


2

WORKSHOPS

4ª Feira, 30 de março
WORKSHOPS 
(inscrição prévia)

14:00 – 15:30
O Seguimento da Pessoa com Diabetes Mellitus tipo 2

Coordenação: 
GED - Grupo Estudos de Diabetologia APMGF 

Dinamizadores:
Ângela Santos Neves
Médica de Família. USF Araceti, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
José Pedro Antunes
Médico de Família. USF Arte Nova, ACES Baixo Vouga, ARS Centro
Manuel Rodrigues Pereira
Médico de Família. APDP
Tiago Maricoto
Médico de Família. USF Aradas, ACES Baixo Vouga, ARS Centro

A Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) trata-se de uma entidade nosológica diversa e com múltiplas vias 
fisiopatológicas identificadas. São reconhecidas as características de progressivo agravamento inerentes à 
sua história natural. Daí advém potencialmente uma crescente necessidade de intervenção terapêutica que 
deve ser individualizada a cada pessoa.
Há vários aspetos a ter em conta no acompanhada da pessoa com DM2. Centrar a atenção no mero controlo 
da glicemia é redutor e manifestamente insuficiente. Quando tratamos pessoas, é fundamental ir além da 
HbA1c e ter como objetivo prevenir complicações que realmente são sentidas pelas pessoas. Controlar o 
Risco Cardiovascular de uma forma global é central. Da mesma forma, prevenir complicações microvascu-
lares, entre elas: a neuropatia, a retinopatia e a nefropatia diabéticas são objetivos terapêuticos que têm de 
estar presentes.
No acompanhamento dos nossos doentes, o foco não pode estar apenas na escolha de medicamentos. A 
atividade física, os hábitos dietéticos e o eventual tabagismo têm de ser abordados. É também fundamental 
não descurar os aspetos psicossociais da pessoa e seu contexto.
O facto de a DM2 ser uma doença com tendência progressiva, faz com que a abordagem que é feita numa 
fase precoce da doença seja consideravelmente diferente daquela que é feita em fases mais avançadas. 
Pessoas diferentes implicam necessariamente objetivos diversos e abordagens feitas à medida da pessoa 
que nos consulta.

Objetivos 
•	 Sensibilizar os participantes para o facto da DM2 poder adotar apresentações clinicamente 

distintas em diferentes pessoas;
•	 Desenvolver nos participantes competências para um adequado seguimento de pessoas com 

DM2, capacitando-as não só para uma correta avaliação clínica, mas também para a individu-
alização da sua terapêutica.



3

WORKSHOPS
39ºEN |4ª Feira, 30 de março

Metodologias 
•	 Método Expositivo
•	 Dinâmica de Pequenos Grupos

A Medicina Centrada na Pessoa para melhor gestão do tempo e de 
resultados na Consulta

Coordenação: 
Grupo de Estudos Medicina Centrada na Pessoa APMGF

Dinamizadores:
José Augusto Simões
Médico de Família.  Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Clínica Universitária 
de MGF da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e USF Topázio, ACES 
Baixo Mondego, ARS Centro
Luiz Miguel Santiago
Médico de Família. Clínica Universitária de MGF da Faculdade de Medicina da universi-
dade de Coimbra e Direção do Internato de MGF da Região Centro
Maria Beatriz Morgado
Médica Interna de MGF.  USF Cova da Piedade, ACES Almada/ Seixal, ARS LVT 
Rita Silva
Médica Interna de MGF.  USF São João do Pragal, ACES Almada/ Seixal, ARS LVT

A consulta em Medicina Geral e Familiar é o palco privilegiado para a consecução do objetivo de re-
sponder aos problemas simultâneos da pessoa e do médico, utilizando ao mesmo tempo o conhecimento 
médico, a comunicação, as oportunidades empáticas, a empatia, a capacitação e o empoderamento numa 
simbiose que constitui a Medicina Centrada na Pessoa.

Objetivos
Dar formação em Método Clínico Centrado no Paciente (MCCP) e na execução da Medicina Centrada no 
Paciente (MCP) permitindo melhor gerir o tempo na e da consulta bem como propiciar melhores resulta-
dos e consequências em saúde.

Metodologia
Partindo da visualização de um pequeno vídeo é feita análise crítica dos participantes em pequenos gru-
pos é feita experienciação individualizada e controlada do que é a Medicina Centrada na Pessoa.
Exposição interativa com dinamização pelo corpo formador do que é a Medicina Centrada na Pessoa.
Exercício final semelhante ao anterior, mas com alteração de pontos de análise.
Será feita a avaliação de conhecimentos inicial e no fim da sessão a será mostrada em resultados aos 
participantes no workshop.

Discussão
Em workshop que será interativo com desafios e trabalhos a realizar pelos formandos, os resultados 
esperados são os de melhoria do conhecimento sobre MCP e o seu impacto no tempo de consulta bem 
como nas suas consequências.



