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DESCRIÇÃO

TEMÁTICAS

As emergências médicas representam uma percentagem importante das
doenças súbitas que acometem o doente crítico. Abrangidas neste grupo
estão as doenças do aparelho circulatório que são atualmente as responsáveis por elevados índices de morbilidade e mortalidade, a nível mundial.
Neste âmbito, torna-se imperativo que cada proﬁssional de saúde se instrua
de conhecimento cientíﬁco atualizado, para assim proporcionar a estes
doentes uma correta e eﬁcaz abordagem, quer no âmbito do diagnóstico
e tratamento quer no seu encaminhamento e transporte.
Sabemos que o tempo para o doente crítico é crucial e determinante para a
mortalidade e morbilidade. Assim, é fundamental que cada proﬁssional seja
exigente na metodologia a aplicar em cada situação e que, sendo um
trabalho de equipa, todos os elementos partilhem a mesma linguagem
e conhecimento.

Avaliação Médica

Monitorização Invasiva e Não Invasiva

Emergências Neurológicas

Conceitos e Interpretação de Eletrocardiograﬁa

Emergências Respiratórias

Conceitos e Interpretação de Telerradiograﬁa do Tórax

Emergências Cardiovasculares

Conceitos e Interpretação de Capnograﬁa

Via Verde AVC

Simulação de Auscultação de Sons Cardíacos e Pulmonares

Via Verde Coronária

Conceitos e Interpretação de Análises Clínicas

Via Verde Sépsis

Conceitos e Interpretação de Gasimetria Arterial

Anaﬁlaxia

Transporte do Doente Crítico

Tais aptidões adquirem-se com atividades formativas, com exercício/treino
constante e incansáveis tentativas de identiﬁcar e suprimir o erro.
É o raciocínio do diagnóstico diferencial que exige mais treino. Para este, são
necessários conhecimentos teóricos e também prática na avaliação de sinais
e sintomas da vítima, bem como a sua correta correlação. É talvez este

METODOLOGIA

pacientes virtuais com Body Interact). Avaliação teórica e prática.

exercício que torna este curso tão aliciante.
O curso EMPACT é baseado em Guidelines/Protocolos Internacionais e visa

Palestras teórico-práticas, PBL e ensino simulado (Hands-on e

DURAÇÃO

16 Horas.

DESTINATÁRIOS

Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e Enfermagem.

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO
CIENTÍFICO

Departamento de Emergência Médica / EMPACT.

instruir os formandos, médicos e enfermeiros, de aptidões teóricas e
práticas na área da Emergência Médica Pré e Intra-Hospitalar e Transporte
do Doente Crítico.

OBJETIVOS
Fornecer conhecimentos teórico-práticos, baseados nas novas Guidelines/
Protocolos de Atuação em Emergência Médica;
Fomentar a discussão e promover o desenvolvimento do conhecimento e
aquisição de competências técnicas, com vista a uma correta atuação e, com
isto, melhorar o prognóstico das vítimas de emergência médica e transporte
do doente crítico.
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