INSTRUÇÃO ANAFS 2019:
ABORDAGEM AO POLITRAUMATIZADO
DATA

Dia
12
JAN
2019

FORMAÇÃO

FORMADORES

HORÁRIO

1000/
1015



Apresentação




Trabalho em equipa
Segurança e preparação para a
pré-chegada

Dr. Carlos Manitto
Torres
Coordenador MED
Enf. Rodrigo Pacheco
Adjunto de
Coordenador INST



Ac-Via aérea

Enf. Rodrigo Pacheco

1035
1050



Bo2-Ventilação

Enf. Rodrigo Pacheco



Pausa para café

ULA

1050/
1105
1105/
1120



C-Circulação

Enf. Rodrigo Pacheco

1120/
1135




D-Avaliação neurológica
E-Exposição

Enf. Rodrigo Pacheco

1135/
1150




Estações práticas
Casos clínicos

Enf. Rodrigo Pacheco

1150/
1230

TEMAS ABORDADOS:



Trabalho em equipa
Segurança e preparação pré-chegada



Ac-Via aérea



Bo2-Ventilação



C-Circulação




D-Avaliação neurológica
E-Exposição




Estações práticas
Casos clínicos

www.anafs.org

1015/
1035

Objectivos
Esta instrução tem por objectivo geral fornecer conhecimentos teórico-práticos, baseados em
Guidelines, que reforçam e uniformizam a preparação dos operacionais das equipas USAR e
DRC TEAM no que diz respeito à abordagem e actuação perante vítimas de Trauma. Esperase que, no final da instrução os operacionais adquiram conhecimentos fundamentais, que lhes
permitam ter uma conduta uniforme de actuação perante situações específicas de Trauma.
Metodologia
A instrução desenvolve-se em duas horas de formação teórico-prática.
Utiliza-se fundamentalmente o método activo com recurso à técnica de resolução de cenários
práticos
e
casos
clínicos,
sempre
orientados
a
realidades
vividas.
Os instruendos serão divididos em grupos e evoluirão pelas bancas práticas.
Cada equipa (4 ou 6 formandos) terá um formador destacado, constituindo uma referência de
suporte para todos os elementos da mesma. Cada instruendo deverá apresentar-se em
uniforme de campanha, se for das Unidades Operacionais da ANAFS ou roupa leve e prática,
se tiver outra origem.
O ratio formador/instruendo é de 1:4 ou 1:6 (máximo).
Destinatários
Operacionais do EOC TEAM, USAR TEAM e DRC TEAM
Carga horária
Teoria: 01h20 horas
Prática: 40 minutos
Total: 2 horas
Duração e regime
A formação decorrerá das 10h00 às 12h30, num só dia.
Propina
A propina será de 5€ para elementos das Unidades Operacionais da ANAFS, de 10€ para
Sócios e Parceiros e de 20€ para restantes interessados, sujeito às vagas disponíveis.
Requisitos
Os participantes terão de estar habilitados com o Curso Essêncial de Socorrismo, no mínimo
ou outro de nível idêntico e reconhecido pela APIS.
O Coordenador-chefe ANAFS

Manuel Velloso

www.anafs.org

