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UMA LUFADA DE AR - ACTUALIZAÇÃO EM VENTILAÇÃO NA PATOLOGIA RESPIRATÓRIA DO SONO
A BREATH OF FRESH AIR - AN UPDATE IN VENTILATION FOR SLEEP DISORDERED BREATHING

secretariado secretariat ideias concertadas
lufadadear@ideiasconcertadas.pt | 239 838 015 
inscrições registration www.apsono.com/lufadadear 

valor da inscrição registration fees 
sócios aPs aPs MeMber 150 €
não sócios aPs aPs non - MeMber 175 €

organização organisation associação Portuguesa do sono Portuguese sleep association 
Presidente Presidente Marta gonçalves | secretária secretary ana rita Peralta 
organizadores locais local organisers Joaquim Moita, Maria Helena estêvão, ana allen gomes

  sessões | SESSIONS orador | SPEAKER Moderador | CHAIRMAN
 8:45 - 9:00 sessão de abertura   Marta gonçalves (Porto), Joaquim Moita (coimbra)
  Opening session  
 9:00 - 9:45 estratégias de rastreio e diagnóstico  christian guilleminault cristina bárbara
  da síndrome de apneia do sono   (stanford, Usa) (lisboa)
  Strategies for screening  
  and diagnosis of SAS     
 9:45 - 10:30 novos ventiladores e modos de ventilação luis Hernandez João carlos Winck
  na apneia obstrutiva do sono. novas interfaces  (alicante, spain) (Porto)
  New ventilators and ventilation modes for OSAS.
  Interface novels 
 10:30 - 11:00 coffee break
 11:00 - 11:45 indicações e limitações da servoventilação  Jean-louis Pépin richard staats
  Indications and limits for servoventilation (grenoble, france) (lisboa)  
	11:45	-	12:30	 Fisiopatologia	e	indicações	da	humidificação		 Diaz	Lobato	 Chaves	Caminha
	 	 activa	e	do	tratamento	com	oxigénio	de	alto	fluxo		(Madrid,	Spain)	 (Porto)
  Pathophysiology and indications of active 
	 	 humidification	and	high-flow	oxygen	therapy 
 12:30 - 13:15 apneia obstrutiva do sono e economia   david White Pedro lopes ferreira
  osa and economics (Harvard, Usa) (coimbra) 
 13:15 - 15:00 almoço | Lunch 
  15:00 - 15:30 Perspectivas futuras para o diagnóstico  david White Marta gonçalves 
  e tratamento da apneia obstrutiva do sono   (Harvard, Usa) (Porto)
  Future of sleep apnea syndrome diagnosis 
  and treatment  
 15:30 - 17:00 Workshops * 
 17:00 - 17:30 coffee break 
 17:30 - 18:30 sessão plenária: apresentações dos representantes de cada workshop e discussão  José Moutinho
  Plenary session with presentations of workshops representatives and discussion dos santos (coimbra)
  encerramento | Closing ana rita Peralta (lisboa), ana allen gomes (aveiro)
   M. Helena estêvão (coimbra) 

   facilitador | Facilitator
 Workshop 1 diagnóstico | diagnosis Paula Pinto (lisboa), Monteiro ferreira (coimbra) 
 Workshop 2 tratamento | treatment Joaquim Moita (coimbra), vitória Martins (coimbra) 
 Workshop 3 adesão | compliance Marta drummond (Porto), Maria João Matos (coimbra)
 Workshop 4 Pediatria | Pediatrics lurdes Morais (Porto), Miguel félix (coimbra)
   orador | speaker Moderador | chairman
  Perturbação respiratória obstrutiva  c. guilleminault Maria Helena estêvão
  do sono na criança: (stanford, Usa) (coimbra)
  - estratégias terapêuticas antes da ventilação
  - Modos ventilatórios
  Obstructive	sleep-breathing	disorder	in	children:	
	 	 -Therapeutic	strategies	before	ventilation
	 	 -	Ventilation	modes 
	 	 Estudo	poligráfico	do	sono	e	ventilação		 Rosário	Ferreira	 Maria	Helena	Estêvão
  na patologia obstrutiva do sono na criança (lisboa)  (coimbra)
  Sleep study and ventilation in obstructive  núria Madureira
	 	 sleep-breathing	disorder	in	children (coimbra) 
  discussão | Discussion
  

Workshops
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