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º CONGRESSO IBÉRICO
DE HOSPITALIZAÇÃO
DOMICILIÁRIA

20 a 22 OUTUBRO | 2022
Cineteatro
de Elvas

ROMPENDO
FRONTEIRAS
PROGRAMA PRELIMINAR

Caros Colegas e Amigos,
É um prazer para nós convidá-lo a participar no 1º Congresso Ibérico de Hospitalização Domiciliaria que decorrerá na cidade transfronteiriça de Elvas nos dias 20 a 22 de
outubro de2022.
Este Congresso representa uma troca de experiências entre Espanha e Portugal, no
que se refere à fusão multidisciplinar na casa do doente - desde os aspetos mais básicos até os maiscomplexos do atendimento hospitalar - tendo sempre presente o aspeto fundamental da nossa atividade diária: uma atenção centralizada ao doente desde o
conforto e segurança do seu domicílio , abrangendo todos os níveis assistenciais.
Tentamos elaborar um programa atraente que abrange todos os aspetos da assistência domiciliaria, promovendo os mais altos estândares de qualidade e as novidades
tecnológicas na matéria. Teremos a participação de convidados de um e outro lado da
fronteira de reconhecido prestígio. Haverá um curso pré-congresso que esperamos
seja de grande interesse para todos, assim como mesas-redondas e sessões de comunicações orais que não duvidamos sejam de grande interesse desde o ponto de vista
formativo e científico.
Com a vossa participação, não temos dúvida que este evento será um sucesso e será
o gérmen que irá dar com futuros encontros entre profissionais dos dois países da
Península Ibérica. Vos animo a que difundais o evento através das vossas redes sociais
para conseguir a maior participação possível.
O evento irá decorrer em Elvas, cidade transfronteiriça património da UNESCO, que pertence à Eurocidade Eurobec (Eurocidade Badajoz-Elvas-Campo Maior), que representa muito bem esta simbiose hispano-portuguesa, e cuja beleza arquitetónica unido à
calidez da sua gente, contribuirá sem dúvida ao sucesso do evento, não só da parte
científica, embora da parte cultural e social.
Esperamos por vocês em Elvas.

Juan Manuel Urbano
Presidente do Encontro
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Programa Preliminar
Quinta-feira | 20 DE OUTUBRO
08:30h

Abertura do Secretariado

09:00-18:00h CURSO Curso de Acessos Vasculares Avançados
(Midlines e PICC) (1ª parte)
Patrocínio

Apoio

09:00-13:00h Sessão Teórica
Presencial
Apresentação
ou Online
Organogramas de Decisão
Indicações e diferenças Midline e PICC
Veias para inserção de Midlines e PICC
Princípios básicos da ecografia
Estudo ecográfico da anatomia vascular dos membros superiores
Técnica da punção venosa ecoguiada
Manutenção de Midlines e PICC
Complicações
Remoção dos cateteres: Critérios e técnica
Equipas de Acessos Vasculares
Encerramento
14:00-18:00h Sessão Prática – 1º turno
Demonstração de inserção de Midlines/PICC
Treino de venopunção ecoguiada
Treino de manutenção dos dispositivos

Presencial

Sexta-feira | 21 DE OUTUBRO
08:30h

Abertura do Secretariado

09:00-13:00h CURSO Curso de Acessos Vasculares Avançados
(Midlines e PICC) (2ª parte)
Patrocínio

Apoio

09:00-13:00h Sessão Prática – 2º turno
Presencial
Demonstração de inserção de Midlines/PICC
Treino de venopunção ecoguiada
Treino de manutenção dos dispositivos
14:00-14:45h Apresentação de comunicações orais/posters
14:45-16:00h MESA-REDONDA 1 | Novas Tecnologias em HD
Telemonitorização na HD
Adaptação da telemedicina na HD
Aplicação da Inteligência Artificial em HD
16:00-16:30h SESSÃO DE ABERTURA
16:30-17:00h Pausa
17:00-18:45h MESA-REDONDA 2 | A TADE em HD
Eficácia e segurança da TADE com ceftolazona no tratamento
da pseudomona resistente e extremadamente resistente
Contributos do enfermeiro das UHD nos programas TADE
Os serviços farmacêuticos nos programas TADE
18:45-20:00h MESA-REDONDA 3 | Multidisciplinaridade na HD
A integração da Medicina Física e de Reabilitação na HD
Saúde da mulher e criança
A HD na resposta domiciliária integrada
20:30h

Jantar do Congresso

Sábado | 22 DE OUTUBRO
08:30h

Abertura do Secretariado

09:00-10:15h Apresentação de comunicações orais/posters
10:15-11:30h MESA-REDONDA 4 | Novos desafios em HD
A Oncologia médica em HD
Cuidados Paliativos em HD
Tratamentos de imunoterapia, hormonoterapia e quimioterapia
em HD
11:30-12:00h Pausa
12:00-13:30h MESA-REDONDA 5 | Potencialidades da HD
Área cirúrgica em HD
Centros de Responsabilidade Integrada
Enquadramento legal das UHD nas regiões transfronteiriças
13:30-15:00h Almoço
15:00-16:15h MESA-REDONDA 6 | O tratamento das feridas em HD
Manuseamento das feridas complexas nos serviços cirúrgicos
Perspetiva sistemática das úlceras de pressão na HD
Tratamento multidisciplinar das feridas crónicas com infeções
com gérmenes multirresistentes
16:15-17:00h

MESA-REDONDA 7 | Manuseamento do RCV em HD
Fatores de RCV: Que podemos aportar desde a HD para o seu
controlo?
Insuficiência cardíaca: Vantagens do internamento em HD
Papel das UHD na abordagem do doente diabético com mau
controlo metabólico

17:00-17:30h SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Organização

Colaboração

Presidente do Congresso
Juan Manuel Urbano
Comité Organizador
Presidente Filipe Monteiro
Vogais Inês Beliz, Ana Guerra, João Goulão, Paula Araújo, Mykhailo Iaschuk e Lorena Lozano
Comité Científico
Presidente Joana Jordão
Vogais Joaquina Rosado, Pedro Gameiro e Francine Mascarenhas
Inscrições e submissão de trabalhos – www.admedic.pt
Médicos Especialistas
Médicos Internos
Enfermeiros
Outros Profissionais de Saúde
Curso Pré-Congresso*

até 18-09-2022
150 €
100 €
80 €
75 €

após 18-09-2022
180 €
130 €
110 €
90 €

50€

*A informar oportunamente. Destinado a médicos e enfermeiros.

Datas importantes
Abertura da submissão de comunicações livres – 01 de agosto de 2022
Data limite de envio – 15 de setembro de 2022
Notificação aos autores a partir de 28 de setembro de 2022
Secretariado
+351 21 842 97 10
paula.cordeiro@admedic.pt | ana.montes@admedic.pt
www.admedic.pt

