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> advanced imaging in patients with valvular and structural disease
> revascularization in complex ischemic coronary disease
> challenges of coronary physiology and imaging
> dealing with ischemic and hemorrhagic risk
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2VRT 2020

1-2 OCTOBER, LISBON, PORTUGAL

O 2VRT 2020 será realizado nos dias 1 e 2 de outubro, em conjunto pela Unidade de Intervenção
Cardiovascular do Hospital de Santa Cruz, CHLO (UNICARV) e a Unidade de Hemodinâmica do
Hospital Fernando da Fonseca, dando seguimento ao êxito alcançado em mais de uma década de
edições.
O progresso permanente do conhecimento no campo cardiovascular torna fundamental a
constante atualização de todos os que colaboram diariamente no cuidado de doentes cada vez mais
complexos.
A evolução na área da intervenção coronária e estrutural transformou a Cardiologia, exigindo
diferentes estratégias que vão desde a terapia com novos fármacos anticoagulantes e
anti-agregantes, o tratamento da hipertensão arterial e abordagem da insuficiência cardíaca de
etiologia valvular. Dentro da Cardiologia, os Laboratórios de Hemodinâmica intervêm com seus
mais recentes desenvolvimentos tecnológicos segundo uma estratégia clínica diária delineada em
parceria com todos os outros profissionais especialistas que operam em nível hospitalar e
ambulatório, e que garantem a continuidade dos cuidados, mesmo a longo prazo.
O 2VRT 2020, está totalmente focado na discussão aberta e informal de todas os colegas e a
cardiologistas de intervenção com que trabalhamos, c contando com a participação ilustre de
várias referências nacionais e internacionais.
A 5ª feira dia 1 será um dia muito interativo e apreciado, com um programa de intervenções
terapêuticas a decorrer na UNICARV e transmitidas via vídeo para o auditório do Piso 7. Antes da
intervenção, irá ser apresentado o contexto clínico, os exames complementares efetuados pelos
doentes e a estratégia terapêutica previamente decidida e que será executada e transmitida via
vídeo para o anfiteatro. Foram selecionados os seguintes casos:
> imagem avançada em portadores de doença valvular e estrutural complexa;
> revascularização na doença coronária isquémica complexa;
> desafios da fisiologia e imagiologia coronária;
> resolvendo o risco isquémico e hemorrágico
Na 6ª feira dia 2 será uma reunião privilegiando o debate sobre os temas quentes da Cardiologia de
Intervenção abordando temas como:
> Sessão INVESTIGAÇÃO sobre ciência básica
> Sessão INOVAÇÃO sobre o novo mundo da Imagiologia em Cardiologia de Intervenção
> Sessão FOCUS sobre Aprendizagem baseada em Complicações
O programa e as inscrições (gratuitas com limite de vagas) encontram-se disponíveis em:
http://www.2vrt.pt/reuniao-anual/

The 2VRT 2020 will be held on Ocotber 1 and 2 is Lisbon, together by the Cardiovascular Intervention Unit of the Santa Cruz Hospital, CHLO (UNICARV) and the Hemodynamics Unit of the Fernando
da Fonseca Hospital, following the success achieved in more than one decade of edits.
The permanent progress of knowledge in the cardiovascular field makes it fundamental to
constantly update all those who collaborate daily in the care of increasingly complex patients. The
evolution in the area of coronary and structural intervention transformed Cardiology, requiring
different strategies and the latest technological developments.
The 2VRT 2020 is fully focused on the open and informal discussion of all the colleagues and
interventional cardiologists we work with and counts on the illustrious participation of several
national and international references.
Thursday, the 1st, will be a very interactive and appreciated day, with a program of therapeutic
interventions taking place at UNICARV and transmitted via video to the floor 7 auditorium. Before
the intervention, the clinical context will be presented, the complementary exams performed by the
patients and the therapeutic strategy previously decided and that will be executed and transmitted
via video to the amphitheater. The following cases will be selected:
> advanced imaging in patients with valvular and structural disease;
> revascularization in complex ischemic coronary disease;
> challenges of coronary physiology and imaging;
> dealing ischemic and hemorrhagic risk
Friday, the 2nd, will be a meeting focusing on the debate on the hot topics of Intervention Cardiology, addressing topics such as:
> RESEARCH session on basic science
> INNOVATION session on the new world of imageology in Interventional Cardiology
> FOCUS Session on Learning Based on Complications
The program and the registrations (free with limit of vacancies) are available at:
http://www.2vrt.pt/reuniao-anual/

