
Livro Manual Prático de Ventilação
Mecânica em Pronto-socorro e UTI

Curso essencialmente prático, onde os alunos assistem aulas sobre os diversos 
tópicos do programa e em seguida realizam o treinamento prático acompanhados 
por instrutores especializados, utilizando manequins avançados e todos os 
equipamentos usados na prática daquela habilidade. 

Por meio da prática em cenários de simulação, o curso tem por objetivo:

- Demonstrar e treinar habilidades na instalação e definição de parâmetros 
iniciais, manejo de estratégias ventilatórias e no desmame da ventilação mecânica 
invasiva ou não invasiva.
- Definir cadeia de algoritimos que visam preparar staff de colaboradores para  
atender os pacientes em tempo hábil para diminuir sequelas.

1. Oxigenoterapia
2. VMNI e indicações da 
    ventilação mecânica
3. VMI, modos e modalidades
4. Gasometria x ventilação mecânica
5. Desmame 
6. Montagem VM/ ajustes básicos/ 
    modalidades

Núcleo de 
Educação 
em Urgências 

Formação que faz a diferença

7. Alarmes e gráficos de VM
8. Posição PRONA + TGI
9. VMNI
10. Transporte intra e extra hospitalar
11. VM DPOC + asma
12. VM HIC + contusão pulmonar
13. VM SDRA x recrutamento

O CURSO

MATERIAL DIDÁTICO

ALGUMAS ESTAÇÕES

DINÂMICA DO CURSO

 VENTILAÇÃO MECÂNICA
 Profissionais da Saúde VMEC



Após concluídas as avaliações com sucesso, o aluno recebe:
- Certificação Oficial IPATRE por meio de seu Núcleo de Educação em Urgências (NEU).

Avaliação prática:
Checklist de habilidades

Avaliação teórica: 
Prova composta por questões de múltipla escolha 
(mínimo de 75% para aprovação).

1 - Reembolso Integral:
Com até 30 dias de antecedência do curso.
2 - 60% do valor pago:
Com até 15 dias de antecedência do curso.
3 - 30% do valor pago:
Com até 10 dias de antecedência do curso.
4 - Com menos de 10 dias de antecedência do curso não haverá reembolso.

16 horas

Médicos, Fisioterapeutas, Enfermeiros e Estudantes do último ano de Medicina, 
Fisio e Enfermagem.

PROVAS

CERTIFICAÇÕES

PÚBLICO ALVO

CARGA HORÁRIA

DESISTÊNCIAS e REMARCAÇÕES

Unidade de Negócios
Rua Araés, 237
Jardim Cambuí - CEP: 09185-550  
Santo André/SP - Tel.: 11 4423-1541 

Unidade de Ensino
Rua Marechal Hermes, 44  
Bairro Jardim - CEP: 09090-230 
Santo André/SP - Tel.: 11 4902-1911

www.ipatre.com.brcontato@ipatre.com.br

Deseja levar esse curso para sua cidade?

Formação que faz a diferença

11 94755-042011 4423-1541


