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Olá! Espero que esteja tudo bem com você.
 
No início de agosto, foi realizado o IV CONINI, congresso internacional dedicado ao
compartilhamento de avanços e experiências no tratamento de pacientes neurocríticos
em unidades de terapia intensiva (UTIs).
 
O Neurointensivismo é uma área em crescimento no país e a sua importância está tanto
na redução da mortalidade de pacientes como na redução da morbidade, buscando
garantir melhor qualidade de vida das pessoas após a recuperação.
 
A brain4care marcou presença no evento, oferecendo um minicurso sobre o
monitoramento da PIC e a noção de complacência intracraniana. Além disso, a
importância da monitorização da PIC em pacientes neurocríticos foi mencionada por
vários dos palestrantes convidados.
 
Confira mais informações nesta News!
 
Um abraço e boa leitura!
 
Gustavo Frigieri, Diretor Científico da brain4care.

EVENTO
Monitorização da PIC ganha destaque durante
CONINI 2022

Quarta edição do Congresso Internacional de Neurointensivismo privilegiou também

temas como COVID-19, big data e monitorização multimodal do cérebro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://r.email.casadaarvore.website/mk/cl/f/X53Of-EbmV0Ip3dCRE8DCmzlaUcnZ2ypdv2GDbuA9wirfTJ_K9Vq2OjYVDstqnrjo0g5Jb9YCzd30KTAxbPCMpjqSDErVIL9O-ChtFwQtIDQz9ULg2n7uCf9NIFuPj3nd_cT8dEFAqg5PYEOm2uTrBB4rBfqJOeA4D7X1jR3yeAKk1_UCeSv4sD9jEkKnXjXFre-tQMiFQYh_qsKfXFW3BhpJxjiaDeu-6oEjN8O24EnwKZlc36SlshW72-Nr8m8nLf7C7jk2fu3ppdj6GyfkOhSQ71_q04zdHOv_GCbOewXlFLXr8beUIknyqwvQKKXESHSfhkO_2YV3x2DLlRHDzuRuzYaVBnvx5xXj4iAOkoAoPgm1YhX_Kcc59Idm_QhnexoWoD6NkqaLxfKv0WDXDCXhEQ9vMw9Hq6UzyvNjwb86D6flTuI68ajPD539veZ_zyHRi5sanGx6_AUvMYlwk-lPSomwPFYq--NEwODJ--6rSrAMzdhSG8hIf4bV-jAjrlhcLQ-dNusjRFDk74D0rpAm-wvBxLhLh609jlCpI5tx2cZBSlknYesCpGj3fzxvbd063vDyqJ3hX7tLDiWgxVrQ6cRRTLDxnaSHnCcU-oP9kx5vyB9j2dLBp-SxskHcWsj8tjq5EE0kFe2pxUnUzmjEzqVg46fc2ovVODehluJt_aqAdTqqShZiqhKv_mvkOs
https://r.email.casadaarvore.website/mk/cl/f/TpGbZHNYgaqtgEW8ogATAzvR0iv1z5XBQDzRIJuKfXt4BokuF9h1P2qnyBhcuQanCX1KF3PeIbd8vzNdWnDMKkdP-1Y7lBKkld9MaXeqVw909RkM75HTe8KuymE0YqIfR5jJ-ta6fsMmI_W5um913wfnX2fEEzAChbuscHiBigiP2Sgia0qVEYgCIL6YgizDZmDAWLyhQH9lKaafTEtaTsYAI-o0d-JkOSW3mtFKZZcSiingQIjS_4d6ngFXjLuH4VHIYyB69DV-PECwk9Ny9RSI0d4BGk1lTiqJ2_9k13Qofswj4g9Y8ctNpSxvUPCiP-2rbq_wiwUMAgrwRnaQlEXQFUWYH_BbZPW5YepYNOqio_Q6FMAkW7ltl-J_n21U3BTbMOLZhJe12VkoLl6s-A
https://r.email.casadaarvore.website/mk/cl/f/a1IIF2h50NDTxAX933Klt9pJ65VEo-jV3K3x4uGrbogX2rOrOXyoDJdbcqbPZIos9sPSbFXlqGXfh1wHDuhMhONtQZY6elhFO211xmszxkVYgJo1mwFqzmcFI1MejaQSPEbGcmtTCc2Vss5ZX_AeEM6b5YYRB_TlWDNaeNMS0bvYnQKYTWA0O9V3f3ftu6vafoq86TWtu296t9cmwcMxy5jTvu9NstzPhTDAYQZ9kfgXk7qf-tVgN-MxfbCqMUPnOK0IFPRutoNCIYPi2ud1X1ppT2OiDPMIee96Wq1RD-cTDJUsi0AcD2PvTso_ueRa513FjOwvMfxiCkfFMz1unJfbobXfzkEOD4kLZwveFP8DHKh2caXxlLU3FaX3XnC-NDL2aC83pw9Rj25nXJDqZSo


