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III SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Qualidade da internação à alta.
CURSO PÓS-CONGRESSO DE INTRODUÇÃO À
FISIOTERAPIA NA UTI CARDIOLÓGICA

Justificativa
O fisioterapeuta é parte da equipe interdisciplinar presente em unidades de terapia intensiva. A
quantidade de horas que profissionais da fisioterapia atuam neste setor é um dos fatores
avaliados pelo SUS para classificação da complexidade de uma UTI.
Na UTI cardiológica a atuação deste profissional depende de conhecimentos específicos que
permitam a realização da assistência de forma segura e eficaz para os pacientes. Portanto, a
demanda deste curso advém da necessidade de aprimoramento dos fisioterapeutas na área da
Fisioterapia Hospitalar e Cardiorrespiratória, devido a crescente atuação deste profissional em
UTIs cardiológicas.
A presença de uma equipe qualificada e experiente, em um centro de referência para tratamento
das doenças do coração como o Instituto Nacional de Cardiologia, permite a organização de um
simpósio e curso pós congresso que auxiliarão na formação e qualificação de profissionais para o
atendimento fisioterapêutico de pacientes nos diversos níveis de complexidade.

Objetivos
Este simpósio e curso têm como objetivo oferecer a profissionais e acadêmicos da área,
conhecimentos específicos em cardiologia e integrá-los com os princípios da fisioterapia na UTI
Cardiológica no Adulto. Simpósio e cursos irão acontecer no auditório de 12º andar do INC

Público alvo - Profissionais e acadêmicos de Fisioterapia.

Período – 06 e 07/04/2018

Horário – 8h às 18h
Será utilizado o equipamento de data show para a exposição das aulas e palestras.

Principais temas do Simpósio
•

Cuidados paliativos do paciente cardiopata;

•

Abordagem fisioterapêutica no paciente em ECMO;

•

Avaliação da assincronia ventilatória;

•

Mobilização Precoce vs Reabilitação Cardíaca Fase I na UTI cardiológica;

•

Novas tecnologias em fisioterapia cardiovascular.

•

Simpósio Satélite com lunch box

•

Hands on novas tecnologias de reabilitação física na UTI
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•

Fisioterapia aplicada a Doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio e angina;

•

Fisioterapia aplicada nas valvulopatias, doenças da aorta, miocardiopatias, arritmias,
transplante cardíaco e doença vascular periférica;

•

Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca;

•

Ventilação invasiva em UTI cardiológica;

•

Ventilação não-invasiva em UTI cardiológica;

•

Técnicas reexpansivas e desobstrutivas e suas aplicações na UTI cardiológica;

•

Mobilização do paciente crítico;

•

Reabilitação Cardíaca.

Obs: Não haverá avaliação. Será emitido um certificado ao final do curso aos alunos que
obtiverem 75% de presença.

Coordenadores do curso pós-congresso :
* Claudia Rosa de Oliveira, PT, Msc. INC.
* Juliana Rega de Oliveira, PT, Msc. INC.
* Luiz Fernando Rodrigues Junior, PT, PhD. Professor Adjunto DCF UNIRIO/ INC.
Comissão organizadora:
•

Beatriz Robert Moreira

•

Carla Cristiane Santos Soares

•

Claudia Rosa de Oliveira

•

Filipe Azaline Moreira

•

Juliana Rega de Oliveira

•

Luiz Fernando Rodrigues Jr

•

Marcus Vinicius Amaral da Silva Souza

Investimento
SIMPÓSIO:
Data: 06/04/2018
Horário: 9h às 18h
Público alvo: Acadêmicos e profissionais da fisioterapia
Investimento:
•

R$ 50,00 até dia 30/03/2018

•

R$ 80,00 a partir de 31/03/2018

CURSO PÓS-CONGRESSO DE INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA NA UTI CARDIOLÓGICA
Data: 07/04/2018
Horário: 9h às 18h
Público alvo: Acadêmicos e profissionais da fisioterapia

Investimento:
•

R$ 200,00 até dia 30/03/2018

•

R$ 240,00 a partir de 31/03/2018

SIMPÓSIO + CURSO
Investimento:
•

R$ 150,00 até dia 30/03/2018

•

R$ 200,00 a partir de 31/03/2018

ISENÇÕES: estudantes de baixa renda familiar (menor que 3 salários mínimos) poderão
receber isenção para o simpósio (10 vagas isentas) e curso (4 vagas) mediante solicitação
prévia, apresentação de documentação comprovatória e aprovação pela comissão
organizadora. Os pedidos de isenção serão avaliados por ordem de recebimento no e-mail
inc.fisioterapia@gmail.com, quando será agendada a entrega de documentos.

Local - Auditório 12º do Instituto Nacional de Cardiologia

TELEFONE DE CONTATO
(21) 3037-2281
SETOR DE FISIOTERAPIA
inc.fisioterapia@gmail.com

