PLANIFICAÇÃO DO CURSO PRÉ-CONGRESSO
1. DESIGNAÇÃO DO CURSO/WORKSHOP
Cuidados Especializados ao doente submetido a Extra Corporeal Membrane Oxigenation
(ECMO)
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os cuidados especializados em enfermagem Médico-Cirúrgica exigem a “conceção,
implementação e avaliação de planos de intervenção em resposta às necessidades das
pessoas e famílias alvos dos seus cuidados, com vista à deteção precoce, estabilização,
manutenção e a recuperação perante situações que carecem de meios avançados de
vigilância, monitorização e terapêutica, prevenindo complicações e eventos adversos, tal
como, na promoção da saúde e na prevenção da doença em diversos contextos de ação”
(Regulamento n.º 429/2018).
De acordo com Remenapp, WinklerPrins & Mossberg (2005, p. 596), a avaliação, o
planeamento e a intervenção de enfermagem ao doente submetido a ECMO são, dirigidas por
três objetivos principais: “a promoção do conforto e repouso, a prevenção de complicações e
o suporte enquanto ocorre o processo de cura”.
Assim, na prática de enfermagem, a antecipação de possíveis complicações e a prevenção do
dano são dois dos aspetos que coexistem em simultâneo para a segurança do doente, no
respeito pelo princípio ético da beneficência/não maleficência e na melhoria da qualidade de
vida da pessoa (Benner, Hooper & Stannard, 2011).
3. OBJETIVO GERAL
Fornecer noções teórico-práticas da técnica ECMO
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar a conhecer as várias modalidades da técnica ECMO
Fornecer princípios orientadores da prestação de cuidados de Enfermagem ao doente em ECMO,
da constituição ao funcionamento até às configurações.
Demonstrar a técnica ECMO em banca prática
5. CONTEÚDOS/PROGRAMA
Caracterização da técnica ECMO
Indicações e Contraindicações
Critérios atuais de referenciação para ECMO
ECMO – Configurações (VV, VA)
Complicações
Componentes do circuito de ECMO
Prática simulada
6. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA
1. Sessões Expositivas
2. Sessões Teórico-práticas com Bancas Práticas
7. FORMADORES
Fernando Miranda
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Paulo Oliveira
Tiago Azul
8. DURAÇÃO
7 horas
9. PARTICIPANTES/DESTINATÁRIOS
Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica
10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS
Quadro
Videoprojector
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