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cursos prÉ-congresso

acls: 9 e 10 de outubro
itls: 11 e 12 de outubro
via aerea fundamentals: 11 de outubro
via aerea essentials: 12 de outubro

sexta-feira - 13 de outubro

14:30h:   comunicaÇÕes livres e apresentaÇÃo                     
                   de poster´s

16:00h: “governaÇÃo e estratÉgias colaborativas”
                     moderador : enf.º filipe fernandes  - cespu 
visÃo do inem - dr. pedro lavinha

visÃo da anpc - dr. hermenegildo abreu

visÃo do reino unido  -  dr. jamie todd

qualidade e risco no ph - enf. carlos esteves - chma

17:00h: pausa para cafÉ

17:30h: conferÊncia 

                 “eventos adversos de grande magnitude”                                                                             
                     moderador : dr francisco sampaio - chma

                      vivÊncia e organizaÇÃo da r.a. madeira

                          dra. carmo caldeira  - sesaram

18:30h – simulaÇÃo de resposta prÉ-hospitalar             

simulacro multivÍtimas               

sÁbado 14 de outubro 

09:00h - abertura do secretariado

09:30h - “recomendaÇÕes em trauma”

                          moderador: dra. filomena correia - itls portugal

via verde trauma: dr. fernando prÓspero - vmer - vila real

resgate de vÍtimas de trauma - a designar - rsb lisboa

ensino e investigaÇÃo em trauma  - prof. doutor  augusti ruiz  -  

barcelona

imobilizar ou nÃo imobilizar - dr. jamie todd - london

10:30h - pausa para cafÉ

11:00h - sessÃo de abertura

11:30h - “doente crÍtico: tomada de decisÃo”

                     moderador: dr. antÓnio taboas - codu norte

ventilaÇÃo no ph - dr. carlos seco - vmer coimbra

referenciaÇÃo do doente crÍtico  - dra. letÍcia malta

ecmo  - pcr refratÁria no ph - enf. mÁrio branco - h s joÃo

13:00h - almoÇo

14:30h - “o outro lado do life-saving”

                     moderador: prof. doutor. jose antonio - c h porto

famÍlia do doente crÍtico status pos. trauma - dra. sÓnia cunha - 

capic 

reabilitaÇÃo do doente crÍtico - enf. catarina freitas - rovisco pais

follow.up doente criÍtico  - prof. doutora  celeste dias - h s joÃo

quanto custa o doente crÍtico  - ageas seguros

16:00h - pausa cafe

16:30h - debate  - “situaÇÕes de exceÇÃo em emergÊncia"
               moderador:  dr. pedro cruz - jornalista

dr. hermenegildo abreu - prociv

dra. isabel rocha - vmer famalicÃo

prof. doutor augusti ruiz - iem barcelona

capitÃo cunha - gnr - gips - testemunho 

dr. nelson mateus - jornalista - testemunho

17:30h – sessÃo enceramento

comissÃo ciÊntÍfica

dr. manuel rodrigues - diretor clÍnico do chma

enf.ª deolinda vale - diretora enfermagem do chma

professor doutor almeida dias - presidente da

cespu

prof. doutor luÍs silva - cespu 

prof. doutora isabel araÚjo - cespu 

enf.º filipe fernandes - cespu

dr. francisco sampaio - coordenaÇÃo vmer - chma

enf.º carlos esteves - coordenaÇÃo vmer - chma

comissÃo de honra

dr. pimenta marinho - presidente ars norte 

dr. antÓnio barbosa - presidente do chma

professor doutor almeida dias - presidente da

cespu

dr. luÍs meira - presidente do inem

dr. joaquim leitÃo - presidente anpc 

dr. paulo cunha - presidente da cm de v.n. famalicÃo

dr. joaquim couto - presidente da cm de santo tirso

dr. sÉrgio humberto - presidente da cm da trofa

enf.ª ana rita cavaco  -  ordem enfermeiros

dr. miguel guimarÃes - ordem mÉdicos

inscriÇÕes em:

www.cespu.pt   |    www.vmer.chma.pt

cespu formaÇÃo 
rua central da gandra, 1317   
4585.116 gandra paredes          
tel. 224 157 174.06
info@formacao.cespu.pt 
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