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CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PEDIÁTRICA E NEONATAL 

 
 

1. OBJETIVO 

              Capacitar profissionais que atendem no eixo pediátrico e neonatal como se portar em relação as 

particularidades da ventilação mecânica invasiva, não invasiva e no desmame, objetivando elucidar 

questões da intubação, abordagem inicial pós intubação e estratégias protetoras do pulmão.  

 

2. PÚBLICO ALVO: Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e acadêmicos com interesse na área 

 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 450,00 (colaboradores, acadêmicos e grupos de profissionais do 

mesmo serviço*) 

                                                   R$ 550,00 (outras instituições) 

* Para os profissionais de outros serviços terem direito ao preço de colaborador ISGH deve-se formar um grupo de no 

mínimo 4 funcionários do mesmo serviço e o vínculo empregatício com a instituição deve ser comprovado por meio de 

contra cheque atual ou declaração de vínculo emitida pela instituição de origem. 

  

4. DATAS E HORÁRIO DO CURSO:  

 07/09/2017 - quinta-feira das 08:00 às 18:00 hs 

 08/09/2017 - sexta-feira das 18:00 às 22:00 hs 

 09/09/2017 - sábado das 08:00 às 18:00 hs 

 10/09/2017 - domingo das 08:00 às 12:00 hs 

 

5. LOCAL: 

 Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara 

 

6. CARGA HORÁRIA: 

 30 horas presenciais 

 10 horas à distância 

 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 Insuficiência Respiratória 

 O ciclo respiratório e variáveis de fase 
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 Modos básicos de VM 

 Ajustes Iniciais da VM 

 Estratégia Protetora / Recrutamento Alveolar. 

 Hipoxemia: melhorando a oxigenação. 

 Hipercapnia: melhorando a ventilação. 

 Desmame e extubação em Pediatria. 

 Ventilação Não Invasiva em Pediatria 

 Particularidades anatômicas e fisiológicas do recém-nascido. 

 Suporte ventilatório no período neonatal (Manejo da insuficiência respiratória):  

 Oxigenoterapia inalatória. 

 Ventilação mecânica não invasiva neonatal: ventilação com pressão positiva intermitente nasal 

versus pressão positiva contínua nasal. 

 Ventilação mecânica invasiva em Neonatologia. 

 Evolução, aspectos fisiológicos e monitorização da mecânica respiratória em neonatologia. 

 Cânula nasal de alto fluxo. 

  Teste de respiração espontânea e Extubação traquel neonatal. 

 Estratégias de neuroproteção em recém-nascidos ventilados mecanicamente. 

 Doença pulmonar crônica do recém-nascido 

 

8. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA 

 
07/09/2017 

 
 

 

 O ciclo respiratório e variáveis de fase 

 Modos básicos de VM 

 Ajustes Iniciais da VM 

 Estratégia Protetora / Recrutamento Alveolar. 

 Hipoxemia: melhorando a oxigenação. 

 Hipercapnia: melhorando a ventilação. 

 

 
10 

HORAS/AULA 

 
08/09/2017 

 

 

 Desmame e extubação em Pediatria. 

 
05 

HORAS/AULA 
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 Ventilação Não Invasiva em Pediatria 

 

 
09/09/2017 

 
 

 

 Suporte ventilatório no período neonatal (Manejo da 

insuficiência respiratória):  

 Oxigenoterapia inalatória. 

 Ventilação mecânica não invasiva neonatal: ventilação 

com pressão positiva intermitente nasal versus pressão 

positiva contínua nasal. 

 Ventilação mecânica invasiva em Neonatologia. 

 Evolução, aspectos fisiológicos e monitorização da mecânica 

respiratória em neonatologia. 

 

10 
HORAS/AULA 

 
10/09/2017 

 
 

 

 Cânula nasal de alto fluxo. 

  Teste de respiração espontânea e Extubação traquel neonatal. 

 Estratégias de neuroproteção em recém-nascidos ventilados 

mecanicamente. 

 

05 
HORAS/AULA 

01 à 
10/09/2017 

 EAD: Particularidades anatômicas e fisiológicas do recém-

nascido, Insuficiência respiratória e Doença pulmonar crônica 

do recém-nascido 

 

10 
HORAS/AULA 

TOTAL 40 
HORAS/AULA 

 

 

9. MINISTRANTES: 

 

Ricardo Viana Falcão: Médico intensivista pediátrico, especialista em medicina intensiva pediátrica 

pela AMIB, mestrando em Tecnologia minimamente invasiva da UNICHRISTUS, coordenador da UTI 

pediátrica do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, preceptor da residência médica em terapia 

intensiva pediátrica. 
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Ana Karine Fontenele de Almeida: Fisioterapeuta graduada pela Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, Mestre em Saúde da Criança e Adolescente pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

Especialização em Desenvolvimento Infantil pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Residência 

Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde com área de concentração em Saúde da 

Mulher e da Criança pela Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

Jamille Soares Moreira Alves: Fisioterapeuta graduada pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, 

Mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Estadual do Ceará-UECE, Especialista em 

Fisioterapia Hospitalar pela Faculdade Integrada do Ceará-FIC, Especialista Profissional em 

Fisioterapia em Terapia Intensiva com área de atuação em Neonatologia e Pediatria pela Associação 

Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva -ASSOBRAFIR, 

Docente da DeVry Fanor. 

 

10. INFORMAÇÕES: 

 

 O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma, caso a turma não feche as datas 

serão reprogramadas.  

 Se a nova data do curso não for de interesse do aluno 90% do valor pago poderá ser devolvido, 

desde de que o aluno se manifeste no máximo 48 horas após a publicação no site das novas datas. 

 Caso não haja alterações no cronograma e o participante desista de participar do curso não haverá 

devolução dos valores pagos. 

 Será coordenado pela Coordenadoria de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, sendo 

ministrado por profissionais do ISGH e convidados com expertise na área. 

 Será emitido certificado de participação do curso ao participante que obtiver no mínimo 75% de 

presença nas aulas.  

 Os pagamentos poderão ser realizados via PAGSEGURO, onde poderá ser parcelado.  

 As inscrições do curso estarão abertas para o público interno e externo do ISGH e serão realizadas 

através do site: www.isgh.org.br. 

 Para maiores informações ficamos ao dispor nos seguintes contatos: isghcursosec@gmail.com 

e/ou pelo número (85) 3195-2767. 
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