Código: 720

CURSO

Formação Avançada de Gripe

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

O vírus da gripe é uma das maiores causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo,
afetando um elevado número de indivíduos em cada ano.
A vacina como a principal forma de prevenção da gripe é fortemente recomendada para
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, grávidas
e profissionais de saúde.
Uma vez que o vírus Influenza é de fácil contágio, as medidas de prevenção como a etiqueta
respiratória são essenciais entre a população, especialmente aos grupos de risco. Ao
profissional de saúde compete capacitar a população e a pessoa vulnerável a proteger-se e a
responsabilizá-las por proteger o outro.

Objetivos

- Conhecer a fisiopatologia da Gripe.
- Capacitar os profissionais de saúde para a importância de adoção de medidas de prevenção do
contágio.

Destinatários

Enfermeiros e Médicos.

Duração/ ECTS

16 horas (presenciais) / 2 ECTS (crédito)

Metodologia e
Avaliação

Formação:
- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, participativo,
demonstrativo e discussão de casos clínicos.
Avaliação:
- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos e na
realização de uma prova de avaliação. O formador regista o nível de aproveitamento de cada
formando.
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.

Docentes

Liliana Celeste Faria da Silva
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação; Pós-Graduada em Psicogerontologia;
Formação intermédia em cuidados paliativos; Mestre em Enfermagem de Reabilitação.

Luís Jorge Rodrigues Gaspar
Mestre em Enfermagem de Reabilitação, Doutorando em Ciências de Enfermagem. Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Reabilitação na Unidade de Reabilitação Pulmonar,
Departamento de Pneumologia, Centro Hospitalar e Universitário S. João.
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1. Anatomofisiologia do Sistema Respiratório
Plano de
Estudos/Conteúdos
• Revisão anatómica
Programáticos
• Fisiologia da Respiração: Mecânica Ventilatória; Mecanismo de trocas gasosas;
Volumes e capacidades pulmonares
2. Gripe
• Etiologia
• Fisiopatologia
• Sinais e Sintomas
• Diagnóstico
• Comorbilidades
3. Prevenção e complicações
• Vacinação
• Etiqueta respiratória
• Limpeza das vias aéreas
o Exercícios de auto-mobilização de secreções; Dispositivos respiratórios
• Grupos de risco
4. Prática

Calendarização

O curso tem a duração de 4 dias: terças-feiras e quintas das 16h às 20h
Datas: 08, 10, 15 e 17 de setembro de 2020

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas
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Cofinanciamento

Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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