Programa
Workshops

WORKSHOPS
(inscrição prévia)
4ª Feira, 19 de maio
17:00 – 18:30

WORKSHOP - O MUNDO DIGITAL AO SERVIÇO DA MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Coordenadora Científica:
Marina Gonçalves
Médica de Família. USF Ruães, ACES Cávado I – Braga, ARS Norte. Assistente Convidada da Escola de Medicina da Universidade do Minho e Diretora Clínica do Centro de Medicina Digital P5
Autores/dinamizadores:
João Carlos Braga Simões
Médico interno de MGF. USF UarcoS, ULS Alto Minho, EPE. Assistente Convidado da Escola de Medicina da Universidade
do Minho. Equipa clínica do Centro de Medicina Digital P5 onde colabora nos projetos de literacia digital e no desenvolvimento de aplicações e soluções IT na área da Saúde.
Carina Alexandra Peixoto Ferreira
Médica interna de MGF. USF do Minho, ACeS Cávado 1, ARS Norte
Joana de Melo Romeira Torres
Médica interna de MGF. USF UarcoS, ULS Alto Minho, EPE
Ana Rafaela Alves Fernandes Gave
Médica interna de MGF. USF UarcoS, ULS Alto Minho, EPE
Fátima Isabel Ferreira da Cruz
Médica interna de MGF. USF UarcoS, ULS Alto Minho, EPE
Mariana Vieira Martins
Médica interna de MGF. USF UarcoS, ULS Alto Minho, EPE
Introdução: As tecnologias têm um impacto na formação médica e apoio à sua prática clínica. Diariamente, são apresentadas aplicações para consulta de guidelines, calculadoras, algoritmos, etc. É neste contexto de criação de ferramentas
digitais de apoio à consulta, que é crucial o seu conhecimento, a sua usabilidade, atualidade e correção científica, para
retirar delas o máximo proveito e assim, melhorar a qualidade da performance clínico-temporal das consultas.
Objetivos: Com este Workshop (WS) pretende-se fazer a curadoria das principais plataformas digitais ao dispor do MGF, e
apresentar e discutir as suas vantagens no apoio à prática médica. Ensinar a criar uma ferramenta digital, individual e
personalizada, de forma a permitir a compactação, agilização, organização e acesso rápido à informação durante a consulta, melhorando a performance diária.
Discussão: No final, os formandos deverão saber utilizar as ferramentas de apoio à prática clínica e compreenderão as
principais ferramentas digitais ao dispor. Deverão desenvolver capacidade crítica para avaliar a qualidade científica de
cada uma, e os aspetos a estarem atentos em termos da confidencialidade, proteção de dados e conflitos de interesses. A
oportunidade de organizar as aplicações mais úteis num ambiente personalizado, permitirá a adaptação individualizada
às necessidades do médico, face à enorme oferta de aplicações disponível. Os critérios de escolha das aplicações a desenvolver neste WS são os dos formadores e não representam os interesses de qualquer um dos criadores.

