapêutica/ 
indicação estratégia invasiva/dissecção?

AUDITÓRIO 02

15h20 às 16h50 ICC 2 
Cenário: miocardiopata com fração de 
ejeção preservada com fatores de risco, 
como has, diabetes, e dislipidemia. Discutir 
gravidade, abordagem diagnóstica, 
terapêutica e perspectivas futuras. 

16h50 às 17h10 INTERVALO

AUDITÓRIO 01

17h10 às 18h40 SCACSST 
Cenário: Homem, 39 anos, chega com 
IAMCSST anterior extenso, Killip III. Passo-
a-passo do atendimento/hospital sem 
hemodinâmica/abordagem fármaco-invasiva 
ou transferir? Sem critérios reperfusão 
pós TNK. Discutir suporte circulatório, 
abordagem invasiva, medicações na fase 
aguda e após a alta hospitalar.

AUDITÓRIO 02

17h10 às 18h40 VÁLVULA INSUFICIÊNCIA MITRAL 
Cenário: idoso portador de doença 
valvar mitral assintomática em 
acompanhamento clínico. Após alguns 
anos evolui com sintomas ( tonturas, 
dispneia, e arritmia cardíaca). Apresenta 
risco cirúrgico elevado para cirurgia 
convencional. Discutir indicação 
cirúrgica vs. abordagem percutânea. 
Medicamentos que podem ser utilizados 
durante o acompanhamento clínico, 
abordagem terapêutica da arritmia, etc. 

18h40 às 20h25 ENCERRAMENTO COM COQUETEL

20/10 • Sábado



Mais informações: (11) 3181-7429 
www.socesp.org.br

Patrocínio


