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“Curso de Ventilação Não Invasiva” em e-learning, com
atualização do uso na COVID-19
A Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP) lança, com o apoio da VitalAire Portugal e Brasil,
um novo módulo do curso gratuito sobre Ventilação Não Invasiva (VNI) destinado a médicos
especialistas ou em formação, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde.
A insuficiência respiratória crónica afeta um elevado número de doentes e é um importante problema de
saúde cujo tratamento, em muitas das situações, passa pela instituição de VNI (Ventilação Mecânica Não
Invasiva).
Lançado em outubro de 2020 pela Fundação Portuguesa do Pulmão, com o apoio da VitalAire, e contando já
com mais de 1.000 visualizações, o “Curso de Ventilação Não Invasiva” tem agora um novo módulo,
oferecendo aos participantes a oportunidade de potenciar o seu conhecimento de utilização no contexto da
COVID-19. Acessível através da plataforma de e-learning da FPP, tem como objetivo aumentar competências
na escolha dos modos ventilatórios e interfaces mais indicados para cada doente e quadro clínico no contexto
da insuficiência respiratória aguda ou crónica. Proporciona ainda aos profissionais de saúde a possibilidade
de ficar a par das atualizações tecnológicas na área da VNI.
De acordo com declarações do Professor Doutor José Alves, Presidente da Fundação Portuguesa do
Pulmão, “O Curso, que contou com a estreita colaboração da Prof.ª Doutora Marta Drummond, do Prof.
Doutor Miguel Gonçalves e do Prof. Doutor Carlos Winck, conta agora com a experiência do Dr. Nuno
Príncipe no tratamento da COVID-19, através de um novo módulo dedicado a esta temática.”
A FPP congratula-se, adicionalmente, pela adesão da VitalAire Brasil a este curso, permitindo que mais
profissionais possam usufruir dele, abrindo portas a futuras colaborações entre as duas instituições e,
consequentemente, entre os dois países.
Jorge Correia, Diretor Geral da VitalAire Portugal, reforça que “o lançamento deste novo módulo do Curso
de VNI, representa uma vez mais o foco da empresa no apoio contínuo aos profissionais de saúde, contribuindo
para o aumento das suas competências em VNI e, sobretudo, num tema tão necessário no momento que
vivemos. É para nós um prazer que a qualidade do que melhor se faz em Portugal chegue agora alémfronteiras, com a adesão da VitalAire Brasil à divulgação desta iniciativa, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida de milhares de pacientes nos dois países.”
O curso pode ser acedido na plataforma de e-learning da FPP em
https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/e-learning/ ou em https://www.vitalaire.pt/profissionaissaude/curso-vni-fpp-0
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A Air Liquide Healthcare fornece gases medicinais, cuidados de saúde domiciliários, equipamento médico e
ingredientes especializados. Em 2020, forneceu mais de 15,000 hospitais e clínicas e cuidou de mais de 1.8
milhões de pacientes em casa, em todo o mundo. O negócio de Healthcare do Grupo atingiu 3.7 biliões € em
receitas, com o apoio dos seus 15,600 colaboradores.

A atividade Home Healthcare
A Air Liquide, líder europeia em cuidados de saúde no domicílio, fornece serviços de cuidados de saúde
domiciliários mediante prescrição médica para os pacientes que sofrem de doenças crónicas, nomeadamente a
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), Síndrome de Apneia do Sono ou Diabetes.
Os cuidados de saúde ao domicílio foram desenvolvidos como complemento aos cuidados de saúde realizados no
hospital, permitindo que os pacientes usufruam de uma melhor qualidade de vida e, também, uma importante
redução de custos por parte das autoridades de saúde.

Sobre a Air Liquide
Líder mundial nos gases, tecnologias e serviços para a indústria e saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, com aproximadamente
68,000 colaboradores e serve mais de 3.7 milhões de clientes e de pacientes. Oxigénio, nitrogénio e hidrogénio são pequenas moléculas
essenciais para a vida, para a matéria e para a energia. Incorporam a área científica da Air Liquide e têm estado no centro das atividades da
empresa desde a sua criação em 1902.
A ambição da Air Liquide é a liderança da sua indústria, oferecer rentabilidade a longo prazo e contribuir para um mundo mais sustentável.
A sua estratégia de transformação está centrada no cliente procurando um crescimento sustentável a longo prazo. Baseia-se na excelência
operacional, investimentos seletivos, inovação aberta e uma organização em rede implementada pelo Grupo em todo o mundo. Através do
compromisso e talento dos seus colaboradores, a Air Liquide alavanca a transição energética e ambiental, as mudanças nos cuidados de
saúde e na digitalização, e oferece maior valor a todos os seus stakeholders.
O volume total de negócios da Air Liquide ascendeu aos 21 mil milhões de euros em 2018 e as suas soluções para proteger a vida e o meio
ambiente representam mais de 40% das suas vendas. A Air Liquide está cotada na Bolsa Euronext de Paris (compartimento A) e faz parte
dos índices CAC 40, EURO STOXX 50 e FTSE4 Good.
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