ULTRASSONOGRAFIA NA AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA DE ENFERMAGEM
ULTRASOUND NURSING CARE
9 de Abril 2011 | 9th April 2011
Auditório do Hospital da Luz

Empowering Life Support Protocols with

UltraSound Nursing Care
[US NURSE]

Destinatários: Enfermeiros | Valor da Inscrição: 200 Euros
Inscrições em: www.advita.pt/gesnet/cursos-ultrasonografia-em-suporte-de-vida-para-enfermeiros
www.windfocus.org

WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound)
O conceito de ultrassonografia crítica e emergente, realizada em cenários críticos ou emergentes (unidades de
cuidados intensivos ou intermédios, serviços de urgência, reanimação pré ou intrahospitalar, ambientes de catástrofe,
ajuda humanitária, operações tácticas), baseia-se na realização de exames no local de prestação de cuidados
(”point-of-care”), pelos profissionais de saúde envolvidos na ressuscitação e abordagem directa dos doentes.
Nestes contextos, a aquisição e interpretação rápida e metódica, da cabeça ao pescoço (”Head-to-Toe Fast ABCDE
Echo”), integrada nos protocolos de ressuscitação clínica (vital ou traumática), permite a tomada de decisões rápidas
em termos de diagnóstico, triagem e terapêutica a instituir, constituindo uma extensão do exame objectivo,
contribuindo para a melhoria da sobrevida dos doentes.
Tendo como ponto de partida esta abordagem global, são desenvolvidos Cursos em áreas específicas relacionadas com
a emergência e cuidados críticos, destinados a médicos e enfermeiros.
A utilização da ultrassonografia por enfermeiros, no âmbito crítico e emergente, constitui uma mais valia na execução
de técnicas e na avaliação de procedimentos, contribuindo seguramente para a melhoria da qualidade global da
prestação de cuidados.

Consultores Científicos | Scientific Advisors:
Raffaele Brognaro | Matteo Vargin | Carlos Palos | Cláudia Febra | Isabel Esperança

Organização | Organization:
Espírito Santo Saúde | Winfocus

Contactos | Contacts:
Secretariado:
Hospital da Luz - Avenida Lusíada, 100 - Lisboa - Tel.: 217 104 400 - www.hospitaldaluz.pt
Teresa Moreira Pires | tpires@hospitaldaluz.pt

Inscrições | Registration:
www.advita.pt/gesnet/cursos-ultrasonografia-em-suporte-de-vida-para-enfermeiros
http://www.winfocus.org/registration
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08:30

REGISTRATION

09:00

Introduction and presentation of the Course

09:30

Physics and technology of Ultrasound

10:00

Basic semeiotic Ultrasound applied to vascular system

10:30

COFFEE BREAK

10:45

US-guided peripheral vascular access

11:15

Thorax Ultrasound: nursing application

11:45

Pelvic Ultrasound: nursing application

12:15

Pre-hospital Ultrasound: nursing application

12:45

LUNCH

14:00

Workstation: Vascular access, Caliber vena cava, Measure residual bladder.
Practice on phantoms and live model scanning

17:00

SESSION CLOSURE

