eNferMaGeM
De aNesTesioLoGia
A Enfermagem de Anestesia é uma área de crescente
relevância na medicina moderna, que apresenta uma
maior expressão quando associada à área cirúrgica.
A sua atividade também se estende à área de emergência e intensiva, ao transporte da pessoa em situação crítica, às unidades de cuidados pós-anestésicos, a
serviços de diagnóstico, assim como à área terapêutica
para o controlo da dor.
Portugal tem enfermeiros reconhecidos mundialmente, pelos seus conhecimentos e competência técnica,
no entanto a área da anestesiologia não é tão explorada no seu curso base, limitando a capacidade de
resposta destes profissionais às necessidades sentidas
nas diferentes áreas de intervenção, sobretudo neste
contexto de pandemia.

Segundo a IFNA - International Federation of Nurse
Anesthetists, “O enfermeiro é o profissional que realiza, ou participa na prestação de cuidados anestésicos e
de enfermagem avançados e especializados, a utentes
que requerem anestesia, cuidados respiratórios, reanimação cardiopulmonar e outros tipos de suporte de
vida”.
Tendo em conta a importância e necessidade de formação intensiva nesta área, a Workapt criou o curso
de “Enfermagem de Anestesiologia”, visando fornecer
conhecimentos teórico-práticos sobre anestesia, alicerçado no modelo de aprendizagem de resolução de
casos clínicos, para que possa dotar os enfermeiros de
competências específicas para a prestação de cuidados anestésicos de forma segura.

geral@workapt.com | 252 119 626 | www.workapt.com

― OBJECTIVOS
Gerais
Esta formação tem como objetivo geral preparar os formandos para a intervenção específica de enfermagem de
anestesia nos diversos contextos em que é aplicada.
específicos
No final da formação pretende-se que os formandos sejam capazes de:
- Aplicar as diferentes técnicas de anestesia abordadas;
- Executar as 4 fases do ato anestésico corretamente;
- Assistir na permeabilização da Via Aérea;
- Identificar e aplicar os diferentes módulos ventilatórios;
- Monitorizar um paciente em contexto de anestesia;
- Preparar e administrar os principais fármacos utilizados em anestesia;
- Identificar um paciente de risco anestésico e intervir perante situações intraoperatórias e de controlo hemodinâmico;
- Aplicar os cuidados pós-anestésicos a um paciente submetido a anestesia.

— CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
[4h00] Introdução Enfermagem de
Anestesia
- Anestesia e Funções do Enfermeiro de Anestesia
(Sala Operatória e UCPA);
[3h00] Técnicas Anestésicas:
- Anestesia Geral (Balanceada, Intravenosa,
Inalatória e Dissociativa);
- Anestesia Loco-Regional (Bloqueio Subaracnoideu);
- Anestesia Combinada do Neuroeixo;
- Anestesia Sequencial do Neuroeixo e Bloqueio de
Nervos Periféricos);
- Anestesia Local e MAC (Cuidados Anestésicos
Monitorizados);
[2H00] Acto Anestésico
Fases:
- Indução;
- Manutenção;
- Recuperação;
- Cuidados Pós-Anestésicos;

[3h00] Via Aérea e Ventilação
- Abordagem da Via Aérea;
- Parâmetros e Módulos Ventilatórios;
[2H30] Monitorização e Equipamentos
em Anestesia
[2h30] Principais Fármacos em Anestesia
- Fármacos Intravenosos (Anestésicos, gerais,
Opióides, Relaxantes musculares);
- Fármacos Inalatórios (Sevoflurano, Desflurano
e Protoxido de Azoto);
- Anestésicos locais;
[1H30] Risco Anestésico
- Classificação do estado físico do doente
(Classificação ASA);
[2h00] Resolução de Problemas Intra-operatórios e Controlo Hemodinâmico
[1h00] Cuidados pós-anestésico
[0H30] avaliação final
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― FORMADOR
João Paulo Simões – Enfº Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enf. à pessoa em
situação Perioperatória
Licenciado em Enfermagem pelo ISAVE, desde 2010.
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, desde 2015, com certificação individual de competências na área de
Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória pelo Colégio de Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica
da Ordem dos Enfermeiros, em Abril de 2020.

