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TEMÁTICAS

Assistência Obstétrica Segura

Pré-eclâmpsia / Eclâmpsia

Sépsis Materna

Paragem Cardiorrespiratória Materna

Parto em Contexto Extra-hospitalar

Hemorragia Pós-parto

Cuidados Imediatos ao Recém-nascido

Casos Clínicos com Prática Simulada

METODOLOGIA
Palestras teórico-práticas, PBL e ensino simulado (Hands-on e 
pacientes virtuais com Body Interact). Avaliação teórica e prática.

DURAÇÃO 8 horas.

DESTINATÁRIOS Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e Enfermagem.

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO 
CIENTÍFICO

Departamento de Saúde Materna e Obstetrícia / ASHI.

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS

SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM OBSTETRÍCIA

Body Interact   Instituto Pedro Nunes, TecBis, Rua Pedro Nunes, Edifício D, 3030-199 Coimbra - Portugal 
                             Phone +351 239 090 850 | E-mail info@bodyinteract.com | www.bodyinteract.com

Healthway  Edifício Monsanto, Rua Afonso Praça 30 , 7º piso, 1495-061 Miraflores – Portugal
                       Phone +351 214 182 053| Mobile  +351 917860888 | E-mail info@healthway.pt| www.healthway.pt

O Curso Suporte Básico de Vida em Obstetrícia reúne um conjunto 
de procedimentos realizados, sem recurso a equipamento específico ou 
profissionais especializados em obstetrícia, com o objetivo de garantir os 
cuidados imediatos de suporte de vida, para a mãe e feto ou recém-nascido, 
em situação de urgência / emergência e o ganho de tempo até à chegada 
de ajuda especializada ou encaminhamento para um centro de referência.

Este curso, fundamentado pela evidência científica e seguindo as guidelines 
nacionais e internacionais atuais, visa mobilizar conhecimentos teóricos para 
a prática assistencial, desenvolvendo competências técnicas e de raciocínio 
crítico para a tomada de decisão.

A assistência à grávida, pela sua especificidade e carga emocional envolvida, 
é potencialmente geradora de stress para os profissionais envolvidos, quer 
no decorrer de um trabalho de parto, quer na ocorrência de uma eventual 
complicação. A sua resolução implica uma resposta imediata, a partir de um 
correto diagnóstico da situação, implementação das medidas apropriadas e 
adequada referenciação.

A atualização e treino contínuo são fundamentais para a prática segura de 
cuidados adequados e de qualidade em obstetrícia por parte da equipa de 
saúde, de forma a garantir um desfecho favorável para a díade mãe / bebé. 
É desta necessidade que surge o Curso Suporte Básico de Vida em Obstetrí-
cia, abordando diferentes contextos que podem surgir no decorrer do 
exercício profissional quotidiano, de modo a capacitar os profissionais para 
intervir de forma segura.

Identificar situações de urgência e emergência obstétrica, implementar as 
medidas de assistência imediatas de acordo com as guidelines em vigor e 
referenciar para os profissionais e centros especializados.
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