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Objectivos
Pretende-se promover o ensino/aprendizagem de forma a permitir que os 
participantes possam manter a sua actividade profissional concomitantemente.
Como objectivos principais, os participantes deverão adquirir os seguintes 
conhecimentos através do Curso: 

a)   Fundamentos da ecocardiografia e do Doppler cardíaco; 
b)  Optimização de imagens; 
c)   Técnica de execução da ecocardiografia transtorácica e transesofágica; 
d)   Aprendizagem e treino de interpretação de exames e sua integração clínica, 

com ênfase nas seguintes áreas: avaliação hemodinâmica do doente de 
cuidados intensivos e de anestesiologia, função ventricular, patologia 
do pericárdio, reconhecimento de padrões valvulares estenóticos e 
regurgitantes; 

e) Capacidade de efectuar relatórios. No final do Curso, os participantes 
deverão ter efectuado pessoalmente 30 exames.

Destinatários
Médicos Anestesiologistas, Intensivistas, Internistas, e também Cardiologistas 
ou de outras Especialidades. (Especialistas e Internos do Complementar) com 
interesse em adquirir, aprofundar e rever o estado-da-arte de conhecimentos 
área da Ecocardiografia, incidindo com especial ênfase na vertente de 
especificidade da prática de Cuidados Intensivos e Anestesiologia.

Duração / ECTS
O Curso desenvolve-se em 19 semanas. Ao longo das semanas, o Curso 
desenvolve-se em dois períodos de actividade: a) 10 sessões teóricas e 
teórico-práticas, 2 conferências e sessões opcionais de leitura de exames; 
b) 20 sessões práticas, hands-on. 
Este curso tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 40 unidades 
de crédito ECTS.

Local
Edifício Egas Moniz da FMUL e 
Laboratório de Ecocardiografia – Serviço Cardiologia CHLN/HSM

Diretores do Curso 
Profª Doutora Ana G. Almeida
Prof. Dr. Lucindo Ormonde
Prof. Dr. Carlos França
Prof. Doutor Fausto J. Pinto

Organização
Laboratório de Ecocardiografia do Serviço 
de Cardiologia do CHLM/HSM/Clínica 
Universitária de Cardiologia da FMUL

FMUL
Prof. Doutor José Fernandes e Fernandes
Diretor

Prof. Doutor Rui M. M. Victorino
Presidente do Conselho Científico

Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva
Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
Instituto de Formação Avançada
Faculdade de Medicina de Lisboa
Telf: 21 798 51 49 

E-mail: instfa@fm.ul.pt
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Introdução
A ecocardiografia é na actualidade uma modalidade indispensável 
ao diagnóstico cardiovascular que não se limita à Cardiologia mas 
faz parte, de forma crescente, da prática clínica de diferentes áreas 
médicas entre as quais se contam a Anestesiologia e os Cuidados 
Intensivos. Na realidade, a ecocardiografia surge aqui como point-
of-care, sendo de inultrapassável relevância clínica a informação 
fornecida para diagnóstico, monitorização e selecção terapêutica 
no manejo dos doentes em ambiente peri-operatório e em cuidados 
intensivos. Esta valência de aprendizagem entrou já nos curriculos 
dos anestesiologistas e dos médicos de cuidados intensivos, que 
procuram obter treino e certificação para a sua realização, quer na 
vertente da ecocardiografia transtorácica quer na transesofágica.

Métodos de Ensino/Aprendizagem
O Curso desenrola-se ao longo de quatro meses, possibilitando 
a aprendizagem gradual e a sedimentação de conhecimentos. 
Permitirá aos participantes adquirir conhecimentos teóricos 
e teorico-práticos, em sessões caracterizadas por grande 
interactividade entre docentes e discentes e apoiados por métodos 
de e-learning. A frequência do Laboratório de Ecocardiografia, 
oferecerá a oportunidade de efectuarem pessoalmente e 
acompanharem a realização de centenas de exames, de forma 
supervisada. O treino de interpretação será complementado pelo 
estudo de casos seleccionados, em pequenos grupos, proveniente 
da base de dados do Laboratório que contém milhares de estudos.

