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WORKSHOPS

Programa Científico

4ª Feira, 29 de março
WORKSHOPS 
(inscrição prévia)

14:00 – 15:30
Workshop Desenho Infantil

Coordenação: 
Grupo de Estudos da Família – APMGF  

Dinamizadores: 
Inês Ventura
Médica de Família. USF Monte da Lua, ACES Sintra, ARS LVT
Sara Costa
Médica de Família. USF São Marcos, ACES Sintra, ARS LVT
Vera Costa
Médica de Família. USF Monte da Lua, ACES Sintra, ARS LVT

O desenho é uma das primeiras formas de comunicação entre a criança e o mundo; dá-lhe a possibilidade 
de brincar, falar e registar o que a rodeia, nomeadamente sobre o seu contexto familiar e social. Por 
ser um método projetivo permite o diálogo com o Médico de Família e, em algumas circunstâncias, 
transmitir sinais de possível sofrimento emocional e da saúde do sistema familiar.
Conhecer a evolução do desenho e as possíveis características patológicas que pode transmitir é uma 
ferramenta importante a utilizar na consulta de Saúde Infantil.

Objetivos de aprendizagem 
A realização deste workshop visa o treino de competências na utilização sistemática do Desenho Infantil na 
prática clínica da Saúde Infantil, tanto em contexto de vigilância como de doença.
Pretende-se ainda alertar os participantes para perceberem sinais de alarme, que possam apontar 
para hipóteses diagnósticas quando a leitura do desenho estiver integrada na história familiar.

Metodologia
O workshop será constituído por duas partes:
A primeira, constituída por exposição teórica sobre a evolução da capacidade de desenhar, das etapas da 
sua evolução enquadradas nas fases do Desenvolvimento Psicomotor, da técnica envolvida no pedido de 
um desenho e na sua interpretação (valorização do grafismo e das cores, a distribuição do desenho na 
folha, a estrutura formal, o conteúdo, a presença de pormenores-chave, a leitura da tridimensionalidade 
e a presença de organicidade), das características do desenho da
Família e os quadros clínicos que podem ser sugeridos pela sua leitura (angústia, ansiedade e oposição, 
depressão, a agressão sexual, atraso cognitivo, enurese).
A segunda parte consistirá no treino de leitura de exemplos de desenhos, com o objetivo de avaliar e 
planificar os cuidados a prestar à criança e à família, permitindo criar à-vontade para que os formandos se 
sintam capazes de utilizar a técnica.
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Discussão
Através de um gesto simples, rápido, sem custos e espontâneo da criança durante a nossa consulta, 
é possível recolher informação relevante sobre o seu desenvolvimento e da sua perceção acerca do 
mundo que a rodeia.

Aplicação prática da abordagem ao consumo de álcool nos Cuida-
dos de Saúde Primários - O que fazer e como fazer

Coordenação: 
Grupo de Estudos Comportamentos Aditivos – APMGF (GEsCAd)

Dinamizadores:
Cristina Ribeiro
Médica de Família. Departamento de Qualidade, da Direção Geral da Saúde. Pro-
fessora Docente e Doutorada na Faculdade de Medicina de Lisboa. Presidente da 
Associação Portuguesa da Medicina de Adição. Coordenadora do Grupo do Grupo 
de Estudos de Comportamentos Aditivos – APMGF.
Raquel F. Castro
Médica de Família. Reynaldo dos Santos, ACeS Estuário do Tejo, ARS LVT
Membro dos Órgãos Sociais da Associação Portuguesa da Medicina de Adição

