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TEMÁTICAS

Assistência Obstétrica Segura

Sépsis Materna

Pré-eclâmpsia | Eclâmpsia

Paragem Cardiorrespiratória Materna

Hemorragia na Gravidez

Prolapso do Cordão Umbilical

Distócia de Ombros

Parto em Apresentação Pélvica

Hemorragia Pós-parto

Suporte de Vida do Recém-nascido

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

DURAÇÃO 16 Horas.

DESTINATÁRIOS

Médicos Especialistas e/ou do Internato da Especialidade de 
Ginecologia/Obstetrícia

Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia 
(EESMO) e/ou do Curso de Pós-Licenciatura em EESMO.

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO 
CIENTÍFICO

Departamento de Saúde Materna e Obstetrícia / ASHI.

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS
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O Curso Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia foi elaborado para profissionais 
de saúde com formação especializada em obstetrícia que assistem a mulher ao 
longo da gravidez, trabalho de parto, parto e pós-parto. Através da abordagem 
sistematizada, suportada pela evidência científica e guidelines nacionais e interna-
cionais, e participação ativa em simulação de casos, os profissionais irão aperfeiço-
ar as suas capacidades para reconhecer emergências obstétricas e implementar 
as medidas de resolução adequadas.  

A prática assistencial atual em obstetrícia é complexa e exige por parte dos 
profissionais, para além de um sólido corpo de conhecimento científico e a 
aquisição e desenvolvimento de competências técnicas específicas, também o 
treino prático regular com recurso a simulação de cenários reais. 

As emergências obstétricas revestem-se de um cariz de grande imprevisibilidade, 
exigindo resposta imediata a situações agudas que colocam em risco a vida da mãe 
e / ou do feto. Estas Emergências são relativamente raras mas com consequências 
potencialmente gravosas para as famílias e motivo de conflito médico-legal e 
exposição mediática quando é presumida deficiente qualidade assistencial por parte 
da equipa de saúde.  

As emergências obstétricas constituem um dos maiores desafios para os profis-
sionais, pelo que o Curso Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia surge como 
forma de dar resposta à necessidade de treino em equipa na resolução de um 
conjunto de situações potencialmente graves ou, até mesmo, fatais de forma a 
garantir um desfecho favorável para a díade mãe / bebé.

Partindo dos algoritmos específicos são simulados casos com vista ao desenvolvi-
mento do raciocínio crítico, da tomada de decisão e treino das intervenções 
técnicas adequadas, garantindo a prática obstétrica segura e de alto desempenho 
e qualidade.

Melhorar os cuidados obstétricos em situação de emergência através do seu 
reconhecimento precoce e pela implementação de intervenções apropriadas de 
acordo com as guidelines atuais, mobilizando conhecimentos científicos, compe-
tências técnicas, de comunicação e capacidade de trabalho em equipa.  
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