URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
OBSTÉTRICAS
Santo Tirso | 27 e 28 de Abril´19

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.
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.
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.
É neste sentido que nasce o curso de “Urgências e Emergências Obstétricas”, pois acreditamos que é fundamental
reciclar e consolidar conhecimentos, bem 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.
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.
Esta é uma formação essencial aos Proﬁssionais de Saúde que intervêm em cuidados de saúde primários, em urgência e emergência e pré-hospitalar.
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OBJECTIVO GERAL:
GERAIS
Esta formação tem como objetivo geral que os formandos sejam capazes de avaliar e intervir em Urgências e Emergências Obstétricas.

ESPECÍFICOS:
No ﬁnal da formação pretende-se que os formandos:
- Desenvolvam de competências téorico-práticas na área das Urgências/Emergências Obstétricas;
- Identiﬁquem os principais riscos maternos associados à gravidez e parto;
- Reconheçam e saibam como intervir em situações de risco obstétrico durante o 1º, 2º e 3º trimestre
gestacional;
- Reconheçam e saibam como intervir em situação de parto iminente, em contexto extra-hospitalar;
- Identiﬁquem os principais riscos maternos associados do e parto;
- Adquiram a capacidade necessária para a assistência imediata ao recém-nascido, em contexto extra
-hospitalar.

― PROGRAMA
» DIA 1

a gravidez e a evolução na arte de parir – contextualização [1h00]
Alterações ﬁsiológicas decorrentes da gravidez
Trabalho de parto pré-termo, de termo e pós-termo (riscos associados)
Cálculo de Nägele

risco obstétrico [1h30]
Risco obstétrico
Patologia hipertensiva e diabetes na gravidez
Inserção anormal da placenta
Prolapso do cordão umbilical

farmacologia em obstetrícia | da avaliação à intervenção [30min.]
URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS NO 1º TRIMESTRE
- DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO [1h30]
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Gravidez ectópica/ doença do trofoblasto
Aborto/ metrorragias
Hiperemese gravídica

URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS NO 2º E 3º TRIMESTRE
- DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO [1h30]
Incompetência cervico-Ístmica/ ameaça de parto pré-termo
Placenta prévia/ DPPNI
Pré-eclâmpsia/ eclâmpsia
Rotura prematura das membranas
Apresentações fetais “anómalas”
Morte fetal

URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS DURANTE O PARTO [1h00]
Resolução de complicações decorrentes do parto

URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS NO PÓS-PARTO
- DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO [1h30]
Hemorragia pós-parto
Infeção puerperal
Incontinência pós-parto
Complicações da lactação

» DIA 2

PARTO IMINENTE [1h30]
Anamnese
Exame físico
Sinais e sintomas
Sistema de triagem

PARTO [1h30]
Mecanismos do trabalho de parto
Assistência ao recém-nascido
Avaliação do índice de Apgar

PRÁTICA/ SIMULAÇÃO DO PARTO IMINENTE E COM COMPLICAÇÕES [1h00]
Parto eutócico
Avaliação da placenta

PRÁTICA (PARTO) [3h00]
AVALIAÇÃO FINAL [30 min.]
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― 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.

- VAGAS

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

― LOCAL, DATAS E HORÁRIOS
Santo Tirso | 27 e 28 de Abril´19
Dia 27: 9h00 às 18h00
Doia 28: 9h00 às 18h00

20 vagas

- CARGA HORÁRIA
16 Horas

— INSCRIÇÕES (VALOR)

200€- (1ª fase- Até dia 27 de Março)
220€ (2ª fase- Após dia 27 de Março)

MODO DE PAGAMENTO
Os pagamentos das formações devem ser realizados por:
a) Transferência bancária para o seguinte IBAN PT50 0007 0000 0006 3718 9132 3 (NB);
b) Pagamento em numerário ou através de cartão multibanco diretamente no balcão de
atendimento da Workapt.

INSCRIÇÃO INCLUI
- Material de apoio à formação em formato digital [português]
- Certiﬁcado DGERT
- Seguro de acidentes pessoais em vigor durante a formação
- Coﬀee Break

INCRIÇÕES
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.
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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.

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

— 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.

— NOTAS

utilizar a sua imagem e som de voz para ﬁns de divulgação da for-

- Em caso de cancelamento da formação por parte da Workapt, o

divulgá-lo nos seus canais de comunicação.

valor pago pelo(a) formando(a), será reembolsado na íntegra.
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

mação e das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou

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.
Ficarão ao critério da WORKAPT os cancelamentos das formações

evento: será devolvido 40% do valor pago pela inscrição.

por outros motivos que aqui não foram informados.

c) Desistência/falta a mais de 20% da duração da formação: não

Demais valores gastos pelo(a) formando(a) não serão reembol-

será realizada devolução do valor pago pela inscrição.

sáveis, como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de

A WORKAPT, livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá

qualquer tipo e deslocações.

— DESCUBRA A NOSSA OFERTA FORMATIVA EM:

WWW.WORKAPT.COM

Rua do Orgal, nr.º 61

Horário de funcionamento

4780-513 Santo Tirso

segunda a sexta 9h-19h

(+ 351) 936 461 629 ou 252 119 626

Facebook: https://www.facebook.com/workapt/

geral@workapt.com

Linkedin: https://pt.linkedin.com/in/workapt

