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DESCRIÇÃO
A Masterclass Academia HealthWay / Body Interact™ é um curso que pretende
desenvolver o treino de equipas de proﬁssionais de saúde (Emergência
médica, Trauma, Cuidados Intensivos, Obstetrícia, Pediatria, entre outras), no
que respeita a diferentes áreas de ensino em Saúde, promovido por Universidades, Instituições Pré e Intra-Hospitalares.
OBJETIVOS
Treinar competências multiproﬁssionais técnicas e não técnicas, perante
cenários complexos, de evolução crescente das equipas inscritas. Promover a

ÁREAS DE TREINO MASTERCLASS

Emergência Médica

DURAÇÃO

Trauma
Cuidados Intensivos

PRÉMIO

Obstetrícia
Pediatria

8 Horas.
Uma inscrição por participante para os cursos
ministrados pela Academia HealthWay, em data a
combinar, de acordo com a preferência de cada
elemento da equipa ganhadora e curso escolhido
em questão.

DESTINATÁRIOS

Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e
Enfermagem, outros Agentes de Proteção Civil (de
acordo com a sua área de especialidade e competências legais).

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO
CIENTÍFICO

Departamentos de Emergência Médica, Cirurgia e
Trauma, Cuidados Intensivos, Saúde Materna e
Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia.

partilha de experiências entre pares.
TEMÁTICAS
Uniformizar conhecimentos e as competências dos participantes, em diversos
cenários simulados, em diferentes contextos clínicos.
METODOLOGIA
Com duração de um dia, a Masterclass, promove o desenvolvimento de
dinâmicas para treino de decisão clínica com o simulador de pacientes virtuais
Body Interact TM. Serão apresentados pacientes virtuais em situação crítica ou
com potencial elevado de evolução para situação crítica.
Os casos clínicos a resolver terão um nível de complexividade crescente ao

Tomada de decisão clínica competências
técnicas e não técnicas
Monitorização invasiva e não-invasiva
Exames complementares de diagnóstico
Transporte pré, intra e inter-hospitalar

longo do dia, cobrindo os principais grupos de patologias.
Todos os participante terão a possibilidade de estar no papel de team leader ,
em pelo mesmos duas rotações.
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