
             Banca simulador torácico
             Banca simulador pericardiocentese
             Banca modelo humano
             Casos clinicos com eco
18h30 - Avaliação do curso e entrega de diplomas

GLOBAL ULTRASOUND CHECK FOR THE CRITICALLY ILL
Curso Pré-congresso 26 Abril 2019

Director do curso: Tomás Lamas
Formadores: Tomás Lamas, João Joao Mendes, Filipe Gonzalez
Número de Formandos: máx 12 (min 10)
Duração: 10h
Custo inscrição: 300 euros
Público alvo: Médicos com experiência ecográfica mínima na abordagem de doentes críticos
Objectivos: O protocolo GUCCI pretende dar as ferramentas essenciais para a abordagem do doente critico de forma a 
chegar a um diagnóstico mais provável de forma eficiente. O curso GUCCI permite treinar a técnica de ecografia dirigida 
consoante o quadro clinico e treinar diversos procedimentos de urgência.
Informações Gerais: A inscrição só será válida se for feito o pagamento até 72 h após a inscrição.
O cancelamento da inscrição só dará lugar a devolução se feito até 14 dias antes do evento.
Em todos os cursos existe um número mínimo de inscritos sem o qual o curso não será realizado. Se se verificar que esse número mínimo de inscrições 
não foi alcançado, todos os inscritos serão informados do cancelamento do curso 10 dias antes da data do mesmo.

ECOGRAFIA NO DOENTE CRÍTICO:

Grupo formado em 2012 com o objectivo de divulgação de técnicas e temas na abordagem do doente 
critico no contexto de Serviço de Urgência, de Cuidados Intensivos e no Bloco Operatório.
O protocolo GUCCI pretende dar as ferramentas essenciais para a abordagem do doente critico de 
forma a chegar a um diagnóstico mais provável de forma eficiente. O curso GUCCI permite treinar a 
técnica de ecografia dirigida consoante o quadro clinico e treinar diversos procedimentos de urgência.

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR:
Ecografia em PCR
Ecografia ABC
Ecografia RUSH/BLUE, etc
Tecnicas Ecoguiadas:
toracocentese/Drenagem torácica;
Pericardiocentese;

Programa: 
09h00 - Boas vindas
09h30 - Conceito GUCCI (PCR vs ABC)
09h50 - Avaliação da PCR
10h10 - Avaliação da Insuf. Respiratória
10h40 - Intervalo
11h10 - Avaliação do choque
11h40 - Ecografia na realização de procedimentos invasivos
12h00 - Almoço
13h30 - Bancas praticas
13h30 - Caso clinico respiratório
14h00 - Caso clinico choque
14h30 - Bancas práticas