O consumo de álcool constitui um dos cinco principais fatores de risco de doença, incapacidade e morte no 
mundo, traduzindo-se num peso considerável em termos de despesas de saúde e anos potenciais de vida 
perdidos.  O consumo de álcool é fator de risco de múltiplas condições clínicas, mas tem também grande rel-
evância em acidentes de viação e de trabalho, violência doméstica, criminalidade, entre outros. Os cuidados 
de saúde primários (CSP) são habitualmente o primeiro ponto de contacto dos doentes com os cuidados de 
saúde, sendo o médico de família um elemento fundamental na deteção precoce e intervenção dos doentes 
com problemas ligados ao álcool (PLA) assim como na referenciação para outros níveis de cuidados em rede. 
O workshop “Abordagem do consumo de álcool nos Cuidados de Saúde Primários” tem como finalidade ca-
pacitar os Médicos de Medicina Geral e Familiar para abordagem desta situação clínica através de discussão 
aplicada de casos clínicos em grupos de trabalho. 

Objetivos
• Deteção precoce de doentes com PLA e aplicação de ferramentas de avaliação com identificação 
dos diferentes tipos de consumo (consumo de risco, consumo de nocivo/abuso, dependência);
• Metodologias de abordagem aos PLA: aconselhamento simples, técnicas de intervenção breve de 
cariz motivacional;
• Sensibilização para os problemas relacionados com o consumo de álcool; 
• Critérios de referenciação para outros níveis de cuidados;

Metodologia
Pequena introdução teórica à temática, seguida da exposição dos instrumentos de avaliação existentes e 
estratégias de abordagem uteis. Será analisado caso clínico para discussão e interação com os participantes, no 
sentido de aplicar as competências adquiridas ao longo do workshop.
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Discussão
O workshop “Abordagem do consumo de álcool nos Cuidados de Saúde Primários” pretende potenciar a 
aquisição de competências na área da Alcoologia, capacitando os Médicos de Medicina Geral e Familiar 
para a identificação precoce e correta abordagem aos PLA.

Maus-tratos na infância e adolescência - uma abordagem prática

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Saúde Mental – APMGF  

Dinamizadores:
Ana Gomes
Médica Interna em MGF. ACES Oeste Sul, ARS LVT. Membro do Grupo de Estudos 
de Saúde Mental da APMGF 
Margarida Sousa Silva
Médica Interna em MGF. ACES Loures-Odivelas, ARS LVT. Membro do Grupo de 
Estudos de Saúde Mental da APMGF
Nuno Florêncio
Médico de Família. Hospital da Luz - Clínica da Amadora e consultório particular. Formação 
avançada em Saúde Mental (UCP), psicoterapeuta de orientação psicodinâmica dual e de 
grupo (SPGPAG), coordenador do Grupo de Estudos de Saúde Mental da APMGF
Tânia Gomes dos Santos
Médica de Família. Serviço de Urgência de Pediatria no Centro Hospitalar de 
Setúbal e Atendimento Permanente Pediátrico da CUF Almada. Membro do Grupo 
de Estudos de Saúde Mental da APMGF 

Os maus-tratos a crianças e jovens são um dos problemas mais importantes entre os que afetam a sua 
saúde física e mental, com consequências potencialmente graves a vários níveis e a longo prazo. Em 
termos práticos, os maus-tratos dizem respeito a qualquer ação ou omissão não acidental, perpetrada 
pelos pais, cuidadores ou outrem, que ameace a segurança, dignidade e desenvolvimento biopsicos-
social e afetivo da vítima (DGS, 2011).
A análise de dados acerca da prevalência de violência contra crianças e jovens realizada em 96 países 
(incluindo Portugal) estima que mais do que 50% das crianças entre os 2 e os 17 anos de idade sof-
reram violência psicológica, física ou sexual. Apesar da alta prevalência, esta violência é frequente-
mente escondida, invisível ou subnotificada. O Médico de Família através dos cuidados longitudinais 
à criança e à família tem um papel fundamental na identificação, sinalização e encaminhamento pre-
coce destes casos.

Objetivos aprendizagem 
1. Reconhecer a importância do problema dos maus-tratos infantis;
2. Conhecer as consequências para a saúde mental e desenvolvimento;
3. Reconhecer os diversos tipos de maus-tratos;
4. Adquirir e treinar competências de identificação de sinais de alarme de maus-tratos, tanto 
“visíveis”, como “invisíveis”;
5. Como atuar perante casos suspeitos.