Estendendo-se o Curso ao longo de um período apreciável, 
os participantes poderão efectuar concomitantemente treino 
progressivo nos seus próprios Serviços, em particular no que 
diz respeito à execução de exames, que podem depois ser 
supervisados pelo Laboratório Central responsável pelo Curso.

Conteúdos
Em cada semana, os participantes deverão analisar casos que lhe 
são distribuídos. Durante as 5 semanas finais, cada participante 
elaborará um trabalho de revisão sobre um tópico à sua escolha e 
realizará uma prova de avaliação.

As Sessões teóricas semanais incluem as bases teóricas, recomenda-
ções e guidelines, além de numerosos exemplos e casos clínicos. Serão 
ministradas por docentes de reconhecido mérito na Ecocardiografia 
e versarão sobre os seguintes tópicos:

1. Fundamentos físicos da Ecocardiografia. Vias ecocardiográficas. 
Planos da ecocardiografia transtorácica. O exame TT Modo M 
e 2D normal

2. Função sistólica ventricular esquerda e direita

3. Planos principais da ecocardiografia transesofágica (ETE)

4. Fundamentos do Doppler cardíaco. Padrões de fluxo normais 
Hemodinâmica I: Determinação do débito cardíaco  
                                Valorização da veia cava inferior

5. Padrões valvulares estenóticos. Conceitos básicos de avaliação 
de lesões estenóticas

6. Padrões valvulares regurgitantes. Conceitos básicos de avaliação 
de lesões regurgitantes

7. Regurgitação tricúspide Hemodinâmica II:  
Determinação da pressão sistólica da artéria pulmonar 

8. Pericárdio e tamponamento. A eco como guia para a drenagem

9. Função e disfunção diastólica Hemodinâmica III:  
pressões de enchimento ventricular

10. Endocardite infecciosa e massas cardíacas

11. Enfarte de miocárdico e complicações

12. Ultrassonografia do pulmão

13. O doente em shock

14. O doente de trauma

15. O doente ventilado

16. Patologia da aorta

17. Massas cardíacas

18. Miocardiopatias

19. O estudo fast-track no doente crítico

20. Introdução às cardiopatias congénitas do adulto

21. Elaboração de relatórios de exames

Plano de Ensino-Aprendizagem

 HC 
(Horas de Contacto)

ECTS

Sessões Teóricas e 
Teórico Práticas

75 20

Sessões Práticas 60 10

Avaliação 10

                          

Calendário Semanal

SEG TER QUA QUI SÁB
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Todos os Grupos

Sessão 
Prática

Sessão 
Prática

Sessão 
Prática

Sessão 
Prática

Sessões Teóricas 
e teórico-práticas

 
Distribuição dos Discentes: Grupo A, B, C, D - 4 alunos

Data 

2MAR – 6JUL 2013
Elaboração do Trabalho Escrito e Avaliação

6JUL - 13SET

Patrocínio 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia

Sociedade Portuguesa de Cardiologia

MAR-JUL13
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MAR-JUL13
DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail

Especialidade Médica 
 

INSCRIÇÃO

Valor: 2500 €

A inscrição poderá ser paga em parcelas e da seguinte forma:

1ª)  900€ até 1 de Março   |   2ª)  800€ até 15 de Abril   |  3ª)  800€ até 31 de Maio de 2013

Pagamento em Cheque emitido em nome de AIDFM ou Transferência Bancária
Santander Totta - NIB 0018 0000 3666 5472 0018 0

Recibo                       Nome                                                                            Contribuinte

INSTRUÇõES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

instfa@fm.ul.pt
4 - Caso pretenda, poderá remeter a mesma informação via CTT para: 

Instituto de Formação Avançada | Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | Av. Prof. Egas Moniz - 1649-028 Lisboa
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