Cuidar em fim de vida – a família e o cuidador 

Coordenação: 
GEsPaL – Grupo Estudos de Cuidados Paliativos APMGF

Dinamizadores:
Joana Casanova
Médica de Família. USF Oceanos, ACES Matosinhos, ARS Norte. Pós-Graduação em 
Cuidados Paliativos. Membro do GEsPaL. 
Nádia Neri Marinho
Médica de Família. USF Caldas da Saúde, ACES Santo-Tirso/Trofa, ARS Norte. Pós-Graduação 
em Cuidados Paliativos. Membro do GEsPaL
Ana Isabel Dias Costa
Médica Interna de MGF.  USF Uma Ponte Para a Saúde, ACES Santo Tirso/Trofa, ARS 
Norte
Maria Francisca Amorim
Médica Interna de MGF.  USF Oceanos, ACES Matosinhos, ARS Norte. A frequentar 
Pós-Graduação em Cuidados Paliativos

Experienciar uma doença ameaçadora de vida é um processo extramente complexo e de difícil aceitação, 
tanto para o doente como para a sua família.
A família e a equipa de saúde são muitas vezes confrontadas com dilemas como prolongar a vida do familiar, 
mesmo que isso esteja associado a sofrimento, ou proporcionar melhor qualidade de vida nos seus últimos dias.
Para muitas famílias, o médico de família, pela relação de proximidade e confiança, tem uma posição privi-
legiada na abordagem e gestão das necessidades em saúde do doente e sua família, em fase de cuidados 
paliativos. Sendo o cuidador o elo principal do sistema familiar, no apoio à pessoa dependente, trata-se 
também de um elemento vulnerável e sujeito a mais problemas físicos, psíquicos, sociais e/ou espirituais. 
Torna-se fundamental que o Médico de Família esteja capacitado para integrar os cuidadores no plano 
de acompanhamento à situação de doença ameaçadora de vida, saber prevenir o desgaste do cuidador, 
demonstrar capacidade de comunicar de forma efetiva com o doente e cuidadores sobre a doença, trata-
mento, complicações e prognóstico e identificar adequadamente os principais fatores de risco para o luto 
patológico/prolongado.

Objetivos
Compreender e contextualizar a abordagem multidisciplinar das necessidades do cuidador da pessoa em 
fim de vida;  salientar o papel do cuidador informal, capacitar o cuidador para a prestação dos cuidados do 
dia-a-dia e gestão da terapêutica prescrita (como exemplo o alivio da dor ou outras causas de sofrimento); 
prevenir ou gerir a claudicação/sobrecarga do cuidador e promover o conhecimento, acesso de apoios 
ao cuidador informal e integrar aspetos psicológicos como afirmar a vida e encarar a morte como um 
processo natural.

Metodologia
O workshop terá uma abordagem teórico-prática, com recurso a vídeos e discussão de caso(s) clínico(s), 
apresentados em formato de roleplaying.
Será fornecido material didático elaborado pelo GEsPal, bem como suporte bibliográfico. 

WORKSHOPS
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Baby Led Weaning – Qual o papel dos Médicos de Família?

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Saúde Infantil e Juvenil APMGF

Dinamizadores:
Mariana Moura Relvas
Médica de Família. USF Génesis, ACES Loures / Odivelas, ARS LVT. Coordenadora do Grupo 
de Estudos em Saúde Infantil e Juvenil da APMGF. Pós-graduada em Comunicação Clínica na 
FMUP
Sónia Martins
Médica de Família. USF Fénix de Aveiro, ACES Baixo Vouga, ARS Centro. Membro do Grupo 
de Estudos em Saúde Infantil e Juvenil da APMGF. Tutora convidada pela Faculdade de Me-
dicina de Lisboa, na formação pré-graduada de alunos do 6º ano. Orientadora de formação 
de Internos do Ano Comum. Formadora de médicos e enfermeiros na área da Saúde Infantil 
e Juvenil. Colaboradora da Pedipedia- Enciclopédia Pediátrica online. Membro do corpo 
editorial do site http://www.omelhordomundo.org/
Maria João Fonseca
Médica Interna de MGF.  USF Saúde em Família, ACES Grande Porto III - Maia / Valongo, ARS 
Porto. Membro do Grupo de Estudos em Saúde Infantil e Juvenil da APMGF. Especialização 
avançada pós-universitária em Sexologia Clínica no INSPSIC
Sofia Costa
Médica Interna de MGF.  USF São João. Membro do Grupo de Estudos em Saúde Infantil e 
Juvenil da APMGF. Pós-graduação em Medicina Desportiva

