CURSOS PRÉ CONGRESSO
Os cursos ocorrerão no dia 10/10/2018, das 09h às 18h.
FISIOTERAPIA EM TERAPIA
INTENSIVA NO ADULTO
Ventilação mecânica invasiva no
adulto: bases e aplicabilidade na
prática fisioterapêutica
o Bruno Prata (BA, Coord.), Vinicius
Maldaner (DF)
o Robert Kacmarek (EUA), Aymeric Le
Neindre (França) e Daniel Arellano
(Chile)
 Abertura e perspectivas do curso
 Modos ventilatórios básicos
 Modos ventilatórios avançados
 Importância da mensuração da
mecânica respiratória

FISIOTERAPIA EM TERAPIA
INTENSIVA NEONATOLÓGICA E
PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO
ADULTO

Ventilação mecânica neonatal e Reabilitação pulmonar: dos fundamentos
pediátrica em situações especiais
básicos às perspectivas atuais

FISIOTERAPIA
CARDIORRESPIRATÓRIA
PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR

RESMED

Avaliação e reabilitação
cardiopulmonar em pediatria

Bases e inovações em avaliação e
reabilitação cardiovascular

Desospitalização e Ventilação
Mecânica Domiciliar

o Simone Ribeiro (MG,
Guilherme Cherene (RJ)
o Brian K Walsh (EUA)

Coord.), o Fábio Pitta (PR, Coord.), Carlos Augusto o Camila Shivinski (SC, Coord), o Danielle Gomes Pereira (MG, o Claudia S Albertini (SP, Coord),
Camillo (PR)
Márcio Donadio (RS) e Fernanda Coord.), Rafael Macedo (PR) e Laerte Honorato (MG), Ruy Pires
o Chris Burtin (Bélgica), Anne Holland Lanza (SP)
Gerson Cipriano Jr. (DF)
(SP)
(Austrália)
o Tim Takken (Holanda)
o Dominique Hansen (Bélgica)
o Roberto Vera-Uribe (Chile),
Gerardo Ferrero (Argentina)
 Abertura e perspectivas do curso
 Abertura e perspectivas do curso
 Abertura e perspectivas do curso  Abertura e perspectivas do curso
9h: Experiencias de diferentes
 Formulação de metas diárias e  O
descondicionamento
físico
no  Especificidades da fisiologia do  Princípios de avaliação
programas no Brasil e América
visualização
aprimorada
da pneumopata crônico
exercício na criança e impacto das  Testes de campo (TC6min, ISWT, Latina
ventilação mecânica: Ventilação  Fundamentos básicos da Reabilitação doenças
pulmonares
e SPPB e outros)
 Melhor em Casa – Brasil
protetora
Pulmonar
cardiovasculares na capacidade  Testes de avaliação subjetiva em
 AVNI – Chile
 Em que momento iniciar a Reabilitação de exercício
reabilitação cardiovascular
Pulmonar?
 Métodos de avaliação de
 Como prescrever / realizar o treinamento exercício aeróbio
10h30: Pacientes elegíveis para
físico de pneumopatas crônicos?
ventilação domiciliar

INTERVALO
 Como
identificar
e
corrigir  Ventilação Mecânica na SDR, DBP  Entendendo em profundidade a disfunção  Prática – TCPE
assincronias paciente-ventilador?
e SAM: o que temos feito?
muscular do pneumopata crônico: quais as  Discussão
 Disfunção diafragmática induzida  Discussão
estratégias de intervenção?
pela VM: formas de identificação e
 É possível aumentar a Atividade Física na
tratamento
Vida Diária por meio da Reabilitação
Pulmonar?

 Teste cardiopulmonar de esforço
11h20: Transição hospital-domicílio
 Avaliação de força muscular: força 12h10: Equipamentos e interfaces
muscular esquelética global (1RM, em VI e VNI
10RM, dinamometria) e handgrip dinamometria manual
 Avaliação de força muscular
respiratória

ALMOÇO
 Teste de respiração espontânea sob  Sistemas e métodos de ventilação  Modalidades alternativas de treinamento  Treinamento aeróbio: Indicações  Treinamento aeróbio (Contínuo, 14h: Monitorização remota
o olhar do fisioterapeuta
mecânica assistida por computador
físico para pneumopatas crônicos
e benefícios no ambiente HIIT, Combinado)
14h50: Open Forum
 Técnicas para melhorar higiene  Estações práticas
 Telerreabilitação: qual a sua aplicabilidade e ambulatorial
 Treinamento
resistido
brônquica em pacientes ventilados
seus benefícios no tratamento de  Exercício físico em pacientes (Convencional,
Circuito,
Pré Lesão Pulmonar induzida pela VM e
pneumopatas crônicos?
hospitalizados: Como fazer?
ativação antagonista)
estratégia ventilatória na SDRA
 Avaliação da percepção de
esforço e dispneia em pediatria

INTERVALO
 Recrutamento alveolar e titulação da  Estações práticas
PEEP ideal
 Discussão
 Prática e discussão de casos  Encerramento
clínicos
 Encerramento

 Exacerbação da Doença Pulmonar  Prática – TC6min e SWT
Obstrutiva Crônica: é o momento de agir?
 Discussão
 “Roda de Conversa”: Momento de discussão  Encerramento
e troca de experiência profissional.
 Encerramento

 Organização, gestão e estratégias
de Programas de Reabilitação
(Supervisionado,
semisupervisionado e a distância)
 Riscos/Beneficios e Segurança
 Encerramento

16h30: Workshop

