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Reunião com a Medicina Geral e Familiar - Um Sábado com a Insuficiência
Cardíaca
O Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca (GEIC) da Sociedade Portuguesa de Cardiologia organiza, dia 10 de
maio, em Guimarães, a Reunião com a Medicina Geral e Familiar, sob o lema "Um Sábado com a Insuficiência
Cardíaca".
Do programa fazem parte três mesas redondas, intituladas:
- “Começando pelo princípio - o diagnóstico de IC”, onde se abordam temas como os contributos do
ecocardiograma e a utilidade das análises ao sangue
- “Como iniciar o tratamento da insuficiência cardíaca”, com intervenções sobre o que é preciso avaliar para tratar
um doente com um bloqueador beta e quando referenciar para a Cardiologia, entre outros temas
- “A voz à Medicina Geral e Familiar – casos clínicos".
O programa pode ser consultado aqui.
A inscrição na Reunião pode ser efetuada online aqui.
GEIC
O Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca (GEIC), sob a coordenação de Brenda Moura, destina-se a "aglutinar
os diversos interessados no estudo da Insuficiência Cardíaca em todo o País, facilitando a sua reunião, a
elaboração de projetos comuns de trabalho, de intercâmbio de rotinas e de informações".
Objetivos do GEIC:
- Intercâmbio científico entre pessoas e centros que se dediquem à Insuficiência Cardíaca;
- Divulgação de temas técnicos e científicos sobre Insuficiência Cardíaca;
- Levar junto da comunidade o conceito de insuficiência cardíaca, o que se poderá efectuar através de organismos oficiais
ou directamente;
- Promover a investigação no campo da Insuficiência Cardíaca através do apoio a projectos de estudo, isolados ou
cooperativos;
- Colaboração no ensino pré e pós-graduado da cardiologia no campo específico da Insuficiência Cardíaca;
- No cumprimento do Artº 42 dos Estatutos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia "dar o seu parecer sobre os trabalhos a
realizar, a publicar, ou a apresentar em Congressos ou outras Sessões Científicas";
- Promover e colaborar em reuniões cientificas de âmbito nacional ou internacional, sobre Insuficiência Cardíaca;
- Promover e apoiar a publicação de trabalhos científicos;
- Promover contactos com grupos estrangeiros congéneres.
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