O aconselhamento sobre a diversificação alimentar tem seguido moldes tradicionais, com a introdução 
de alimentos por tipologia e etapas, oferecidos à criança com uma colher, a partir dos 6 meses de idade. 
No entanto, um método alternativo, designado por “baby-led weaning” (BLW), ou desmame guiado pelo 
bebé, tem ganho popularidade entre os pais em anos recentes. Consiste em iniciar a diversificação alimen-
tar com a oferta de pedaços de alimentos sólidos, preferencialmente da refeição familiar, com adaptações, 
que o bebé ingere com o uso das suas mãos, promovendo a autoalimentação a partir dos 6 meses de 
idade. Desta forma, encoraja-se a criança a provar qualquer alimento, sem haver uma ordem específica 
para introduzir os alimentos e sem o recurso a alimentos na forma de puré.
Baseia-se na premissa de que criança saudáveis apresentam capacidade motora de se autoalimentar de 
forma autónoma e respondem de forma inata aos estímulos de apetite e saciedade, respeitando o seu 
ritmo e escolhas no momento da refeição, tal como ocorre durante o aleitamento materno exclusivo. 
Permite a introdução mais acelerada de diferentes alimentos, o desenvolvimento psicomotor, com o uso 
das mãos e o treino da deglutição e mastigação, e ajuda a reconhecer os alimentos seguros para ingestão. 
Tem ainda benefícios como a partilha do momento da refeição com os pais, que conseguem exemplifi-
car comportamentos adequados durante a refeição e escolha de alimentos, aumentando a satisfação de 
ambos no período de refeições.
Devido ao aumento da popularidade deste método, os Médicos de Família devem estar preparados para 
esclarecer dúvidas sobre o tema e auxiliar os pais a implementar o método que desejarem de forma se-
gura para a criança. A prevenção de défices nutricionais, monitorização do crescimento estatura-ponderal, 
e a precaução com o risco de engasgamento e asfixia, devem estar presentes e ser transmitidos aos pais 
com apoio na evidência existente.

WORKSHOPS
39ºEN |4ª Feira, 30 de março
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Objetivos 
1. Refletir sobre a experiência dos participantes em lidar com este método de diversificação na sua prática 
clínica.
2. Alargar o conhecimento sobre o BLW, nomeadamente em que consiste, quais os riscos e benefícios e 
como auxiliar a preparação dos pais.
3. Reconhecer quais os sinais de prontidão, auxiliar na gestão das refeições, a preparação dos vários ali-
mentos de forma segura e adequada nutricionalmente.
4. Saber informar sobre o risco de asfixia e como o minimizar.

Metodologia
1. Breve introdução teórica e partilha de experiências sobre o método BLW.
2. Exemplificação da composição de pratos BLW e de cortes para vários alimentos
3. Prevenção do engasgamento, como atuar e prática da técnica de desengasgamento
4. Como escolher ou adaptar recursos como a cadeira, copo, pratos e talheres
5. Visualização de vídeos exemplificativos

Discussão
No final do workshop os participantes serão capazes de fornecer informação baseada na evidência para 
auxiliar os pais a utilizar o BLW de forma segura e providenciar um acompanhamento adequado às crian-
ças alimentadas com este método.

Doenças de Movimento no Idoso

Coordenação: 
GESI - Grupo de Estudos da Saúde do Idoso APMGF

Dinamizadores:
Leonor Correia Guedes
Neurologista. Hospital de Santa Maria, CHULN. Professora Auxiliar de Neurologia, 
Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. Presidente da Sociedade Portuguesa 
das Doenças do Movimento
Anabela Andrade
Médica de Família. USF Senhora de Vagos, ACeS Baixo Vouga, ARS Centro. Pós-Graduação 
em Geriatria. Membro do Grupo de Estudos de Saúde do Idoso, APMGF
Joana Gonçalves
Médica Interna de MGF.  USF Fernão Ferro Mais, ACeS Almada Seixal, ARS LVT. 
Membro do Grupo de Estudos de Saúde do Idoso, APMGF

As doenças de Movimento são comuns no idoso, estando associadas a diversas etiologias e apresentações 
clínicas, muitas vezes com importante impacto na autonomia e funcionalidade do doente. 
O tremor destaca-se como uma das manifestações mais frequentes das doenças do Movimento, estando 
presente em múltiplas entidades clínicas, como o Tremor Essencial e a doença de Parkinson. Adicionalmente, 
parte significativa das doenças do Movimento induz alterações da marcha, cujo reconhecimento do padrão 
tem importantes implicações diagnósticas e terapêuticas. A identificação atempada do tipo de tremor e de 
alteração da marcha é assim determinante para o correto diagnóstico das doenças, para a instituição de 
terapêutica adequada e para a qualidade de vida futura do doente. 

WORKSHOPS
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Objetivos 
Abordagem de sinais e sintomas sugestivos de doenças do Movimento com destaque para a avaliação e 
classificação do tremor e de alterações da marcha em doenças do Movimento. 
Abordagem diagnóstica e tratamento de doenças com tremor. 
Alterações da marcha: padrões clínicos e diagnósticos associados. 

Metodologia
Sessões expositivas - Tremor, diagnóstico diferencial de doenças associadas e respetiva terapêutica; 
Alterações da marcha- padrões e diagnóstico diferencial 
Aplicação de conteúdo - Casos Clínicos Interativos entre as sessões expositivas 

Discussão
O Grupo de Estudos da Saúde do Idoso (GESI) pretende com este workshop sensibilizar para a importância 
do diagnóstico precoce do tremor e alterações da marcha, de forma a ser possível uma orientação atempada 
do doente com suspeita de doença do movimento.
Pretende-se capacitar o Médico de Família no diagnóstico diferencial do tremor e das alterações da marcha.
É ainda intenção deste Workshop discutir e alertar para a importância das medidas não farmacológicas na 
gestão do doente.

