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 › Júlio oliveira
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 › lino Mendes
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 › paulo alves
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 › paulo Costa
 › paulo Martins
 › paulo Mergulhão
 › paulo ramos
 › pedro Campos
 › pedro Carvalho
 › pedro Coimbra
 › pedro graça
 › pedro pimenta
 › pedro sardo
 › pedro Vita
 › raquel Conceição
 › raquel duro
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 › rui pires
 › rui sarmento
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 › sameiro lemos
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 › sara nogueira
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 › simone oliveira
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 › sónia andré
 › susana barradas
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 › Tânia Cordeiro
 › Tânia Furtado
 › Tânia Magalhães
 › Telma nogueira
 › Teresa amaral
 › Teresa Cardoso
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 › Tiago geraldes
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 › Vânia benido
 › Vítor hugo Teixeira
 › Vítor Tedim Cruz
 › Wilian schmitt
 › zélia santos

 › Cursos pré-Congresso:  29 a 31 - março - 2019



8h30-10h30: Mesa de 
TransplanTação. alejandra otero 
Ferreiro; Jorge daniel
 › Indicações e controvérsias no transplante 
hepático. M angeles Vazquez Millan

 › Transplante hepático com doador com 
assistolia tipo 3. alejandra otero Ferreiro

 › Transplante renal de doador vivo. Ines 
esmoris arijon

 › Seleção de dadores de órgãos para 
transplantação. donzília silva

11h00 - 13h00: CuIdados 
InTensIVos. aníbal Marinho; paulo 
Martins
 › Síndrome de Realimentação. Fernando 
próspero

 › Quando iniciar nutrição parentérica no 
doente crítico? pierre singer

 › Indicações para dietas hiperproteicas. 
paulo Martins

 › Como abordar complicações 
gastrointestinais na nutrição entérica. 
Isabel Miranda

14h00-16h00: Modelos de 
InTerVenção eM nuTrIção 
ClínICa eM aMbulaTórIo. lino 
Mendes; aníbal Marinho
 › Normas e orientações. Que implicações 
práticas? Cristina ribeiro

 › Nutrição clínica em ambulatório uma longa 
experiência em prol dos doentes. ana 
lopes

 › Nutrição entérica no ambulatório - que 
resultados? Carla santos

 › Nutrição parentérica em ambulatório – que 
resultados? Jorge Fonseca

16h30 - 18h30: TeCnologIas 
de InTerVenção eM nuTrIção 
ClínICa. abordagens CruCIaIs? 
diana Mendes; lino Mendes
 › Que desafios da eHealth e eNutrition? rui 
silva

 › Apps em nutrição clínica. Como 
rentabilizar? rita Talhas

 › Contributions of artificial intelligence for 
precision nutrition. Mário Macedo

 › Nutriinfluencers e nutrição clínica, sim? 
Filipa Cortez

8h30-10h30: VárIas quesTões 
sobre FerIdas. abílio Cardoso 
Teixeira; alexandre rodrigues
 › Monitorização do risco de UP: pertinente? 
pedro sardo

 › Úlcera por pressão no doente crítico: evitar 
o inevitável? paulo alves

 › Enfermeiros com competência acrescida 
em feridas: utopia? rui pedro silva

 › Damos relevo à nutrição na prevenção e 
tratamento de feridas? diana Mendes

 › Terapêutica nutricional na cicatrização de 
feridas crónicas. Célia lopes

11h00 - 13h00: a eVITabIlIdade da 
IneVITabIlIdade: as úlCeras por 
pressão. rosa nascimento; ricardo 
Cruz
 › Faz-se tudo o que se pode? paulo ramos
 › Conhecimentos e atuações: da evolução 
científica à evidência da prática. paulo 
alves

 › A escolha do material de ação terapêutica: 
é difícil? anabela Moura

 › Novas tecnologias - Caso clínico. nuno 
Correia

14h00-16h00: nuTrIção para 
aTleTas de elITe. Vítor hugo Teixeira
 › Leucina e seus derivados, what’s on? Filipe 
Teixeira

 › Bicarbonato: está na hora de repensá-lo? 
César leão

 › Nutrição na ultraendurance: da teoria à 
Prática. Filipa Vicente

 › Cafeína no desporto: o estimulante pouco 
estimulado. diego brito de souza

16h30 - 18h30: hoT TopICs eM 
nuTrIção. antónio pedro Mendes
 › Substâncias adaptogénicas. nuno borges
 › Dieta cetogénica na perda de peso. pedro 
Carvalho

