
    

O que é o MUSEC?

Este curso é particularmente dirigido a 
cirurgiões, internos de cirurgia e 
médicos de urgência, proporcionando 
aos alunos capacidades de decisão clínica 
em função de achados ecográficos básicos 

O MUSEC foi desenhado à medida das 
necessidades do clínico: Módulos de 
meio dia com 2/3 de prática activa 
destinadas a treino em modelos reais  
com simulação de situações clínicas 
precedido de uma aprendizagem em e-
learning 

O objectivo principal em cada módulo: é 
a aprendizagem da técnica de ecografia 
orientada para a identificação da imagem 
patológica e tomada de decisão 

apropriada. Um método didático: a 
sonda na tua mão e uma interacção 
contínua e orientada entre instrutores e 
alunos. 

O curso encontra-se em expansão pela 
Europa e vamos realizar em Portugal os 
Módulos dedicados à ecografia para o 
Trauma (e-FAST) e para o Serviço de 
Urgência (US in ED). 

Local: 

Hospital São Teotónio 

Av. Rei D. Duarte 3504-509 

Viseu 

Portugal 

Modular UltraSound ESTES Course

Curso Pré-Congresso  – e-FAST & US in ED 

16 de março 2019 

Centro Hospitalar Tondela - Viseu 

Inscrições: 

Sociedade Portuguesa de Cirurgia: www.spcir.com 

Línguas oficiais: Português e Inglês 

E-FAST e USinED são módulos básicos, a aceitação no 
curso está sujeita a uma avaliação prévia realizada on-
line 

 

Preço: 

2 módulos: 250 € 

1 módulo: 150 € 

Em caso de não ser sócio SPC ou 
não estar inscrito no Congresso 
Nacional, cada módulo tem uma 
taxa adicional de 50 € 

http://www.spcir.com
http://www.spcir.com


PROGRAMA_____________________ 

Manhã (8:30 - 13:30) 

E-FAST 

Noções essenciais sobre Ecografia em Trauma, a 

abordagem mais fácil e a melhor maneira de 

começar… 

Prática em modelos saudáveis 

· Protocolo FAST e EFAST  

· Liquido livre no peritoneu, na pleura e no 

pericárdio 

Tarde (14:00 - 19:00) 

US in ED: ecografia na Urgência 

Cenários interactivos.  

Discussão plenária de imagens.  

Revisão de conceitos e artefactos 

Sessões teóricas: 

 Vesícula e rins. 

 Aorta. 

 Ecografía de compressão e fracturas. 

 Tecidos moles 

Estações práticas 

O acesso e utilização da plataforma de e-

learning é obrigatória e essencial 

✓ O material pedagógico é user-

friendly (apresentações, vídeos e testes) 

e encontra-se disponível para os alunos 

registados 

✓ Dispõe instruções detalhadas para 

que possam aproveitar o tempo de 

aprendizagem de acordo com as 

necessidades 

✓ Durante o curso haverá discussões de 

carácter interactivo onde são revistos 

alguns aspectos da plataforma, mas o 

objective dos cursos é serem o 

complemento prático da componente 

teórica 

✓ A eficácia do curso depende 

largamente da base teórica adquirida 

com a realização do componente e-

learning 

✓ O acesso será fornecido 

atempadamente a todos os participantes 

✓ Em caso de dúvidas podem contactar 

directamente os instrutores 

A plataforma de  e-learning  

http://thesoundofthebody.org 

Faculty 

Jorge Pereira – Director (Portugal - Viseu) 

Luis Pinheiro (Portugal - Viseu) 

Milene Sá, Fernando Valério e Júlio Constantino 

(Portugal – Viseu) 

Contacto para esclarecimentos adicionais: 

docjota@netcabo.pt 

Inscrições: 

http://www.spcir.com/congressos/ 

Pagamentos (IBAN): 

PT50 0007 0000 0013 8084 9332 3     
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