16:00 – 17:30
Obesidade - Avaliação Clínica e Terapêutica Médica

Coordenação: 
GEO - Grupo de Estudos de Obesidade APMGF

Dinamizadores:
Anabela Carvalho Rodrigues
Médica Interna de MGF.  USF Aqueduto, ACES Grande Porto IV - Póvoa do Varzim / 
Vila do Conde, ARS Norte
Inês Rosendo
Médica de Família. USF Coimbra, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Manuel Rodrigues Pereira
Médica de Família. APDP
Mara Marques
Médica de Família. PSP

A Obesidade é uma doença crónica, sendo inclusive considerada pela OMS uma das pandemias do Século 
XXI. Constitui a segunda causa de morte evitável no Mundo, tendo uma etiologia multifatorial. Em Portugal, 
cerca de 22,3% da população adulta é obesa, com maior prevalência da população idosa (39.2%). 
A avaliação do doente deve ser global, incluindo a avaliação dos parâmetros antropométricos e traduz uma 
oportunidade única para a sustentabilidade de medidas preventivas relativas à Obesidade. A avaliação do 
peso com consequente cálculo do índice de massa corporal e a medição do perímetro abdominal permite 
que o médico de família possa abordar o tema de excesso de peso/obesidade integrado na consulta. Essa 
janela de oportunidade permite que, mesmo durante a consulta, se consiga avaliar a motivação do doente 
para a perda de peso. Um dos fatores essenciais no sucesso terapêutico é a determinação dos ganhos em 
saúde caso o doente perca peso e os riscos inerentes à manutenção da Obesidade.
A abordagem ao doente com Obesidade deve basear-se na capacitação do doente e no reforço da literacia 

WORKSHOPS
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em saúde no contexto alimentar e de atividade física. Caso não seja suficiente, o Médico de Família deve 
utilizar outras armas terapêuticas disponíveis. Cada doente tem as suas características pelo que a estratégia 
e o tratamento deve ser escolhido consoante as necessidades e preferências do doente, de modo a permitir 
uma melhor adesão. Tal permite que o doente tenha uma participação ativa no seu tratamento e seja 
corresponsável pelo sucesso da perda de peso. Assim, o tratamento da Obesidade é um desafio em todos 
os níveis de atuação, devendo ser abordado no contexto da Medicina Geral e Familiar.

Objetivos
•	 Sensibilizar os participantes para o facto da Obesidade constituir uma Doença Crónica que 

importa abordar na atividade diária de um Médico de Família;
•	 Desenvolver nos participantes competências para um adequado seguimento de pessoas 

com Obesidade, capacitando-as não só para uma correta avaliação clínica, mas também 
para a sua terapêutica.

•	 Metodologias
•	 Método Expositivo
•	 Dinâmica de Pequenos Grupos

Síncope em Cuidados de Saúde Primários

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Doenças Cardiovasculares APMGF

Dinamizadores:
Helena Febra
Médica de Família. USF São Julião ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Helena Oliveira 
Médica de Família. SAMS

A síncope é um evento frequente e pode ocorrer em diferentes tipos de doentes, em diversos cenários e 
ter riscos e consequências muito distintas. A noção da variabilidade de situações que resultam em síncope 
e os diversos significados clínicos e implicações diagnósticas e terapêuticas que dela resultam, determinou a 
constituição de uma Task Force que organizou novas guidelines, lançadas no ano de 2018.
O médico especialista em Medicina Geral e Familiar irá confrontar-se na prática clínica com muitas situações 
de episódios síncopais, pelo que o conhecimento de como atuar perante uma síncope e como orientá-la na 
fase aguda pós evento, assim como posteriormente em consulta, é imprescindível!
Pelo exposto, justifica-se a organização de uma formação orientada para a abordagem da síncope nos 
Cuidados de Saúde Primários, que permita ao médico de família, fazendo uma boa gestão dos recursos 
disponíveis, identificar as situações potencialmente graves e que necessitam de abordagem específica, 
tranquilizar os indivíduos sem risco e prevenir, quando possível, as recorrências destes episódios.

Objetivos 
1. Clarificar o conceito de síncope face aos restantes termos usados em contexto de perda de consciência 
(lipotimia, desmaio, crise vagal, pré-síncope, hipotensão, etc);
2. Identificar as principais etiologias de síncope;
3. Efetuar adequadamente a avaliação inicial de um doente com perda de consciência;
4. Estratificar o risco do doente com síncope e, de acordo com esse risco, fazer a orientação do seguimento, 
quer na avaliação inicial do doente após o episódio, quer em consulta posterior
5. Saber escolher e interpretar corretamente os exames complementares de diagnóstico em contexto de síncope

WORKSHOPS
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6. Aplicar os princípios gerais do tratamento da síncope
7. Referenciar adequadamente o utente com síncope a consulta de cardiologia e/ou ao serviço de urgência