 › Índice glicémico: um tópico overrated? 
helena Trigueiro

 › “Sem hidratos de carbono, por favor. 
Amanhã o treino é leve!” gabriel Martins

8h30-10h30: CoMplexIdade e 
IndICadores. José antónio pinho; 
Manuela Varela
 › Indicadores sensíveis à tomada de decisão. 
renato pinto

 › Planos de contingência para grandes 
eventos. nélson Coimbra

 › Transporte seguro - intra e inter hospitalar. 
pedro pimenta

 › Carga de trabalho - lotações seguras. 
acácio bernardino

 › Custos de sobreviver na UCI. paulo baltazar

11h00 - 13h00: dIFerenTes 
olhares sobre nuTrIção nos 
hospITaIs. Carlos leite; bruno 
Magalhães
 › A perceção da desnutrição no SU. Inês 
sousa

 › Cuidados nutricionais no doente internado 
em hospital de agudos: verdade / mentira? 
sofia sequeira

 › Os olhos também comem: as restrições 
alimentares em ambiente hospitalar. nélson 
Costa

 › O doente internado em UCI: importância 
atribuída à nutrição. bruno sousa

14h00-16h00: nuTrIção ClínICa 
- “Fora da CaIxa”. Fernando pichel; 
Carla pedrosa
 › Otimizar a prática clínica - evidência vs. 
mundo real. susana Irving

 › Alimentação hospitalar - primeira opção? 
Isabel lourenço

 › Neofobia alimentar, do hospital ao 
domicílio. Tânia Magalhães

 › Literacia nutricional, sua importância na 
comunicação em saúde. pedro graça

16h30 - 18h30: que enFerMageM 
eM CuIdados InTensIVos. 
lIderança, ForMação e paIxão. 
Jandira Carneiro; eduardo alves
 › Riscos Ocupacionais. José david
 › Desafios de gestão institucionais. José 
ribeiro

 › Ameaças e oportunidades. José antónio 
pinho

 › Simulação clínica de alta fidelidade-
Formação avançada. bruno Magalhães

8h30-10h30: unIdades de 
preparação de nuTrIção 
parenTérICa: a nossa realIdade 
e os noVos desaFIos. lisete lemos
 › A realidade de diferentes hospitais: 
CHLN; CHUSJ; CHUC; ULSAM. Filipa 
Cosme; ana Capela; paula pina; rui 
pires.

 › Normas e orientações internacionais. 
sameiro lemos

 › Dúvidas, estratégias e perspetivas 
futuras. lisete lemos

11h00 - 13h00: nuTrIção 
arTIFICIal doMICIlIárIa. pedro 
Campos; patrocínia rocha
 › Perspetiva do farmacêutico hospitalar. 
patrocínia rocha

 › Articulação com os cuidados de saúde 
primários. ana ribeiro; pedro Campos

 › Dificuldades expectáveis na nutrição 
parentérica. gustavo dias

 › Dificuldades expectáveis na nutrição 
entérica. paulina aguiar

14h00-16h00: sIMpósIo bbraun. 
a nuTrIção parenTérICa de 
presCrIção IndIVIdualIzada: 
perTInênCIa e Consensos.
Moderador: a designar
 › Na perspectiva dos cuidados Intensivos.
paulo Martins

 › Na perpectiva da pediatria. a designar
 › Na perspectiva da farmácia. sameiro 
lemos

16h30 - 18h30: hoT TopICs. J M 
lopez perez
 › Código sépsis. a Isabel suarez Freire
 › Manuseio da hipocoagulação no doente 
crítico. Joana ramalho

 › Ecocardiograma no AVC. J M lopez 
perez

 › Quais as indicações para o uso do 
ticagrelor? antónio gaspar.

