
 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA 15 janeiro 2020 

Curso Emergências Pediátricas 
 
Este curso faz parte do plano de formação recomendado pela Direção do Colégio de Especialidade de 
Anestesiologia. 
 
O programa de formação da área de especialização de Anestesiologia, publicado em Diário da Republica 
n.º 74/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-04-15, revê os estágios obrigatórios para os médicos 
internos em Anestesiologia e inclui a simulação médica ao serviço do ensino pós-graduado em 
Anestesiologia.  
 
No seu programa científico está incluído o Curso de Emergências Pediátricas, que nos propomos a 
apresentar. 
 
Nesta formação são utilizados simuladores de alta fidelidade para treino em ambiente seguro e realista 
de emergências associadas ao doente pediátrico no periodo perioperatório. 
 
A metodologia de ensino/aprendizagem é constituída apenas por sessões práticas presenciais que 
incluem a atuação e treino em diferentes cenários de casos de emergências em doente pediátrico, 
seguidos de posterior debriefing (duração 1:3). 
 
Objetivo: Treino de competências técnicas e não técnicas em cenário de simulação de emergências 
pediátricas.  
 
Público alvo: Internos de Anestesiologia que já tenham concluído estágio curricular em Anestesiologia 
Pediátrica (a partir do 3º ano).  
 
Data: 15 de Janeiro de 2020 
 
Formadores:  
Joana Figueiredo (Hospital de Dona Estefânia - Lisboa) 
Joana Marques (Hospital de Braga) 
Teresa Monteiro (Hospital Pediátrico de Coimbra) 
Pedro Pina (Centro Materno-Infantil do Porto) 
Susana Vargas (Centro Hospitalar São João – Porto) 
Hugo Trindade (Hospital da Luz – Lisboa) 
 
Local a realizar: SIMULA – Centro de Simulação Clínica da Universidade de Aveiro 
 
Duração: Esta formação tem a duração de 1 dia (9h00 ás 19h00). 
 
Participantes: Mínimo 10 – Máximo 16 participantes 
 
Resumo de cenários clínicos possíveis (a selecionar 6 cenários por curso) 
 

- Anafilaxia em doente pediátrico 
- Toxicidade a anestésicos locais  
- Choque hemorrágico em doente pediátrico 
- Abordagem anestésica de recém nascido para cirurgia urgente (estenose hipertrófica do piloro, 

NEC, atrésia esofágica) 
- Laringospasmo em doente pediátrico 
- Broncospasmo em doente pediátrico 
- SAV em doente pediátrico 
- Via aérea difícil em Pediatria 
- Aspiração de conteúdo gástrico em doente pediátrico 
- Sépsis em pediatria 

 
 


