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Descrição 
 

O curso de “Abordagem da Via Aérea.”, sustentado pela evidência científica e com uma 

adequada componente prática, pretende fornecer uma visão organizada, coerente e articulada da 

abordagem e manuseamento da via aérea do doente crítico, dotando o profissional de um nível 

técnico que lhe permita adequar o tipo de intervenção a cada situação, com segurança e perícia, 

resultando na diminuição considerável dos riscos de morbilidade e mortalidade inerentes a este 

tipo de doentes. 

 

Este curso abordará a temática da Abordagem da Via Aérea, desde os seus princípios básicos até 

abordagens mais específicas, com uma abordagem dirigida para a resolução de problemas 

comuns na prática clínica. 

 

Através de aulas teóricas e bancas práticas, este curso tem por objectivo iniciar médicos e 

enfermeiros no manuseio da via aérea.  

 

No final deste curso o formando será capaz de:  

 

 Reconhecer pormenores importantes na avaliação da via aérea; 

 Identificar material e equipamento necessário na abordagem da Via Aérea;  

 Manusear adjuvantes da Via Aérea;  

 Manusear dispositivos supraglóticos;  

 Proceder a ventilação manual com insuflador;  

 Identificar contexto de Entubação Orotraqueal;  

 Aplicar algoritmo de Entubação Orotraqueal / Manuseio de Via Aérea; 

 Adquirir o conhecimento e a confiança necessários para garantir uma Via Aérea segura; 

 Ter acesso a uma formação conduzida por formadores com experiência nesta temática. 

 

“Abordagem de Via Aérea” assume-se como uma formação de destaque, lecionada por Diana 

Castro Paupério e Isabel Miranda, que partilharão o seu conhecimento e experiência na 

Abordagem da Via Aérea. 

Justificação 
Define-se como via aérea difícil a situação clínica na qual um médico treinado tenha dificuldade 

em intubar um paciente, manter ventilação manual sob máscara facial ou ambos. 

São diversos os contextos de exercício profissional que levam o Médico e o Enfermeiro à 

necessidade de proceder à abordagem da via aérea. Para todos, mesmo para os profissionais que 

habitualmente tratam de doentes críticos, deve promover-se a formação específica de abordagem 

da via aérea, assim como manusear e treinar com os diferentes materiais existentes e que estão em 

constante evolução e inovação. 
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A falta de conhecimento e prática provoca muitas vezes no profissional um sentimento de 

insegurança surgindo assim a necessidade de colmatar esta lacuna, através de uma formação 

objectiva, de teor teórico e prático, com a finalidade de promover uma atuação segura e 

esclarecida. 

 

A abordagem e o manuseamento da Via Aérea continuam a ser um verdadeiro desafio para os 

profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). A abordagem da via aérea pode ser programada, 

urgente ou emergente, sendo vital identificar todas as situações que se associam a risco de via 

aérea difícil. Para estes profissionais de saúde é essencial todo o aperfeiçoamento teórico e técnico 

associado à via aérea. 

 

  

Objectivos Gerais: 
 Promover a aquisição de conhecimentos relativos à Abordagem da Via Aérea. 

 Promover a aquisição de competências na prestação de cuidados ao doente crítico em todas 

as fases da Abordagem da Via Aérea, desde a sua avaliação, ao reconhecimento do material 

e equipamento necessários para a abordagem da via aérea, ao manuseamento de todos os 

dispositivos e adjuvantes de Via Aérea. . 

 Identificar a necessidade de abordar a Via Aérea de um doente e fazê-lo de acordo com as 

guidelines e recomendações internacionais instituídas. 

 Promover a estandardização de procedimentos na Abordagem de Via Aérea de doentes. 

 

 
Objectivos Específicos: 
 Conhecer os princípios gerais da Abordagem da Via Aérea desde a avaliação inicial até à 

colocação de uma via aérea avançada e definitiva. 

 Conhecer as questões éticas inerentes à abordagem da Via Aérea do doente. 

 Compreender a importância da formação nesta área específica. 

 Compreender a importância do controlo da qualidade e acompanhamento  

 Conhecer as particularidades inerentes à Abordagem da Via Aérea Básica. 

 Conhecer as particularidades inerentes à Abordagem de Via Aérea Avançada. 

 Conhecer as particularidades inerentes à Abordagem da Via Aérea nomeadamente do 

material e equipamentos necessários.  

 Conhecer os Fármacos à disposição da equipa que faz a Abordagem à Via Aérea.  

 Saber como prever e evitar complicações durante a avaliação e a Abordagem da Via Aérea 

de um doente. 
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Destinatários: 
Médicos e Enfermeiros , assim como finalistas dos  respectivos cursos. 

 

Carga Horária: 8 horas  
 

Datas e Horário:  
One Day Course (09h00m-13h00m) e das (14h00m-18h00m) 

Ver Datas e Horários das próximas edições na página do curso em: 

http://evk.foramplus.com/geral/DetalheEventos.aspx?cod=24 

 

Vagas: 14 vagas 
 

Preço:129 €  
 

Inscrição inclui: 
 8 horas de formação lectiva. 

