
Como melhorar ligação pré-hospitalar/hospital : Um País ou
vários Países?
Inovação nos cuidados pré-hospitalares: onde estamos e para
onde vamos?

Sexualidade pós AVC. Impacto na qualidade de Vida. Um
assunto esquecido? 
Novos Avanços na reabilitação e sua aplicação na prática
clínica: oportunidades e desafios

ASPECTS ou TC de perfusão, em doentes sem hora de
instalação de défices definida, para decisão de trombólise
Doentes hipocoagulados com NOAC – não realizar
trombólise se última toma há<48h ou dosear fármaco,
reverter hipocoagulação e realizar trombólise

Como prever o risco de AVC hemorrágico e o risco de AVC
isquémico nos doentes hipocoagulados em prevenção
primária
Anticoagulação no doente com FA e múltiplas comorbildades
- iniciar, continuar ou parar – qual a melhor opção
Reinício de hipocoagulação oral em doentes com HIC prévia
AVC recorrente em doentes hipocoagulados – implicações
terapêuticas

24.11
Apresentação de Comunicações Científicas

25.11

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

Conferência - Guidelines no tratamento do AVC -
O que há de novo

Novas perspetivas - Cuidados pré-hospitalares 

Encontro com Especialista - Cuidados Pós-AVC 

Prós-Contras

Mesa Redonda - AVC e FA 

Oclusão da artéria central da retina. Como tratar.
Investigação e prevenção secundária 
AVC agudo no doente com neoplasia - Diagnóstico e dilemas
terapêuticas

Aterosclerose intracraniana. Tratamento na fase aguda e
prevenção secundária
Estenose Carotídea Assintomática. Como tratar? 

Antigregação - que fármacos utilizar e quanto tempo
Valor alvo de TA após AVC - quanto mais baixo melhor?
Dislipidemia - objetivo de colesterol LDL após AVC – <70 ,
<55 ou < 40?
Diabetes 

Oclusão da basilar - qual a melhor opção terapêutica na fase
aguda?
Trombólise intra-arterial após trombectomia. O que faltava
para melhor outcome?

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

26.11
 

Conferência Angels Iniciative 

Encontro com Especialista - Particularidades na
abordagem do AVC agudo

Conferência - AVC na Mulher. Quais as
diferenças? O papel da FA

Estado da Arte 

Mesa Redonda - "Pit stop" na prevenção
secundária 

Hot Topics - Tratamento de fase aguda

Entrega de prémios do NEDV

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Cursos Pós-Congresso
Trombólise e Trombectomia
Causas Raras de AVC
Neuroimagem

Formato 
Presencial

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

* Os Cursos realizam-se em formato presencial


