PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA PÓS-GRADUADOS - 2017
CURSO 1 - Atualizações sobre Prática Clínica: Abordagem “prática” de tópicos transversais e de interesse para qualquer profissional de saúde, independentemente do meio onde trabalhe e do seu grau de
especialização. Cada tópico focará as dúvidas mais comuns em cenários clínicos de rotina, utilizando metodologias como a simulação clínica e a discussão aberta de casos clínicos, ou questões como “ética” e
“comunicação”.
Data a
indicar

Modulo
1

20-mai

Modulo
2

08-jul

Modulo
3

28-out

Modulo
4

Formação Prática de Dermatologia Discutindo Casos Clínicos: Introdução a
conceitos gerais, método clínico e terapêutica médica da dermatologia e
7 horas
discussão interativa de casos clínicos comuns da prática e a dermatologia
pediátrica

Marisa André (Especialista em Dermatovenereologia, Centro de Dermatologia, Hospital Cuf
Descobertas, Lisboa; Formadora de Dermatologia para Internos do Internato Médico da
Especialidade de Medicina Geral e Familiar; Presidente Executiva das Jornadas de
Dermatologia e Dermocosmética em Medicina Familiar)

Medicina do viajante/as Viagens: As viagens internacionais acarretam uma
potencial exposição a condições ambientais e doenças infecciosas invulgares com
riscos para a saúde, mas preveníveis através dum aconselhamento integral.
7 horas
O curso tem uma vertente prática com análise de tópicos chave através da
discussão de casos clínicos reais

Jorge Atouguia: Especialista em Infecciologia e Medicina Tropical. Doutorado em Medicina
Tropical pela Universidade Nova de Lisboa. Professor Auxiliar e Diretor da Unidade de
Clínica das Doenças Tropicais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical com 20 anos de
experiência em cooperação em Saúde em África

Abordagem à Ecografia Abdominal e Pélvica e Ecografia de Emergência:
7 horas Revisão das Bases da Ecografia e Casos Clínicos.

Teresa Figueiredo: Médica Radiologista –Diretora Clínica CDA- Grupo HPA
Mestre em Educação Médica; Doutorada em Ciências da Saúde –Área da Senologia
Professora Associada DCBM-MIM Ualg

Interpretação ECG baseada em casos clínicos: Aprender a interpretar e orientar
corretamente um ECG tendo em conta as patologias mais frequentes e que
José Amado
7 horas
requerem uma intervenção mais urgente, com uma vertente interativa em 3
workshops pelos que rotam todos os participantes

CURSO 2 - Introdução à Investigação Clínica: Promover a descoberta da investigação clínica como uma “mais-valia” profissional complementar à atividade assistencial. Fornecer uma visão prática das
ferramentas necessárias para implementar um projeto de investigação no local de trabalho, otimizando a pesquisa bibliográfica e o tratamento de dados.

28-jan

Modulo
1

7 horas

Leitura Critica Artigos Científicos: Introdução à avaliação crítica estudos clínicos
controlados e aleatórios utilizando técnicas validadas internacionalmente

João Bissau (Licenciado em Ciências Farmacêuticas, Doutoramento em Farmácia pela U.
Manchester, Experiência profissional na Indústria Farmacêutica, Consultoria Científica e em
ensino académico e profissional)

18-mar

Modulo
2

7 horas

Pesquisa Bibliográfica Efetiva: Revisão de pesquisas focando nas sistemáticas e
hierarquização de acordo com o nível evidencia. Workshop sobre Pubmed

João Bissau (Licenciado em Ciências Farmacêuticas, Doutoramento em Farmácia pela U.
Manchester, Experiência profissional na Indústria Farmacêutica, Consultoria Científica e em
ensino académico e profissional)

29-set

25-nov

Modulo
3

Modulo
4

Tenho uma hipótese de trabalho....como desenhar um projeto de
investigação?: Revisão dos objetivos, fundamentos e aplicação da metodologia
científica.
7 horas
Ferramentas e procedimentos necessários para concretizar um projeto de
investigação