Metodologia
Breve revisão teórica, treino prático com casos clínicos e fornecimento de material de apoio.
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Discussão
As consequências imediatas dos maus-tratos infantis comprometem o bem-estar físico e psicológico 
a vários níveis, tendo também impacto a longo prazo. A sua prevenção e atuação precoce é possível 
e urgente. A atitude a tomar deve ser prática, coordenada e organizada entre os vários profissionais.

Amamentação descomplicada

Coordenação:
Grupo de Estudos de Saúde Infantil e Juvenil – APMGF (GESIJ)

Dinamizadores: 
Cristina Gouveia
Pediatra. Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do ACES Central do 
Algarve, ARS Algarve. Consultora de Lactação com certificação internacional pelo 
International Board of Lactation Consultant Examiners. Formação em Parentalidade 
Consciente – intervenção com pais/educadores
Inês Campos Pinto
Médica Interna de MGF. USF Ria Formosa, ACES Central do Algarve, ARS Algarve. 
Conselheira em Aleitamento Materno OMS/UNICEF. Membro do Grupo de Estudos de 
Saúde Infantil e Juvenil da APMGF.
Cláudia Margarida Silva
Médica de Família. USF Carandá, ACES Cávado I – Braga, ARS Norte -Braga. Membro do 
Grupo de Estudos de Saúde Infantil e Juvenil da APMGF
Sofia Pinto da Costa
Médica Interna de MFG. USF São João, São João da Madeira, ACES Entre Douro e 
Vouga II - Aveiro Norte, ARS Norte. Membro do Grupo de estudos de Saúde Infantil 
e Juvenil da APMGF

O leite materno é considerado o Gold Standard na alimentação do lactente e criança pequena, influenciando 
o seu crescimento e desenvolvimento. Nos seus objetivos do desenvolvimento sustentável, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu como meta, até 2030, que 50% dos lactentes fossem amamentados em 
exclusivo até aos 6 meses e mantendo até, pelo menos, aos 2 anos de idade.
Em Portugal, as taxas de aleitamento materno (AM) exclusivo mantêm-se inferiores às recomendações 
nacionais e internacionais. Sem dados atualizados e oficiais, reportamo-nos aos estudos do Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em que a taxa de AM exclusivo aos 3 meses é de 55,9% e 
de 30,3% aos 6 meses.
A formação graduada e pós-graduada é, habitualmente, deficitária nesta área, dificultando um apoio 
eficaz por parte dos profissionais. No entanto, estes impactam grandemente nas taxas de AM, pois 
têm a capacidade de intervir na vigilância e apoiar mães e bebés, desde a gravidez até ao final do 
período de lactação.

Objetivos aprendizagem 
Pretendemos praticar um tipo de comunicação facilitadora do empoderamento das grávidas/mães/famílias 
em relação ao seu projeto de aleitamento, de modo que façam uma escolha informada sobre o modo de 
alimentar o seu filho.Com base nas evidências científicas mais recentes, propomos abordar alguns conceitos 
da lactação humana, o impacto em saúde do leite materno e os riscos da sua ausência, e estimular a alteração 
de práticas para auxiliar as díades mãe/bebé, visando a melhoria da saúde de ambos.
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Metodologia
Teórico prática, com momentos de exposição e sistematização de conceitos, intercalados com exercí-
cios práticos e simulações tipo role play. A sessão prevê-se dinâmica, alternando entre avaliação inicial 
de conhecimentos, abordagem teórica, exercícios práticos com resolução com base nas evidências atuais, 
role play e avaliação final de aquisição de conhecimentos.

