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CURSOS DE FORMAÇÃO
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Programa para 2014-2015, aos sábados, das 08h30 às 13h00,
no 9º piso da Clipóvoa (com avaliação e certificado)

2014

Outubro | Dia 11
Princípios de controlo de dor aguda e crónica
Coordenação: Rui Carneiro

Novembro | Dia 08
Controlo de sintomas em doença crónica avançada: da avaliação ao tratamento
Coordenação: Rui Carneiro | Catarina Simões

Dezembro | Dia 06
Doença alérgica / anafilaxia: identificação, avaliação de gravidade e orientação terapêutica
Coordenação: Estela Ramos

2015

Janeiro | Dia10
Doente crónico complexo em circunstâncias especiais: cuidados paliativos no AU e UCI, cuidados pósinternamento prolongado / princípios de acompanhamento do doente com insuficiência crónica de orgão
Coordenação: Rui Carneiro | Catarina Simões

Inscrição online: https://www.advita.pt/gesnet/cursos/Curso-Formacao-Doente-cronico-complexo-em-circunstancias-especiais

Fevereiro | Dia 14
Abordagem integrada em demência: envelhecimento cerebral normal / diagnóstico diferencial
da síndrome demencial / tratamento dirigido / gestão da cronicidade
Coordenação: Rui Carneiro

Inscrição online: https://www.advita.pt/gesnet/cursos/Curso-Formacao-Abordagem-integrada-em-demencia

Março | Dia 14
Asma: reconhecimento, estratificação de gravidade e elaboração do plano de acompanhamento
Coordenação: Nuno Cortesão

Inscrição online: https://www.advita.pt/gesnet/cursos/Curso-Formacao-Asma

Abril | Dia 11
DPOC: como melhorar a eficácia do diagnóstico da DPOC, a qualidade na avaliação e a
organização do plano de tratamento
Coordenação: Alfredo Martins

Maio | Dia 9
Infeções respiratórias baixas: reconhecer o conceito, sistematizar o diagnóstico diferencial e
conhecer as melhores opções de tratamento inicial
Coordenação: Alfredo Martins

Junho | Dia 13
Insuficiência cardíaca: desenvolver competências no reconhecimento, estratificação e tratamento
de acordo com as recomendações clínicas existentes
Coordenação: Miguel Cortez

Julho | Dia 11
Antiagregação e anticoagulação: indicações, risco e plano de tratamento
Coordenação: Miguel Cortez

Mais informações, e inscrições online também no nosso site em www.clipovoa.pt /profissionais/formacao
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