Metodologia
1. Exposição teórica sumária orientada para a prática clínica
2. Apresentação de casos clínicos que levantem questões pertinentes sobre o tema
3. Discussão dos casos clínicos apresentados no início, após terem sido trabalhados em grupo
4. Sintetização de mensagens-chave para usar na prática clínica

Sexualidade da pré conceção ao pós-parto

Coordenação:
GESEX - Grupo de Estudos de Sexualidade APMGF

Dinamizadores:
Beatriz Figueiredo
Médica de Família. 
Magda Simões
Médica de Família. USF Linha de Algés, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ARS LVT
Beatriz Frias Lopes
Médica Interna de MGF.  USF Mondego, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Filipa Vilaça
Médica de Família. USF Saúde Oeste, ACES Cávado I – Braga, ARS Norte

A Medicina Geral e Familiar (MGF) é uma especialidade que envolve uma abordagem holística e abrangente, 
numa sequência de cuidados longitudinais desde o nascimento e está presente em todas as fases do ciclo da 
vida. A compreensão dos fatores que podem afetar a função sexual feminina está intimamente ligada com a 
forma como vemos a sexualidade da mulher e com os modelos de resposta sexual mais estudados, com 
implicações não apenas na fisiologia, mas também no âmbito psicológico e emocional.

Objetivos
Neste workshop, pretendemos abordar as alterações da sexualidade da mulher e/ou casal durante a 
pré-concepção, gravidez e pós-parto.

Discussão
O aconselhamento da mulher e/ou casal na fase de pré-conceção e uma cuidada abordagem da fertilidade 
tem implicações favoráveis no bem-estar feminino e do casal.
Durante a gravidez surgem alterações e desafios à vivência da sexualidade, tais como receios relativamente 
ao bem-estar fetal, alterações do desejo sexual, da imagem corporal e do pavimento pélvico e ainda variações 
hormonais. Neste contexto, pode haver necessidade de adaptação das posições sexuais por alterações do 
perímetro abdominal, constituindo, assim, a gravidez uma oportunidade para explorar novas formas de viven-
ciar a sexualidade pela mulher e/ou pelo casal. No pós-parto há também implicações da maternidade no rela-
cionamento conjugal. Importa ter em conta que situações como: a ocorrência de um aborto, o tipo de parto 
realizado, as alterações hormonais inerentes, a presença de atrofia vaginal e a presença de dor genitopélvica 
consequentes, bem como a presença de incontinência urinária, a fadiga/privação de sono, a prática ou não de 
amamentação, o desenvolvimento de Blues pós parto e toda a dinâmica inerente à gestão dos cuidados ao 
recém-nascido. Todas estas alterações estão, muitas vezes, na origem de problemas sexuais.

WORKSHOPS
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Conclusões
A função sexual da mulher parece ser afetada por eventos da vida sexual e reprodutiva, como a gravidez e 
o puerpério. A abordagem da Sexualidade nestes contextos deve ser, como em qualquer outra fase, livre de 
juízos de valor ou preconceitos e feita de acordo com a singularidade e o contexto biopsicossociocultural 
de cada um. Neste sentido é fundamental que o Médico de Família saiba abordar, avaliar e aconselhar em 
cada etapa da vida sexual da mulher, procurando clarificar mitos existentes, perceber quais as expectativas 
individuais e/ou do casal, respeitando sempre as crenças e o tempo de cada um.

Saúde Digital: as ferramentas ao dispor do Médico de Família 

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Saúde Digital APMGF

Dinamizadores:
Maria João Nobre
Médica de Família. Grupo Trofa Saúde - São João da Madeira
Mariana Leite
Médica de Família. ACES Porto Ocidental, ARS Norte
Ana Cristina Moreira
USF Barão do Corvo, ACES Grande Porto VII – Gaia, ARS Norte
Jonathan dos Santos
Médico de Família. UCSP Celorico de Basto, ACeS Baixo Tâmega, ARS Norte

 
Nos últimos anos assistimos à massificação da digitalização em saúde, com uma crescente utilização da 
tecnologia no dia-a-dia das populações. 
A maioria dos profissionais não teve formação ou mesmo espaço para discussão sobre a forma de utilização 
das ferramentas digitais ao seu dispor, não apenas para o diagnóstico, mas também para o seguimento e 
comunicação com os seus doentes.
Existem numerosas soluções digitais, como aplicações de apoio à decisão clínica, registos de saúde 
eletrónicos, plataformas de teleconsulta, entre muitos outros; mas poucas orientações de como utilizá-las, 
como interagir com os doentes através das mesmas. Será que a estrutura e a dinâmica dos cuidados de 
saúde presenciais se pode transpor diretamente, e sem adaptações para o formato digital?

Objetivos 
Este workshop tem por objetivo apresentar o Grupo de Estudos, discutir quais as ferramentas digitais ao 
dispor dos Médicos de Família, as principais dificuldades sentidas na sua utilização e eventuais soluções.