Temas teóricos 
• Unidades Amigas dos Bebés e os Sete Passos;
• Anatomia e fisiologia: tópicos a recordar (Dinamizadora 1);
• O leite humano e o seu impacto na saúde: riscos de não amamentar e de não ser amamen-
tado;
• A “golden hour”;
• Ingurgitamento, mastite e abcesso;
• Candidiase.

Exercícios práticos
• Como apoiar e desenvolver confiança da lactante;
• Causas de choro frequente;
• Causas de “pouco leite”.

Simulação role play 
• Situações frequentes na consulta (perceção de “pouco leite”, choro frequente, ganho ponderal).

Discussão
A Medicina Geral e Familiar é a linha da frente na promoção da saúde, pelo que deve fomentar, desde o nas-
cimento, práticas adequadas ao crescimento saudável. O AM é o melhor início de vida possível e, através da 
atualização e melhoria de práticas podemos empoderar a díade mãe/bebé no seu projeto de lactação.

Envelhecimento ativo passo a passo - estratégias práticas para a 
consulta de MGF

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Saúde do Idoso – APMGF (GESI)

Dinamizadores:
Ana Viegas
Médica de Família.  UCSP Faro, ACES Algarve Central, ARS Algarve. Competência em 
Geriatria
Liliana Silva
Médica de Família.  USF Amanhecer, ACES Gondomar, ARS Norte
Carolina Andrade
Médica Interna de MGF. USF Serpa Pinto, ACES Porto Ocidental, ARS Norte
Sandra Ribeiro
Médica Interna de MGF. USF Aníbal Cunha, ACES Porto Ocidental, ARS Norte

O envelhecimento populacional é uma realidade global, constituindo uma das maiores problemáticas do 
séc. XXI. De acordo com os censos de 2021, 23,4% da população portuguesa apresenta 65 ou mais anos.
Este contexto sociodemográfico impõe a necessidade de promover um envelhecimento ativo e saudável 
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que pretende otimizar as oportunidades para a saúde, participação e segurança. Estas intervenções têm 
como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas ao longo do envelhecimento através da promoção 
de oportunidades em várias áreas, como atividade física, alimentação, cognição, sexualidade, relações 
sociais, segurança e bem-estar.

Objetivos de aprendizagem
1. Compreender a importância do envelhecimento ativo no enquadramento sociodemográfico atual.
2. Reconhecer o papel do Médico de Família na promoção do envelhecimento saudável.
3. Desenvolvimento de competências práticas para a promoção do envelhecimento ativo no 
âmbito da consulta de Medicina Geral e Familiar.

Metodologia
• Breve enquadramento teórico sobre o conceito e importância do envelhecimento ativo.
• Reflexão sobre o papel do Médico de Família na promoção do envelhecimento ativo e principais 
barreiras à sua aplicação.
• Formação de grupos de trabalho e discussão de estratégias práticas de promoção do envelhecimento 
ativo no âmbito da consulta de MGF, centrada nos seguintes pilares do Envelhecimento Ativo:
1. atividade física
2. alimentação
3. cognição
4. sexualidade
5. relações sociais
6. segurança e bem-estar

Discussão
O envelhecimento humano ocasiona inevitavelmente alterações biológicas que fragilizam os mecanismos 
de defesa e a homeostasia e as doenças tornam-se mais frequentes. Este workshop pretende promover 
iniciativas e práticas que visem minimizar o impacto das doenças crónicas na redução das capacidades 
físicas e mentais das pessoas idosas, e melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde.
Pretendemos realçar áreas onde o médico de família pode intervir promovendo a literacia em saúde, 
a autonomia e a promoção da segurança e bem-estar, potenciando a participação ativa do idoso.
Estas intervenções são importantes para aumentar os níveis de saúde, bem-estar, qualidade de vida 
e realização pessoal ao longo do ciclo de vida com o objetivo de promover um envelhecimento ativo, 
digno e saudável

Terapêutica da enxaqueca - does one size fits all?