8h30-10h30: Faz senTIdo o 
rasTreIo do rIsCo nuTrICIonal 
no s CuIdados de saúde 
prIMárIos? liliana Fernandes
 › Perspetiva da Saúde Pública. bruno Castro
 › Perspetiva da Nutrição. rute sá 
azevedo

 › Perspetiva da Enfermagem em contexto 
ECCI. bruno lopes

 › Perspetiva da Enfermagem em 
contexto saúde familiar. sara rufo

11h00 - 13h00: dIsFagIa
 › Unidade de AVC - Conceito e modo de 
trabalho. adriana rua

 › Testes de rastreio de disfagia: estado da 
arte. Joana Teles sarmento

 › Rastreio da disfagia na Unidade de AVC do 
CHTMA. Fernanda Freitas; patrícia Correia

 › Nutrição no doente disfágico. Fátima 
Fonseca

 › Exames auxiliares de diagnóstico da 
disfagia. bárbara Moreira da Cruz

 › Avaliação prática de um doente 
disfágico em contexto de terapia da fala.  
Maria João Ferreira

13h00-14h00: sIMpósIo gerTal. 
CoMo Fazer: da TeorIa à 
práTICa. hélio loureiro; sara nogueira

14h00-16h00: Velhos desaFIos 
na nuTrIção do doenTe CríTICo. 
João lindo simões; emanuela rocha
 › Rastreio nutricional no doente crítico? 
abílio Cardoso Teixeira

 › Da elaboração à implementação de 
protocolos. solange gomes

 › Hospitais e as “ilhas isoladas”. graça lopes
 › Deglutição. Margarida oliveira

16h30 - 18h30: desnuTrIção - a 
IMpleMenTação do rasTreIo. 
Teresa amaral; paula alves
 › A versão Portuguesa do NRS-2022. luís 
Matos

 › O passado. diana Mendes
 › O presente. graça Ferro
 › O futuro. ana lopes

17h30: asseMbleIa geral apnep

8h30-10h30: VenTIlação. 
Fernando rua; Miguel Tavares
 › Volume corrente de 6 ml/kg para todos 
os doentes ventilados? 

 › Ainda existe lugar para manobras de 
recrutamento no ARDS em 2021? antero 
Fernandes

 › Proning- Quando começar? João 
gouveia

 › ECMO VV-Quando começar? roberto 
roncon

11h00 - 13h00: hIperglICeMIa 
InTra-hospITalar. Cláudia amaral
 › Abordagem da hiperglicemia no doente. 
Teresa pereira; Vânia benido

 › Hiperglicemias no peri-operatório. 
Cláudia amaral; Catarina pereira

 › Hiperglicemia e nutrição artificial. sofia 
Teixeira; ana lopes

 › Complicações agudas da hiperglicemia. 
Joana Vilaverde; liliana Fonseca

14h00-16h00: síndroMa do 
InTesTIno CurTo / FalênCIa 
InTesTInal. paula guerra; Marisa 
santos
 › Tipos de intestino curto / falência 
intestinal no adulto. antónio oliveira

 › A realidade na pediatria. helena 
Mansilha

 › Centros de reabilitação intestinal - o que 
podem proporcionar? Jorge Fonseca

 › Inovação terapêutica no Síndrome do 
Intestino Curto: vantagens e limitações. 
beatriz Costa

16h30 - 18h30: doença 
InFlaMaTórIa InTesTInal. 
Marisa santos; luísa barros
 › Nutrição enterica pre-operatória na 
doença de Crohn. anabela rocha

 › Desafios da Colite Ulcerosa Grave. paula 
lago

 › Complicações Infeciosas Graves 
na Doença Intestinal Inflamatória 
sob terapia Imunossupressora/
Biotecnologica. Cândida abreu

 › Sepsis abdominal na Doença de Crohn. 
Tiago guedes

8h30-10h30: hoT TopICs. F J 
blanco sierra; Francisco esteves
 › The never-ending question: Remoção de 
mediadores por TSR, é possível? estevão 
lafuente

 › Técnicas de suporte hepático, ainda 
fazem sentido? aníbal Marinho

 › O papel da pressão transpulmonar no 
ARDS. Igor Milet

 › Hipotermia no doente crítico: faz 
sentido? Júlio nóbrega

11h00 - 13h00: hoT poInTs I. 
alejandra Virgos pedreira; anabela 
santos
 › Ketamina – velho fármaco, novas 
aplicações. ana luísa sá

 › Lidocaína endovenosa: actualidade. 
Carla Cavaleiro

 › Dexmedetomidina – aplicação no bloco 
operatório. José alberto Martins

 › Anestesia opióides free. Fátima Cruz
 › Novidades no tratamento do delirium 
numa UCI. alejandra Virgos pedreira

