Urgências e Emergências

Obstétricas

Com a reorganização das unidades de saúde em Portugal, é cada vez mais frequente a identificação e intervenção em Urgências e Emergências Obstétricas
nas unidades de cuidados de saúde primários ou em
transporte.

como dotar os Enfermeiros e Médicos de competências técnico-científicas avançadas, que lhes permitam
intervir de forma rápida, eficaz e segura, em situações
de risco obstétrico, parto iminente e cuidados ao
recém-nascido.

Os nascimentos fora dos serviços de Obstetrícia, são
cada vez mais frequentes, ocorrendo principalmente a
caminho dos grandes centros materno-infantis, o que
torna as complicações um fator de elevada importância e risco.

Fazendo parte do conteúdo programático deste curso,
está também inserido O “Curso de Parto Iminente –
Assistência Extra-hospitalar”, um curso intensivo, de
elevado carácter prático, onde se privilegia a prática
simulada em manequins, permitindo adquirir conhecimentos e competências específicas essenciais para a
prática clínica.

Assim, estando perante situações que colocam em risco a vida da grávida e a do feto, é preponderante a
intervenção precoce de Profissionais de Saúde devidamente habilitados a avaliar, decidir e agir.

Esta é uma formação essencial aos Profissionais de
Saúde que intervêm em cuidados de saúde primários,
em urgência e emergência e pré-hospitalar.

É neste sentido que nasce o curso de “Urgências e
Emergências Obstétricas”, pois acreditamos que é fundamental reciclar e consolidar conhecimentos, bem
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OBJECTIVOS
Gerais
Esta formação tem como objetivo geral que os formandos sejam capazes de avaliar, identificar e atuar corretamente em situações de urgência e emergência obstétrica no período gestacional, durante o parto e imediatamente
após o parto.
ESPECÍFICOS:
No final da formação, pretende-se que os formandos sejam capazes de:
- Identificar os principais riscos maternos associados à gravidez;
- Reconhecer, identificar e intervir em situações de risco obstétrico durante o 1º, 2º e 3º trimestre gestacional;
- Selecionar os fármacos adequados e diferentes urgências obstétricas;
- Reconhecer e intervir em situação de parto iminente, em contexto extra-hospitalar;
- Identificar os principais riscos maternos associados ao parto;
- Resolver complicações decorrentes do parto;
- Auxiliar um parto eutócito;
- Prestar assistência imediata ao recém-nascido, em contexto extra-hospitalar.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

[1H00] A GRAVIDEZ E A EVOLUÇÃO NA ARTE
DE PARIR – CONTEXTUALIZAÇÃO
- Alterações fisiológicas decorrentes da gravidez
- Trabalho de parto pré-termo, de termo e pós-termo
(riscos associados)
- Cálculo de Nägele

[1H30] RISCO OBSTÉTRICO
- Risco obstétrico
- Patologia hipertensiva e diabetes na gravidez
- Inserção anormal da placenta
- Prolapso do cordão umbilical
[0H30] FARMACOLOGIA EM OBSTETRÍCIA:
DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO
[1H30] URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS NO
1º TRIMESTRE: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO
- Gravidez ectópica/doença do trofoblasto
- Aborto/metrorragias
- Hiperémese gravídica

[1H30] URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS NO 2º E 3º
TRIMESTRE: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO
- Incompetência cervico-ístmica/ameaça de parto
pré-termo
- Placenta prévia/DPPNI
- Pré-eclâmpsia/eclâmpsia
- Rotura prematura das membranas
- Apresentações fetais “anómalas”
- Morte fetal
[1H00] URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS DURANTE
O PARTO
- Resolução de complicações decorrentes do parto
[1H00] URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS NO PÓS-PARTO: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO
- Hemorragia pós-parto
- Infeção puerperal
- Incontinência pós-parto
- Complicações da lactação

[1H30] PARTO IMINENTE
- Anamnese
- Exame físico
- Sinais e sintomas
- Sistema de triagem
[1H30] PARTO
- Mecanismos do trabalho de parto
- Assistência ao recém-nascido
- Avaliação do índice de Apgar

[1H00] PRÁTICA/SIMULAÇÃO DO PARTO
IMINENTE E COM COMPLICAÇÕES
- Parto eutócico
- Avaliação da placenta
[3H30] PRÁTICA (PARTO)
[0H30] AVALIAÇÃO FINAL

FORMADOR
MÁRCIA CONCEIÇÃO – Enfermeira
Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica no Centro Materno-Infantil do Norte;
Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria;
Mestre em Ciências de Enfermagem.