Dinamizadores:  
Raquel Gil Gouveia
Diretora do Serviço de Neurologia do Hospital da Luz, Lisboa. Investigadora do Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Presidente 
da SPC.

Renato Oliveira 
Interno de Neurologia no Hospital da Luz, Lisboa. suplente da direção da SPC
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Objetivos
• Identificar as indicações e limitações das terapêuticas da crise de enxaqueca
• Identificar as indicações e limitações das terapêuticas preventivas de enxaqueca 
• Identificar e abordar a terapêutica da cefaleia por uso excessivo de analgésicos
• Atualização sobre os novos fármacos específicos que atuam na via do CGRP e o seu posicionamento 
na estratégia terapêutica

Terapêutica da enxaqueca - does one size fits all? É um workshop em que iremos discutir as dificuldades 
de diagnóstico e, sobretudo, as dificuldades e opções terapêuticas na enxaqueca, quer farmacológi-
cas quer não-farmacológicas. A enxaqueca é a PRIMEIRA causa de anos vividos com incapacidade 
nos indivíduos abaixo dos 50 anos, mais prevalente no sexo feminino - em Portugal, uma em cada 
4 mulheres sofre de enxaqueca e, ao longo da sua vida reprodutiva, as manifestações e tratamento 
da doença alteram-se. Vamos abordar as possíveis abordagens terapêuticas, desde as mais clássicas 
até à mais recente inovação nesta área, os fármacos que actuam na via do CGRP. Vamos discutir indi-
cações, problemas, limitações, estratégias e critérios de referenciação, com base em vinhetas clínicas 
da vida real. No final, esperamos que consigam estabelecer abordagens terapêuticas personalizadas 
logo, mais eficientes.

16:00 – 17:30
Como fazer um trabalho de investigação nos Cuidados de Saúde 
Primários

Coordenação: 
Departamento de Investigação da APMGF

Dinamizadores:
Luiz Miguel Santiago
Médico de Família. Professor Associado com Agregação. Ex Professor da FMUC, ex-
Diretor da Clínica Universitária de MGF da FMUC e ex-Médico da USF Topázio, ACeS 
Baixo Mondego
Margarida Gil Conde
Médica de Família. USF Jardins da Encarnação, ACES Lisboa Central, ARSLVT. Departa-
mento Investigação APMGF
Paulo Nicola 
Médico de Família. Instituto de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa. Departamento Investigação APMGF
Raquel Ramos
Médica de Família. UCSP Atlântica, ACES Pinhal Litoral, ARS Centro. Departamento 
Investigação APMGF 

 
Motivar e capacitar os Médicos de Família, Internos e Especialistas, para desenvolver um projeto de 
Investigação são os objetivos deste workshop.
A Investigação em Medicina Geral e Familiar é uma ferramenta essencial na afirmação da especialidade e na 
sua evolução. Os Cuidados de Saúde Primários representam a base do Serviço Nacional de Saúde e apresen-
tam, portanto, um enorme potencial para estudos de investigação dada a transversalidade das áreas da saúde 
que abrangem, a longitudinalidade do seguimento e uma visão holística, Centrada na Pessoa.



9

WORKSHOPS
40º EN|4ª Feira, 29 de março

A multiplicidade de áreas de estudo constitui simultaneamente uma oportunidade e um desafio: a 
escolha do objeto do estudo, construção da pergunta de investigação e escolha do melhor desenho 
de estudo para o responder. A proximidade aos utentes e as suas famílias, o conhecimento da lista e 
as múltiplas ferramentas eletrónicas de pesquisa e  de repositórios de dados são uma mais valia para 
os Médicos de Família que queiram fazer investigação. No entanto, ainda que o número e qualidade 
dos trabalhos de investigação tenha vindo a crescer nos últimos anos é fundamental criar os alicerces 
para ainda mais relevantes avanços científicos e publicações que reforcem a MGF.