14h00-16h00: sIMpósIo nesTlé 
healTh sCIenCe - desaFIos das 
dIeTas de TexTura ModIFICada 
na dIsFagIa. daniela dias.
 › Dietas de Textura Modificada na 
abordagem da disfagia. susana Mestre

 › Deficiências nutricionais das Dietas de 
Textura Modificada artesanais: como 
contornar? aline Fernandes

 › Soluções Nestlé Health Science
 ›  16h30 - 18h30: obesIdade 
MórbIda - a IMporTânCIa da 
abordageM MulTIdIsCIplInar. 
Jorge santos; Carla Cavaleiro

 › Considerações cirúrgicas. Jorge santos
 › Considerações anestésicas. Cristina 
Ferreira

 › Avaliação psiquiátrica. palmira goya
 › Avaliação nutricional. alice lopes

8h30-10h30: aTIVIdades espeCIaIs. 
ConTrIbuTo CIenTíFICo para a 
práTICa por exCelênCIa. Tiago 
peixoto; Clarisse Magalhães
 › Estratégias europeia para os cuidados 
informais. bruno Magalhães

 › Integração de cuidados paliativos e 
cuidados intensivos. sandra Martins pereira

 › Desafios para integração de cuidados 
paliativos nos intensivos. Carla 
Margarida Teixeira

 › Gestor da analgesia e sedação. Carla 
Teixeira

 › A dor no doente não responsivo. 
Fernando alves

11h00 - 13h00: nuTrIção ClínICa 
no doenTe onCológICo - 
sIMpósIo FresenIus KabI. aníbal 
Marinho
 › Caquexia oncológica e avaliação do 
estado nutricional. paula ravasco

 › Sintomas com impacto nutricional no doente 
oncológico. Catarina sousa guerreiro

 › A importância da terapêutica nutricional 
no doente oncológico. raquel Conceição

13h00-14h00: 17º préMIo nuTrI-
CIonal ClínICa FresenIus KabI. 
14h00-16h00: nuTrIção eM 
MedICIna InTerna. ricardo 
Marinho; Cristina Fernandes
 › Prevalência de desnutrição na Medicina 
Interna. ricardo Marinho

 › Papel da enfermagem na nutrição. rita 
Ferreira

 › Avaliação da disfagia. sara rodrigues
 › Colocar SNG ou não? Como melhor 
decidir. sara silva

 › Terapêutica nutricional no síndrome 
demencial. ana pessoa

16h30 - 18h30: MonITorIzação e 
VIgIlânCIa. o que sabeMos de 
noVo… sara gandra; rosário Fonseca
 › no doente neurocrítico. leonor Feijó
 › no doente sético. paulo Costa
 › na criança em estado crítico. Manuel 
Cordeiro

 › na grávida. sofia Fernandes

8h30-10h30: InTerVenção na 
obesIdade: da InFânCIa à 
gerIaTrIa. ana Catarina Moreira
 › Na Infância e adolescência. Mónica pitta 
grós dias

 › No adulto. zélia santos
 › Na geriatria. simone Fernandes
 › Na atividade física: da infância à geriatria. 
Carlos Ferreira barrigas

11h00 - 13h00: CalorIMeTrIa 
IndIreTa: poTenCIalIdades eM 
pedIaTrIa. luís pereira-da-silva
 › Do metabolismo à avaliação nutricional por 
calorimetria indireta. luís pereira-da-silva

 › Calorimetria indirecta na anorexia nervosa. 
ana Catarina Moreira

 › Calorimetria indireta no recém nascido 
cirúrgico. susana barradas

 › Calorimetria indirecta na doença de Crohn. 
Tânia Furtado

14h00-16h00: abordageM ClínICa 
e nuTrICIonal do doenTe Idoso – 
que desaFIos? Marisa Cebola; Manuel 
Teixeira Veríssimo
 › Sarcopenia no idoso. Miguel Toscano rico
 › Importância da nutrição em doentes 
ortogeriátricos. sofia duque

 › Consulta multidisciplinar de geriatria: qual a 
vantagem? eduardo aghighi

 › Suporte nutricional no doente idoso: qual a 
abordagem? diana Mendes

16h30 - 18h30: nuTrIção 
pedIáTrICa eM dIFerenTes 
ConTexTos. helena Mansilha; luís 
pereira-da-silva
 › Nutrição do pré-escolar. Carla rego
 › Dieta peculiares. helena Mansilha
 › Nutrição nas dislipidemias. Mónica Tavares
 › Nutrição e atividades física. Carla laranjeira

