Heart-Lung Training Course
XXIV Congresso Nacional de Medicina Intensiva
22 e 23 de Novembro 2021 – Hotel Ipanema Park, Porto

Flow & Ventil8 é um weekend training camp onde finalmente vais compreender a
hemodinâmica e a ventilação. Não há nenhum dia ou paciente em que não tenhas
de pensar sobre estes dois “monstros” numa unidade de cuidados intensivos.
Por isso, criámos um espaço informal de aprendizagem, onde os formandos falam
tanto como os formadores. A interação é a linguagem comum e as dúvidas mais
banais do dia-a-dia são exploradas até saíres com a sensação que não havia mais
nada para perguntar.
Vamos conversar sobre os temas mais quentes, sessões de hands-on e simulação
de ventilação e monitorização hemodinâmica, real case scenarios onde tu vais ser
o especialista on call e pro con debates.
Traz as tuas dúvidas. Nós ajudamos a resolver!
Destinatários:
- Internos de formação específica de medicina intensiva
- Especialistas em formação em medicina intensiva (via clássica)
- Internos de formação específica de Medicina Interna e Anestesiologia
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Programa
Let’s start!
Flow
Choque
Definições e indicadores de bioquímicos
Interação coração – pulmão
Monitorização hemodinâmica – Cateter arterial e PVC
Monitorização hemodinâmica – Ecocardiografia
Monitorização hemodinâmica – Cateter artéria pulmonar e PICCO
Tolerância aos fluídos
coffee
Ventil8
Programação inicial do ventilador
Ventilação do doente restritivo
Ventilação do doente obstrutivo
Resolução de problemas
Lesão pulmonar associada ao ventilador
lunch
Hands-on session
Ventilação do doente restritivo
Ventilação do doente obstrutivo
Resolução de problemas
coffee
Catéter arterial e PVC
Ecocardiografia
Cateter artéria pulmonar e PICCO
Any doubts?
Programa
Problem solving – clinical scenarios
ARDS com cor pulmonale
Choque séptico com disfunção ventricular esquerda
Hemorragia alveolar após enfarte agudo do miocárdio
Deiscência de anastomose intestinal com hipertensão intra-abdominal
Embolia pulmonar com choque hemorrágico
Hipertensão intracraniana com miocardiopatia de stress
lunch
Pro & Con
Avaliação
The end…

