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Dieta trófica x suporte nutricional pleno Monitorização invasiva da pressão intracraniana é benéfica para os pacientes
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Impacto do uso dos sedativos Terapias extra-corpóreas
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Variabilidades associadas aos cuidados críticos paliativos: o quê devemos evitar?

Desafios e perspectivas na atuação da equipe multiprofissional
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Reduzindo o estresse ocupacional 

Discussão

Atualidades na aplicação do Suporte Ventilatório Não-Invasivo 

Rompendo paradigmas: impactos e desafios atuais

Permanência do familiar na UTI

Treinamento muscular inspiratório em pacientes em desmame difícil 

Prevenção e controle do delirium no paciente crítico 

Discussão

Caso clinico 03

Síndrome pós-cuidado intensivo (PICS): como a equipe multiprofissional pode preveni-la?
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No paciente grande queimado

Na gestante 

No paciente oncológico 
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