WORKSHOP - SEMIOLOGIA DO OMBRO E PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA PRÁTICA CLÍNICA EM MGF
Coordenadora Científica:
Joana Seabra
Médica de Família. UCSP Cantanhede, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Autores/dinamizadores:
Sérgio Fonseca
Médico interno de MGF. UCSP Cantanhede, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Joana Pinto
Médica interna de MGF. UCSP Cantanhede, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Linda Costa
Médica interna de MGF. UCSP Cantanhede, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Introdução: A omalgia é significativa na saúde e qualidade de vida da população adulta. A sua prevalência auto-reportada é de 4,4% sendo assim uma das principais causas de consultas musculosqueléticas nos cuidados de saúde primários
(CSP). Mais de 50% dos utentes com omalgia desenvolvem cronicidade. A principal causa de dor e incapacidade do
ombro nos CSP são as lesões da coifa dos rotadores e embora os médicos se mostrem confiantes no diagnóstico clínico
com base no exame físico, recorrem à utilização de outros exames complementares de diagnóstico (ECDs) para reforçar o
diagnóstico. A linha de tratamento adotada é também, segundo estudos prévios, bastante variável entre profissionais e
passa desde a utilização de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), instilação de corticosteroides intra-articulares,
fisioterapia ou à referenciação hospitalar.
Objetivos de Aprendizagem: Os objetivos do workshop incluem: breve revisão da anatomia do ombro e das patologias
mais frequentes; exemplificação prática do exame físico do ombro e informação que este oferece; quando e quais ECDs
pedir; abordagem terapêutica dirigida, tanto farmacológica como não farmacológica e, por último; quando e que patologias devem ser referenciadas a nível hospitalar.
Metodologia: Apresentação Microsoft Powerpoint, através de plataforma online, com a seguinte ordem na abordagem:
Introdução e objetivos; revisão teórica breve da anatomia e fisiopatologia, fazendo o uso de imagens; diagnóstico diferencial com outras patologias de causa não músculo-esquelética; abordagem prática da história clínica e exame objetivo,
utilizando imagens/vídeo de algumas manobras; causas de dor aguda e crónica e ECDs; tratamento sintomático em
patologias prevalentes na consulta; quando referenciar a Ortopedia; discussão interativa de caso clínico com questões e
conclusão.
Discussão: Dada a elevada prevalência de procura CSP por queixas de omalgia o Médico de Família carece da necessidade de conhecer bem a semiologia do ombro e principais problemas associadas, de modo a orientar corretamente quer
a nível de pedido de ECDs quer a nível terapêutico. Outra importância do domínio das causas associadas a omalgia é a
referenciação atempada de casos complicados.

WORKSHOP - A ARTE DE PRESCREVER: PARTICULARIDADES NO IDOSO
Coordenadoras Científicas:
Andreia Sequeira Eiras
Médica de Família. USF Rainha D. Amélia, ACES Porto Ocidental, ARS Norte. Competência em Geriatria pela Ordem dos
Médicos. Assistente convidada equiparada a Professora Auxiliar da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Coordenadora do Núcleo Norte e Centro do Grupo de Estudos de Saúde do Idoso (GESI) da APMGF
Ana Cunha Vieira
Médica de Família. USF Farol Esposende, ACeS Cávado III, ARS Norte. Especialização em Geriatria Clínica pela Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto. Membro do Grupo de Estudos de Saúde do Idoso (GESI) da APMGF
Autores/dinamizadores:
Ana Sofia Costa
Médica interna de MGF. USF Gualtar, ACeS Cávado I, ARS Norte. Membro do Grupo de Estudos de Saúde do Idoso (GESI)
da APMGF
Tânia Costa
Médica interna de MGF. USF Santa Marta, ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, ARS Norte. Membro do Grupo de Estudos
de Saúde do Idoso (GESI) da APMGF
Ana Sara Silva
Médica interna de MGF. USF Manuel Rocha Peixoto, ACeS Cávado I, ARS Norte. Membro do Grupo de Estudos de Saúde do
Idoso (GESI) da APMGF
Introdução - justificação e pertinência do workshop: a população geriátrica inclui, segundo a Organização Mundial de
Saúde, pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e tem vindo a aumentar quer em Portugal quer a nível mundial. O
envelhecimento assume-se como um processo fisiológico e progressivo de alteração da estrutura biopsicossocial dos
indivíduos, acarretando, entre outras, alterações na farmacocinética e farmacodinâmica, o que determina diversas particularidades na terapêutica medicamentosa no idoso.
Por outro lado, o envelhecimento populacional associa-se ao aumento da multimorbilidade e à consequente polimedicação, o que poderá favorecer o consumo de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI). Apesar de fundamentais para o tratamento das doenças agudas, controlo das doenças crónicas e melhoria da qualidade de vida dos idosos, os
fármacos podem resultar em iatrogenia por reações adversas, interações medicamentosas ou uso inadequado.
O domínio da farmacologia na idade avançada é fundamental pelo seu caráter recorrente na consulta e por ser sede de
difíceis decisões. Desta forma é crucial que o Médico de Família esteja familiarizado com as especificidades do envelhecimento, da saúde e da terapêutica no idoso.
Objetivos de aprendizagem - finalidade e resultados previstos a obter: os autores pretendem contribuir para a atualização de conhecimentos, ensino e treino de aptidões na prescrição racional no doente idoso.
Metodologia - aspetos organizativos e conteúdos
Os principais métodos serão o expositivo e o demonstrativo. Será realizada uma contextualização teórica do tema seguida de discussão de casos clínicos de forma interativa. Considerando a complexidade do tema, os conteúdos a abordar
incluirão as particularidades da abordagem terapêutica do idoso e a adaptação da terapêutica farmacológica, baseada na
prescrição racional e na desprescrição de MPI.
Discussão - Os Cuidados de Saúde Primários têm um papel privilegiado no acompanhamento dos utentes idosos. A
abordagem racional da prescrição terapêutica é uma das estratégias fundamentais que contribui para uma prestação de
cuidados de maior qualidade a esta população, prevenindo a iatrogenia e promovendo um envelhecimento saudável e
seguro. Com este workshop, as autoras propõem-se a estimular o desenvolvimento de conhecimentos e competências
clínicas sobre a prescrição racional no indivíduo idoso, de acordo com a melhor evidência disponível sobre o tema.

