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APRESENTAÇÃO DO CURSO

Este curso de Acesso Vascular para Hemodiálise visa proporcionar aos profissionais um espaço
de reflexão, discussão e desenvolvimento de competências para capacitar a tomada de decisão
com o acesso vascular.

O curso é constituído por uma componente teórica e uma componente prática. 
A componente prática foi projetada para analisar e refletir situações reais de forma a desenvolver
a tomada de decisão.

Clemente Sousa, RN, PhD 
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DESTINATÁRIOS DO CURSO
Profissionais de Saúde - não médicos

MAX. PARTICIPANTES
20

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
Análise curricular
Experiência profissional em hemodiáise

REQUISITOS DE PRESENÇA
Presença em 90% das aulas

>> Desenvolver o espírito de análise crítica do contexto de ação, de forma a adequar estratégias
facilitadoras da tomada de decisão que promovam a patência do acesso vascular;

>> Capacitar para o desenvolvimento de novas abordagens de intervenções com o acesso
vascular, de forma a adequá-las aos novos desafios das unidades de diálise. 

COORDENADORES >>

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM >> CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
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CURSO AVANÇADO DE ACESSO VASCULAR PARA 
HEMODIÁLISE: CAPACITAR A TOMADA DE DECISÃO HEMODIÁLISE

PRR 31 2ª Edição



AGENDA

2023 / FEVEREIRO

10 de FEV
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional das Farmácias 

11 de FEV
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional das Farmácias 

>> Estratégias para preservar a rede vascular

>> Avaliar a maturação do acesso arteriovenoso

>> Exame físico do acesso arteriovenoso –
casos clínicos

>> Otimizar a canulação do acesso
arteriovenoso

>> Programas de monitorização/vigilância do 
acesso arteriovenoso

>> Ecógrafo na sala de diálise

>> Complicações do acesso arteriovenoso –
casos clínicos

>> Fisiopatologia da formação do biofilm do 
acesso venoso (cateter venoso central)

>> Fisiopatologia da trombose do acesso venoso
(cateter venoso central)

>> Processo de disfunção do acesso venoso
(cateter venoso central)

>> Estratégias para zero infeções no acesso
venoso (cateter venoso central)

>> Programa de Self-care do acesso vascular 
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DOCENTES

>> Clemente Neves Sousa, RN, PhD
>> Luís Loureiro, MD

TAXA de INSCRIÇÃO >> 50€
PROPINA >> 500€

INSCRIÇÃO E ADMISSÃO
As inscrições devem ser realizadas em https://www.essa.pt/portal/cursos/prr-caavh2/

- O participante considera-se inscrito após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 50€, 
não reembolsável. 

- Após a inscrição, os participantes são admitidos por ordem de chegada desde que cumpram 
os critérios de admissão. 

- Após a admissão, o participante deverá proceder ao pagamento da propina até 3 dias antes 
do curso começar.

- As inscrições encerram após o limite máximo de participantes ser atingido.

BOLSAS
Este curso tem direito a atribuição de Bolsa a 100% do valor da propina

A atribuição da bolsa está sujeita às seguintes condições cumulativas:
- Adulto maior de 23 anos (complete 23 anos, até 31 de Dezembro do ano que antecede a  

realização do curso)
- Residente no território nacional
- O pagamento da taxa de inscrição e da propina terem sido efetuados pelo participante
- Frequência igual ou superior a 90% da duração do curso
- Aproveitamento do curso através da avaliação  final de conhecimentos realizada antes do 

encerramento da ultima sessão do curso

Data limite para inscrição: 3 de FEVEREIRO 2023

Para mais informação sobre o curso, por favor contacte:
info@ahed.pt ou +351 911 191 954
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Este curso conta com o apoio de >>

CRÊDITOS >> 2 ECTS DURAÇÃO >> 16 HORAS
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CURSO AVANÇADO DE ACESSO VASCULAR PARA 
HEMODIÁLISE: CAPACITAR A TOMADA DE DECISÃO HEMODIÁLISE

PRR 31 2ª Edição

https://www.essa.pt/portal/cursos/prr-caavh2/
mailto:info@ahed.pt

