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CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA
E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
Na sequência do êxito das edições anteriores (reflectido por uma frequência média superior a 300 colegas por sessão)
e em resposta a múltiplas solicitações e sugestões entretanto recebidas, a Comissão Organizadora do 9º CPH_RCVG
decidiu incluir novamente no Programa Científico do Congresso um Curso de Pós Graduação em Hipertensão Arterial e
Risco Cardiovascular Global com uma abordagem essencialmente prática e muito interactiva de diversos aspectos
destas nosologias. Será composto por 4 Sessões integradas no Programa, com duração de 60 minutos em cada dia do
evento, ministrada por prelectores de reconhecido mérito científico.

POST GRADUATION COURSE ON HTN
AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK
The Post Graduation Course on HTN has been a sustained success in the previous editions (the last one had over 300
participants in each session). Its aim is to provide a practical and interactive approach of different aspects of Arterial
Hypertension and Cardiovascular Risk. It will consist in 4 Sessions, already presented in the preliminary Program
described above, each one with 60 minutes duration, one per each day of Congress. The lecturers are highly
recognized physicians in the field. The theme of this year's Course will be "Treat to Target". An interactive system is set
to evaluate participants' progression in knowledge comparing answers to question pertaining the scientific content
before and after the lectures.

26 de Fevereiro | February

Quinta-feira | Thursday

17h às 18h

Sessão 1 | 1st Session
Treat to target: Quais são os alvos terapêuticos na HTA, Diabetes e Dislipidemia
em diferentes populações-alvo?
Treat to target: Which are the therapeutic targets in HTN, Diabetes and Dyslipidemia
in different target - populations?

SALA NEPTUNO

Luísa Moreira, Portugal

27 de Fevereiro | February

Sexta-feira | Friday

11h às 12h

Sessão 2 | 2nd Session

SALA NEPTUNO

Treat to target: Quais são / como atingir os alvos de prevenção primária/secundária
e redução do risco cardiovascular global?
Treat to target: Which are/how to achieve primary/secondary prevention and
cardiovascular risk reduction?
Paula Alcântara, Portugal

28 de Fevereiro | February

Sábado | Saturday

11h às 12h

Sessão 3 | 3rd Session
Treat to target: Quais são / como atingir os alvos do tratamento não farmacológico
do paciente com hipertensão e RCV global?
Treat to target: Which are / how to achieve the non pharmacological treatment targets
in the hypertensive patient with high and very high cardiovascular risk?

SALA NEPTUNO

Joana Campina, Portugal

1 de Março | March

Domingo | Sunday

09h às 10h

Sessão 4 | 4th Session

Treat to target: Medidas de promoção da adesão terapêutica no paciente hipertenso,
diabético e com RCV total acrescido
Treat to target: Measures to promote therapy adherence in the hypertensive, diabetic
and higher cardiovascular risk patient
Vítor Paixão Dias, Portugal

SALA NEPTUNO