Depois de 2 anos, o CONINI 2022 - IV Congresso Internacional de Neurointensivismo

reuniu, no Rio de Janeiro, especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir o estado

da arte em diversas áreas da medicina intensiva neurológica. Organizado pela

Associação Brasileira de Neurointensivismo (ABNI), o congresso abordou temas como a

condução de pacientes neurocríticos em unidades de terapia intensiva (UTIs), os efeitos

da COVID-19 sobre o cérebro, hemorragia subaracnóide e intraparenquimatosa,

monitorização multimodal do cérebro e uso de big data em pesquisas clínicas em

neurointensivismo.

 

“O objetivo principal do congresso, que já se encontra na quarta edição, é trazer

médicos de diferentes áreas para um mesmo evento, já que nós tratamos dos mesmos

pacientes. Neurologistas, intensivistas e neurocirurgiões se reúnem em um fórum

comum discutindo o tratamento e o diagnóstico de pacientes neurológicos críticos”,

afirmou Pedro Kurtz, presidente da ABNI e médico supervisor da UTI Neurológica do

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.

 

Segundo Kurtz, houve uma série de novidades este ano no congresso, mas ele destaca

os avanços no tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico, que mudou muito

nos últimos anos, com conquistas importantes dos grupos de pesquisa do Brasil. Uma

delas foi a demonstração do benefício da trombectomia mecânica no tratamento desses

pacientes. Mas Kurtz destaca também os avanços obtidos em áreas como o

traumatismo craniano grave, o acidente vascular cerebral hemorrágico e os pacientes

pós-parada cardíaca, nas quais várias evidências vêm mostrando melhora nos

desfechos com novos tratamentos.

 

“É preciso melhorar muito ainda em algumas áreas, principalmente na pesquisa clínica

dentro da realidade brasileira, para entendermos se os tratamentos que funcionam lá

fora funcionam também aqui e atuar muito em pesquisa de implementação do que

sabemos que funciona e ainda não é aplicado nos centros de tratamento intensivo

brasileiros. Conseguir colocar em prática procedimentos que nós sabemos que

funcionam é fundamental também”, disse Kurtz.

 

Monitorização da PIC

 

 



Dentre os procedimentos discutidos está o da monitorização da pressão intracraniana

(PIC). Na primeira sessão temática do evento, intitulada “Manejo do Traumatismo

Cranioencefálico moderado a grave”, houve duas apresentações que abordaram

diretamente a monitorização da PIC: “O papel da lesão axonal difusa”, de Ricardo

Turon, coordenador do CTI do Hospital Niterói D’Or e supervisor do Instituto Estadual do

Cérebro Paulo Niemeyer, e “Monitorização da PIC, sempre necessária?”, de Jorge

Mejía, professor associado da Universidade ICESI e anestesiologista e intensivista da

Fundação Valle del Lili (Colômbia). As duas falas destacaram a importância desse

acompanhamento, especialmente para a redução da mortalidade de pacientes

neurocríticos em UTIs.

 

Já a mesa “Monitorização multimodal cerebral, abrindo a caixa preta”, realizada no

período vespertino do sábado, 6 de agosto, abordou diretamente a tecnologia

brain4care durante a apresentação “Métodos não invasivos para monitorar a

complacência e oxigenação cerebrais”, de Fabiano Moulin, neurologista do Hospital São

Paulo/UNIFESP. O sistema de monitoramento de variações na pressão intracraniana foi

apontado como uma ferramenta para avaliar o estado da complacência intracraniana, a

capacidade do crânio em regular sua pressão interna, cujo comprometimento permitiria

antecipar a hipertensão intracraniana.

 

Além das palestras, o evento ainda contou com alguns minicursos oferecidos nos dias 3

e 4 de agosto. Um deles foi o curso “Complacência e PIC não invasiva”, realizado na

quinta-feira, dia 4. O curso foi coordenado por Raphael Bertani, fellow em Neurocirurgia

Vascular e de Base de Crânio do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e

também contou com a participação de Gustavo Frigieri, diretor científico da brain4care,

e Elaine Peixoto, especialista do conhecimento da empresa e mestranda em

Enfermagem na UNIFESP. O curso abordou noções de complacência intracraniana e do

monitoramento da PIC por meio da sua morfologia de onda e também contemplou

demonstrações de uso do sistema de monitoramento da brain4care, incluindo uma

simulação realística de instabilidade na hemodinâmica cerebral.
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Esta newsletter é um serviço gratuito de comunicação científica da brain4care, com

reportagens, notícias e entrevistas sobre pesquisa em cérebro, medicina e saúde,

produzidas pela Editora Casa da Árvore.
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