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1. Abordagem Prática Médica da Gestão e Formação na pessoa com diabetes

Coordenação Científica: Grupo de Estudos em Diabetologia 
Coordenação Pedagógica: Dra. Susete Simões 

Objetivos Gerais: 
    • Capacitar o participante para a identificação do perfil da pessoa com diabetes e 
adaptar a terapêutica a esse perfil
    • Capacitar o participante para instituir a terapêutica de forma eficiente

Objetivos Específicos: 
    • Identificar aspetos fenotípicos da pessoa com diabetes
    • Dominar estratégias de prescrição nutricional e de atividade física
    • dquirir ferramentas para uma boa comunicação médico doente
    • Conhecer as várias terapêuticas para a diabetes e suas características 
    • Saber detetar, gerir e prevenir as complicações da diabetes 
    • plicar conhecimentos em casos práticos complexos

Estrutura do Curso
Módulo I:  pessoa ao diagnóstico (abordagem de genótipo, fenótipos, abordagem 
de complicações e comorbilidades)
Módulo II: bordagem não farmacológica: nutricional e atividade física
Módulo III: Comunicação e Entrevista motivacional na pessoa com diabetes
Módulo I : Terapêutica não insulínica
Módulo : Terapêutica insulínica
Módulo I: Complicações na pessoa com diabetes
Módulo II: Da teoria  prática  do diagnóstico a terapêutica  Casos clínicos  inte
gração prática

Curso online
    •  Módulos de e-learning, 
    • cesso sequencial: cada módulo é colocado online a cada  dias, podendo ser 
acedido em qualquer momento.
    • o final de cada módulo, haverá um teste de avaliação.
    • Certificado de frequência e/ou de avaliação final
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2. Atividade Física e Nutrição em contexto de Pandemia

Coordenação Científica: Prof. Themudo Barata/GENEF - Grupo de Estudos de 
Nutrição e Exercício Físico da APMGF
Coordenação Pedagógica: Dra. Manuela Ambrósio

Objetivos Gerais
Promoção das competências de aconselhamento em nutrição clínica
Promoção das competências de aconselhamento de atividade física
Estratégias de intervenção no contexto da pandemia.

Objetivos Específicos
1) Recomendações gerais;  
2) Como adaptar as recomendações (de atividade física) aos tempos atuais;  
3) Conceitos básicos do aconselhamento alimentar; 
4) Nutrição e atividade física nas doenças crónicas; 
5) Papel da nutrição na imunidade e recuperação pós-COVID19.

Estrutura do Curso
Módulo I - Introdução à Nutrição Clínica

Conceitos básicos em Nutrição:
■ Guia Alimentar: Roda dos alimentos
■ Avaliação do estado nutricional e risco nutricional
■ Interação fármaco-nutriente

Módulo II - Nutrição e aconselhamento na prática clínica - bases para a consulta 
de MGF

■ Papel do MGF no aconselhamento nutricional: “Aconselhamento breve para a alimentação 
saudável” 
■ Nutrição no ciclo de vida (com casos práticos) 
                         Nutrição na infância e adolescência
                         Nutrição na gravidez e aleitamento
                         Nutrição no idoso
■ Nutrição nas doenças crónicas (com casos práticos) 
                         Nutrição no Excesso de peso e Obesidade
                         Nutrição na Hipertensão arterial
                         Nutrição na Diabetes Mellitus
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Módulos III - Nutrição e aconselhamento na prática clínica em tempos de Pan-
demia

    • Papel da utrição na prevenção da CO ID  
    • Terapêutica nutricional no doente com CO ID

Módulo IV - Sessão live de esclarecimento de dúvidas sobre nutrição + avaliação 
de nutrição 

Módulo V – Atividade física

    • presentação e funcionamento
    • Terminologia base
    • O corpo humano durante o esforço 
    • s recomendações
    • Exercício aeróbio e sua intensidade
    • O médico e o exercício de força
    • Exercício em casa moderado
    • Exercícios em casa mais intenso

Módulo VI - Atividade Física 

    • enefícios no saudável e no doente crónico
    • iscos cardiovasculares do exercício e desporto 
    • Outros riscos e lesões do exercício e desporto 
    • valiação médica
    • Que apoios tem a D S para o médico de M F

Módulo VII – Atividade física 

    • Exercício na obesidade e para controlo de peso
    • Exercício na diabetes
    • Exercício na gravidez
    • Exercício nas doenças cardiovasculares 
    • Exercício no doente com limitações articulares
    • Exercício no doente Oncológico
    • o idoso, na sarcopénia e na fragilidade

Módulo VIII - Sessão live de esclarecimento de 
dúvidas sobre atividade física + avaliação 
atividade física

