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Apresentação.
O curso prático de hipocoagulação oral, dirigido a especialistas e internos de Medicina Geral
e Familiar, pretende fornecer aos participantes
ferramentas para facilitar a gestão de doentes
hipocoagulados em ambiente de cuidados de
saúde primários, através da revisão de conceitos fundamentais e da discussão de casos
práticos com base nas recomendações e na
evidência cientíﬁca disponível.
O programa, com a participação de um painel
de palestrantes com prestígio cientíﬁco mas
também experiência clínica reconhecidos, será
constituído por quatro módulos em formato de
“e-learning”, um módulo de avaliação e um
módulo ﬁnal em “live-streaming” com a participação de todos os palestrantes para correcção
da avaliação e discussão com os participantes.
Faculty.
Prof. Dra. Júlia Maciel
Prof. Dra. Joana Pimenta
Dra. Luciana Ricca Gonçalves
Prof. Dr. Mário Santos
Dra. Paula Dias
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#jac_e-learning
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Objectivos de aprendizagem.
No ﬁnal do curso, os participantes deverão ser
capazes de:
- Ter uma visão geral da ﬁsiologia da hemostase;
- Conhecer os diferentes fármacos antitrombóticos, compreender os seus mecanismos de
acção e farmacocinética e correlacioná-los
com as suas principais aplicações
terapêuticas;
- Avaliar o risco trombótico e hemorrágico do
doente e aplicar essa avaliação nas decisões
terapêuticas;
- Compreender as semelhanças e diferenças
entre tromboembolismo arterial e venoso
e o papel da hipocoagulação em
ambos os cenários;
- Manusear os anticoagulantes em
diferentes contextos práticos,
reconhecendo a importância de
uma abordagem individualizada;
- Identiﬁcar os doentes/situações
que devem ser referenciados para
seguimento em meio hospitalar.
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Introdução à Fisiologia
da Coagulação e aos
Antitrombóticos
Luciana Ricca Gonçalves & Paula Dias

Sessão 1: Visão geral da hemostase e cascata da
coagulação
Sessão 2: Fármacos antitrombóticos: mecanismos
de acção e principais indicações terapêuticas
- Antiagregantes plaquetários
- Anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K
- Anticoagulantes orais directos (NOACs)

Programa

Take-home messages & Auto-Avaliação.
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Tromboembolismo
arterial (baseado em
casos clínicos)
Mário Santos

Sessão 1: Doente com ﬁbrilhação auricular

#jac_e-learning

- Quem hipocoagular e não hipocoagular –
como utilizar os scores de risco trombótico e
hemorrágico?
- Que fármacos utilizar? E em que dose?
Sessão 2: Doente com prótese valvular
Take-home messages & Auto-Avaliação.
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Tromboembolismo
venoso (baseado em
casos clínicos)
Joana Pimenta

Sessão 1: Tratamento do tromboembolismo venoso
Sessão 2: Prevenção do tromboembolismo venoso
Take-home messages & Auto-Avaliação.
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Questões práticas na
hipocoagulação (baseado em casos clínicos)

Programa

Luciana Ricca Gonçalves

- Hipocoagulaçao nos doentes difíceis: muito idosos,
demência, risco hemorrágico elevado ou hemorragia
recente, insuﬁciência renal: estratégias práticas
- Quando referenciar ao hospital?
- Como e quando suspender a hipocoagulação
para procedimentos invasivos?
Take-home messages & Auto-Avaliação.
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