Metodologia
O workshop iniciará com uma atividade de grupo tipo “icebreaker”. 
Serão apresentadas ferramentas e plataformas ao dispor dos Médicos de Família, com alguns testemunhos na 
primeira pessoa. Os participantes serão divididos em pequenos grupos, onde serão discutidas as ferramentas 
disponíveis, quando e como utilizá-las, e quais os desafios e particularidades da sua utilização.
Em vários momentos os participantes terão a oportunidade de partilhar com o grupo as conclusões das 
diversas discussões nos pequenos grupos.

Conclusões
No final deste workshop pretendemos que os participantes sejam capazes de conhecer quais as ferramentas 
ao seu dispor e quando e como utilizá-las.

WORKSHOPS
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Abordagem da Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção nos 
Cuidados de Saúde Primários

Coordenação: 
GESM - Grupo de Estudos de Saúde Mental APMGF

Dinamizadores:
Cláudia Penedo
Médica de Família. USF Emergir, ACES Cascais, ARS LVT. Coordenadora do Grupo 
de Estudos de Saúde Mental 
Ana Catarino Gomes.
Médica Interna de MGF. USF Arandis, ACES Oeste Sul, ARS LVT. Membro do GESM 
Margarida Sousa Silva
Médica Interna de MGF. USF Cruzeiro, ACES Loures-Odivelas, ARS LVT. Membro do GESM
Mariana Ribeiro
Médica Interna de MGF. UCSP São Mamede, ULS Matosinhos, ARS Norte. Membro do GESM 

A Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção (PHDA) é das perturbações do neuro desenvolvimento 
mais frequentes. As crianças com esta síndrome exibem um conjunto de características e comportamentos 
caracterizados por desatenção, hiperatividade e impulsividade (sintomas nucleares). Cada um destes sintomas 
nucleares tem o seu próprio padrão de apresentação e de evolução. A PHDA condiciona o desempenho nos 
diversos contextos e atividades (escolar, laboral, social, ocupacional).
Devido a alterações comportamentais e neuro cognitivas, os indivíduos com PHDA tendem a apresentar 
dificuldades de aprendizagem, no relacionamento com os pares, problemas e ajustamento psicossocial, 
em cumprir regras e atingir objetivos, entre outros. A primeira referência à PHDA foi efetuada em 1902 
por G. Still e em 1968 surge como categoria diagnóstica no Manual de Diagnóstico e Estatística das Per-
turbações Mentais (DSM). A etiologia da PHDA ainda não é totalmente conhecida, as evidências parecem 
demonstrar a existência de alterações neuro químicas, na atividade, volume, maturação e conexões entre 
algumas regiões do córtex cerebral, assim como déficits em algumas funções neuro cognitivas (memória 
de trabalho, entre outras). Nas últimas décadas, tem sido reconhecida a persistência dos sintomas na idade 
adulta (~30%-50% dos diagnósticos efetuados na infância).    

Pertinência
O DSM V estima que 5% das crianças e 2,5% dos adultos apresentam PHDA.
A PHDA causa múltiplos problemas nas crianças, adolescentes e adultos, não só do ponto de vista académico 
e comportamental mas também aumenta o risco de depressão, ansiedade e abuso de substâncias, pelo que 
um reconhecimento precoce e um correto encaminhamento destes utentes torna-se fundamental.

Objetivos de Aprendizagem
Aprofundar conhecimentos e treinar competências de abordagem dos doentes com PHDA.

Metodologia
•	 Breve revisão teórica
•	 Análise de caso clínico
•	 Treino prático de anamnese e comunicação
•	 Discussão da abordagem terapêutica e suporte social
•	 Fornecimento de material de apoio

WORKSHOPS
39ºEN |4ª Feira, 30 de março
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18:00 - 19:30

Formação Integrada de Negociação

Coordenação: 
GEST - Grupo de Estudos de Gestão em Saúde APMGF

Dinamizadores:
José Pedro Antunes
Médico de Família.
Pedro Alves
Médico de Família.
Pedro Oliveira
Médico de Família.
Rui Macedo
Médico de Família. 

Coordenação: 
GEST - Grupo de Estudos de Gestão em Saúde APMGF

A negociação não só se encontra presente no quotidiano no médico de família, como é parte essencial para a 
performance profissional de excelência. A negociação está presente no consultório com os utentes, nas equipas mul-
tiprofissionais, entre equipas e também com as direções. O que sabemos sobre o nosso perfil de negociador? Quais 
são as técnicas que podemos e devemos adotar? O que conhecemos sobre os outros stakeholders da negociação?

Objetivos
Conhecer o enquadramento da negociação
Identificar os princípios essenciais da negociação
Explorar os conhecimentos, atitudes e comportamentos aplicáveis ao perfil do profissional dos 
envolvidos na negociação

Atividades 
Painel de discussão  
Desenvolvimento de exercícios práticos.

