URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
PEDIÁTRICAS
PORTO | 30 e 31 de Março´19

Curso de Urgências
e Emergências Pediátricas
As situações de Emergência e Urgência Pediátrica representam ainda um nº signiﬁcativo de ocorrências
em Pré-Hospitalar e em Serviço de Urgência no nosso país, apesar da procura inadequada e excessiva de
cuidados de saúde em SU, por familiares de crianças em situações de doença aguda, mas não urgente ou
emergente.
Como tal, e sendo que o paciente pediátrico necessita de cuidados especializados e especíﬁcos, é fundamental que as equipas de saúde, estejam devidamente preparadas e capacitadas para responder de forma
rápida, intervindo de forma adequada e eﬁcaz na prestação de cuidados de qualidade às crianças em situação de doença ou trauma graves.
Com o objetivo claro de “atualizar e capacitar os proﬁssionais no atendimento de casos de urgências
e emergências pediátricas”, esta formação possui um método de ensino dinâmico, com elevada componente prática, baseada em casos clinicos desde a abordagem diagnóstica à intervenção terapêutica,
estimulando o raciocínio clínico e abordagem sistematizada, de forma a que os Enfermeiros se sintam mais
seguros e conﬁantes em situações reais de Urgência e Emergência Pediátrica.
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― OBJECTIVOS
GERAIS
Atualizar e capacitar os formandos na intervenção em casos de urgência e emergência pediátricas.

ESPECÍFICOS
No ﬁnal desta formação pretende-se que os formandos:
» Demonstrem capacidade de reagir perante situações imprevisíveis e complexas;
» Desenvolvam uma metodologia de trabalho eﬁcaz na assistência ao utente pediátrico;
» Tenham conhecimentos que permitam a tomada de decisão e abordagem sistematizada em situações
de urgência e emergência pediátrica;
» Saibam aplicar corretamente o algoritmo de Suporte Imediato de Vida em Pediatria;
» Desenvolvam competências em Parto Iminente e Reanimação Neonatal;
» Adquiram conhecimentos básicos em estabilização e transporte hospitalar de doentes pediátricos
gravemente doentes.

― PROGRAMA
DIA 1
[30 MIN.] CONSIDERAÇÕES GERAIS EM PEDIATRIA:
Caraterísticas anatómicas e fisiológicas na criança com implicações clínicaS

[1H30] AVALIAÇÃO INICIAL DA CRIANÇA DOENTE:
Fase primária e fase secundária

[2H00] DIFICULDADE RESPIRATÓRIA E FALÊNCIA RESPIRATÓRIA:
- Causas comuns de emergências da via aérea superior (crupe, epiglotite, aspiração de corpo estranho);
- Causas comuns de emergências da via aérea inferior (Asma, Bronquiolite);
- Causas comuns de emergências respiratórias por alterações do parênquima pulmonar (pneumonia);
- Cuidados de enfermagem perante uma criança com dificuldade/falência respiratória.
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[1H30] CHOQUE EM PEDIATRIA
- Características do desenvolvimento anatómico e fisiológico como base para os sinais e sintomas;
- Resposta dos sistemas orgânicos ao choque;
- Tipos de choque;
- Cuidados de enfermagem perante uma criança em choque.

[1H30] PETURBAÇÕES DO RITMO CARDÍACO EM PEDIATRIA:
- Características do desenvolvimento anatómico e fisiológico como base para os sinais e sintomas;
- Classificação das disritmias;
- Cuidados de enfermagem perante uma criança com alteração do ritmo cardíaco.

[2H00] SUPORTE IMEDIATO DE VIDA: AS BASES

DIA 2
[1H30] ABORDAGEM À CRIANÇA QUEIMADA
[1H30] TRAUMA EM PEDIATRIA
[1H00] A DOR EM PEDIATRIA
[30 MIN.] INTOXICAÇÕES NA CRIANÇA
[1H00] TRABALHO DE PARTO EMINENTE: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS IMEDIATOS APÓS O NASCIMENTO/REANIMAÇÃO NEONATAL.

[1H00] ESTABILIZAÇÃO E TRANSPORTE HOSPITALAR DE CRIANÇAS GRAVEMENTE DOENTES

[2H00] DOENÇAS DA INFÂNCIA:
- Gastroenterites,
- Meningites,
- Convulsões,
- Hidrocefalia,
- Doenças genitourinárias,
- Doenças endócrinas,
- Doenças hematológicas,
- Doenças da coagulação,
- Doenças imunológicas,
- Cuidados de enfermagem perante situações de doenças

[30 MIN.] AVALIAÇÃO FINAL
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― FORMADOR
ENFº MÁRCIO SILVA
» Enfermeiro em Ambulância SIV - Suporte Imediato de Vida pelo INEM;
» Enfermeiro em contexto de Ação Humanitária e Catástrofes (Haiti, Timor, Guiné Bissau, Quénia e São Tomé
e Príncipe);
» Pós-graduado em Emergência e Catástrofes;
» Formador de Suporte Avançado de Vida e Suporte Avançado de Vida Pediátrico pela AHA – American Heart
Assotiation e pelo INEM;
» Especialista em Enfermagem de Reabilitação.

― DESTINATÁRIOS
Enfermeiros e estudantes do último ano
de Enfermagem

― LOCAL, DATAS E HORÁRIOS

- VAGAS
20 vagas

- CARGA HORÁRIA
18 Horas

— INSCRIÇÕES (VALOR)

Coimbra | 30 e 31 de Março´19
Dia 30: 09h00 às 19h00

160€- (1ª fase- Até dia 28 de Fevereiro)

Dia 31: 9h00 às 19h00

180€ (2ª fase- Após dia 28 de Fevereiro

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
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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.
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.
— CERTFICAÇÃO DGERT

— 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.

Veriﬁque as restantes informações através do Termos e Condições Workapt, que estão disponíveis no nosso site, em www.workapt.com
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— 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

