
U n i d a d e  d e  e n d o c r i n o l o g i a 
Pediátrica, diabetes e crescimento

teraPia com PerfUsão sUbcUtânea 
contínUa de insUlina (Psci) 

na crianÇa e adolescente:

           Curso Teórico-prático

            Secção de Endocrinologia Pediátrica - ASIC    
Hospital Pediátrico - Coimbra, CHUC,EPE

Secretariado:

secção de endocrinologia Pediátrica - asic

 Hospital Pediátrico - coimbra, cHUc,ePe

organização

Hospital pediátrico

1º  Curso - abril de 2013
dias:  4, 5, 8, 9 e 10

2º  Curso - maio de 2013
dias: 9, 10,13, 14 e 15

3º Curso - maio de 2013 
dias: 23, 24, 27, 28 e 29

Destinatários:

–   Médicos, Enfermeiros e Nutricionistas de  

Unidades de Diabetologia Pediátrica

– Participantes nos Cursos de Diabetes da ASIC

› Isabel Dinis
› Rita Cardoso
› Lina Aveiro
› Nanci Batista
› Alice Mirante



 1º dia
09:30H ›     Características específicas do tratamento com PSCI  

Isabel Dinis

11:00H › Café

11:30H ›    Modo de funcionamento da bomba e respectivo software, 
características dos cateteres - Lina Aveiro, Rita Cardoso

13:00H › Almoço

14:30H-17:00H ›  Educação terapêutica sobre o tratamento com PSCI  
Isabel Dinis

  Aspectos Nutricionais a ter em conta no tratamento  com 
PSCI  - Nanci Batista

 2º dia
09:00H-13:00H ›  Ensino prático do funcionamento da bomba de insulina 

Lina Aveiro

 3º dia
09:00H ›   Educação terapêutica sobre o manuseamento de sistemas, 

reservatórios e técnica de colocação de cateteres e calculador 
de bólus - Lina Aveiro

13:00H › Almoço

14:30H-17:00H › 
  Cálculo da dose de insulina (basal e bólus). Programação da 

noite prévia ao início do tratamento com PSCI - Isabel Dinis 
  Ensino sobre ajustes dos bólus e débitos basais e atitudes 

perante situações de hipoglicemia, hiperglicemia e diferentes 
tipos de exercício – exemplos práticos - Rita Cardoso

 4º dia
09:00H ›    Início e monitorização do tratamento com PSCI  

Educação terapêutica sobre ajustes dos bólus e débitos basais 
e atitudes perante situações de hipoglicemia, hiperglicemia e 
diferentes tipos de exercício - Isabel Dinis

13:00H › Almoço

15:00H-17:00H ›   Conselhos práticos para o dia-a-dia     
Lina Aveiro

 5º dia
09:00H ›   Seguimento das crianças e jovens sob terapia com PSCI   

Rita Cardoso

10:30H › Café

11:00H-13:00H ›  1ª Consulta de seguimento      
Lina Aveiro, Rita Cardoso, Isabel Dinis

NOME 

MORADA

CÓDIGO POSTAL

CAT. PROFISSIONAL / ESP.

E-MAILCONTRIBUINTE

LOCALIDADE

Pagamento por transferênica bancária para o NIB ASIC 0036 0058 99100004785 33 no valor de __

_________________________________________ Euros.  Junto envio cheque nº___________________ sobre o Banco 
__________________ no valor de _____________________________ Euros

INSCRIçõES:     1º CURSO          2º CURSO        3º CURSO  

Não Sócio ASIC - 125 €            •         Sócio ASIC (quotas atualizadas) 100 €      

LOCAL DE TRABALHO

TELEFONE

INSCRIçÃO Nº RECIBO Nº

TERAPIA COM PERFUSÃO SUBCUTÂNEA CONTíNUA DE 
INSULINA (PSCI) NA CRIANçA E ADOLESCENTE

INFORMAçõES:

•  O programa destes três  cursos é igual.

•  Estes cursos acompanham o programa de colocação das bombas nos doentes. 

• Número máximo de participantes por curso 10.

•  Estes Cursos serão organizados pela ASIC e as inscrições ou pré-inscrições 

serão efectuadas pela ASIC. http://www.asic.pt/index.php/formularios

•  O custo é de 100 euros para sócios da ASIC e 125 euros para não sócios, com 

direito a material de apoio e almoço no refeitório do HPC.

• O Curso tem avaliação facultativa.

[teórica]

[prática]

[prática]

[teórica]

[prática]

[prática]

[teórica]

[prática]

[prática]