 Coffee-breaks 

 Certificado de Formação Profissional (DGERT) com registo no SIGO 

 Material de apoio ao Curso 

 

 

 

Formadores: 
 Drª Diana Paupério 
 

Licenciada em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com média de 

quinze valores. Concluiu o Internato Complementar de Anestesiologia em Dezembro de 2009 com 

a classificação final de 19,2 valores 

Assistente Hospitalar de Anestesiologia desde 2010, exercendo actividade desde então no Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE. Desde 2011 pertence ao grupo de Anestesiologia 

para Cirurgia Cardíaca do CHVNG/E. 
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Colabora na Emergência Intra-hospitalar e exerceu actividade regular na VMER de Gaia. 

É instrutora de SBV pelo Conselho Português de Ressuscitação e foi seleccionada para Instrutora 

ATLS®. 

Exerceu actividade como docente do Ensino Superior desde 2005,inicialmente no Instituto Piaget 

e até 2010 na CESPU. 

Colaborou na remodelação do Ensino em Anestesiologia para Cirurgia Cardíaca, dando início à 

semana de integração dos internos de anestesia. Colabora apresentando 4 temas e participa 

regularmente no programa de Simulação em Anestesia para Cirurgia Cardíaca. A Simulação em 

Anestesia para Cirurgia Cardíaca é realizada na Universidade do Minho através de uma parceria 

inédita. 

Iniciou, com a Dra. Fátima Lima, a Consulta de Follow-up Anestésico em Cirurgia Cardíaca em 

Novembro de 2011. 

 

 

Enfª Isabel Miranda 
 

Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Detentora de 17 anos de experiência com doentes críticos em vários contextos, nomeadamente em 

Bloco Operatório, Emergência pré-hospitalar e Urgência 

Formadora de SBV certificada pelo INEM, desde Maio de 2014 

Formadora de Suporte Básico de Vida/Desfibrilhação Automática Externa acreditada pelo INEM 

Assistente convidada e docente orientadora na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira de Azeméis 

Atualmente é Enfermeira Graduada no Bloco Operatório Central do CHVNG/E, EPE, assim 

como na VMER do Mesmo Centro Hospitalar 

Instrutora dos cursos de SBV, ACLS certificados pela AMERICAN HEART 

Instrutora dos cursos de PHTLS e do curso TCCC certificados  pela NAEM 

É formadora na Foramplus, sendo uma das responsáveis pelo curso de Trauma 

 

Metodologia de Formação e de Avaliação 
 

Metodologia de Formação: 

Será utilizada uma metodologia expositiva pelos formadores, com interação e abordagem prática 

por parte dos formandos.  
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A abordagem será dirigida para a resolução de problemas comuns na prática clínica no sentido 

de aplicar os conhecimentos a situações concretas que exijam a interpretação dos seus 

caracterizadores e a tomada de decisão. 

 

Metodologia de Avaliação: 

A avaliação relativa às aprendizagens dos formandos será feita através de uma avaliação teórica e 

prática no final do curso. Deste momento de avaliação e do cumprimento do requisito de 

assiduidade afere-se o aproveitamento dos formandos no curso. 

 

Forma de organização da formação: Presencial                                

 

Modalidade de Formação: Contínua 

Programa 

Módulo teórico - 4 horas 

1- Introdução / contextualização da importância da Via Aérea 

 - Anatomia 

 - Avaliação da Via Aérea  

 - Algoritmo da Via Aérea 

 - Posição ideal para laringoscopia 

 

2. Adjuvantes da Via Aérea 

 - Insuflador manual 

 - Tubo de Guedel 

 - Tubo nasofaríngeo 

 - Máscara Laríngea 

 -Pinça de Maguil 

 - Bugi 

 - Mandril 

 - Tubos orotraqueais (diversos) 

 - Tubo laríngeo 

 - Combitube 

 - Air Traq 

 

3. Bancas Práticas 

 - Apresentação do material e dos equipamentos de Via Aérea e de entubação 

 - Introdução dos Adjuvantes da Via Aérea 
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 - Colocação da Máscara Laríngea 

 - Laringoscopia 

 - Entubação orotraqueal 

 

4. Como evitar complicações? 

 - Princípios  

 - Soluções propostas  

 - Medidas preventivas das complicações  

 - Erros mais comuns  

 

Módulo prático - 3 horas 

 - Equipamento e monitorização durante a abordagem da Via Aérea 

 - Fármacos à disposição da equipa  

 

Especificidades: 

 - Manuseamento da via aérea 

 - Ventilação de emergência 

 

Avaliação teórica - 1 hora 

 

____________________________________________________________________________________ 

NOTA: Devido ao carácter fortemente prático deste curso, os formandos terão oportunidade de 

contactar e manusear diverso material relacionado com a via aérea, bem como executar 

diversas técnicas relacionadas com os mesmos em ambiente simulado   
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