
organização: organização:

Cursos satélite

Curso de Atualização em Neonatologia

Coordenador: Conceição Ramos, Serviço de Neonatologia da MBB-CHUC

20 de FeveReiRo de 2013
Hospital Pediátrico – CHUC
14:30-15:15  Novos conceitos na reanimação neonatal  Joana Mesquita / Sofia Morais , Serviço de  Neonatologia                

 da MBB-CHUC
15:15-16:00  Rastreio universal de cardiopatias congénitas  Gabriela Mimoso / Sofia Morais, Serviço de   

Neonatologia da MBB-CHUC

16:00-16:30 Intervalo para café

16:30-17:15  Ventilação não invasiva no recém-nascido  Fátima Negrão / Cristina Resende, Serviço de  
Neonatologia da MBB-CHUC

17:15-17:30 Discussão / esclarecimento de dúvidas

17:30-18:00 Teste de avaliação de conhecimentos

 

Curso de Atualização em Cardiologia Pediátrica
– Urgências em Cardiologia Pediátrica –

Coordenador: Eduardo Castela, Serviço de Cardiologia Pediátrica, HP-CHUC

23 de Fevereiro de 2013
Hospital Pediátrico – CHUC
09:00-09:30 Precordialgias  Paula Martins, Serviço de Cardiologia Pediátrica, HP-CHUC
09:30-10:00  Insuficiência cardíaca e mecanismos de compensação  António Pires, Serviço de Cardiologia 

Pediátrica, HP-CHUC
10:00-11:00  Conceitos na reanimação pediátrica - aplicações baseadas na evidência  António Pires, Serviço de 

Cardiologia Pediátrica, HP-CHUC

11:00-11:30 Intervalo para café

11:30-12:00 Taquiarritmias   Isabel Santos, Serviço de Cardiologia Pediátrica, HP-CHUC 

12:00-12:30 Discussão / esclarecimento de dúvidas
12:30-13:00  Teste de avaliação de conhecimentos

ReguLamento paRa apResentação de ComuniCações

• As comunicações deverão, preferencialmente, ser subordinadas aos temas do 22º Encontro de Pediatria

•  O corpo do resumo terá no máximo 400 palavras em arial, a 1,5 espaços, título a bold 12 pt, restante texto 
normal a 11 pt. Deve indicar-se o título, autores (nome profissional), preletor e instituição. O resumo deverá 
ser estruturado da seguinte forma: Introdução e objetivos, material e métodos, resultados e conclusões.

•   envio: Preferencialmente on-line, através do site www.asic.pt (abstracts, no menu da esquerda) ou por                        
e-mail, em documento anexo word®, para congressos@asic.pt       
O nome do ficheiro word® será igual ao do trabalho (ou abreviado) mas sem espaços, acentos ou cedilhas

– Data limite do envio de resumos: 07 de fevereiro de 2013

– Cada comunicação oral terá a duração máxima de 10 minutos e uma discussão de 5 minutos. 


