INSCRIÇÃO
> formulário de participante
> totalmente preenchida

Nutrição na con nuidade

> assinada e carimbada pelo superior hierárquico

dos cuidados

> entregue no Núcleo de Formação
A frequência da ação/curso de formação só se considera efetiva após
confirmação da seleção pelo Núcleo de Formação

22 e 23 de outubro 2018

A admissão fica sujeita ao número de vagas disponíveis.

ORGANIZAÇÃO E CONTACTOS
Equipa do Núcleo de Formação:

Dr.ª Sílvia Brito
Sr. José Carlos Pereira

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.
Núcleo de Formação da ARSA, I.P.
Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20
7000-890 Évora
266 242 606
266 704 197

formacao@arsalentejo.min-saude.pt
www.arsalentejo.min-saude.pt

Ação co-financiada:

PROGRAMA
HORÁRIO |
LOCAL |

9:30 ~ 13:00 / 14:00 ~ 17:30
Sala de Formação da Administração Regional de Saúde
I.P.— Praça Joaquim António de Aguiar, 5—Évora

1) Referenciação para o proﬁssional de Nutrição - Ar culação com os restantes elementos das equipas:
- Como deve ser executada

INSCRIÇÃO |

até 17 de outubro de 2018

- Critério de referenciação/ ferramentas a ulizar
2) Avaliação do Estado Nutricional

OBJETIVOS:

•

Aprofundar conhecimentos sobre os principais pos de ferramentas a ulizar na avaliação do Estado Nutricional;

- Ferramentas
- Medições (pregas, circunferências, etc…)

•

Capacitar os proﬁssionais de saúde para uma melhor intervenção
junto do utente no domicílio

- Complicações da desnutrição

•

Habilitar as equipas de saúde que prestam apoio domiciliário de

3) Avaliação da Ingestão Alimentar

mais conhecimentos sobre intervenção nutricional

4) Alimentação oral
“Alimentação forﬁcada” / alternavas aos suplementos alimentares
Suplementos alimentares
5) Alimentação entérica
Como monitorizar o estado nutricional?

DESTINATÁRIOS:

Nutricionistas, Diestas, Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes
Sociais, Fisioterapeutas.

O papel da restante equipa de Saúde
O ensino ao cuidador
6) Apresentação de casos prá cos

CERTIFICAÇÃO:

para participantes que frequentarem 95% das horas

FORMADOR

Luís Matos
Todos os inscritos, selecionados e não selecionados, serão contactados.
Caso compareça no local da formação sem ter sido contatado
não poderá assistir.

