EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM MEDICINA DENTÁRIA
CURSO TEÓRICO-PRÁTICO
LISBOA - 6 de Julho de 2002

Faculdade de Medicina Dentária
(inscrições limitadas a 40 lugares)
Programa
9:00 - Infecção - Prevenção e Antibioterapia
9:45 - Complicações da Anestesia Local - Cuidados com a anestesia local; Toxicidade; Anafilaxia
10:30 - Intervalo
11:00 - Reanimação - Fármacos de urgência; Suporte Básico de Vida
11:45 - Recomendações no doente cardíaco - Hipertensão Arterial; Cardiopatia isquémica; Arritmias
Simulador de ritmos potencialmente perigosos
12:30 - Prática em Manequim das Medidas de Suporte Básico de Vida - 3 Grupos
13.30 - Almoço de trabalho incluído na inscrição
15:00 - Normas de Actuação no doente com: Asma / Patologia Respiratória; Diabetes; Convulsões
15:45 - Normas de Actuação no doente com:
Insuficiência Hepática; Insuficiência Renal; Alterações na Coagulação / Hemorragia
16:30 - Intervalo
17:00 - Prática em Manequim das Medidas de Suporte Básico de Vida - 3 Grupos
18:00 - Encerramento do Curso
Os interessados deverão fazer pré-inscrição telefónica para a OMD – (falar com Susana Fonseca) – 22.619 76 90
Os residentes em Lisboa têm prioridade na inscrição, bem como é dada relevância à ordem de chegada das
referidas inscrições
Preço da inscrição 50,00 Euros c/ almoço de trabalho incluído.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISBOA - BOLETIM DE INSCRIÇÃO – 50,00 Euros
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EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM MEDICINA DENTÁRIA
Para este ano estavam agendados vários cursos de emergências médicas distribuídos pelo país, no
entanto, recentemente iniciámos contactos com o Conselho Português de Ressuscitação, no sentido de ser criado
um curso específico para Médicos Dentistas, pelo que abandonámos a ideia inicial de tentar organizar os cursos com
médicos dos hospitais de cada região. Este organismo coordena e avalia os vários grupos formadores nesta área,
que são responsáveis pela formação do pessoal ligado ao INEM e outras instituições como os bombeiros, etc.
Como devem entender, a preparação de um curso específico para Médicos Dentistas terá que ser feita com
algum tempo, pelo que muito provavelmente só estará pronto para ser aplicado no início do próximo ano.
Entretanto, porque entendemos haver necessidade de realizar pelo menos, alguns cursos de suporte
básico de vida, vamos organizar os mesmos com os grupos formadores com que iremos trabalhar no futuro. Os
cursos de suporte básico de vida, ministrados por estes grupos, têm a duração de quatro horas e incluem uma
avaliação no fim do curso, pelo que será distribuído uma semana antes, a todos os inscritos, um pequeno livro que
terá as informações necessárias para que os participantes se encontrem em condições de tirar o máximo partido do
mesmo.
Os cursos que irão funcionar nestes moldes serão os de Guimarães e Beja. O curso que se vai realizar em
Lisboa, será idêntico ao do ano passado e terá a duração de um dia com almoço de trabalho incluído. Outros cursos
estão agendados para depois das férias e serão divulgados atempadamente.

CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA
GUIMARÃES – 1º Curso: 22 de Junho / 2º Curso: 29 de Junho – para 20 pessoas cada
das 9 ás 13 horas - no Hospital de Guimarães
BEJA

– 6 de Julho – para 20 pessoas
das 9 ás 13 horas - em local a designar

Datas limite de inscrição para todos os cursos: 14 de Junho
Nota: Como já foi referido anteriormente dar-se-á prioridade de inscrição aos residentes na área de
realização dos cursos, bem como relevância à ordem de chegada das referidas inscrições
Os interessados deverão fazer pré-inscrição telefónica para a OMD – (falar com Susana Fonseca) – 22.619 76 90
Preço da inscrição 50,00 Euros s/ almoço de trabalho .
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