5ª Feira, 20 de maio
9:00 – 10:30

WORKSHOP - EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Coordenadora Científica:
Helena Pedroso
Pediatra. Hospital de Cascais. Coordenadora da Unidade Funcional (UCF) Cascais-Sintra. Responsável pela Consulta
Externa de Pediatria do Hospital de Cascais. Fundadora e Coordenadora do Núcleo de Formação da Unidade Funcional de
Pediatria do Hospital de Cascais.
Autores/dinamizadores:
Filipa da Costa Teixeira
Médica interna de MGF. USF Emergir, ACeS Cascais, ARS LVT
Carina Nunes
Médica interna de MGF. USF Emergir, ACeS Cascais, ARS LVT
Susana Dias
Médica interna de MGF. USF Emergir, ACeS Cascais, ARS LVT
Justificação: Apesar da sua menor prevalência nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), a Emergência Pediátrica é uma
possibilidade na rotina de qualquer Médico de Família. A abordagem da criança com doença aguda grave em meio
extra-hospitalar requer uma equipa com formação e capacidade de atuação imediata até à chegada de meios diferenciados. Durante a Formação Especializada em Medicina Geral e Familiar o período de formação em contexto de Serviço
Urgência Pediátrica é de 96 horas, o que pode ser insuficiente para a aquisição de experiência clínica na área da emergência.
Objetivos: Pretende-se que, no final da formação, os formandos sejam capazes de identificar e realizar a abordagem
inicial da criança com doença grave ou potencialmente grave em CSP até chegada de meios diferenciados.
Metodologia Através da exposição teórico-prática e da realização de casos clínicos interativos, pretende-se abordar os
seguintes temas: 1. Introdução à urgência e emergência pediátrica; 2. Abordagem sistemática da criança gravemente
doente; 3. Convulsões; 4. Dificuldade respiratória; 5. Queimaduras 6. Anafilaxia; 7. Hipoglicémia; 8. Suporte Básico de Vida
Pediátrico.
Discussão: A formação adequada de profissionais de saúde aptos a reconhecer e intervir rapidamente em situações de
doença grave e potencialmente fatal permite diminuir as suas consequências e salvar vidas. Com este workshop
pretende-se capacitar os Médicos de Família para a gestão de situações de doença grave em idade pediátrica em segurança e com confiança.

