
Inscrição Online

Organização: 

Formadores: 

Destinatários: Médicos e Internos de Formação Específica 
de Anestesiologia e Pneumologia 

Nº de formandos: 20 

Duração: 20 horas 
Datas/Horário: 22 de maio de 2022 | 08h30 às 18h00 
 junho a dezembro 2022 
 

 

Local: Centro Hospitalar de Setúbal -  

Informações:  
Inscrições até 10 de maio de 2022. 

Só serão consideradas as inscrições completas. 

A certificação está condicionada ao cumprimento 
da formação teórica e prática com frequência de 100% 
do curso e aprovação na avaliação final com 70%. 

Contatos: 

Gabinete de Gestão de Formação e Ensino 

Telef: 265549572 

Email: aliona.cebotari@chs.min-saude.pt 

Ação promovida por:

https://formacao-chs.min-saude.pt/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=74&idAccao=147
mailto:aliona.cebotari@chs.min-saude.pt?subject=1� Curso Te�rico-Pr�tico Entuba��o Traqueal e Fibroscopia contexto de Via A�rea Dificil


Fundamentação: 

Objetivos: 

Metodologias: 

22 de maio 

PARTE TEÓRICA 

08h30 - 08h45 Introdução e contextualização  

Moderadores: 

 

08h45 - 09h15 Anatomia da via aérea  
 Nomenclaturas, normal e variantes do normal 

09h15 - 09h45 Via aérea difícil  
 Estratificação, avaliação do risco e 

algoritmo da via aérea difícil 

 

09h45 - 10h15 Broncofibroscopia 
 Indicações e contraindicações 

 Tipos de broncoscópio e broncologia aplicada à 
via aérea difícil 

10h15 - 10h45 INTERVALO

10h45 - 11h15 Manuseio e navegação com o broncofibroscópio 
 Step-by-step de uma broncofibroscopia aplicada 

à abordagem da via aérea  

 Técnicas acessórias sumárias 

11h15 - 11h45 Abordagem anestésica aos doentes com 
via aérea difícil conhecida 

 Tipos de abordagem com o doente acordado 

11h45 - 12h15 Qual a sedação ideal? 

 Particularidades da sedoanalgesia aplicada 
à via aérea difícil 

12h15 - 12h45 Outras particulares da broncofibroscopia 

 Complicações e estratégias de abordagem 

12h45 - 13h15 Via aérea de emergência 

 Noções básicas de abordagem 

13h15 - 14h30 ALMOÇO 

PARTE PRÁTICA (PARTE 1) 

14h30 - 16h15 Bancas práticas 
Grupo 1 - Entubação pela via nasal 

Grupo 2 - Entubação pela via oral 

Grupo 3 - Tipos de broncofibroscópios e organização 
da mesa de fibroscopia 

Grupo 4 – Técnica de abordagem da via aérea 
de emergência 

16h15 - 16h30 INTERVALO 

16h30 - 17h30 Avaliação escrita 

17h30 - 18h00 Conclusões e perspetivas futuras 

 

Ação promovida por:


