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I Curso Pós-Graduado de Actualização

ECOCARDIOGRAFIA HANDS-ON

18 e 19 de Novembro de 2011

Edifício Egas Moniz
Laboratório de Ecocardiogra=a – Serviço Cardiologia do CHLN / HSM

Directores do Curso Prof.ª doutora ana G. almeida
Prof. doutor Fausto J. Pinto
Prof. dr. carlos França
Prof. dr. lucindo ormonde

Unidades Responsáveis serviço cardiologia, FMul e cHln/HsM
serviço de anestesiologia do cHln/HsM
serviço de Medicina intensiva do cHln/HsM

Patrocínio sociedade Portuguesa de anestesiologia
sociedade Portuguesa de cardiologia

Organização instituto de Formação avançada – FMul
aidFM
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desTinaTáRios

o curso destina-se a médicos anestesiologistas, intensivistas, internistas e também
cardiologistas ou de outras especialidades (especialistas ou internos do comple-
mentar) com interesse em adquirir, aprofundar ou rever o estado-da-arte de co-
nhecimentos na área da ecocardiograNa

o curso tem a duração de 30 horas e compreende componentes teóricos interactivos
e práticos, com exercícios de interpretação e períodos destinados a realização de exa-
mes (hands-on) e avaliações. o formato consubstancia um curso de aperfeiçoamento
do instituto de Formação avançada da Faculdade de Medicina da universidade de lis-
boa, sendo creditado nesse sentido em 2 créditos ecTs.

obJecTiVos

apreender conhecimentos e treino na área da ecocardiograNa, especifícamente des-
tinada ao contexto da anestesiologia e dos cuidados intensivos, incluindo a aquisi-
ção dos planos básicos de ecocardiograNa transtorácica e transesofágica, a
optimização da imagem, a revisão das principais patologias do doente crítico, em
cuidados intensivos e no contexto anestésico. serão revistos os principais quadros
do doente instável e sua monitorização.

Pretende-se que os discentes apreendam conhecimentos práticos de aplicação clínica
da ecocardiograNa nas áreas mencionadas, nomeadamente os resultantes da utili-
zação das recomendações de aquisição e interpretação de imagens.

no Nnal do curso, os participantes deverão ter aprendido:
– Realizar um exame ecocardiográNca básico dirigido
– compreender os princípios da ecocardiograNa e do doppler
– optimizar as imagens e identiNcar os artefactos principais
– identiNcar as causas major de instabilidade cardiovascular e patologias cardíacas

relevantes no doente crítico ou em ambiente anestésico
– Monitorizar hemodinamicamente um doente

ouTRas inFoRMações

a inscrição neste curso confere prioridade na inscrição no curso Pós-Graduado de
aperfeiçoamento em ecocardiograNa, para Médicos anestesiologistas, internistas
de Medicina e em cuidados intensivos, curso de aperfeiçoamento que terá início em
novembro de 2011. o valor da inscrição do presente curso deduzir-se-á na inscrição
no curso Pós-Graduado de aperfeiçoamento.

Valor: 250,00 € – curso limitado a 20 participantes

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Instituto de Formação Avançada

Secretariado Faculdade de Medicima de lisboa
instituto de Formação avançada
email – instfa@fm.ul.pt
Telefone – 217985149
Fax – 21 798 51 50

�Faculdade de Medicina de lisboa
Director
Prof. doutor José Fernandes e Fernandes

Presidente do Conselho Cientí=co
Prof. doutor Rui M. M. Victorino

Presidente do Conselho Pedagógico
Prof. doutor Miguel oliveira da silva
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Abertura do Secretariado

Abertura. Apresentação do Curso
AnaG.Almeida, LucindoOrmonde,
Carlos França, Fausto J. Pinto

Fundamentos da Ecocardiogra3a. Ecocardiograma
ModoMe 2Dnormal
AnaG.Almeida

Função sistólica do ventrículo esquerdo e direito
Manuela Fiuza

Planos principais do eco transesofágico
AnaG.Almeida

Intervalo

Fundamentos e padrões doDoppler cardíaco
Hemodinâmica I: Determinação do débito cardíaco
CláudioDavid

Função diastólica
Hemodinâmica II: Pressões de enchimento ventricular
Fausto J. Pinto

Exercícios de interpretação
Fausto J. Pinto /AnaG.Almeida

Padrões valvulares regurgitantes
Avaliação básica das regurgitações valvulares
ArmandoBordalo

Intervalo de almoço

Regurgitação tricúspide
Hemodinâmica II: pressão auricular direita
e arterial pulmonar
PedroCarrilho Ferreira

Padrões valvulares estenóticos
Avaliação básica das estenoses valvulares
Doroteia Silva

Exercícios de interpretação
AnaG.Almeida / Fausto J. Pinto

Pericárdio e tamponamento
JoãoMarques

Intervalo

Introdução

Estudos hands-on no Laboratório
de Ecocardiogra3a
ArmandoBordalo, CláudioDavid,Doroteia Silva,
Cláudia Jorge, PedroC. Ferreira, PaulaCosta,
AnaG.Almeida

Intervalo de almoço

Exercício: O doente ventilado
CláudioDavid

Exercício: A ecocardiogra3a e a 4uidoterapia
Luís Rosário

Exercício. O doente em shock
SusanaMartins

Exercício: O doente de trauma
HugoCorte Real

Oexame fast-track
ArmandoBordalo,HugoCorte Real,Fausto Pinto

Intervalo

Exercícios eTeste de avaliação

Encerramento

18 DE NOVEMBRO, 6ª FEIRA

19 DE NOVEMBRO, SÁBADO
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15H35-16H00
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16H00-17H30
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17H30

Miocardiopatias
JoãoMarques

Massas cardíacas
M.GatoVarela / AndreiaMagalhães

Endocardite infecciosa
JoãoNóbrega

Enfarte demiocárdio e complicações
Cláudia Jorge

Aultrassonogra3a do pulmão
JoãoSantos Silva

Patologia da aorta
AnaAlmeida

Exercícios de interpretação

B O L E t I M D E I N S C R I ç ã O

I CURSO PÓS – GRADUADO DE ACtUALIZAçãO EM
ECOCARDIOGRAFIA HANDS-ON

18 e 19 de Novembro de 2011

nome:______________________________________________

__________________________________________________

Telefone: _______________________

Morada:_____________________________________________

___________________________código Postal: _________-_____

localidade: ___________________________________________

email: ______________________________________________

especialidade Médica: ____________________________________

local de Trabalho: _______________________________________

categoria ProNssional: ____________________________________

contribuinte nº ________________________________________

Valor da inscrição: 250,00€

Recibo em nome de:
__________________________________________________

Pagamento: (cheque endossado a aidFM) – cheque n.º ________________

banco _________________________________data ___/___/___
ou
Transferência bancária – sanTandeR ToTTa – nib 001800003666547200180
(enviar comprovativo e o boletim de inscrição)
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