WORKSHOP - CONTROLO SINTOMÁTICO EM CUIDADOS PALIATIVOS
Coordenadora Científica:
Isabel Sousa Martins
Médica de Família. Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira. Membro e co-coordenadora da Equipa de Cuidados Paliativos e Continuados do Centro de Saúde de Angra do Heroísmo. Pós-Graduação em
Geriatria Clínica, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Autores/dinamizadores:
Maria Rita Mota
Médica interna de MGF. Centrode Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Isabel Cota Silva
Médica interna de MGF. Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Mara Fonseca
Médica interna de MGF. Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Daniela Pacheco
Médica interna de MGF. Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Daniela Carvalho
Médica interna de MGF. Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Introdução: O envelhecimento populacional em Portugal tem sido crescente o que faz com que surjam novos desafios ao
nível dos cuidados no fim de vida, com reflexo nos Cuidados de Saúde Primários. O médico de família (MF) tem, assim,
uma posição única no tratamento do doente terminal, podendo oferecer cuidados globais necessários à promoção da
qualidade de vida do doente e da sua família.
Objetivos de aprendizagem: Este workshop tem como objetivo abordar alguns dos principais quadros sintomáticos
mais frequentes em doentes em final de vida, seu diagnóstico e sua abordagem terapêutica. Pretende dotar os médicos
de família de conhecimentos para um melhor alívio de sintomas através de fármacos e/ou estratégias particularmente
usadas em Cuidados Paliativos (CP) de forma a melhorar os cuidados prestados a estes utentes.
Metodologia: Pretende-se com este workshop abordar alguns dos sintomas mais prevalentes em CP, nomeadamente:
dor, náuseas/vómitos, obstipação e dispneia. Para tal serão apresentados 4 casos clínicos baseados em utentes reais. Cada
caso incidirá sobre um sintoma e terá a duração prevista de 15-20 minutos. Nos últimos 10-15 minutos do workshop
pretende-se realizar um breve resumo que sintetize as diferentes abordagens disponíveis para outros sintomas (não
apresentados previamente), como disfagia, prurido, feridas malignas/úlceras de pressão e confusão/delirium.
Discussão: Os CP são cuidados especializados multidisciplinares que visam melhorar a qualidade de vida do doente
terminal. Apesar da sua importância, a formação pré-graduada dos médicos é atualmente pouco significativa e a oferta
de profissionais especializados ainda é escassa face à demanda. O MF, tendo como premissa a continuidade e longitunidalidade de cuidados, tem um papel fundamental na identificação, orientação e gestão destes doentes, permitindo o
alargamento destes cuidados a um maior número de pessoas. Assim, pretendesse com este workshop abordar os
princípios fundamentais de controlo sintomático paliativo bem como as medidas farmacológicas e não farmacológicas
disponíveis para os diversos quadros clínicos de forma a alargar o conhecimento dos participantes num dos pilares
fundamentais da medicina paliativa e assim melhorar os cuidados prestados no quotidiano.

WORKSHOP - ABORDAGEM, REFERENCIAÇÃO E SEGUIMENTO DA SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO NOS
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Coordenador Científico:
Vítor Vaz
Médico de Família. USF Marquês, ACES Pinhal Litoral, ARS Centro
Autores/dinamizadores:
Soraia Ribeiro
Médica interna de MGF. USF Condeixa, ACES Baixo Mondego; ARS Centro
Ana Aveiro
Médica interna de MGF. USF Condeixa, ACES Baixo Mondego; ARS Centro
Bruno Valentim
Médico interno de MGF. USF Condeixa, ACES Baixo Mondego; ARS Centro
Introdução: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) trata-se de uma patologia com importantes repercussões
na saúde e qualidade de vida do indivíduo, sendo o médico de família (MF) o principal responsável pela sua identificação,
referenciação e seguimento pósalta.
A Direção-Geral da Saúde recomenda que os doentes com SAOS sob ventiloterapia por pressão positiva domiciliária
sejam seguidos pelo seu MF em consulta presencial de periodicidade, no mínimo, anual, fazendo-se acompanhar por
relatório de ventiloterapia (emitido pela empresa fornecedora de Cuidados Respiratórios Domiciliários).
Objetivos de aprendizagem: saber como estruturar uma primeira consulta ao doente com suspeita de SAOS, incluindo
parâmetros a avaliar e a incluir na referenciação; aprender a fazer uma correta leitura do relatório de ventiloterapia;
estruturação da consulta de seguimento pós-alta hospitalar e critérios para nova referenciação.
Metodologia: será realizada uma breve abordagem teórica da SAOS como introdução. Segue-se a apresentação do guião
de uma primeira consulta ao doente com suspeita de SAOS e aspetos a incluir na referenciação. Esse guião, assim como os
questionários a utilizar, serão fornecidos aos participantes. Haverá, após um espaço de 5 minutos para dúvidas, um
role-play de consulta usando esse guião. Seguir-se-á o mesmo método para a apresentação do guião da consulta de
seguimento, focando na leitura do relatório de ventiloterapia e critérios de nova referenciação hospitalar, com novo
espaço para dúvidas e role-play. A moderação será assegurada por um quarto autor. Ao longo do workshop procurar-se-á
o envolvimento de todos os participantes, através de perguntas interativas com recurso a plataforma digital.
Discussão: A identificação, referenciação precoce e seguimento adequados do utente com SAOS são fundamentais para a
diminuição da morbilidade desses indivíduos. Por isso, é importante consciencializar os MF para um correto seguimento
clínico. Como tal, o workshop tem como objetivo a capacitação dos participantes na suspeita diagnóstica e seguimento
adequado do doente com SAOS, assim como, partilha de ferramentas de consulta prática.

