
EchoWeek: 2º Curso Avançado de Ecocardiografia no Período Per-operatório 

 

Organização 

Academia de Anestesiologia da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

Coordenação 

João Pina 

Data 

26-27 de Novembro de 2019 

Local 

Centro Biomédico de Simulação do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto 

Número de formandos 

Recomenda-se um número entre 15 e 30 

Introdução 

Incentivar e divulgar o uso da EcoCG na avaliação perioperatória tornou-se uma prioridade para 

as instituições científicas e de ensino de Anestesiologia. Trata-se de uma técnica não-invasiva, 

de baixo custo operacional, elevada rentabilidade e com impacto na decisão clínica. Exige, no 

entanto, formação e treino. 

Objectivos do curso 

Ensinar técnicas concretas para avaliação CV da volémia, função sistólica e sobrecarga 

pulmonar.  

Metodologia do curso 

Parte teórica-Palestras e Quizz por voto interactivo 

Parte prática-Apoiada em 4 modelos masculinos e num simulador com recurso à Técnica de 

Peyton em 4 passos: 1)Demonstração, 2)Desconstrução, 3)Compreensão e 4)Execução. 

Está prevista a utilização de Eye tracking nos pontos 1 e 4 para análise das diferenças entre a 

observação treinada e a observação do formando. 

Parte competitiva-Baseada em 5 bancas, cada uma com um monitor, com 4 modelos masculinos 

e um simulador, em que cada formando tem que medir 5 diferentes variáveis EcoCG, uma em 

cada banca, em tempo limite, que lhe dá uma pontuação que contribui para os 40% restantes 

da classificação final. 

Bibliografia 

Tendo em atenção o vasto repositório bibliográfico aberto que existe sobre estes temas, os 

formandos são incentivados a usar as fontes que entenderem para se prepararem. Aqueles que 

preferirem, na altura da inscrição podem solicitar através do CEEA, ao coordenador, o apoio 

bibliográfico mínimo. 

Programa  
Dia 26 de Novembro de 2019 

Tema do dia: Choque circulatório (CC) 

 

8:30 – 9:15 h Apresentação do curso 

Fundamentos físicos da EcoCardiografia 

Quizz  

João Pina 



 

9:15 – 10:00 h Veia cava inferior e colapso respiratório 

Passive Leg Raising 

Quizz 

Pedro Cavaleiro 

 

10:00 – 10:15 h Intervalo 

 

10:15 – 11:00 h Débito cardíaco: Métodos, vantagens e desvantagens 

Quizz 

(Aguarda-se confirmação do formador) 

 

11:00 – 11:45 h Choque obstructivo: causas e valorização em EcoCG 

Quizz 

Elena Segura 

 

11:45-12:45 h Integração da EcoCG na avaliação perioperatória 

Quizz 

Hugo Vilela 

 

Total Quizz CC: 40% 

 

12:45 – 14:30 h Almoço 

 

14:30 – 19:30 h Bancas práticas:  

VCI: João Pina 

PLR: Pedro Cavaleiro 

Simpson: Aguarda-se confirmação do formador 

Estudo comparativo dos VE/VD: Elena Segura 

Casos clínicos a propósito (simulador): Hugo Vilela 

 

Intervalo com mesa posta volante a partir das 16:30 h às 17:30 h 

 

 

Dia 27 de Novembro de 2019 

Tema: Dificuldade respiratória (DR) 

 

8:30 – 9:00 h A aurícula esquerda: canário do coração? 

Quizz 

João Pina 

 

9:00 – 9:30 h Hipertensão pulmonar: significado clínico e métodos de avaliação 

Quizz 

Elena Segura 

 

9:30 – 10:00 h Válvula mitral: disfunção e dispneia 

Quizz 

Hugo Vilela  



 

10:00 – 10:30 h Função diastólica: fisiopatologia a valorização clínica no EcoCG 

Quizz 

Pedro Cavaleiro 

 

10:30 – 11:00 h Hipoxémia refractária e FOP: diagnóstico etiológico e técnica com EcoCG 

Quizz 

(Aguarda-se confirmação do formador) 

 

Total Quizz DR: 20% 

 

11:00 – 11:15 h Intervalo 

 

11:15 – 13:00 h Bancas práticas: 

Medir volume da Aurícula Esquerda: João Pina 

Medir gradiente Aurículo-Ventricular Direito: Elena Segura 

Demonstrar o septo inter-auricular: Aguarda-se confirmação do formador 

Estudo do fluxo anterógrado mitral: Hugo Vilela 

Disfunção diastólica (simulador): Pedro Cavaleiro 

 

13:00 – 14:00 h Almoço 

 

14:00 – 19:00 h Sessão de desempenho comparativo (DC) 

Cada formando em cada uma das 5 bancas deverá fazer a medição duma 

variável ecocardiográfica ensinada, a indicar e a executar num tempo limite. A 

aproximação entre o resultado obtido e o valor “Normal”, a determinar para o 

modelo e equipamento em causa, dita a pontuação do formando para cada 

banca que somada nas 5 bancas dará a pontuação da sessão DC a qual, por sua 

vez, contribui com 40% para a classificação final. 

 

Total da sessão DC: 40% da avaliação final 

Intervalo com mesa posta volante a partir das 17:00 e até as 19:00 h  

 

Regras da Sessão de Desempenho Comparativo 

Serão divulgadas na altura da inscrição e na apresentação do curso 

 

Classificação final  

Quizz CC (40%) + Quizz DR (20%) + Sessão DC (40%) 

Certificado de classificação e Prémio para os 3 primeiros lugares da Sessão de DC. 

Aprovação: Classificação ≥ 75% 
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