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25.11

27.11

Apresentação de Comunicações Científicas
Sessão de Posters

Conferência
AngelsIniciative–Ano 5 em Portugal

26.11

Hot Topics
Fatores de risco vascular

Workshop –Painel de Peritos
A melhor estratégia diagnóstica e terapêutica
face a 4 casos clínicos

Tratamento da Diabetes. Objetivo: Controlo glicemia ou
prevenção de eventos vasculares?
Dislipidemia. Tratamento: Como, quem, valor alvo

Medicina Interna
Neurologia
Cardiologia
Neurorradiologia

Encontro com Especialista
Dilemas éticos no doente com AVC. Qual o papel
dos cuidados paliativos?

Conferência
Guidelines no tratamento do AVC- o que
há de novo"

Encontro com Especialista
Complicações da trombectomia mecânica no
tratamento do AVC agudo. Como evitar e tratar

Novas perspetivas
Cuidados pré-hospitalares – Onde tudo começa

Mesa Redonda
Dúvidas na abordagem do doente com AVC

Estratégias de orientação do doente com AVC agudo:
mothership/drip and ship
Unidade móvel de AVC na realidade nacional: utopia ou
realidade

Encerramento do apêndice auricular.
Hipocoagulação no FOP
Terapêutica na carótida web
Hipocoagulação no idoso frágil

Encontro com Especialista
Complicações tardias do AVC - Prioridade à
Reabilitação

Hot Topics
O que aprendemos com a Pandemia

Alterações cognitivas pós-AVC: avaliação e abordagem
Complicações tardias do AVC: como prevenir e tratar
(espasticidade, dor central, ombro doloroso, disfagia)

Prós-Contras

Terapêutica endovascular na trombose basilar
Estratégia antitrombótica na disseção arterial

Mesa Redonda
Particularidades no tratamento da
Doença Vascular Cerebral
AVC na grávida
AVC na criança/jovem
AVC e infeção.
AVC na doença renal crónica terminal

Inscrições no Congresso e nos cursos disponíveis online:
www.spmi.pt/nucleos/nedvc ou www.its-comunicacao.pt

O que mudou no tratamento do doente com AVC agudo
Risco AVC nos doentes com COVID 19. E com as vacinas?

Entrega de prémios do NEDV

AVC e investigação clínica–estágio 3M Oxford
AVC e investigação básica–estágio 3M Madrid
Prémio Mérito Inovação e Dinamismo–estágio 3M em
Barcelona
Cursos Pós-Congresso

Trombólise e Trombectomia
Causas Raras de AVC
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* Os Cursos realizam-se em formato presencial, podendo ser adiados
face à evolução da pandemia COVID-19