Procura constantemente manter os seus conhecimentos atualizados na área da Via Aérea, Ventilação e Monitorizações, sendo presença assídua em formações e congressos na área.
Atualmente dedica-se à prática clínica exclusiva como Enfermeiro de Anestesiologia, colaborando com diferentes
instituições público-privadas.
Hospital de Braga, EPE - BO Central

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros e estudantes do último ano de
Enfermagem

VAGAS

CARGA HORÁRIA

14 vagas

LOCAL, DATAS E HORÁRIOS

INSCRIÇÕES (VALOR)

1º dia: 16h00 às 20h00 (online síncrono)
2º dia: 9h00 às 19h00 (presencial)
3º dia: 9h00 às 19h00 (presencial)

220€ (Inscrição Early Bird)
240€ (Inscrição Normal)

22 Horas
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― InSCrIçãO InCluI
- Material de apoio à formação em formato digital
(em português)
- Certificado de Formação Profissional SIGO
(Acreditação DGERT)
- Seguro de acidentes pessoais em vigor durante a
formação
- Coﬀee Breaks

InfOrmaçõES
Workapt disponibiliza-se a todo o momento para o
esclarecimento de qualquer dúvida ou questão, relativos a este documento ou outros assuntos relacionados com a inscrição numa das ações de formação
promovidas pela mesma.
Contactos: geral@workapt.com ou 252 119 626.

― InSCrIçõES
Preencha a sua ficha de inscrição directamente no nosso site [www.workapt.com] e envie o comprovativo de pagamento para o email: geral@workapt.com.
A sua inscrição só será considerada validada e definitiva após a receção do respetivo comprovativo de pagamento.
As inscrições são limitadas ao número de vagas existente. Se quando proceder à sua inscrição online, o número de
vagas já estiver totalmente preenchido, ainda que essa ação lhe seja permitida, será posteriormente contactado(a)
pela Workapt, informando-o(a) da impossibilidade de aceitar a sua inscrição e do procedimento a seguir para que haja
lugar à devolução do valor já pago, se for esse o caso.

― cerTificaDos
Para obter o certificado, o formando deve assistir no mínimo a 80% da formação de cada formação.
Obter uma nota mínima de 50% no teste de avaliação ﬁnal.
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― NoTas
Em caso de cancelamento da formação por parte
da Workapt, o valor pago pelo(a) formando(a), será
reembolsado na íntegra.

para fins de divulgação da formação e das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá
-lo nos seus canais de comunicação.

O valor da inscrição é reembolsado parcialmente nas
seguintes condições:
a) Desistência com mais de 30 dias de antecedência
face à data de início do evento: será devolvido o valor
pago pela inscrição com retenção de 30%.
b) Desistência entre o 30ª dia e a véspera (inclusive)
do início do evento: será devolvido 40% do valor pago
pela inscrição.
c) Desistência/falta a mais de 20% da duração da formação: não será realizada devolução do valor pago
pela inscrição.

A WORKAPT reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo cancelar cursos de acordo com um
número mínimo de interessados.
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 horas antes do início do curso.

A WORKAPT, livre de quaisquer ônus para com o(a)
aluno(a), poderá utilizar a sua imagem e som de voz

Ficarão ao critério da WORKAPT os cancelamentos
das formações por outros motivos que aqui não foram informados.
Demais valores gastos pelo(a) formando(a) não serão
reembolsáveis, como valores gastos com alojamento,
hotel, passagem de qualquer tipo e deslocações.

Verifique as restantes informações através do Termos e Condições Workapt, que estão disponíveis em www.workapt.com

dESCuBra a nOSSa OfErTa fOrmaTIVa Em:

WWW.WOrKapT.COm

252 119 626
geral@workapt.com
WWW.WORKAPT.COM

Rua do Orgal, Nº 61
4780-513
Santo Tirso

Horário de funcionamento
Segunda a Sexta 9h-19h
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