5ª Feira, 20 de maio
17:30 – 19:00

WORKSHOP BAYER - ADVANCE TRAINING CONTRACEÇÃO
Dinamizadoras:
Vera Silva
Médica de Família. USF Colina de Odivelas, ACES Loures-Odivelas, ARS LVT. Grupo de Estudos da Saúde da Mulher da
APMGF
Fátima Palma
Ginecologista/obstetra. Presidente da Sociedade Portuguesa da Contraceção
O médico de família representa a principal fonte de informação sobre contraceção para as mulheres e casais em Portugal.
O curso Advance Training sobre Contraceção visa promover a formação dos internos e dos jovens médicos de família
nesta área crítica, mas muitas vezes subvalorizada.
Ao inscrever-se no workshop Bayer “Módulo 0 - Noções básicas sobre contraceção” do 19º Encontro Nacional de Internos e
Jovens Médicos de Família, está automaticamente inscrito em todo o curso ADVANCE TRAINING CONTRACEÇÃO.
De formato inovador, o curso foi desenhado em parceria com o Grupo de Estudos da Saúde da Mulher da Associação
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e a Sociedade Portuguesa Da Contraceção (SPDC), para que o programa
refletisse a mais recente evidência e fosse ao encontro das necessidades formativas e realidade dos Cuidados de Saúde
Primários.
Com este curso o formando poderá aprofundar e atualizar o seu conhecimento sobre contraceção no geral, assim como,
iniciar-se na colocação de contraceção intrauterina – um tipo de contraceção extremamente eficaz, mas cujo acesso à
mesma é altamente dependente da formação e experiência do profissional de saúde no procedimento.

WORKSHOP - TRADUZIR A RELAÇÃO MÉDICO/DOENTE – DESAFIOS DE COMUNICAÇÃO EM MGF
Coordenadora científica:
Inês Rosendo
Médica de Família. USF Coimbra, ACES Baixo Mondego, ARS Centro. Assistente da cadeira de Medicina Geral e Familiar da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Autores/dinamizadores:
Raquel Sousa
Médica interna de MGF. USF Coimbra Centro, ACES Baixo Mondego, ARS Centro.
Tiago Marques
Médico interno MGF. USF Coimbra Centro, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Cátia Solis
Médica interna de MGF. USF Coimbra Centro, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Mário Carneiro
Médico interno de Psiquiatria. Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Assistente convidado Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra nas Unidades Curriculares de Psicologia Médica e Comunicação em Medicina – métodos e
contextos.
Introdução: A Medicina Geral e Familiar é uma especialidade que exige competências relacionais tais como empatia,
capacidade de escuta, inteligência emocional ou mesmo de linguagem. O desafio na relação com o paciente compreende
frequentemente desajustes ou falhas relacionais que poderão advir quer da personalidade e contexto cultural/sociofamiliar do utente quer do médico. Como tal, torna-se cada vez mais útil conhecer e treinar múltiplos cenários de gestão
especial desta relação médico-utente.
Objetivos de aprendizagem: Dar a conhecer cenários específicos e multifacetados da relação médico-doente, propondo
estratégias para a sua gestão na prática clínica diária.
Metodologia: Apresentação de casos práticos com desafios na criação da relação médico paciente – o paciente
passivo/agressivo; o paciente apelativo; o paciente que não entende o que dizemos; o paciente confuso/que recusa
história clínica/exame objetivo; o paciente com diagnóstico incerto; o paciente deprimido/desconfiado; o paciente que
não quer largar a baixa médica; Treino de competências do médico – empatia, auto-controlo, gestão emocional, eficiência
na relação. Simulação de casos práticos com recurso a “role-play”, com interação entre autores e participantes, com
discussão e complementação teórica dos casos.
Discussão: Com a dinamização deste workshop, espera-se ajudar a enriquecer a competência comunicacional na Medicina Geral e Familiar, perante a diversidade cada vez maior de cenários de consulta relacionais com que somos desafiados
diariamente, e para os quais naturalmente não estamos sempre preparados. Espera-se fomentar a reflexão pessoal e de
grupo acerca de estratégias de gestão diária da relação médico-doente.