8h30-10h30: suporTe nuTrICIonal 
na panCreaTITe aguda. antónio 
oliveira; beatriz Costa
 › Consequências imunológicas da pancreatite 
aguda. Pontos para intervenção nutricional? 
Manuel santos rosa

 › NE polimérica, oligomérica ou outras? Filipe 
borges

 › Antioxidantes - que evidência? Miguel Fróis 
borges

 › Novidades pós PROPATRIA? nuno Carvalho

11h00 - 13h00: o doenTe CoM 
neoplasIa gásTrICa. Miguel Fróis 
borges; antónio oliveira
 › Alterações metabólicas pós gastrectomia 
total vs. parcial. Há diferenças? gabriel 
oliveira

 › Suporte nutricional pré operatório. Para 
quem? simone oliveira

 › Impacto da sarcopenia nas complicações 
pós gastrectomia. Margarida Ferreira

 › Que suplementos nutricionais no pós 
operatório? andré Marçal

14h00-16h00: suporTe 
nuTrICIonal no TrauMa Major. 
nuno Carvalho
 › Politraumatizado. rosa Mendes
 › Abdómen aberto. Carina gomes
 › Grande queimado. daniel baptista silva
 › Traumatismo crânioencefálico. Thiago 
Coelho

16h30 - 18h30: VenTIlação: MaIs 
que a InTerFaCe MáquIna-
doenTe. paulo azevedo; david 
lourenço
 › VMI vs VNI – O verdadeiro desafio para o 
enfermeiro. lúcio ribeiro

 › Reabilitação Respiratória: integração de 
cuidados diferenciados. 

 › Desmame ventilatório: é a intuição 
importante. Margarida oliveira

8h30-10h30: abordageM grande 
queIMado. Vicente pons Canosa; 
Fátima barros
 › Abordagem inicial do grande queimado. 
beatriz postigo Marcos

 › Inalação de fumos do grande queimado. 
adrian Fernandez Marcos

 › Que sedação e analgesia no grande 
queimado? Teresa lapa

 › Abordagem das complicações tardias mais 
frequentes. Marta salgueiro

11h00 - 13h00: VenTIlação não 
InVasIVa. Fernando rua; susana 
Ferreira
 › Eficácia do CPAP na apneia do sono: deve 
ser a primeira escolha? daniela Ferreira

 › Estratégias para otimizar o Índice de Apneia 
/ Hipoapneia residual no SAOS. silvia 
Correia

 › Como monitorizar os doentes com 
insuficiência respiratória aguda sob VNI. J 
C Winck

 › Ventilação não invasiva vs. oxigenoterapia 
de alto fluxo na insuficiência respiratória 
aguda. Carlos Ferrando

14h00-16h00: hoT-TopICs eM 
pneuMologIa. ana rego; salvato 
Feijó
 › Fibrose pulmonar: é importante reconhecer 
em cuidados intensivos e Intermédios? 
Casos clínicos. sérgio Campainha

 › Eco torácica no doente crítico: importância 
e implicações na prática clínica. nuno 
Cortesão

 › A broncofibroscopia em cuidados. 
intensivos: quem deve fazer, quando e para 
quê? Fernando guedes

 › Como controlar os riscos: VNI no desmame 
ventilatório. Carla nogueira

16h30 - 18h30: TraTaMenTo 
MulTIdIsCIplInar na dIabeTes - 
da TeorIa à práTICa. zélia santos
 › Tratamento cirúrgico. Jorge limão
 › Terapêutica / intervenção endocrinológica. 
Clara Cunha

 › Intervenção nutricional. léneo andrade
 › Intervenção fisiológica do exercício. sandra 
Martins

8h30-10h30: Coração & 
CoMpanhIa. alexandre pinto; Miguel 
ricardo
 › Fluid responsiveness no doente em 
ventilação espontânea. alexandre pinto

 › O papel da redistribuição de volume na 
insuficiência cardíaca aguda. ana Meireles

 › Estratégias para superar a resistência ao 
diurético. Cristina Freitas

 › Interação pulmão-coração no doente em 
ventilação espontânea. rute alves

11h00 - 13h00: rIM no doenTe 
CríTICo: VíTIMa ou Culpado? F J 
blanco sierra; João pimentel
 › Tratar doentes com sépsis: o que podemos 
esperar da remoção de citoquinas com 
circuitos extracorporais (SOEC). estevão 
lafuente

