
 

 
 
CURSO DE INTOXICAÇÕES 
26 de Maio de 2016 
 
PROGRAMA 
 
09:00 Apresentação 

 
09:15 Plenário: Abordagem sindromática do doente com suspeita de intoxicação 
 
Disfunção neurológica e síndrome de abstinência     Disfunção respiratória no doente intoxicado 

 
10:15   Grupo 1        Grupo 2 
 
10:45   Grupo 2        Grupo 1 
 
11:15 Intervalo 
 
Disfunção cardiocirculatória no doente intoxicado     Situação especial 1 - Picadas e mordeduras 

 
11:30   Grupo 1        Grupo 2 
 
12:00   Grupo 2        Grupo 1 
 
12:30 Almoço 

 
14:00 Plenário: Investigação e intervenções especificas no doente intoxicado 
 
Intoxicação por drogas de abuso         Intoxicações ambientais 

 
15:00   Grupo 1      Grupo 2 
 
15:30   Grupo 2      Grupo 1 
 
16:00 Intervalo 
 
Intoxicações medicamentosas          Situação especial 2 - Incêndios 

 
16:15   Grupo 1      Grupo 2 
 
16:45   Grupo 2      Grupo 1 
 
17h20 Avaliação 

 
17h50 Encerramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plenário – Abordagem síndromática do doente com suspeita de intoxicação 
 
Modelo: sessão expositiva e interação com televoto, centrada nos seguintes tópicos: 

 Conhecer as principais causas de intoxicação na prática clínica e seus enquadramentos específicos 

 Saber identificar os principais toxíndromes 

 Saber definir uma abordagem de diagnóstico baseada no síndrome, na disfunção dominante ou no 

enquadramento 

Workshop - Disfunção neurológica e síndrome de abstinência 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer a metodologia da abordagem ao doente agitado e com suspeita de intoxicação 

 Saber identificar e tratar o doente com síndromes de abstinência a sedativos, opióides e estimulantes 

 Princípios do tratamento do doente agitado ou com delírium 

Workshop - Disfunção cardiocirculatória no doente intoxicado 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer as particularidades da avaliação cardiocirculatória no doente intoxicado 

 Saber identificar as principais causas de disfunção cardiocirculatória no doente intoxicado 

 Conhecer os princípios de tratamento da intoxicação por antagonistas do cálcio, bloqueadores beta e 

digoxina 

Workshop - Disfunção respiratória no doente intoxicado 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer as particularidades da avaliação respiratória no doente intoxicado 

 Saber identificar as principais causas de disfunção respiratória no doente intoxicado 

 Princípios do tratamento da intoxicação por depressores do SNC e cianeto 

Workshop - Situações especiais 1 - Picadas e mordeduras 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Reconhecer as particularidades da avaliação do doente vítima de mordedura ou picada 

 Conhecer os potenciais riscos da fauna em Portugal 

 Conhecer as indicações para profilaxia, tratamento antibiótico e antídoto 

 
Plenário - Investigação e intervenções específicas no doente intoxicado 
 
Modelo: sessão expositiva e interação com televoto, centrada nos seguintes tópicos: 

 Conhecer a metodologia de investigação no doente com suspeita de intoxicação 

 Princípios gerais no tratamento do doente intoxicado 

 Conhecer os principais antídotos e suas indicações 

Workshop - Intoxicação por drogas de abuso 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Saber reconhecer o doente com suspeita de intoxicação por drogas de abuso e padrões de consumo. 

 Conhecer a metodologia de avaliação do doente com suspeita de sobredosagem por drogas de abuso 

 Conhecer os princípios de avaliação de tratamento na intoxicação por cocaína, álcool e opióides 

Workshop - Intoxicações ambientais 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer os tóxicos ambientais mais frequentes. 

 Conhecer os princípios de avaliação e tratamento na intoxicação por carbamatos e organofosforados 

 Conhecer os princípios de avaliação e tratamento na intoxicação por raticidas 

Workshop - Intoxicação medicamentosa 

 Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer os fármacos envolvidos com maior frequência na intoxicação medicamentosa voluntária e 

involuntária 

 Conhecer os princípios de avaliação de tratamento na intoxicação por antidepressivos e paracetamol 

Workshop - Situações especiais 2 - Incêndios 
Modelo: exposição interativa a partir de casos clínicos demonstrativos: 

 Conhecer os princípios de abordagem ao doente vítima de incêndio 

 Saber identificar e estratificar as lesões por inalação de fumo 

 Conhecer os princípios de tratamento e monitorização da intoxicação por monóxido de carbono 