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

LOCAL, DATAS E HORÁRIOS
1º DIA
9h00 - 18h00 (presencial)
2º DIA
9h00 - 18h00 (presencial)

VAGAS

CARGA HORÁRIA

20 vagas

16 Horas

INSCRIÇÕES (VALOR)

200€ Valor Early Bird
220€ Valor Normal

(a reserva só fica garantida após o pagamento)

O horário da formação poderá alterar-se se assim se justificar, estando este
descrito no site.
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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 Break

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
A inscrição é realizada diretamente no nosso site
[www.workapt.com], deve selecionar o método de pagamento e enviar o comprovativo de pagamento para
o email: geral@workapt.com.
A sua inscrição só será considerada validada e definitiva após o pagamento e receção do respetivo comprovativo de pagamento.

As inscrições são limitadas ao número de vagas existente. Se quando proceder à sua inscrição e pagamento, 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.

TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
O documento Termos e Condições tem como objetivo clarificar e descrever as condições de inscrição definidas e disponibilizadas
aos seus formandos durante o ato da inscrição numa ação de formação promovida pela Workapt.
Ao efetuar a inscrição num evento formativo WORKAPT, o formando estará a aceitar as seguintes condições:
1- VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A inscrição só será considerada validada e definitiva após a receção via e-mail do respetivo comprovativo de pagamento, para além
do completo preenchimento dos campos relativos aos elementos solicitados no formulário de inscrição online do respetivo curso
em www.workapt.com.
2- ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A Workapt poderá recusar uma inscrição, nomeadamente, quando considerar que as habilitações do formando não se enquadram
nos destinatários do evento e/ou nos pré-requisitos definidos. Os destinatários autorizados a participar no curso estão descritos
na página do evento e no PDF Informativo.
Caso o interessado tenha dúvidas sobre o seu enquadramento nos destinatários definidos no evento, deverá contactar a Workapt,
através do email geral@workapt.com ou através do número 252 119 626, previamente à realização da inscrição.
3- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Respeitando os critérios de inscrição definidos, nomeadamente as habilitações académicas, a seleção dos formandos dá-se por
ordem de conclusão/validação da inscrição (tal como descrito no ponto 1).
Ainda assim, a Workapt reserva-se no direito de recusar a inscrição de formandos que, embora se enquadrem no destinatário tipo
definido para o mesmo, não possuam uma qualificação adequada às exigências de qualidade pretendidas para o curso.
4- CANCELAMENTO/ADIAMENTO
A Workapt poderá ter a necessidade de cancelar ou adiar a ação de formação, uma vez que a ocorrência de qualquer curso está
dependente do preenchimento de um número mínimo de vagas definido para cada curso individualmente, ou por necessidade de
gestão interna.
No caso do número mínimo não ser preenchido ou ocorrer qualquer outro motivo que obste à realização da formação, a Workapt
reserva-se o direito de a cancelar a todo o tempo, procedendo apenas à devolução total do valor da inscrição, quando tiver havido
um pagamento, sem que possa ser reclamado qualquer direito indemnizatório.
Os adiamentos/cancelamentos serão sempre comunicados até 5 dias úteis anteriores à data de início da formação.
5- LIMITE DE NÚMERO DE VAGAS DE INSCRIÇÃO
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 pela Workapt, informando-o 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.
6- ALTERAÇÕES
A Workapt Lda., reserva o direito de proceder a alterações de formadores ou locais de realização da ação, garantindo sempre a
salvaguarda dos objetivos definidos para a ação de formação e dos termos que foram contratualizados com o formando. As alterações serão sempre comunicadas atempadamente por e-mail escrito a todos os formandos.
7- CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA
O pedido de cancelamento de uma inscrição por parte do formando deverá ser solicitado por email para geral@workapt.com, com
a indicação do evento que pretende desistir, o motivo e o comprovativo de justificação válida, caso aplicável, em anexo.
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7.1 - CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO
7.1.1 - O valor da inscrição é reembolsado na totalidade* nas seguintes condições:
a) Caso a formação seja cancelada pela Workapt, por não atingir o número mínimo de formandos ou ocorrer qualquer motivo
válido que obste à realização da mesma (tal como descrito no ponto 4);
b) Caso o formando falte/desista da formação e apresente uma justificação válida, através do envio do devido comprovativo: atestado médico do próprio ou de familiar próximo dependente, situação de luto, comparência obrigatória ou urgente em tribunal ou
IEFP.
[O comprovativo deverá ser enviado via email para geral@workapt.com, no máximo de 5 dias após o início da formação].
*com a exceção dos custos relativos ao envio e/ou disponibilização do material de apoio/manual.
7.1.2 - 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 30º 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.
NOTA: Relativamente à receção/utilização do Manual de Apoio enviado através dos CTT ou em formato digital, no caso de desistência ou não realização da ação de formação (caso esta seja cancelada), e caso o formando não pretenda transitar para nova
edição da mesma ação de formação, será retido o valor do manual e do envio do mesmo, correspondente à quantia de 55€ (cinquenta e cinco euros).
As devoluções devem ser realizadas no mesmo ano fiscal em que foi realizado o pagamento. Envio do IBAN até 10 dias uteis após
o aviso de desistênc.
7.2 - CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO DE CURSO
Em caso de desistência não justificada o formando poderá optar por transitar para outra ação de formação Workapt de valor igual
ou superior pagando a taxa de transição:
a) Quando a desistência é feita com mais de 30 dias de antecedência face à data de início do evento da qual desiste, é aplicada a
taxa mínima transição de 25€;
b) Quando a desistência ocorre entre o 30º dia e a véspera (inclusive) do início do evento, é aplicada a taxa de 20% do valor pago
pelo evento do qual desiste;
c) Após o início do evento/falta, é aplicada a taxa de 50% do valor pago pelo evento do qual desiste.
NOTA: Estas condições são válidas para todos os eventos Workapt, exceto os que tenham condições específicas, anunciadas na
página do evento. Consideram-se isentos destas taxas, os formandos que tenham justificação válida, tal como descrito no ponto
7.1.1. alínea b).
Para tal, deve informar com a devida antecedência da sua desistência e respetivo pedido de transição através do email geral@
workapt.com. O processo concretiza-se com o pagamento da taxa de transição, correspondente ao momento do pagamento, após
o envio do comprovativo de pagamento ser-lhe-á enviado um VOUCHER no valor do curso, que poderá descontar o prazo de 12
meses, adquirindo uma ação de formação de valor igual ou superior, sendo que neste caso apenas terá de pagar a diferença do
montante entre as duas.
O valor do voucher não é reembolsável.
7.2.1 – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VOUCHERS
O VOUCHER é pessoal e intransmissível e apenas é válido na compra de formação.
Aplica-se sobre o preço em vigor no momento da inscrição e não é acumulável com outros descontos. Deverá ser descontado
apenas numa compra, não sendo possível a divisão do seu valor por várias compras. Se o valor do Voucher for superior ao valor da
compra, o remanescente não poderá ser utilizado posteriormente.
Caso o curso seja cancelado por algum motivo, mantém o direito à utilização deste voucher numa outra formação, desde que a
validade do mesmo ainda não tenha sido ultrapassada.