 › Princípios, aplicações e aspetos práticos da 
plasmaferese. ana Castro

 › Intoxicação aguda por metformina: o 
assassino silencioso. Cristina Freitas

 › Indicações de ECMO no doente crítico. C J 
Fernandez gonzalez

 › Como abordar um síndrome cardio-renal? 
João pimentel

14h00-16h00: doenTe neuroCríTICo. 
ana diaz lamas; pedro amorim
 › Paciente neurocrítico: sedação e analgesia. 
humberto aymerich Cano

 › Cuidados do doente neurocrítico. ana diaz 
lamas

 › Sedamos e optimizamos bem os pacientes 
neurocríticos. natalia Mejuto Montero

 › Atualização e novidades em 
neuromonitorização. helena Triguero 
sancristobal

16h30 - 18h30: TransplanTe 
renal. anselmo Madureira; rosário 
Caetano
 › Intervenções no transplante com dador 
incompatível. Miguel sousa

 › Cuidados de enfermagem no pós-
transplante imediato. patrícia Ferreira

 › Gestão emocional do dador e do recetor, 
no transplante de dador vivo - papel do 
enfermeiro. liliana Ferreira

 › Imunoadsorção no transplante renal

8h30-10h30: esTenose aórTICa 
ValVular. João Carlos Mota; José 
alberto rodrigues
 › Quais são os doentes para substituição 
da válvula aórtica. Inês silveira

 › Substituição percutânea da válvula 
aórtica. José alberto rodrigues

 › Substituição cirúrgica da válvula aórtica. 
João Carlos Mota

 › Reabilitação do doente após 
substituição valvular. sandra Magalhães

11h00 - 13h00: a doença 
CardíaCa e o aVC - o FoCo na 
Fa e Fop. Vítor Tedim Cruz
 › A perspectiva clínica. ricardo Costa
 › A visão do neurologista – uma 
intervenção mais precoce?  Vítor Tedim 
Cruz

 › O papel da cardiologia de intervenção 
na prevenção do AVC. bruno brochado

 › Ablação da fibrilhação auricular – a 
“cura” é possível? Maria João sousa

14h00-16h00: a InsuFICIênCIa 
CardíaCa no séCulo xxI. 
Fátima Franco; Catarina peixoto 
gomes
 › Insuficiência cardíaca aguda – uma 
perspectiva clínica. andré Frias

 › Desmame ventilatório difícil. Carlos 
lopes

 › Vale a pena reabilitar o Levosimendan? 
aurora andrade

 › Quais são os doentes para 
transplantação cardíaca. Fátima Franco

16h30 - 18h30: Mesa da VIa 
Verde da sépsIs. F J blanco 
sierra; José artur paiva
 › Corticoides vitamina C e tiamina na 
sepsis. Fazem sentido? paulo Mergulhão

 › Bólus obrigatório de 20 a 30 ml/kg 
de fluidos para todos os doentes com 
sépsis? Miguel Tavares

 › Fluidoterapia liberal vs fluidoterapia 
restritiva na sépsis? alexandre pinto

 › Quando começar, aumentar ou diminuir 
vasoconstritores na sépsis? Miguel 
Tavares

8h30-10h30: InFeção 
hospITalar. CoMo a CoMbaTo. 
rui pereira; alexandra pinto
 › UCI - ULSNE, EPE. luísa nunes
 › UCI - Braga. bruna rocha
 › UCI - CHUP
 › UCI - HBA. Francisco Miguel sousa
 › UCI - HNMM, Funchal. leonardo ribeiro

11h00 - 13h00: InFeções eM uCI - 
hoT TopICs. rui sarmento
 › Bacteriemia a KPC. raquel duro
 › Infeções SNC associadas a dispositivos. 
Celina gonçalves

 › Infeções fúngicas invasivas: novas 
oportunidades na gestão do doente. 
lurdes santos

 › Farmacodinamica / farmacocinetica e o 
manejo dos antibióticos em UCI. Teresa 
Cardoso

 › Sépsis: o que há de novo? Miguel abreu

14h00-16h00: InFeção I. antónio 
sarmento; Cristóbal galban rodríguez
 › Pneumonia na UCI - Papel dos vírus. 
ruth Milheiro; paula Mota

