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SEXTA TARDE - WORKSHOPS - 13:00 - 15:00

SALA A - Manuseio da via 
aérea

- avaliação da via aérea, materiais essenciais, manejo da via aérea difícil antecipada e não 
antecipada (não prevista) 
- hands on + PBLD (discussão baseada em problemas)

SALA B - Ultrassom Point 
of  Care

-  uso do US na avaliação cardíaca e pulmonar na UTI e no CC 
- fundamentos, escaneamento, discussão baseada em problemas, avaliação hemodinâmica

SALA C - Acesso vascular 
guiado por ultrassom

- acesso venoso superficial, venoso profundo, arterial e intraósseo 
- opções de cateteres e materiais, uso do US para acesso vascular, bundles de instalação e 
prevenção de infecção

COFFEE BREAK 30’

SEXTA TARDE - WORKSHOPS - 15:30 - 17:30

SALA A - Manuseio da via 
aérea

- avaliação da via aérea, materiais essenciais, manejo da via aérea difícil antecipada e não 
antecipada (não prevista) 
- hands on + PBLD (discussão baseada em problemas)

SALA B - Ultrassom Point 
of  Care

-  uso do US na avaliação cardíaca e pulmonar na UTI e no CC 
- fundamentos, escaneamento, discussão baseada em problemas, avaliação hemodinâmica

SALA C - Acesso vascular 
guiado por ultrassom

- acesso venoso superficial, venoso profundo, arterial e intraósseo 
- opções de cateteres e materiais, uso do US para acesso vascular, bundles de instalação e 
prevenção de infecção



SÁBADO MANHÃ - 18 MARÇO

08:00 - 09:45 PAINEL 1 - Discussão Prós x Contras

1 - Anestesia venosa x anestesia inalatória: indução e manutenção  
Custos, segurança, procedimentos na via aérea, tempo de recuperação, náuseas e vômitos pós-operatórios, delírio e agitação, satisfação do paciente e da família 
2 - O videolaringoscópio deve ser usado como rotina em todas as intubações traqueais 
Comparação com a laringoscopia direta, quais as diferenças no tempo para intubação, número de tentativas e eventos adversos (hemodinâmicos e respiratórios). Custos e treinamento 
3 - A intubação traqueal deve sempre ser realizada com bloqueio neuromuscular 
Eventos adversos respiratórios, reações anafiláticas, reversão do bloqueio neuromuscular, alternativas ao uso do bloqueador neuromuscular para intubação 
4 - Durante um procedimento anestésico, um acesso venoso é obrigatório 
Segurança, alternativas ao acesso venoso, o caso dos procedimentos de curta duração 
5 - Óxido nitroso na indução inalatória: usar ou não? 
O N2O é realmente essencial? Segurança (toxicidade sistêmica, doença cardiovascular); exposição crônica dos profissionais de saúde, questões ambientais 
  
Introdução de cada tema pelo moderador - 5 min aprox. 
Discussão de cada tema - 20 min aprox. 
Chandra Ramamoorthy, Britta Regli-von Ungern-Sternberg , Walid Habre

09:45 - 10:15 COFFEE BREAK

10:15 - 12:00 PAINEL 2 - Cardiovascular

- Definição e tratamento da hipotensão perioperatória: Quanto podemos tolerar? - Walid Habre (30 min) 
Quais os valores normais da pressão arterial em crianças anestesiadas? Qual o impacto da hipotensão nos diferentes órgãos? Quais valores devem indicar o tratamento? 

- Hipertensão pulmonar: um problema crescente para o anestesista pediátrico - Chandra Ramamoorthy (20 min) 
A otimização pré-operatória é possível? Considerações anestésicas: o que fazer e o que não fazer! 

- Monitorização hemodinâmica - ultrassom cardíaco focado: quando e como? - Karen Boretsky (20 min) 
Uso do Ultrassom Cardíaco Focado para manejo hemodinâmico durante cirurgias de grande porte. Indicações e parâmetros mais utilizados. O US de carótida pode ser uma alternativa? 
discussão de casos (35 min)

12:00 - 14:00 ALMOÇO

SÁBADO TARDE - 18 MARÇO

14:00 - 15:45 PAINEL 3 - Ventilação e monitorização

- Atelectasia e recrutamento pulmonar em anestesia pediátrica - Britta Regli-von Ungern-Sternberg  (20 min) 
Fisiologia e fatores de risco para atelectasia. Efeito das manobras de recrutamento e outras técnicas para prevenir atelectasia. 