WORKSHOP - NUTRIÇÃO NO CICLO DE VIDA - O IDOSO NO ESTÁDIO VIII
Coordenador científico:
Diogo Xavier Cruz Tavares
Médico de Família. USF São Domingos de Gusmão, ACES Cascais, ARSLVT
Autores/dinamizadores:
Ana de Sousa Pinto
Médica interna de MGF. USF Terra da Nóbrega, Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)
Beatriz Maria Moucheira de Oliveira Pinto
Médica interna de MGF. USF KosmUS, ACES Cascais, ARS LVT
Introdução: O envelhecimento é um processo complexo, progressivo e natural, que se caracteriza por modificações
orgânicas, psicológicas e funcionais que influenciam a alimentação.
Os idosos são um grupo prioritário nas Metas do Desenvolvimento Sustentável da OMS, reconhecendo-se a presente
década de 20-30, como a Década do Envelhecimento Saudável. O estado de saúde e o estado nutricional do idoso resultam de efeitos cumulativos da exposição a fatores de risco e a determinantes da saúde ao longo da vida. Nesta fase do
ciclo de vida, quando se aborda a nutrição, é fundamental uma visão mais abrangente e holística, incluindo a capacidade
funcional do utente, as alterações orgânicas próprias, as limitações sensoriais, mas também a diminuição da atividade
física, o contexto social e familiar (do ninho vazio à viuvez), os fatores socio-económicos e os estilos de vida.
Objetivos de aprendizagem:
• Aumentar a literacia médica em nutrição e alimentação, em geral e na fase 8 do ciclo de vida de Duvall.
• Capacitar os profissionais de saúde para atitudes proativas e efetivas em relação à qualidade de vida da pessoa idosa.
• Promover a saúde e prevenir doenças do idoso.
• Aprender estratégias de empoderamento do idoso e seus cuidadores relativamente à
nutrição.
Metodologia: O workshop (WS) terá início com uma introdução que foca o idoso e as suas especificidades familiares e
sociais, orgânicas e mentais. Em seguida os participantes formarão dois grupos e a cada um dos grupos será apresentado
um caso clínico. Os elementos do grupo elaborarão um plano de recomendações alimentares para o seu doente fictício.
Posteriormente voltam a reunir-se os dois grupos para apresentação e debate dos planos elaborados de forma a poderem
ser melhorados. Finalmente os autores e coordenador, bem como os participantes, criarão outros cenários hipotéticos das
características do doente para aumento da discussão e da revisão de outros conteúdos abordados. O WS terminará com
um momento de esclarecimento de dúvidas e de outros casos clínicos trazidos pelos participantes.
Discussão: O MF é capaz de integrar as várias dimensões do indivíduo, porque o conhece e acompanha de forma
contínua e longitudinal. Espera-se com este WS capacitar os MF para que na sua atividade clínica diária avaliem o doente
idoso de forma holística e centrada na pessoa, de forma a modificar os seus determinantes de saúde e a melhorar a sua
qualidade de vida através de uma alimentação adaptada à sua condição.