Métodos/Técnicas
Será proposta a realização de um exercício prático, que envolve negociação entre duas partes com o mesmo 
objetivo final: potenciar o resultado individual. A resolução adequada da negociação carece de cedências 
mútuas sustentadas no equilíbrio de Nash (teoria de jogos). Ao longo do exercício, parte das decisões terão 
apenas por base os movimentos do outro negociador sem hipótese de diálogo, no entanto, existirão dois 
momentos em que os participantes deverão interagir frente-a-frente, antes de efetuarem a decisão seguinte. 
Com a realização deste exercício prático pretende-se: 1) permitir aos participantes, de forma objetiva/quan-
titativa aferirem as consequências da forma como interagiram com a contraparte; 2) evidenciar que, os mel-
hores resultados são conseguidos quando potenciamos o retorno de todos os intervenientes; 3) tornar claro a 
necessidade de evoluirmos as nossas capacidades negociais. Após a conclusão do exercício será realizada uma 
breve exposição de alguns dos conceitos mais importantes da negociação e disponibilizadas referências 
bibliográficas para os participantes que pretendem aprofundar o tema.

WORKSHOPS
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Ecografia point-of-care para MGF - 1º contacto

Coordenação: 
GEco – Grupo de estudos ecografia point-of-care APMGF

Dinamizadores:
Elena Segura
Anestesiologista. Centro Hospitalar Tondela-Viseu
Jonathan dos Santos
Médico de Família. UCSP Celorico de Basto, ACES Baixo Tâmega, ARS Norte
Pedro Prata
Médico de Família. Especialista em Medicina Desportiva. Clínica do Dragão, 
Espregueira-Mendes Sports Centre - FIFA Medical Centre of Excellence. Clube 
Desportivo Feirense. Hospital Privado de Gaia
João Pedro Nobre
Médico de Família. ACeS Lisboa Norte, ARS Norte

A Ecografia via Point-of-Care, internacionalmente designada de POCUS (point-of-care ultrasound), consiste 
numa ecografia realizada à cabeceira do doente, um exame rápido e dirigido à questão colocada pelo clínico, 
fazendo-se complementar ao exame físico com vista à otimização da capacidade de diagnóstico, permitindo 
uma atuação terapêutica mais célere e dirigida.

Objetivo
Este workshop terá como objetivo demonstrar as potencialidades da técnica para a prática de MGF e 
terminar com um momento demonstrativo e prático

Metodologia
O workshop será divido em duas partes. Na primeira parte serão abordados contextos teóricos e integrados 
em casos clínicos, destacando a área cardíaca, pulmonar, abdominal e musculoesquelética. Na segunda 
parte haverá lugar a um momento prático onde os participantes terão oportunidade de contactar com a 
técnica em modelos reais/simuladores.  

Inaladores na Asma e na DPOC - dos dispositivos até às moléculas 

Coordenação: 
GRESP/APMGF

Dinamizadores:
Ana Fernandes
Médica de Família. USF Vale do Sorraia, ACeS Lezíria, ARS LVT
Daniel Castro
Médico de Família. USF Santa Maria - Tomar, ACeS Médio Tejo, ARS LVT
Eurico Silva
Médico de Família. USF João Semana; ACeS Baixo Vouga, ARS Centro
Tiago Maricoto
Médico de Família. USF Aradas, ACeS Baixo Vouga, ARS Centro. Faculdade de Ciências 
da Saúde, Universidade da Beira Interior

WORKSHOPS
39ºEN |4ª Feira, 30 de março
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A via inalatória é a forma preferencial para o tratamento da asma e da DPOC. A maioria dos doentes usa seus 
inaladores incorretamente e tem baixa adesão terapêutica o que contribui para doenças mal controladas e 
redução da qualidade de vida. Isto coloca em discussão a importância e o dever que os médicos têm 
no ensino do uso dos dispositivos. Paralelamente, há evidência que os médicos também apresentam 
desconhecimento sobre o correto uso dos inaladores. 
O médico a par da prescrição da substância ativa tem de decidir sobre qual o inalador mais adequado 
para cada utente. Ao mesmo tempo são vários os problemas que comprometem o sucesso da terapêutica 
inalatória e os médicos têm de estar a par dos mesmos e serem capaz de fornecer as soluções.

Objetivos
No final da oficina os formandos deverão ter:

•	 Capacidade para utilização prática e pragmática dos inaladores nas doenças respiratórias 
mais comuns: asma e DPOC. 

•	 Conhecimento sobre os diferentes dispositivos, a sua técnica de utilização e a sua adequação 
aos diferentes grupos de doentes,

•	 Aptidão para identificar os problemas mais frequentes decorrentes da utilização de inaladores 
e saber fornecer a informação necessária à resolução dos mesmos.

Metodologia
Pretende-se que os participantes sejam agentes ativos da aprendizagem. A oficina terá uma parte inicial 
expositiva seguida de uma apresentação dinâmica de casos clínicos com colocação de questões para ori-
entação diagnóstica e terapêutica nas diferentes patologias (asma e DPOC) e diferentes situações clínicas: 
inicio de tratamento, vigilância clinica, intercorrência aguda. Durante o workshop os formandos irão trei-
nar e demonstrar o manuseamento e técnica inalatória com diferentes inaladores. Serão visionados vídeos 
para identificação de erros de inalação. Serão distribuídos materiais de apoio à consulta disponibilizados 
pelo GRESP/APMGF.

