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CURSO PRÁTICO DE ECOGRAFIA CERVICAL E ECOCARDIOGRAFIA NO
PACIENTE HIPERTENSO
Trata-se de um curso de carácter iminentemente prático, destinado a médicos internos ou especialistas, de várias
especialidades, com interesse em aprofundar as suas capacidades de utilização destas técnicas de avaliação de risco
e lesão vascular. Com o apoio da Siemens, 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.
A frequência de todas as sessões, proporcionará um Diploma confirmativo. O curso terá 20 vagas que serão aceites
por ordem de inscrição, criando-se uma lista de espera de 10 médicos (em caso de desistências).
Se a inscrição não puder ser aceite por ter sido ultrapassada a capacidade, será devolvido o valor. É obrigatória a
inscrição prévia no site do congresso em www.sphta.org.pt

PRACTICAL COURSE OF CERVICAL SONOGRAPHY AND
ECHOCARDIOGRAPHY IN THE HYPERTENSIVE PATIENT
It's a course with a strong practical scope, with residents and specialists of different areas as the target audience, which
have interest in probing these techniques of evaluation of risk and vascular lesion. To all enrolled participants the
opportunity to manipulate the equipment and improve the technique is provided. The course is divided in 4 sessions of
1-2 hours each, in parallel with the remaining scientific program, and there is a limit number of 20 participants.

Os inscritos serão divididos por 2 grupos.
O Grupo 1 inicia o módulo de Ecografia Cervical na 5ª feira e o Módulo de Ecocardiografia no Sábado.
O Grupo 2 inicia o módulo de Ecocardiografia na 5ª feira e o Módulo de Ecografia Cervical no Sábado.

Módulo de Ecografia Cervical
26 de Fevereiro | February

Quinta-feira | Thursday

18h às 20h
SALA VEGA

Sessão 1 | 1st Session
Avaliação Ecográfica Bidimensional dos Vasos do Pescoço:
Determinação da Espessura Íntima Média e Detecção de Placas de Ateroma

27 de Fevereiro | February

Sexta-feira | Friday

18h às 20h
SALA VEGA

Sessão 2 | 2nd Session
Avaliação Hemodinâmica: Doppler Carotídeo;
Índices de Resistência; Estenoses Significativas

Módulo de Ecocardiografia
28 de Fevereiro | February

Sábado | Saturday

18h às 20h
SALA VEGA

Sessão 1 | 1st Session
Avaliação Ecocardiográfica do Paciente Hipertenso
– Hipertrofia Ventricular Esquerda

1 de Março | March

Domingo | Sunday

Sessão 2 | 2nd Session
Avaliação Ecocardiográfica do Paciente Hipertenso
– Função Ventricular Esquerda Sistólica vs Diastólica

10h às 12h
SALA VEGA

