enfermagem
de emergência:
abordagem à pessoa
em situação crítica

“Enfermagem de Emergência: Abordagem à pessoa
em situação crítica”
A intervenção em casos emergentes, marcados pela
variabilidade, complexidade e imprevisibilidade, representa o grande desafio diário dos profissionais de
saúde, exigindo uma constante atualização dos conhecimentos e práticas baseadas na evidência.

A abordagem sistematizada e devidamente estruturada de uma equipa de Saúde em situação de emergência, tem impacto directo na diminuição da morbilidade
e mortalidade intra-hospitalar. Assim, com o objectivo
de sistematizar boas práticas e uniformizar procedimentos fundamentais, surge o curso de “Enfermagem
de Emergência: Abordagem sistematizada ao doente
crítico”.
Esta formação visa o desenvolvimento de competências para a assistência de Enfermagem Avançada
à pessoa em situação crítica, baseada nas guidelines
actuais.
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― OBJECTIVOS

Gerais
No final desta formação pretende-se que os formandos tenham conhecimento e competência na abordagem
sistematizada à pessoa em situação crítica.
específicos
No final desta formação pretende-se que os formandos:
- Tenham conhecimentos que permitam a tomada de decisão, na abordagem ao doente em situação critica;
- Executem uma metodologia de trabalho eficaz na assistência ao utente;
- Demonstrem capacidade de reagir perante situações imprevisíveis e complexas;
- Utilizem as competências técnicas necessárias, para uma abordagem sistematizada à pessoa em situação crítica;
- Apliquem os conhecimentos adquiridos com capacidade crítico-reflexiva.

— CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

[0h30] Abordagem sistematizada à
pessoa em situação crítica
- Recepção da pessoa em situação crítica
- Anamnese
- Exame físico
- Exame Primário – ABCDE
[0h15] Analgesia na Pessoa em Situação
Crítica
[0h15] SEDAÇÃO NA PESSOA EM SITUAÇÃO
CRÍTICA
[4h00] AVALIAÇÃO DA PESSOA COM
PATOLOGIA DO FORO RESPIRATÓRIA
- Anatomo-fisiologia do sistema respiratório
- Gasometria
- Imagiologia
- Insuficiência respiratória aguda
- Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
- Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)
- Pneumotórax
- Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
- Hemoptises
- Casos Clínicos

[3h00] Abordagem da pessoa com
patologia do foro cardíaco
- Anatomo-fisiologia cardiovascular
- Eletrocardiograma
- Síndrome coronário agudo
- Edema agudo do pulmão
- Insuficiência cardíaca
- Choque
- Taquidisritmias
- Casos Clínicos
[1h00.] Abordagem da pessoa
neurocrítica
- AVC hemorrágico
- AVC isquémico- Convulsões
- Casos Clínicos
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2º DIA
[2h00] ABORDAGEM DA PESSOA COM
AlTERAçÕES HIDROElETROlíTICAS
E METABÓlICAS
- Alterações do potássio
- Alterações do magnésio
- Alterações do cálcio
- Alterações do sódio
- Cetoacidose diabética
- Hipoglicemia
- Síndrome hiperglicémico
- Casos Clínicos
[0h15] ANAFIlÁXIA: AVAlIAçãO E
INTERVENçãO

[0h25] INSuFICIÊNCIA RENAl AGuDA:
AVAlIAçãO E INTERVENçãO
[1h00] INTOXICAçÕES: AVAlIAçãO E
INTERVENçãO
[1h30] ABORDAGEM INICIAl à PESSOA COM
TRAuMA GRAVE: AVAlIAçãO E PRINCíPIOS
GERAIS DA ABORDAGEM
[3h00] CASOS ClíNICOS: AVAlIAçãO E
PlANOS DE NTERVENçãO
[0h30] AVAlIAçãO FINAl

[0h20] HEMORRAGIA DIGESTIVA AlTA E
BAIXA: AVAlIAçãO E INTERVENçãO

― FORMADOR
PEDRO SIlVA – enfermeiro Graduado
Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica
Competência Acrescida Diferenciada em Emergência Extra–Hospitalar
Mestre em Enfermagem
CHMA, EPE - UST - SUB/Ambulância SIV
CHMA, EPE - VMER

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros, Médicos e estudantes do último ano de
Enfermagem e Medicina

VAGAS

CARGA HORÁRIA

25 vagas

lOCAl, DATAS E HORÁRIOS

INSCRIçÕES (VAlOR)

1º e 2º DIA: 9h00 às 19h00

160€ (Inscrição Early Bird)
180€ (Inscrição Normal)

18 Horas
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― INSCRIçãO INCluI
Material de apoio à formação em formato digital (em
português)
- Certificado de Formação Profissional SIGO
(Acreditação DGERT)
- 2,5 CDP’s - Acreditação pela Ordem dos Enfermeiros
- Seguro de acidentes pessoais em vigor durante a
formação
- Coﬀee Break

INFORMAçÕES
Workapt disponibiliza-se a todo o momento para o
esclarecimento de qualquer duvida ou questão, relativos a este do cumento ou outros assuntos relacionados com a inscrição numa das acções 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: cursos@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 minímo de interessados.
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24horas antes do ínicio 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 no nosso site, 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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