6ª Feira, 21 de maio
14:30 – 16:00

WORKSHOP - PREVENÇÃO QUINQUENÁRIA: VAMOS CUIDAR DO BURNOUT NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS?
Coordenadora científica:
Carolina Duarte Pereira
Médica de Família. USF Linha de Algés, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Autores/dinamizadores:
Mariana F. Santos
Médica interna de MGF. USF Linha de Algés, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Inês Mesquita Caetano
Médica interna de MGF. USF Linha de Algés, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Mariana Casimiro
Médica interna de MGF. USF Linha de Algés, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Francisco Carvalho
Médico de Família
Introdução: O burnout caracteriza-se pela elevada exaustão emocional, elevada despersonalização e baixa realização profissional, que conduz à erosão dos valores pessoais, profissionais e de saúde. Num estudo recente europeu Portugal surge como o país
com maiores níveis de burnout. Estudos nacionais apontam para níveis elevados de burnout em particular em médicos de família
e internos de medicina geral e familiar.
A pandemia de COVID-19 veio assim intensificar os desafios colocados a toda a comunidade médica e com isso agravar os níveis
de burnout.
Objetivos de aprendizagem/Objetivos do workshop:
• Sensibilizar os participantes para a problemática;
• Aprender a identificar o burnout na sua equipa de saúde;
• Conhecer estratégias para lidar com o burnout;
• Desenvolvimento de novas estratégias de gestão do burnout com aplicabilidade
prática no dia-a-dia dos participantes;
• Desenvolvimento de novas linhas de investigação do burnout em equipas de saúde
familiar.
No fim do workshop os participantes deverão ser capazes de:
• conhecer os vários estudos desenvolvidos em Portugal sobre a temática;
• conhecer a definição de prevenção quinquenária e de governação clínica aplicada
ao burnout;
• identificar burnout e o seu impacto no dia-a-dia das organizações;
• poder aconselhar estratégias sobre como abordar burnout nos utentes e nas suas
equipas de saúde;
• desenvolver protocolos de investigação na área.
Metodologia:
1. Breve exercício de mindfulness.
2. Apresentação breve de revisão sobre burnout.
3. Divisão dos participantes em grupos de discussão orientada pelos palestrantes cujo objetivo será a apresentação aos pares dos
resultados do brainstorming sobre os temas:
1. hipóteses de etiologias de burnout;
2. estratégias para melhoria dos níveis de burnout ao nível pessoal;
3. estratégias para melhoria dos níveis de burnout ao nível das equipas de saúde;
4. estratégias para melhoria de burnout ao nível do sistema de saúde.
5. Dinamização de exercício de mindfulness aos participantes do workshop.
Discussão: Com o aumento da incidência do burnout junto dos profissionais de saúde, torna-se
premente serem tomadas medidas de prevenção. Assim, pretendemos sensibilizar os participantes
para a importância do investimento nesta área, proporcionando a criação de medidas, quer na esfera
pessoal de cada profissional, mas também no seio das equipas multiprofissionais. Torna-se fundamental
cuidarmos de nós próprios e das pessoas que nos rodeiam, e não só os utentes.

WORKSHOP – ANAFILAXIA
Coordenador científico:
Nuno Mourão Carvalho
Médico de Medicina Interna. Médico na Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
Médico de Helitransporte e Viatura Médica do Instituto Nacional de Emergência Médica. Professor na Faculdade de
Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve
Autores/dinamizadores:
Sofia Tomé
Médica interna de MGF. ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Leonor Farinha
Médica interna de MGF. ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Mariana Pereira
Médica interna de MGF. ACeS Almada/Seixal, ARS LVT
A anafilaxia consiste numa reação de hipersensibilidade sistémica, com apresentações clínicas e gravidade variáveis, de
instalação rápida, potencialmente fatal. É considerada uma emergência médica que requer uma eficaz identificação,
seguida de tomada de decisão precoce e implementação terapêutica imediata. Esta sequência de desempenho médico
exige conhecimentos específicos nesta área. Os principais desencadeantes de anafilaxia são agentes exógenos, como é o
caso das vacinas, ou fatores físicos. A prevalência estimada é de 0,5-2% da população geral.
No contexto atual de pandemia, o plano de atuação nacional assenta na vacinação em massa realizada nos cuidados de
saúde primários sob vigilância e responsabilidade do Médico de Família (MF). Esta dinâmica organizacional obriga à
avaliação de fatores clínicos e implementação de medidas imediatas que impõem um nível de exigência elevado ao MF.
Este workshop tem como objetivo rever os critérios clínicos que definem a anafilaxia, de forma a tornar a sua identificação
mais clara, e o modo de atuação adequado ao nível de gravidade, permitindo ao MF uma intervenção precoce e pertinente.
O workshop será desenvolvido por preletores de Medicina Geral e Familiar, com o apoio e supervisão de um médico de
cuidados intensivos com experiência em formação de emergência. Inicialmente, será apresentada uma breve introdução
teórica sobre o tema, integrando-o no contexto atual de pandemia. Em seguida, serão apresentados vários cenários
possíveis de anafilaxia, utilizando vídeos e simuladores médicos de alta-fidelidade, de forma a treinar e esclarecer as várias
apresentações clínicas e rever os critérios para tomada de decisão e de abordagem terapêutica baseados nos protocolos
de atuação internacionais. Caso possível, os cenários decorrerão com a participação ativa dos formandos, sendo dada a
oportunidade aos mesmos de colocarem as suas questões e clarificarem conceitos.
São raros os casos de anafilaxia que um MF diagnostica no decorrer da sua prática clínica, no entanto, tratando-se de uma
situação inadiável pela sua gravidade iminente, o seu reconhecimento e abordagem terapêutica são cruciais e emergentes. A pandemia COVID-19 motivou uma constante organização e reestruturação de recursos humanos e materiais,
levando à colocação de MF nos Centros de Vacinação contra a COVID-19. Sendo as vacinas uma causa reconhecida de
anafilaxia, é fundamental a competência destes profissionais para intervir de forma precoce e apropriada.