- Manuseio da via aérea: O que mudou nas últimas décadas? - Walid Habre (20 min) 
Novos guidelines de via area difícil; uso do bloqueador neuromuscular; oxigenação apneica; videolaringoscopia. 

- Ultrassom, machine learning e manuseio da via aérea - Clyde Matava (20 min)  
Análise crítica do US, machine learning e manuseio da via aérea. 

discussão (45 min)

15:45 - 16:15 COFFEE BREAK

16:15 - 18:00 PAINEL 4 - Anestesia regional - papel atual

- 5 bloqueios periféricos que todo anestesiologista pediátrico deve saber - Karen Boretsky (25 min) 
Que bloqueios periféricos são essenciais para nossa prática diária? Como podemos otimizar os resultados? 

- Big data, inteligência artificial e anestesia regional: o que você vê? - Clyde Matava (25 min) 
Novas modalidades para melhorar a performance dos bloqueios. 

- Os bloqueios podem modificar os desfechos de pacientes cirúrgicos pediátricos? - Karen Boretsky (25 min) 
Como a anestesia regional pode alterar os desfechos e a experiência do paciente pediátrico? É importante ter um serviço de dor aguda? 

discussão (30 min)



DOMINGO MANHÃ - 19 MARÇO

08:00 - 09:45 PAINEL 5 - Miscelânea

- O ex-prematuro com broncodisplasia pulmonar: um desafio para o anestesista — Chandra Ramamoorthy (20 min) 
Estratificação do risco - Manuseio anestésico - Estratégias ventilatórias 

- Eventos adversos respiratórios: como prevenir? - Britta Regli-von Ungern-Sternberg  (20 min) 
Estratégias farmacológicas e não-farmacológicas para prevenir complicações respiratórias; evidências sobre o uso de beta-2-agonistas no pré-operatório 

- Avanços no cateterismo intervencionista pediátrico e no manuseio anestésico - Chandra Ramamoorthy (20 min) 
Sedação x anestesia geral; critérios para admissão na UTI; proteção cerebral 

discussão (45 min)

09:45 - 10:15 COFFEE BREAK

10:15 - 12:00 PAINEL 6 - Como reduzir as complicações perioperatórias?

- Realidade virtual como uma estratégia não-farmacológica no período perioperatório - qual o impacto nos desfechos? - Clyde Matava (20 min) 
Impacto dos vídeos na ansiedade perioperatória; idade e características dos pacientes; considerações sobre a aplicação clínica; importância na analgesia e reabilitação pós-procedimentos; 
Cyber-sickness e as limitações potenciais da RV 

- Devemos ouvir a opinião das crianças? - Britta Regli-von Ungern-Sternberg  (15 min) 
Como melhorar a experiência do paciente pediátrico baseado nas suas perspectivas e expectativas 

- O impacto dos estudos multicêntricos na nossa prática - Walid Habre (30 min) 
Aplicando a ciência na prática - Como podemos melhorar?  
Identificando o papel dos sistemas de registro de incidentes no aumento da segurança do paciente 

discussão (40 min)

12:00 - 14:00 ALMOÇO

DOMINGO TARDE - 19 MARÇO

14:00 - 15:45 PAINEL 7 - Patient Blood Management

Novas evidências na abordagem de procedimentos complexos: 
- Neurocirurgia e cirurgia craniofacial - Pedro Paulo Vanzillotta (20 min) 
- Transplante hepático - Marcella Malavazzi (20 min) 
- Cirurgia cardíaca - Bruno Tonelotto (20 min) 
discussão (45 min)

15:45 - 16:15 COFFEE BREAK

16:15 - 18:00 PAINEL 8 - Monitorização

- Caso clínico: desafios na utilização da monitorização do débito cardíaco e da responsividade a fluidos (10 min) 
- O que temos disponível? 
- Monitores não invasivos (5 min) 
- Monitores minimamente invasivos (5 min) 
- Monitores invasivos (5 min) 
- discussão


