
Os objectivos são a aquisição de autonomia em: 
Identificação da anatomia vascular e suas variações anatómicas;
Identificação de veia e artéria em corte transversal e longitudinal;
Preparação do equipamento e cuidados de assépsia;
Utilização básica das diferentes modalidades ecográficas para avaliação vascular;
Manipulação correcta da sonda e agulha em simultâneo:
Utilização básica das diferentes modalidades ecográficas para despiste de pneumotórax.

Destinatários: 
Médicos hospitalares em qualquer etapa da sua formação cuja actividade envolva a colocação 
de acessos venosos centrais. É aconselhável experiência prévia na colocação de acessos 
venosos centrais pela técnica de palpação de referências anatómicas.

Metodologia de Ensino: 
A metodologia de ensino consiste em diferentes métodos: auto-aprendizagem (leitura de mate-
rial de estudo fornecido antecipadamente por via electrónica), método expositivo (por intermédio 
de palestras com recurso a meios audiovisuais), treino prático (‘método dos 4 passos’).

Metodologia de Avaliação e Emissão de Certificado: 
A avaliação é contínua. A emissão de Certificado requer a assistência e participação em 100% 
da duração do Curso.

Número de horas de aprendizagem: 
O tempo efectivo de aprendizagem é de 7 horas: formação teórica 3h + formação prática 4h.

Programa:

09h00 - Registo

09h15 - Sessão teórica

              Introdução
              Conceitos básicos de ecografia

Anatomia vascular e referências anatómicas palpáveis

10h45 - Coffee break

Técnica de canulação de acesso venoso central
Técnica de canulação de acesso venoso periférico

             Complicações e truques

12h30 - Almoço

13h30 - Sessão prática 

Treino da utlização da sonda em modelo humano
Treino utlização da sonda e agulha em simulador 

              Visualização da realização da técnica in vivo

17h30 - Encerramento

CURSO PRÁTICO DE ACESSOS VASCULARES ECOGUIADOS (CAVE)
Curso Pré-congresso 26 Abril 2019

Director do curso: Tomás Lamas
Formadores: Tomás Lamas, Miguel Borges Santos, Simão Rodeia, Lucia Proença, Filipa Monteiro
Número de Formandos: máx 12 (min 10)
Duração: 7h
Custo inscrição: 170 euros
Público alvo: Cardiologia, Medicina Interna, Cirurgia Cardiotorácica, Cuidados Intensivos
Objectivos: Aquisição de fundamentos e competências básicas para uma futura utilização autónoma desta técnica. 
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.

Introdução:

A colocação de acessos venosos centrais é muito frequente em Cardiologia, nomeadamente 
para administração de vasopressores, pacing provisório, cateterismo direito para biópsia endo-
miocárdica ou avaliação hemodinâmica. A colocação destes acessos é feita habitualmente utili-
zando as referências anatómicas e a palpação das artérias e associa-se a uma taxa significativa 
de complicações.
A colocação de acessos com recurso à ecografia demonstrou em múltiplos estudos ter maior 
taxa de sucesso e menor incidência de complicações e está actualmente recomendada por múl-
tiplas entidades, nomeadamente pela NICE e pela American Society of Echocardiography.
A técnica de colocação de acessos com recurso à ecografia está ainda pouco difundida em Por-
tugal. Os critérios para a utilização autónoma desta técnica são: conhecimento de aquisição, 
interpretação e utilização dinâmica de ecografia vascular e treino supervisionado em 10 casos 
(parte em modelos).

Objectivos Específicos: 
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Metodologia de Ensino: 
A metodologia de ensino consiste em diferentes métodos: auto-aprendizagem (leitura de mate-
rial de estudo fornecido antecipadamente por via electrónica), método expositivo (por intermédio 
de palestras com recurso a meios audiovisuais), treino prático (‘método dos 4 passos’).

Metodologia de Avaliação e Emissão de Certificado: 
A avaliação é contínua. A emissão de Certificado requer a assistência e participação em 100% 
da duração do Curso.

Número de horas de aprendizagem: 
O tempo efectivo de aprendizagem é de 7 horas: formação teórica 3h + formação prática 4h.

Programa:

09h00 - Registo

09h15 - Sessão teórica

              Introdução
              Conceitos básicos de ecografia
              Anatomia vascular e referências anatómicas palpáveis

10h45 - Coffee break

             Técnica de canulação de acesso venoso central
             Técnica de canulação de acesso venoso periférico
             Complicações e truques

12h30 - Almoço

13h30 - Sessão prática 

              Treino da utlização da sonda em modelo humano
              Treino utlização da sonda e agulha em simulador 
              Visualização da realização da técnica in vivo

17h30 - Encerramento


