1.ª EDIÇÃO
WORKSHOP

Destinatários do curso:

Especialistas de Ortopedia e Neurocirurgia.
Internos 6.º ano de Ortopedia e Neurocirurgia.

ABORDAGEM
ANTERIOR DA COLUNA
COMPLICAÇÕES

Língua de ensino:

A língua de ensino é o Português. Se
houver candidatos de língua estrangeira há
a possibilidade de as sessões teóricas e
práticas serem desenvolvidas em inglês.

08 junho 2018

Horários:

Das 8h00 às 18h00.

10 horas | ECTS 1

Local de realização:

Coordenação:

Centro de Cirurgia Experimental Avançada
– Vila do Conde

Prof. Doutor Guimarães Consciência
Dr. José Miguel Sousa

Inscrições abertas para o Webinar:
01 junho 2018

Informações e Candidaturas

Divisão Académica - Secção de Pós-Graduação
Campo Mártires da Pátria, 130 - 1169-056 Lisboa
posgraduacao@nms.unl.pt | www.nms.unl.pt
+351 21 880 30 66

Patrocínios Científicos
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Organização:

Programa:
31.05.2018 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Envio de material de apoio / bibliografia relativa ao curso.

Apresentação do curso:

Curso teórico-prático de cirurgia da coluna. Inclui sessões teóricas e prática in vivo (porco) de técnicas
cirúrgicas utilizadas na resolução de complicações, gastrointestinais, urológicas, vasculares e pulmonares
associadas a abordagens da coluna vertebral. Dirigido a especialistas e internos do 6.º ano das especialidades
de Ortopedia e Neurocirurgia.

Objetivos gerais:

Formação de competências na resolução de complicações associadas a abordagens anteriores em cirurgia
da coluna. Nível intermédio/avançado.

Objetivos de aprendizagem:

08.06.2018 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08h00 Abertura
Entrega de documentação
08h15 Abertura formal
Guimarães Consciência, José Miguel Sousa
08h30 Módulo 1: Introdução (teórico)
08h30 Anatomia do porco
Miguel Saraiva Lima
08h55 Abordagens anteriores da coluna
Guimarães Consciência

Ao completar o curso o formando deverá ser capaz de:
- Identificar as principais estruturas anatómicas em risco de lesão nas abordagens anteriores da coluna
vertebral.
- Conhecer as principais complicações gastrointestinais associadas a abordagens anteriores da coluna,
familiarizar-se com a sua abordagem e executar as principais técnicas de reparação existentes.
- Conhecer as principais complicações urológicas associadas a abordagens anteriores da coluna,
familiarizar-se com a sua abordagem e executar as principais técnicas de reparação existentes.
- Conhecer as principais complicações vasculares associadas a abordagens anteriores da coluna,
familiarizar-se com a sua abordagem e executar as principais técnicas de reparação existentes.
- Conhecer as principais complicações cardio-torácicas associadas a abordagens anteriores da coluna,
familiarizar-se com a sua abordagem e executar as principais técnicas de reparação existentes.

09h10 Abordagem de complicações gastrointestinais
Rui Mendes

Metodologias de ensino:

10h30 Módulo 2: Execução de técnicas in vivo (Prático)
Instrumentação anterior da coluna lombar
Técnicas de reparação de lesões vasculares, viscerais, ureterais e da bexiga

A metodologia de ensino consiste na apresentação de três módulos complementares.
O módulo inicial estabelece a base teórica de anatomia, principais complicações das abordagens anteriores
da coluna e quais os procedimentos e técnicas de reparação a adoptar.
No segundo e terceiro módulos as técnicas a executar são demonstradas pelo corpo docente numa
apresentação de 5 minutos, sendo o restante tempo dedicado à execução dos mesmos procedimentos pelos
participantes com possibilidade de discussão e esclarecimento de dúvidas.

09h25 Abordagem de complicações urológicas
Estevão Lima
09h40 Abordagem de complicações vasculares
Duarte Medeiros
09h55 Abordagem de complicações cardiotorácicas
José Neves
10h10 Coffee-break

13h30 Almoço
08h00/
13h30

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Webinar – Lisboa e Porto
António Tirado, Vitorino Veludo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Metodologias de avaliação da aprendizagem (avaliação dos alunos):

14h30 Q&A

Corpo Docente:

14h45 Módulo 3: Execução de técnicas in vivo (Prático)
Instrumentação anterior da coluna cervical
Técnicas de reparação de lesões do esófago
Técnicas de reparação de lesões pulmonares
Técnicas de reparação de lesões vasculares

A avaliação será realizada de acordo com a metodologia de feedback bidirecional entre docentes e discentes.

Duarte Medeiros, MD HEM - CHLO
Estevão Lima, MD, PhD - Hospital de Braga
José Neves, MD HSFX - CHLO
Miguel Saraiva Lima, MD, PhD, Agg, FMV - Universidade de Lisboa
Naod Berhanu, MD - HSJ - CHLC
Nélson Carvalho, MD - HSJ - CHLC
Nuno Neves, MD, PhD - Centro Hospitalar de S. João
Ricardo Mendes Almeida, MD, HSFXavier - CHLO
Rui Mendes, MD HEM - CHLO
Tavares de Matos, MD - Hospital dos Lusíadas

17h30 Avaliação
18h30 Encerramento
Entrega de certificados de presença