Sandra Pais

Ana Marreiros (Lic. em Estatística e Investigação Operacional pela Universidade de Lisboa e
Análise de Dados (programa SPSS BÁSICO): Potente ferramenta para realizar
Doutorada em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão, pela Faculdade de
7 horas análise estatística, mas necessária uma introdução a conceitos estatísticos básicos Economia da Universidade do Algarve. Forte experiência em tratamento e análise
e aprender a trabalhar como utilizador
estatística de dados relacionados com a saúde e grande interesse de investigação em
produção hospitalar e codificação numérico-patológica)

CURSO 3 - Etapas da Investigação Clínica

06-mai

Data a
indicar

05-set

18 e 19
setembro

Modulo
1

Modulo
2

Modulo
3

Modulo
4

O “ABC” do processo de aprendizagem em Bioestatística: Parte 1: Breve
contextualização das técnicas a utilizar:
Análise descritiva, interpretação técnica e contextualização num problema real
Mecanismos práticos e interativos de codificação de variáveis
Processo de automatização de sintaxe para execução das técnicas
Exercícios com base em dados reais
7 horas
Parte 2: Desenvolvimento Teórico de Inferência Estatística
Princípios de escolha na decisão de um processo de inferência
Algoritmos de seleção para o teste de hipótese mais adequado
Diferenciação dos tipos de teste estatísticos
Exemplos práticos focados na interpretabilidade

9h30

4h30

6h

Introdução à Metodologia de Investigação: Introdução à Investigação Clínica. A
Importância da Questão de Investigação
Classificação dos Estudos Epidemiológicos. Estudos observacionais e Estudos
Experimentais
Protocolo de Investigação. Como apresentar os resultados
Erro em Investigação Clínica: Viés e Confundimento

Ana Marreiros (Lic. em Estatística e Investigação Operacional pela Universidade de Lisboa e
Doutorada em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão, pela Faculdade de
Economia da Universidade do Algarve. Forte experiência em tratamento e análise
estatística de dados relacionados com a saúde e grande interesse de investigação em
produção hospitalar e codificação numérico-patológica)

Helena Leitão e Ana Paula Silva

Comunicação em Saúde: Comunicar e fazê-lo de forma efetiva é fator chave para
quem trabalha ciência hoje em dia. Expandem-se todos os dias os meios e os
Sofia Couto da Rocha e Andreia Garcia
novos formatos de comunicação. Transmitir informação, como dúvidas,
descobertas ou ideias implica o conhecimento de boas técnicas comunicação e do
seu manejo de forma simples e prática
Bioética e Direito em Saúde: As dimensões que condicionam o Homem e a
sociedade como sujeitos e objetos da ciência justificam hoje cada vez mais o
estudo da matéria de bioética e das suas implicações jurídicas. Com o curso
pretende-se não comente o objetivo de estimular um pensamento crítico mas o
de privilegiar a dignidade humana nos cuidados de saúde

Adriana Sabas e Mara Gomes Branco

CURSO 4 - O Estado da Arte em Dor e Paliação

8e9
novembro

16h
presenciai
s 5h
Modulo trabalho
de
1
pesquisa
7h
avaliação

Dor, Nutrição e Paliativo: A dor é um dos sintomas mais frequentes e é
responsável por um elevado grau de absentismo.
Pode ser aguda ou crónica tendo por isso diferentes conceitos e abordagens
terapêuticas.
A nutrição é um tema transversal e integrador dum correto estado de saúde.
Os cuidados paliativos visam para além da analgesia e da nutrição, outras
medidas terapêuticas sintomáticas. Ao controlar estas três vertentes de uma
forma sinérgica contribui-se para o conforto e bem-estar.

Sandra Gestosa, Teresa Salero, Ana Lopes, Ana Brandão