Curso online
•  Módulos de e-learning, e 2 sessões live para 
esclarecimento de dúvidas
• Acesso sequencial: cada módulo é colocado online a 
cada  dias, podendo ser acedido em qualquer 
momento.
• No final de cada tema, haverá um teste de avaliação 
de escolha m ltipla com 5 quest es e  minutos de 
duração.
• Certificado de frequência e ou de avaliação final
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3. Cessação Tabágica  

Coordenação Científica: GRESP/APMGF
Coordenação Pedagógica: Dra. Manuela Ambrósio

Objetivos Gerais
Aquisição de conhecimentos, capacidades e competências técnicas na área da cessação 
tabágica permitindo prevenir e melhorar a qualidade da prestação de cuidados e construir 
uma sociedade livre de dependências.

Objetivos Específicos
1. Conhecer a história, epidemiologia e o impacto do tabagismo a nível pessoal e social, as 
normas de orientação, quer nacionais quer internacionais, para a prevenção e controle do 
tabagismo.
2. Neurobiologia da dependência nicotínica.
3. Consequências do tabagismo ativo e passivo.
4. Abordagem da intervenção em grupos de risco.
5. Saber os vários níveis de intervenção, aproveitando todas as janelas de oportunidade para 
efetuar a intervenção mínima e breve.
6. Terapêutica farmacológica e cognitivo-comportamental.

Estrutura Curso

Módulo I - Malefícios do Tabaco

    • Constituintes do fumo de tabaco    
    • Tabagismo tivo e consequências para a saúde   
    • Tabagismo Passivo e consequências para a saúde  
    • Cigarros Eletrónicos e Tabaco aquecido    

Módulo II - Porque que é difícil deixar de fumar?

    • eurobiologia da nicotina      
    • Tabagismo como dependência     
    • Sintomas de abstinência      
    • enefícios da Cessação       
    • Cessação tabágica e ganho ponderal
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Módulos III - Abordagem Clínica à Cessação tabágica

    • Intervenção reve  s       
    • Entrevista Motivacional s      
    • eferenciação para a Consulta de poio Intensivo critérios  

Módulo IV - Grupos Específicos

    • rávidas e Puérperas fumadoras     
    • Doentes do foro Psiquiátrico       
    • Doentes oncológicos                     
    • Doentes com patologias respiratórias e cardiovasculares  

Módulo V - Tratamento Farmacológico

    • Fármacos de  linha       
    • Terapêutica combinada       
    • desão terapêutica 

    • Fármacos de  linha       
    • Terapêutica combinada       

Curso online
    • 5 Módulos de e-learning, 
    • Acesso sequencial: cada módulo é colocado 
online a cada 15 dias, podendo ser acedido em 
qualquer momento.
    • No final de cada módulo, haverá um teste de 
avaliação.
    • Certificado de frequência e de avaliação final
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4. Complexidade de Cuidados em MGF
 
Coordenação Científica: Prof.ª Paula Broeiro  
Coordenação pedagógica: Dra. Regina Sequeira Carlos
Número máximo de formandos:  40

Temas gerais do curso

    • Complexidade biopsicossocial: clínica, farmacoterapêutica e de cuidados
    • Multimorbilidade: magnitude, padrão e gravidade
    • Polifarmácia: qualificação da prescrição, reconciliação da medicação e desprescrição
    • Integração de cuidados e desenvolvimento de trabalho colaborativo

Objetivos e finalidades
Partilhar a aprendizagem da gestão da complexidade enquanto pares formativos.
Facilitar a construção de planos integrados de cuidados centrados na pessoa, em situações com-
plexas.Elaborar um diário de bordo reflexivo, pessoal (“portefólio”)

Metodologia
Curso em e-learning pontuado com momentos de interação direta

Conteúdos

Utilizando uma metáfora náutica os módulos do curso serão:

    1. Coordenadas geográficas da complexidade 
        a. O conceito de complexidade
        b. Determinantes sociais da saúde
        c. Multimorbilidade / comorbilidade
        d. Polifarmácia

    2. Navegadores da complexidade - intervenientes envolvidos 
        a. “Paciente complexo”
        b. Médico e si próprio
        c. Outros atores (Sistema de saúde e social)

    3. Como navegamos na complexidade 
        a. Decisão na incerteza
        b. Modelo biopsicossocial 

    4. Instrumentos de navegação para chegarmos a bom 
        porto - ferramentas para trabalhar a  complexidade
        a. Medicina narrativa
        b. Método deliberativo
        c. Qualificação da prescrição / desprescrição
        d. Trabalho colaborativo
        e. Integração de cuidados / transição segura
        f. Plano integrado de cuidados centrado na pessoa




