
Tivoli Marina Vilamoura - Algarve

 a 129
FEV2012 
www.sphta.org.pt

SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE

HIPERTENSÃO
Portuguese Society of Hypertension

6 CONGRESSO PORTUGUÊS 
DE HIPERTENSÃO

ºº

E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
INTERNATIONAL MEETING 
ON HYPERTENSION 
AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

CURSO PRÁTICO DE ECOGRAFIA CERVICAL VASCULAR

09 FEV | QUINTA-FEIRA 16:00 às   18:00

10 FEV | SEXTA-FEIRA

11 FEV | SÁBADO

12 FEV | DOMINGO

SPH organiza Curso 

 
Entre os dias 9 e 12 de Fevereiro, a Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão, organiza um curso 

.
 
Este curso, de carácter iminentemente prático, está integrado 
no programa do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular Global e destina-se a médicos internos ou 
especialistas, de várias especialidades, com interesse em 
aprofundar 

.
 

 
O curso, dividido em quatro sessões, distribui-se pelos vários dias em que 
decorre o congresso  

 

 
A frequência  as sessões 

proporcionará um Diploma confirmativo.
 
 
“O objectivo principal deste curso pós-graduado é a formação 
mais especializada de médicos na área da hipertensão arterial, 
para que tragam mais-valias à prática clínica e fomentar o 
interesse na investigação nesta área em todo o País, 
contribuindo para um maior sucesso no seu tratamento”.
 
 

Prático de Ecografia Vascular 
Cervical

Prático de Ecografia Vascular 
Cervical

as suas capacidades de utilização desta técnica de 
avaliação de risco e lesão vascular

Com o apoio da Siemens, estará disponível todo o equipamento 
necessário à realização desta acção de formação, onde todos os 
inscritos poderão de facto aprender a manusear e descobrir as 
potencialidades da técnica na avaliação do risco vascular.

 em

de todas (exceptuando a Sessão Livre, 
que será facultativa), 

4 módulos que durarão entre 1 a 2 H cada um, com 
os seguintes objectivos:

1)    Sessão 1 – Avaliação ecográfica bidimensional dos vasos do 
pescoço (detecção de placas de ateroma e determinação de 
espessura íntima média)

2)    Sessão 2 – Avaliação Hemodinâmica (Doppler Carotídeo, índices 
de resistência, estenoses significativas)

3)    Sessão 3 – Novas Técnicas/Metodologias de avaliação vascular 
carotídea (elastografia)

4)    Sessão 4 – Espaço livre para prática de todas as técnicas 
previamente leccionadas.

AVALIAÇÃO ECOGRÁFICA BIDIMENSIONAL DOS VASOS DO PESCOÇO 

(DETECÇÃO DE PLACAS DE ATEROMA E DETERMINAÇÃO DE ESPESSURA 

ÍNTIMA MÉDIA)

AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA (DOPPLER CAROTÍDEO, ÍNDICES DE 

RESISTÊNCIA, ESTENOSES SIGNIFICATIVAS)

NOVAS TÉCNICAS/METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO VASCULAR CAROTÍDEA 

(ELASTOGRAFIA)

ESPAÇO LIVRE PARA PRÁTICA DE TODAS AS TÉCNICAS PREVIAMENTE 

LECCIONADAS.

SESSÃO 1 

SESSÃO 2

SESSÃO 3

SESSÃO 4

17:00 às   18:00

17:00 às   18:00

10:30 às   12:30

Entre os dias 9 e 12 de Fevereiro, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, organiza um curso Prático de Ecografia 
Vascular Cervical.
 
Este curso, de carácter iminentemente prático, está integrado no programa do 6º Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global e destina-se a médicos internos ou especialistas, de várias especialidades, com interesse em 
aprofundar as suas capacidades de utilização desta técnica de avaliação de risco e lesão vascular.
 
Com o apoio da Siemens, estará disponível todo o equipamento necessário à realização desta acção de formação, onde 
todos os inscritos poderão de facto aprender a manusear e descobrir as potencialidades da técnica na avaliação do risco 
vascular.
O curso, dividido em quatro sessões, distribui-se pelos vários dias em que decorre o congresso em 4 módulos que 
durarão entre 1 a 2 H cada um, com os seguintes objectivos:

A frequência de todas as sessões (exceptuando a Sessão 4, que será facultativa), proporcionará um Diploma confirmativo. 

“O objectivo principal deste curso pós-graduado é a formação mais especializada 
de médicos na área da hipertensão arterial, para que tragam mais-valias à prática 
clínica e fomentar o interesse na investigação nesta área em todo o País, contribuindo 
para um maior sucesso no seu tratamento”.

 


