URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
RESPIRATÓRIAS
Lisboa | 1 e 2 de Março ´19

CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS

«No mundo, centenas de milhões de pessoas são afectadas por doenças do aparelho respiratório, 300 milhões sofrem de Asma, 210 milhões sofrem de DPOC e 3 milhões têm outras doenças respiratórias crónicas.
Estima-se que em 2030 a DPOC se torna a 3ª causa de morte em todo o mundo.»

(World Health Statistics; Geneva, WHO, 2008)
Devido ao aumento da esperança média de vida, dos hábitos tabágicos, da poluição ambiental, má nutrição, stress oxidativo e novas estirpes infecciosas, o número de doentes com problemas respiratórios aumentou ao longo dos últimos anos.
Esta é uma formação de extrema relevância para os Enfermeiros que pretendem diferenciar-se pela qualidade da sua intervenção, quer a nível hospitalar quer a nível domiciliário.O Curso de Urgências e Emergências Respiratórias abordará temas que permitirão adquirir conhecimentos específicos e competências
para a abordagem e tratamento específico de disfunções respiratórias agudas e crónicas em estado agudo.
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― OBJECTIVOS

GERAIS
Esta formação tem como objectivo geral que os formandos sejam capazes de avaliar e intervir em
Urgências e Emergências Respiratórias específicas.

ESPECÍFICOS
No final da formação pretende-se que os formandos:
- Reconheçam a anatomofisiologia do sistema respiratório;
- Conheçam e compreendam as doenças respiratórias mais frequentes;
- Sejam capazes de executar uma avaliação clínica adequada ao doente respiratório;
- Conheçam e identifiquem os diferentes ruídos respiratórios;
- Sejam capazes de identificar alterações imagiolõgicas e dos ruídos respiratórios;
- Identifiquem as principais urgências e emergências respiratórias;
- Sejam capazes de optar pela abordagem terapêutica dos diferentes tipos de extração de secreções:
- Reconheçam a importância da VMNI na agualização respiratória.

― PROGRAMA
[1h00] ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA VENTILATÓRIO / RESPIRATÓRIO
- Anatomia do sistema ventilatório
- Fisiologia do sistema respiratória
- Diferenças entre crianças e adultos

[1h30] AVALIAÇÃO DA PESSOA COM PATOLOGIA DO FORO RESPIRATÓRIO
- Anamnese
- Exame físico
- Exame Primário- ABCDE
- Oximetria de pulso
- Capnometria/ Capnografia (ETC02)
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[1h30] EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
» Gasometria:
- Oxigenação
- Significado do pH
- Componente respiratório
- Componente metabólico
- Excesso ou déficit de bases
- Valores normais da gasometria
- Interpretação por etapas

- Estratificação do risco clínico
» Imagiologia: Raio x
- Anatomia respiratória e cardiovascular
- Interpretação
- Classificação das lesões pulmonares

[2h00] ABORDAGEM TERAPÊUTICA
» Oxigenoterapia:
- Métodos de administração de oxigénio
- Fármacos
- Procedimentos: aspiração de secreções, Coughassist, toracocentese, dreno torácico, entubação
traqueal
- Aspiração de secreções
- Coughassist
- Toracocentese
- Dreno torácico
- Entubação traqueal
» VNI (Ventilação Não Invasiva)
» Ventilação invasiva

[30 min.] CUIDADOS AO DOENTE TRAQUEOSTOMIZADO
[4h00] DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS NO ADULTO
- Insuficiência Respiratória Aguda
- Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
- Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)
- Pneumotorax
- Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
- Hemoptises
- Casos práticos
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[2h30] DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÓNICAS
» Insuficiência respiratória crónica:
- Enfisema
- DPOC
- Asma
- Casos práticos

[3h00] DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA CRIANÇA
- Insufuciência respiratória
- Asma
- Bronquiolite

[30 min.] AVALIAÇÃO FINAL

― 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

― LOCAL, DATAS E HORÁRIOS
Lisboa | 1 e 2 de Março´19
Dia 1: 9h00 às 19h00
Dia 2: 9h00 às 18h00

- VAGAS
20 vagas

- CARGA HORÁRIA
17 Horas

— INSCRIÇÕES (VALOR)

160€- (1ª fase- Até dia 1 de Fevereiro´19)
180€ (2ª fase- Após dia 1 de Fevereiro´19

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.
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INSCRIÇÃO INCLUI
- Material de apoio à formação em formato digital [em 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.

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.
Obter uma nota mínima de 50% no teste final.

— CERTFICAÇÃO DGERT
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— 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.

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

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

A WORKAPT reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou

O valor da inscrição é reembolsado parcialmente nas seguintes con-

mesmo cancelar cursos de acordo com um número minímo de interes-

dições:

sados.

a) Desistência com mais de 30 dias de antecedência face à data de

Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até

início do evento: será devolvido o valor pago pela inscrição com re-

24horas antes do ínicio do curso.

tenção de 30%.

Ficarão ao critério da WORKAPT os cancelamentos das formações

b) Desistência entre o 30ª dia e a véspera (inclusive) do início do
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

— 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

