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Objetivos gerais:

•  Potenciar competências na disseção de e manuseamento de estruturas 
vasculares extracranianas;

•  Aperfeiçoamento de técnica de endarterectomia carotídea;

•  Potenciar competências na abordagem cirúrgica da aorta abndominal;

•  Aperfeiçoamento de técnica de clampagem e correção convencional 
de aneurisma da aorta abdominal

Necessidades formativas e resultado esperado

Apesar dos avanços tecnológicos no domínio endovascular, a cirurgia 
convencional compreende um papel crucial no tratamento de muitos 
fenótipos de doença arterial. A endarterectomia carotídea assim como 
situações de trauma vascular representam duas condições em que 
a abordagem endovascular não representa a melhor opção. Ainda assim, 
as gerações mais recentes de cirurgiões vasculares deparam-se com um 
número progressivamente menor de casos corrigidos convencionalmente 
em deterimento de estratégias menos invasivas. Contudo, tal condição 
poderá trazer carências formativas importantes dada a superioridade 
da cirurgia convencional em determinadas situações, pelo que o expertise 
neste domínio cirúrgico se revela de superior importância.

Este curso apresenta um espetro alargado de intervenção e de 
diferenciação cirúrgica: desde aspetos mais triviais como abordagem 
femoral até aspetos mais diferenciados como abordagem e 
endarterectomia carotídea até correção de aneurismas da aorta abdominal.

Objetivos:

Trata-se de um curso “hands-on” que terá como matriz modelos 
cirúrgicos.

Tem como objetivo melhorar o conhecimento assim como a confiança no 
acesso cirúrgico do setor femoro-popliteo-distal, carotídeo e abdominal;

O curso será tutorizado por um painel de cirurgiões vasculares 
portugueses com reconhecida experiência em toda a área de atuação 
visada na formação supracitada:

Gonçalo Cabral - Hospital Beatriz Ângelo, Loures.
Ricardo Vale Pereira - CHUC, Coimbra
José Aragão de Morais - CHLC, Hospital de Santa Marta, Lisboa
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 ESTRUTURA 

Limite de Participantes: 9 
Duração: 4 horas  
Dirigido a: Internos de Cirurgia Vascular

Organização  
João Neves | Cirurgia Vascular, CHSJ, Hospital de S. João, Porto
José Pedro Pinto | Cirurgia Vascular, CHSJ, Hospital de S. João, Porto 
Roger Rodrigues | Cirurgia Vascular, CHUC, Coimbra

Metodologia 

Ao longo do curso serão utilizadas a Metodologia  
de Exposição teórico-prática: 

•  Introdução teorica

•  Hands – on – prática tutorizada

Avaliação

A avaliação será colocada: aprovado / não aprovado  
– por decisão unânime dos formadores.

NOVEMBRO
CURSO SIMULAÇÃO DE CIRURGIA ABERTA EM CIRUGIA VASCULAR


