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Recepção

Introdução e descrição do Curso
Fernando Rodrigues e Fernando Guedes

Toracoscopia pelo pneumologista. Diferenças entre
a toracoscopia rígida e toracoscopia Semi - flexível
Fernando Rodrigues e Luís Vaz Rodrigues

Anatomia e fisiologia do espaço pleural
Rui Rolo

Imagens endoscópicas. Vídeo
Fernando Rodrigues

Sedação /analgesia e anestesia geral
Carlos Mexedo 

Café

Papel da imagiologia na patologia pleural -  ecografia e TAC 
Valentina Pinelli

Papel da toracoscopia nos derrames pleurais 
de causa indeterminada
Fernando Guedes

Tratamento do pneumotórax
José Pedro Boléo Tomé

Abordagem do empiema pleural
Yvette Martins

Almoço 

08h30

08h50

09h00

09h20

09h40

10h00

10h20

10h40

11h00

11h20

11h40

12h00

COODERNAÇÃO DO CURSO
Dr Fernando Guedes da Comissão de Técnicas Endoscópicas da SPP e Dr Fernando 
Rodrigues, Diretor der Serviço de Pneumologia e Broncologia Hospital Fernando da 
Fonseca

FORMADORES
Carlos Mexedo, Fernando Guedes, Fernando Rodrigues, Ana Oliveira, JP Boléo-Tomé, 
Luís Vaz Rodrigues, Miguel Guerra, Rui Rolo, Valentina Pinelli, Yvette Martins

PROGRAMA // 23- 10 -2021 //MANHÃ



PROGRAMA // 23- 10 -2021 //TARDE

Tratamento dos derrames pleurais malignos
Luís Vaz Rodrigues

Ainda há lugar para a toracoscopia nas doenças 
difusas do pulmão? 
Miguel Guerra

Complicações da toracoscopia
Ana Oliveira

HANDS ON WORKSHOPS
Work-stations (hands on em endotrainer), 
1 endotrainer para cada formando.

Criação de porta(s) de entrada, criação de pneumotórax artificial, 
exploração da cavidade pleural (porta única), biópsia da pleura 
parietal

Exploração da cavidade pleural com duas portas de entrada, 
biópsia do pulmão com electrocautério, talcagem pleural.
Colocação e fixação dos drenos torácicos

Os participantes serão divididos de acordo com a sua experiencia. 
Depois de uma demonstração inicial cada participante terá tempo 
para treino pessoal com supervisão do formador

14h00

14h20

14h40

15h00



PROGRAMA // 24- 10 -2021

Workshop prático em animal anestesiado
Fernando Rodrigues, Valentina Pinelli, José Pedro Boléo Tomé, 
Luis Vaz Rodrigues

Procedimento de toracoscopia rígida simples para a mais 
complexa e toracoscopia semi-flexivel transmitido em video

Entubação oro-traqueal e entubação selectiva
Desinfecção do campo operatório

Porta de entrada única - duas portas de entrada, observação 
e exploração da cavidade pleural com identificação das estruturas 

Biópsias da pleura parietal – biópsias do pulmão com 
electrocautério – biópsia do pulmão com stapller – lise 
de aderências - janela pericárdica – talcagem pleural – controle
da hemorragia – controle de air-leak – expansão do pulmão sob
visão direta – infiltração anestésica das portas de 
entrada – colocação e fixação do dreno torácico.

Almoço

Workshop prático em animal anestesiado

Questões e discussão

Avaliação final e encerramento do curso

08H30

13h00

14h00

16h30

17h00


