2ª EDIÇÃO 2020 VIRTUAL

Bem-vindos ao Cardio4ALL 2020!
Nos dias 1 e 2 Outubro de 2020 decorrerá o
evento anual de formação, “Cardio4ALL 2020”.

À semelhança do ano anterior, teremos um
excelente programa com muitas sessões
úteis para a prática clínica.
Atendendo à situação epidemiológica atual, tivemos de
adaptar o formato e construir este ano o Cardio4ALL
2020 Virtual. Manteremos sempre os nossos vetores
principais que nos diferenciam:
1) Elevada qualidade do programa e da formação,
trazendo as últimas guidelines e a mais recente
evidência cientíﬁca, de uma forma prática e orientada
para a clínica;
2) Interatividade, com formato adaptado à formação
digital, com possibilidade de participação ativa dos
participantes por televoter e chat ao vivo;
3) Foco na prática clínica, com sessões baseadas em
casos clínicos do dia-a-dia e sempre tentando trazer
aspetos úteis para melhorar o diagnóstico e tratamento
da Doença Cardiovascular.
Este ano teremos também uma grande novidade que é
o lançamento da “App Cardio4ALL” que permitirá o
acesso no smartphone, durante a consulta, a vários
guias práticos de atuação, algoritmos de decisão e
calculadoras que serão úteis para a prática clínica de
todos os médicos.

As inscrições estão abertas. Junte-se a nós!
Cardio4ALL Partilha | Atualização | Prática Clínica
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REMINDER
As inscrições para a 2ª edição
do Cardio4all estão disponíveis.
Garanta já a sua participação!
1 e 2 Outubro
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PROGRAMA
1 Outubro
• Apresentação da App CARDIO4ALL
• Tudo o que há de novo na prevenção
cardiovascular
• App CARDIO4ALL: apresentação do guia
prático de hipocoagulação oral
• Mini-focus: Prevenção cardiovascular na
pessoa com diabetes em 2020
• Interpretação dos “Cardiotestes” do dia-a-dia

2 Outubro
• App CARDIO4ALL: apresentação do guia
prático de abordagem e tratamento da
extrassistolia ventricular e supraventricular
• Dicas práticas para o diagnóstico e
tratamento da insuﬁciência cardíaca
• Problemas da prática clínica do dia-a-dia
• Descomplicando as urgências em cardiologia

PROGRAMA COMPLETO
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