WORKSHOP - RECURSOS SOCIAIS EM MGF: DA TEORIA À PRÁTICA
Coordenador científico:
Vasco André Gonçalves Varela
Médico de Família. USF Descobertas, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Autores/dinamizadores:
Adriana Maria Madeira e Silva
Médica interna de MGF. USF Descobertas, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Andreia Soares Teles Ribeiro
Médica interna de MGF. USF Descobertas, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Liliana Maria Brito Martins Portela
Médica interna de MGF. USF Descobertas, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Introdução: Os médicos de família (MF) têm o privilégio de conhecer os utentes de forma holística, pelo que devem estar
sensibilizados para a existência dos recursos sociais disponíveis na consulta de Medicina Geral e Familiar (MGF). Deste
modo, se a situação clínica o justificar, devem alertar os utentes para o seu requerimento e para os benefícios que deles
podem obter.
Objetivos:
- Rever os recursos sociais disponíveis e mais úteis na consulta de MGF;
- Identificar as necessidades sociais dos utentes, saber quais os recursos a aconselhar e
praticar o preenchimento dos respetivos formulários;
- Recolher e organizar a informação clínica mais relevante na elaboração de um relatório
médico.
Metodologia: No início do workshop será realizada uma breve apresentação teórica sobre os recursos sociais mais
utilizados na prática de MGF: atestado médico de incapacidade multiusos, pensão de invalidez, complemento por
dependência, comparticipação de fraldas e regime especial de comparticipação de medicamentos. Será dada informação
sobre quem pode beneficiar dos mesmos, como proceder para requerê-los e quais os formulários a serem preenchidos
pelos MF.
Posteriormente, os participantes serão divididos em grupos, onde serão utilizadas vinhetas clínicas referentes aos três
primeiros recursos abordados na sessão teórica inicial. Nesta fase pretende-se que, perante casos clínicos reais, os participantes possam treinar a seleção do recurso social mais indicado, orientem o processo de requerimento e saibam onde
obter e preencher os formulários necessários.
Por fim, voltar-se-ão a juntar os grupos e serão partilhados os casos clínicos e as soluções encontradas para os mesmos.
Após a partilha, haverá espaço para trocas de experiências e eventuais dúvidas que tenham surgido no decorrer do
workshop.
Discussão: Após a realização deste workshop, é prevista a capacitação dos médicos internos e jovens especialistas no
conhecimento dos recursos sociais mais utilizados na consulta de MGF e na sua aplicação prática a situações específicas
do dia-a-dia. Para além disso, também é esperada a identificação dos respetivos formulários e o seu preenchimento
adequado. Em conclusão, os recursos sociais ainda não estão bem interiorizados na prática clínica dos MF, sendo, por isso,
necessário apostar em formações com componente prático para que esta temática deixe de suscitar tantas dúvidas aos
profissionais de saúde.