Temas a abordar
	 •	 Conceitos	gerais	sobre	a	via	inalatória	e	as	suas	vantagens
	 •	 Princípios	de	Inaloterapia
	 •	 Diferentes	tipos	de	inaladores	e	câmaras	expansoras	
	 •	 Critérios	na	escolha	do	inalador	mais	adequado
	 •	 Adesão	à	terapêutica	inalatória

O papel dos Grupos Balint na prática clínica do Médico de Família

Coordenação: 
APGB – Associação Portuguesa de Grupos Balint

Dinamizadores:
Jorge Brandão
Médico de Família. Membro e facilitador de um Grupo Balint
Iwona Tomczak
Médica de Família. USF Alvalade, ACES Lisboa Norte, ARS LVT.  Membro e facilitadora de 
um Grupo Balint

WORKSHOPS
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Suzie Leandro
Médica de Família. USF Famílias, ACES Feira-Arouca Membro e co-facilitadora de um 
Grupo Balint
Hugo Sousa
Médico de Família. USF Samora Correia, ACES Estuário do Tejo, ARS LVT. Membro e 
co-facilitador de um Grupo Balint

Michael Balint desenvolveu um método inovador para estudar a relação médico-utente pretendendo 
transpor alguns dos fundamentos da psicanálise para a prática clínica diária.
Assim surgiram os Grupos Balint (GB), uma forma de prática reflexiva grupal onde se discutem casos clínicos 
vivenciados pelos participantes. A principal tarefa destes grupos é a análise da relação médico-utente 
proporcionando um espaço seguro onde podem expressar-se dificuldades e emoções decorrentes de 
um encontro clínico. A segurança do grupo é mantida sob diretrizes claras quanto à confidencialidade 
e respeito. Estes grupos representam deste modo, um meio estruturado para discutir dificuldades, 
promover o auto-conhecimento profissional, partilhar ideias e emoções e quebrar o isolamento em 
que tão frequentemente o exercício da medicina geral e familiar é praticado.

Objetivos
Permitir a participação experimental num GB, compreender a sua dinâmica de funcionamento e adquirir 
através da experiência grupal novas formas de pensar e gerir encontros difíceis na prática clínica.

Metodologia
Inicialmente será realizada uma nota introdutória à criação e evolução dos GB. De seguida, os participantes 
serão convidados a participar num GB. Será realizada a discussão e reflexão de um caso clínico, sob orientação 
de um facilitador e um cofacilitador.
O caso apresentado deverá ser relatado de forma livre, facultando ao grupo os detalhes necessários ao seu 
esclarecimento. Após o relato, os participantes podem solicitar alguma clarificação e apresentar recortes de 
situações similares vivenciadas. O conhecimento da situação irá ser aprofundado e dissecado, aproveitando 
a situação médico-utente-doença como um campo de análise.

Discussão
A relação médico-doente é uma entidade imaterial viva e complexa, em que a análise e avaliação dos 
dois intervenientes não chega para compreender os resultados obtidos durante uma consulta. Neste 
processo interactivo e recorrente, no qual existe a confrontação entre sistemas diversos, mas que se 
conjugam para uma mesma finalidade, a importância desta relação tem vindo a ser realçada como 
uma ferramenta fundamental, que obedece a princípios e métodos que estão para além da simples 
presença de um médico e de um paciente. A compreensão dos fatores com potencial de interferência 
na relação clínica revela-se essencial para a prestação de cuidados eficientes. Neste âmbito, a tarefa 
do GB centra-se na análise do que se passa na relação médico-doente, e não apenas na avaliação do 
modo de sentir do médico. O grupo deverá ajudar o médico a permitir que ao doente seja reconhecida a 
possibilidade de expressar as suas próprias emoções. 
Assim, os GB devem ser vistos como um meio de aprendizagem contínua e de encorajamento para 
a prática de um estilo de consulta humanístico e empático, fortalecendo a abordagem centrada na 
pessoa.

WORKSHOPS
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Consulta da Dor

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Dor APMGF

Dinamizadores:
Raúl Marques PereiraMédico de Família. Coordenador da Consulta de Dor, USF Lethes, 
ACES Alto Minho, ARS Norte. Coordenador do grupo de estudos de Dor 
Hugo B. Cordeiro
Médico de Família. Membro do grupo de estudos de Dor 

O workshop “Consulta da Dor” visa, através de role playing, simular uma primeira consulta da dor. Pretende-
se fazer uma exaustiva exploração semiológica de um caso clínico complexo de dor , abordagem inicial, car-
acterização e impacto na funcionalidade, passo a passo, de forma a que possa ser replicado pelos colegas 
nos respetivos locais de trabalho. O exame físico será realizado presencialmente e através da visualização 
de um vídeo formativo, realizado pelos próprios, sobre como explorar e delimitar áreas de dor neuropática.
A sessão culmina com a discussão interativa do tratamento (farmacológico e não farmacológico) do caso 
clínico, adaptações necessárias em diferentes contextos, e truques e dicas no uso e adesão a fármacos.