 › Reativação do CMV na UCI. Cristóbal 
galban rodríguez

 › Tratamento anti fúngico na UCI, quando 
iniciar? paulo Mergulhão

 › Enterobacteriaceas produtoras de 
carbapenemases: novidades. José artur 
paiva

16h30 - 18h30: InFeção II. 
Madalena alves; nádia guimarães
 › Prevenção da infeção nosocomial na 
UCI. patrícia Campos

 › Gestão pré operatória do risco 
infeccioso. Cristina pereira

 › Estrategias hospitalares para o controlo 
das resistências bacterianas. Isabel 
neves

 › Gestão das enterobacteriaceas 
resistentes aos carbapenemes no CHP, 
ponto da situação. Júlio oliveira
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8h30-10h30: alIMenTos, 
nuTrIenTes e InForMação ao 
ConsuMIdor. Joana sousa
 › Nutrition profile system - o que devemos 
saber? Teresa rodrigues

 › Rotulagem nutricional - modelos e 
eficácia? Telma nogueira

 › Plataforma PortFIR - o que pode 
facilitar? luísa oliveira

11h00 - 13h00: desaFIos aTuaIs 
na personalIzação da 
nuTrIção. Catarina sousa guerreiro
 › A nutrigenética.
 › Impacto da manipulação do microbiana 
- quando e como? José leal

 › Aplicações e novas oportunidades. ana 
Teresa Freitas

14h00-16h00: alTerações 
ClIMáTICas, (In)segurança 
alIMenTar e nuTrIção: que 
quesTões? Joana sousa
 › Factos e números em Portugal. Maria 
João gregório

 › Sistema agroalimentar: de onde vimos e 
para onde vamos? leonel Fadigas

 › “Do prado ao prato”: que implicação 
nutricional? Tânia Cordeiro

16h30 - 18h30: nuTrIção na 
doença hepáTICa CrónICa - 
CIrrose hepáTICa. Jorge Fonseca
 › Disbiose na patogénese da DHC: que 
mecanismos patogénicos... alexandra 
Maia e silva

 › Alteração do metabolismo na DHC: 
como são diferentes estes doentes! José 
Feliz

 › Avaliação nutricional na DHC: qual a é 
evidencia, qual é a prática. ana Teresa 
barata

 › Mudar a nutrição e o estilo de vida para 
mudar a evolução da DHC: os desejos do 
clínico. Manuela Canhoto

8h30-10h30: heModInâMICa e 
CardIologIa InTensIVa. Manuela 
rios; Filipe pires
 › Consenso de RP. Compressão isolada vs 
compressão +ventilação - em que situações 
há diferença? rui Campos

 › Novidades científicas do impacto na prática 
de normotermia vs hipotermia. José Cruz

 › ECMO no pré hospitalar. Mário branco
 › Novos Paradigmas no Cuidar com 
Insuficiência Cardíaca. Fernando alves

 › O doente com  miocardiopatia Takotsubo. 
Mónica lima

11h00 - 13h00: InFeções e 
doenças auToIMunes. Fátima 
Farinha; antónio Marinho
 › Rastreios e vacinas antes da 
imunossupressão. graziela Carvalheiras

 › Abordagem da sepsis no doente autoimune 
com infecção atípica. pedro Vita

 › Abordagem prática de exemplos clínicos. 
Catarina Castelo branco; João Maia; 
Márcia Cravo

14h00-16h00: Tep agudo Vs. 
Tep CrónICo: ModalIdades de 
dIagnósTICo. luísa Carvalho
 › O ecocardiograma no diagnóstico  diferencial 

do tromboembolismo pulmonar. Mário santos
 › Tromboembolismo pulmonar agudo vs. 
tromboembolismo pulmonar crónico: papel 
da imagem. Wilian schmitt

 › O papel da medicina nuclear na avaliação 
do tromboembolismo pulmonar. patrícia 
gouveia

 › Apresentação de um caso clínico. Miguel 
ricardo

16h30 - 18h30: esClerose laTeral 
aMIoTróFICa. Carla santos
 › Importância de um bom estado nutricional 
na ELA, quando referenciar para suporte 
nutricional. Tiago geraldes

 › Disfagia - Como compromete o estado 
nutricional. paula Correia

 › Importância de um bom estado nutricional 
na ELA, como intervir. diogo Catita

 › Cuidados de enfermagem no suporte 
nutricional na ELA. rita barroso

 › Representante dos doentes. apela


