Resposta
Operacional
a Emergências
Humanitárias
Nos últimos anos temos assistido a um maior número
de catástrofes naturais e pandemias, ao aumento do
número de zonas com conflito armado, com uma consequente migração nunca antes vista, bem como outras emergências que se tornaram cada vez mais complexas. A resposta eficaz e coordenada a Emergências
Humanitárias nunca fez tanto sentido.
O trabalho humanitário assume um papel central na
redução do impacto das emergências humanitárias a
nível de saúde pública, sendo responsável pela identificação de grupos populacionais vulneráveis (entre refugiados, pessoas deslocadas e vítimas de desastres
naturais) e a criação de estratégias para a prestação
de assistência humanitária.
O bom conhecimento das medidas essenciais como,
por exemplo, a prestação de cuidados médicos de
emergência básicos, vacinação preventiva, a implementação de programas nutricionais, abastecimento
de água potável e saneamento adequados, são importantes para uma resposta eficaz.

É também importante em circunstâncias de precariedade económica, pós-desastres naturais (agudos ou
crónicos), colapso de estruturas políticas, pobreza extrema, fome e instabilidade generalizada, que os profissionais de saúde sejam capazes de tomar decisões
adequadas para a implementação e gestão de técnicas apropriadas para combater os impactos na saúde,
a curto e longo prazo.
Este curso pretende capacitar profissionais de saúde
com especial interesse no contexto humanitário, para
que estejam preparados a intervir em missão humanitária e capazes de responder de forma adequada às
necessidades das populações carenciadas em situações de emergência.
Os formandos deste curso serão familiarizados quanto aos principais componentes de resposta às crises
humanitárias, o modus operandi das grandes Organizações Internacionais Não-Governamentais (OING’s) e
às principais ferramentas de gestão de projetos e de
tomada de decisões.
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― OBJECTIVOS

GERAIS
No final desta formação pretende-se que os formandos sejam capazes de atuar em situação de emergência
humanitária, com ênfase nas situações de desastre.
ESPECÍFICOS
No final desta formação pretende-se que os formandos sejam capazes de:
- Identificar as principais prioridades numa emergência humanitária;
- Estabelecer o objetivo principal de uma intervenção de emergência humanitária;
- Aplicar os principais indicadores de morbilidade e mortalidade para medir o estado de saúde de uma população;
- Descrever as diferentes etapas de investigação e linhas de intervenção perante uma epidemia de sarampo, cólera
e malária;
- Antecipar e diferenciar as etapas para organizar uma campanha de vacinação de emergência;
- Identificar os diferentes tipos de desnutrição aguda e os programas nutricionais de resposta;
- Descrever o ciclo de resposta a desastres naturais;
- Definir as atividades prioritárias a implementar, para responder a um cenário de emergência complexa.

— CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

[04H00] INTRODUÇÃO ÀS PRIORIDADES EM
EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS

[08H00] EPIDEMIAS: FATORES DE RISCO E
POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA

- Prioridades e fases de intervenção em Emergências
Humanitárias:
- avaliação inicial;
- vacinação;
- água;
- controlo de doenças transmissíveis;
- segurança alimentar e nutrição;
- abrigo e planeamento;
- cuidados de saúde de emergência;
- vigilância epidemiológica;
- recursos humanos e coordenação.
- Introdução à Epidemiologia em Emergências
Humanitárias e medição do estado de saúde de uma
população (indicadores de morbilidade e mortalidade).

- Etapas para investigar uma epidemia de sarampo
e cólera;
- Linhas de intervenção para responder a uma
epidemia de sarampo e cólera;
- Definição operacional de uma emergência de
malária;
- Descrição das ferramentas de prevenção,
diagnóstico e tratamento de malária;
- Estratégias de intervenção perante uma epidemia
de malária;
- Principais etapas para organizar uma campanha
de vacinação de emergência.
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[02H00] CRISES NUTRICIONAIS
- O que é a desnutrição aguda e as suas principais
causas;
- Definição desnutrição aguda severa: marasmo,
kwashiorkor e misto;
- Fatores de risco e possíveis estratégias de resposta.

[03H30] EMERGÊNCIAS COMPLEXAS (CONFLITO):
RESPOSTA A MOVIMENTOS POPULACIONAIS
- Definição de uma emergência complexa;
- Definição de prioridades de intervenção em situação
de emergência complexa;
- Casos práticos simulados.
[00H30] AVALIAÇÃO FINAL

[02H00] DESASTRES NATURAIS E INFLUXO
EM MASSA DE PACIENTES
- Tipos de intervenção perante diferentes desastres
naturais, como terramotos, furacões, inundações e
tsunamis;
- Ciclo de resposta: prevenção, mitigação, preparação,
alerta, resposta, reabilitação e reconstrução;
- Planos de contingência para a chegada em massa
de pacientes.

― FORMADOR
CHARLOTTE OLIVEIRA - Enfermeira Graduada
Enfermeira pós-graduada em doenças tropicais pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de
Nova de Lisboa, e doutorada em saúde internacional.
Iniciou a sua carreira profissional no serviço de urgências do Hospital García de Orta. De 2010 a 2017 trabalhou para a
ONG Médicos Sem Fronteiras como gerente de atividades de enfermagem e líder de projeto médico em contextos de
epidemias (Ebola, sarampo, cólera), conflitos armados e catástrofes naturais, em diferentes países como Haiti, Índia,
República Democrática do Congo, Níger, Síria, Angola e Serra Leoa.
Em 2017, aderiu ao projeto piloto: Centros de Assalto Sexual (SACC) na Bélgica, colaborando com a equipa de investigação para a organização e implementação do programa de formação SACC para profissionais (enfermeiros e
psicólogos).
No início de 2018, ingressou na La Cooperativa Humanitárias como formadora, concebendo, desenvolvendo e implementando cursos na área da saúde a nível internacional. Nos últimos dois anos desenvolveu e implementou formações para diversas entidades internacionais, tais como, Bioforce, Acción contra el Hambre, Norwegian Church Aid e
Médicos sem Fronteiras.
Atualmente, é também, professora auxiliar convidada no ISCTE, onde leciona a unidade curricular de saúde pública
na pós-graduação em Ação Humanitária.

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

DESTINATÁRIOS
Profissionais de Saúde (médicos; enfermeiros;
nutricionistas; técnicos de diagnóstico e terapêutica;
farmacêuticos)

LOCAL, DATAS E HORÁRIOS

VAGAS

CARGA HORÁRIA

24 vagas

20 Horas

INSCRIÇÕES (VALOR)

1º DIA (terça-feira): 16h00 às 20h00 (online síncrono)
2º DIA (sexta-feira): 16h00 às 20h00 (online síncrono)
3º DIA (terça-feira): 16h00 às 20h00 (online síncrono)

200€ (Valor Early Bird)
220€ (Valor Normal)

4º DIA (sábado): 09h00 às 18h00 (presencial)

― INSCRIÇÃO INCLUI
- Material de apoio à formação em formato digital
(em português)
- Certificado Internacional da La Cooperativa
Humanitaria e Certificado Workapt
- Seguro de acidentes pessoais em vigor durante a
formação
- Coffee Break (sessão presencial)

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 diretamente 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.

Verifica as restantes informações através do Termos e Condições Workapt, disponíveis no nosso site 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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