10- CERTIFICADOS
A emissão dos certificados poderá ser recusada se: o formando tiver uma assiduidade inferior à carga horária mínima definida para
cada curso, e que por defeito é de 80% da carga total, exceto o curso de ACLS-SAV; se não comprovar as suas habilitações ou se se
verificar que a informação prestada quanto às habilitações é falsa. Nos cursos em que existam parâmetros de avaliação definidos
e obrigatórios para efeitos de certificação, em caso de o formando não ser aprovado, será emitido uma declaração de frequência
da formação.
Na eventualidade de o formando não participar na totalidade da carga horária atribuída para esse curso, será unicamente emitida
uma declaração de participação nos dias/horas, assim como conteúdos assistidos, durante o período em que o formando esteve
presente.
A emissão da 2ª via do certificado/declaração de presença tem o custo associado de 10€ [dez euros].
10.1. – ACREDITAÇÃO PELA ORDEM DOS ENFERMEIROS
Os cursos da Workapt com acreditação pela Ordem dos Enfermeiros estão devidamente identificados no site, bem como os respetivos Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP’s) atribuídos.
Os CDP’s são atribuídos exclusivamente a Enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros, não podendo ser atribuídos a estudantes ou outros profissionais de saúde.
10.2. – CERTIFICAÇÃO AMERICAN HEART ASSOCIATION E INEM
A Certificação pela American Heart Association e pelo INEM é da responsabilidade da entidade parceira.
a) A Certificação pela American Heart Association tem a validade de 2 anos.
b) A Acreditação pelo INEM tem a validade de 5 anos.
11- RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Entende-se por material audiovisual, toda a informação possível de ser captada por meios de recolha de imagem, vídeo e som,
sendo desta forma considerada património audiovisual, texto, imagens, áudio e vídeo que possam ser captados durante uma ação
de formação da Workapt Lda.
Pela entidade formadora:
A Workapt Lda, poderá proceder à recolha de imagens, vídeos e sons durante o decurso do evento e para divulgação promocional.
O formando ao proceder à inscrição numa ação de formação promovida pela Workapt Lda., está a consentir que a mesma recolha
e divulgue registos de imagem e/ou vídeo em que eventualmente a sua imagem poderá estar integrada no contexto geral do evento, a menos que expresse a sua recusa no consentimento de proteção de dados.
Contudo, a qualquer momento, ao consultar alguma publicação realizada pela Workapt, incluindo no nosso site na internet, se
detetar alguma imagem que não queira que continue publicada, poderá solicitar a sua exclusão imediata, contactando a Workapt
nesse sentido.
Pelo formando:
a) Não é permitido aos formandos proceder ao registo fotográfico, videográfico ou fonográfico dos eventos que comprometa a
proteção da informação divulgada no evento. No entanto, quando solicitado previamente à Workapt, e dependendo ainda da
autorização do(s) formador(es) e do(s) formando(s) interveniente(s) este tipo de registo poderá ser permitido.
b) O formando interessado em proceder ao registo das sessões deverá contactar prévia e diretamente a Workapt, solicitando a
sua autorização e informando o tipo de registo que pretende efetuar. Em todo o caso, mesmo quando autorizados, os registos
recolhidos deverão ser usados exclusivamente para fins pessoais e nunca para fins comerciais. Sempre que os registos recolhidos
vierem a ser divulgados, o contexto em que foram recolhidos deve estar devidamente identificado.
c) O formando que divulgar publicamente os registos obriga-se a proceder à sua remoção logo que contactado nesse sentido pela
Workapt, algum seu cliente ou formador.
d) É exceção, a recolha pontual de fotos pelo próprio formando para consumo próprio ou para partilha em redes sociais, desde que
com a autorização de possíveis intervenientes no registo fotográfico e com o contexto devida- mente identificado.
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12- CONFIDENCIALIDADE E UTILIZAÇÃO DADOS PESSOAIS
A Workapt só utilizará os dados pessoais fornecidos no formulário de inscrição para os efeitos específicos que foram facultados,
nomeadamente para o processo de certificação através da plataforma SIGO, de acreditação e atribuição de Créditos de Desenvolvimento Profissional pela Ordem dos Enfermeiros e certificação internacional pela American Heart Association, através de
entidades parceiras, e sempre mediante o consentimento dos seus titulares, o qual é dado com o ato do seu fornecimento. Os
referidos dados, são considerados confidenciais e eventualmente poderão ser consultados para efeitos de auscultação por parte
das entidades responsáveis pela Certificação e Acreditação.
A utilização dos dados pessoais para outros efeitos carece do formulário de consentimento específico para recolha e tratamentos
de dados pessoais, entregue ao formando previamente à realização da ação de formação, juntamente com o contrato de formação.
13- PARTICIPAÇÃO DOS FORMANDOS
No decorrer da formação, a eventual participação do formando em demonstrações técnicas, ou outras intervenções terapêuticas
que se mostrem úteis, realizadas pelo formador, será sempre um ato voluntário, podendo o formando recusar-se a participar,
assim como retirar-se a qualquer momento, sem que isso tenha quaisquer consequências. No caso de formações com elevado
carácter prático, é critério de aprovação a execução prática das intervenções terapêuticas e a integração em dinâmicas de grupo.
14- FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos das formações devem ser realizados por:
a) Transferência bancária para o IBAN: PT50 0007 0000 0006 3718 9132 3, que receberá no email automático de pré-inscrição;
b) Stripe (cartão de crédito);
b) Pagamento em numerário ou através de cartão multibanco diretamente no balcão de atendimento da Workapt.
Nota: A 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.

DESCUBRA A NOSSA OFERTA FORMATIVA EM:

WWW.WORKAPT.COM

252 119 626
geral@workapt.com
Rua do Orgal, Nº 61
4780-513, Santo Tirso
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta 9h00-19h00

