Secção Regi onal do Centr o da Or de m dos Médi cos
8 de j ul ho de 2017: das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Programa
Doenças do ol ho e seus anexos
Pr ocedi ment os mai s comuns

Doenças do Apar el ho Ci rcul at óri o
I C, HTA e DRC
I nsufi ci ênci a car dí aca esquer da
I nsufi ci ênci a car dí aca congesti va e ede ma agudo do pul mão
Hi pertensão, doença car dí aca e doença renal cróni ca

Pr ocedi ment os vascul ares
Acessos vascul ares
Vari zes dos me mbr os i nf erior es e cirurgi a de vari zes
Cri ação de fí stul as arteri ovenosas para he modi áli se
Isque mi a dos me mbr os i nferi ores; angi opl asti a e i mpl ant ação de stents
EVAR
Endarterect omi a
Bypass
Tr o mboe mbol ect o mi a
A mput ação
Reparação de aneuri s mas
E mboli zação
Est enose i ntra-stent; ocl usão de bypass; trombect o mi a de bypass
Fi bri nóli se por catet er i ntra-arteri al
Art eri ografi a e fl uor oscopi a e m pr ocedi ment os vascul ar es

Doenças do apar el ho géni t o- uri nári o
I mpl ant ação de catet er dupl o J
Litotrí ci a extracor poral por ondas de choque
Pi el ografi a

Lesões
Frat uras; frat uras emt or o; frat uras emra mo ver de; classifi cação de Gustil o; fratur as do sacr o
Redução de frat uras
Reparação de trau mati s mo do j oel ho coml esão vascul ar
Cui dados post eri ores em ortopedi a
Co mpli cações
Lesões tendi nosas

GDHs de exceção
Li nha arteri al; sonda nasogástri ca; remoção de CVC; cat et er para di áli se

Pr ocedi ment os cirúrgi cos; pr ocedi ment os a não codifi car
Or gani zação: Or de m dos Médi cos e AMACC
Entrada li vre mas comi nscri ção obri gat óri a
Regi sto de presenças e e missão de certifi cados
Cont act os: a macc @med. up. pt

