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25 a 28 de junho de 2015
Apresentação

Formação Médica Contínua

ESCOLA DE MEDICINA FAMILIAR /Açores 2015

S. Miguel – Lagoa  
25 a 28 de junho de 2015

Local: Escola Secundária de Lagoa  
 

Horários:
5ª feira:

Tarde: 14h00 – 20h30m

6ª feira e sábado 
Manhã: 8h30m – 12h50m

Tarde: 14h00 – 20h30m

Domingo
Manhã: 8h30m – 13h00

 

Inscrições:
As inscrições serão aceites por ordem de registo até ao dia 22 de junho. 
Indique no boletim de inscrição o curso pretendido em 1ª opção, caso tenha 
outras alternativas indique-as por ordem de preferência.
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1. CURSO CUIDADOS PALIATIVOS

Coordenadoras Científicas: Dra Rita Abril
                                                         Enfª Cristina Moreira

Coordenadora Pedagógica: Dra Regina Sequeira Carlos

Número máximo de formandos: 25  

Objetivo Geral

Maximizar a qualidade de vida dos doentes em situação de doença avançada ou 
incurável, numa atitude de prevenção do sofrimento dos doentes e seus cuida-
dores (família e profissionais de saúde)

Objetivos Específicos

•	 Conhecer os princípios dos cuidados paliativos
•	 Determinar as necessidades de um doente em cuidados paliativos e sua família
•	 Discutir a problemática do sofrimento no fim de vida
•	 Conhecer e aplicar os princípios do controlo sintomático
•	 Abordar e monitorizar os sintomas mais frequentes na doença terminal
•	 Adequar os cuidados de saúde à fase da agonia
•	 Conhecer estratégias de apoio à família em cuidados paliativos
•	 Discutir a problemática do luto
•	 Abordar as perícias de comunicação com doentes em fim de vida
•	 Abordar a aplicação dos princípios éticos no fim da vida
•	 Abordar as especificidades deste tipo de cuidados em ambiente domiciliário e 

em trabalho interprofissional

Principais Conteúdos Temáticos

•	 Filosofia dos Cuidados Paliativos
•	 Controlo de sintomas: dor, dispneia, náuseas e vómitos e outros
•	 Apoio à família
•	 Apoio no luto
•	 Trabalho em equipa
•	 Os cuidados na agonia
•	 Comunicação com o doente em fim de vida

25 a 28 de junho de 2015
Programa Científico
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Metodologias Pedagógicas

•	 Exposições teóricas; discussões em grupo de casos clínicos, role-playing e 
análise de videogravações. 

Formadores: Dra Rita Abril, Enfª Cristina Moreira 

Todos os formadores têm competências específicas na área dos Cuidados Paliativos, no-
meadamente no âmbito do apoio domiciliário

2. CURSO ATUALIZAÇÃO E TREINO EM REUMATOLOGIA

Coordenador Cientifico: Professor Doutor Jaime Branco

Coordenadora Pedagógica: Dr.ª Regina Sequeira Carlos

Número máximo de formandos: 25  

Objetivos:

•	 Ao concluir este curso os discentes adquiriram capacidades em:
•	 Classificar as principais doenças reumáticas.
•	 Colher a história clínica e realizar o exame objetivo essencial do doente reumático.
•	 Diferenciar a patologia articular da restante patologia reumática.
•	 Diferenciar a patologia degenerativa da inflamatória
•	 Identificar a artrite inicial
•	 Conhecer e saber abordar as principais doenças reumáticas
•	 Conhecer as formas de monitorizar as principais doenças reumáticas e a sua terapêu-

tica
•	 Definir uma forma eficaz de relação com um centro de reumatologia

Métodos

•	 Sessões teóricas
•	 Sessões teórico-práticas
•	 Workshops

Formadores: Prof. Doutor Jaime C. Branco, Dra Maria Manuela Costa

25 a 28 de junho de 2015
Programa Científico



5

3. CURSO COMUNICAÇÃO NA CONSULTA DE MGF

Coordenador Científico: Prof. Doutor José Manuel Mendes Nunes

Coordenadora Pedagógica: Dra Regina Sequeira Carlos

Número máximo de participantes: 15   

Justificação

A comunicação efetiva é essencial para o exercício de uma medicina de elevada quali-
dade. Entende-se por comunicação efetiva: 1) identificação eficiente dos prolemas 
e dos temas que o doente deseja abordar; 2) colheita de história clínica completa e 
fidedigna; 3) negociação e colaboração na definição de um plano terapêutico 
mutuamente aceitável; 4) estabelecimento de uma relação de suporte que reduz 
drasticamente as probabilidades de conflito. 
Os clínicos serão mais eficientes e precisos nos diagnósticos e os seus doentes 
entenderão o que foi discutido aumentando as probabilidades de concordarem e 
aderirem aos planos terapêuticos. A melhoria da qualidade comunicacional dos 
clínicos, para além de ser economicamente efetiva, obedece ao imperativo de 
humanizar a prestação de cuidados de saúde. Neste sentido, vai de encontro aos 
interesses da gestão ao permitir obter mais saúde por unidade monetária investida, 
e das populações pela melhoria da qualidade da relação doente-profissional, com a 
promoção e preservação da saúde mental de doentes e de profissionais. 
Existe evidência cientifica de que as habilidades de comunicação podem ser 
ensinadas e aprendidas em todos os níveis da educação médica: pré-graduada, 
pós-graduada e contínua. Finalmente, vários são os estudos que demonstram 
que as aquisições em termos de habilidades comunicacionais são duradoiras 
mantendo-se o seu efeito, pelo menos por 5 anos.

Objetivos

•	 Compreender o Método Clínico Centrado no Paciente.
•	 Compreender a utilização do médico como agente terapêutico.
•	 Conhecer as principais técnicas a utilizar na consulta de MGF com especial ên-

fase para as intervenções motivacionais. 

Conteúdos

Fases e tarefas da consulta. Método Clínico Centrado no Paciente. Revisão das princi-
pais técnicas de comunicação a usar na consulta de MGF. Intervenções motivacionais. 

25 a 28 de junho de 2015
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Metodologia

•	 Introduções teóricas.
•	 Teatralização de situações.
•	 Videogravação de teatralizações. Análise e discussão. 
•	 Teorização a propósito das situações observadas. 
•	 Teste final de avaliação da aprendizagem

Condições de inscrição

Estar disposto a ser videogravado (todas as videogravações serão destruídas no  final da 
formação e apenas os formandos e formador terão acesso a elas).
Respeitar rigorosamente os horários das sessões (as características deste tipo de  for-
mação exigem que todos os formandos estejam presentes ao mesmo tempo).

Formadores

José Mendes Nunes - Chefe de Serviço de Clínica Geral da USCP de Barcarena (ACES de 
Lisboa Ocidental e Oeiras). Assistente Convidado do Departamento de MGF, Faculdade 
de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa. Orientador de MGF.
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