Objetivos
Capacitar os formandos para o desenho de um protocolo de investigação. No final, pretende-se 
que sejam capazes de:

•  Reconhecer a estrutura e conteúdo das secções de um protocolo;
• Aplicar guidelines de reporte de trabalhos de investigação;
• Compreender a estratégia PICO na formulação da pergunta de investigação;
• Compreender os principais aspetos Éticos inerentes à Investigação;
• Compreender os princípios de análise estatística em Investigação;

Metodologia
Mista: expositiva e participativa. Os formandos serão desafiados à criação de um protocolo de investigação 
e elaboração do conteúdo de cada uma das partes seguido por análise de conteúdo de acordo com a 
checklist de avaliação indicada.

Novas Tecnologias na Gestão da Diabetes Mellitus

Coordenação:
Grupos de Estudos em Diabetologia – APMGF (GED)

Dinamizadores:
Ângela Santos Neves
Médica de Família.  USF Araceti, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Manuel Rodrigues Pereira
Médico de Família. APDP
Cátia Solis
Médica Interna de MGF. USF Coimbra Centro, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Zita Lopes
Médica de Família.  USF O Basto, ACES Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto, 
ARS Norte

A Diabetes Mellitus trata-se de uma doença crónica cuja gestão tem beneficiado em grande medida 
da monitorização que pode ser feita pelo próprio doente. Os anos passam e as tecnologias que são apli-
cadas abrem novas possibilidades, novas maneiras de entender o modo como o controlo metabólico da 
doença é conseguido.
Atualmente a monitorização através da glicemia capilar pode ser complementada por sistemas de 
monitorização da glicose intersticial que acabam por fornecer dados que até há bem pouco tem não 
eram tão facilmente percebidos. Surgem novos conceitos e também novos objetivos para conseguir 
otimizar ao máximo a terapêutica. Quando tratamos pessoas com Diabetes Mellitus, é fundamental ir 
além da HbA1c. Não podemos esquecer o objetivo fundamental: assegurar uma vida duradoura, com 
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qualidade e sem complicações.
Estes aspetos são particularmente importantes quando utilizamos insulinoterapia. Nesse contexto, 
começam também a surgir melhoramentos nos dispositivos de administração de insulina. As Smart 
Pens representam um novo conceito no que diz respeito aos dispositivos de administração de insu-
lina, sendo também algo que vamos abordar neste Workshop.
Cada vez mais, o tratamento da Diabetes Mellitus estará nas mãos daqueles que vivem com esta. É 
para ajudar a gerir a doença que hoje e no futuro, contaremos com estas tecnologias de monitori-
zação e de administração de terapêutica.

Objetivos Pedagógicos
• Dar a conhecer os mais recentes dispositivos na área da diabetes e as aplicações disponíveis 
para ajudar o dia-a-dia das pessoas com diabetes;
• Desenvolver nos participantes competências para um adequado seguimento de pessoas com 
Diabetes Mellitus, nomeadamente através do recurso a tecnologias passíveis de se utilizar pelos 
doentes.

Metodologias Pedagógicas
• Método Expositivo

Gestão LEAN de uma USF: Uma chave para o desempenho, 
bem-estar no trabalho e prevenção quinquenária 

Coordenação: 
Grupo De Estudos de Gestão em Saúde – APMGF (GEST)

Dinamizadores:
António Luz Pereira
Médico de Família. USF Prelada, ACES Grande Porto V - Porto Ocidental, ARS Norte. 
Departamento de Contratualização ARS Norte
José Pedro Antunes
Médico de Família. USF Arte Nova, ACES Baixo Vouga, ARS Centro
Miguel Azevedo
Médico de Família. USF Arca D’Água, ACES Grande Porto VI - Porto Oriental, ARS Norte. 
Presidente do Conselho Clínico e de Saúde ACES Porto Oriental
Rui Macedo
Médico de Família. USF MaxiSaúde, ACES Cávado I – Braga, ARS Norte. Presidente do 
Conselho Clínico e de Saúde ACES Braga

A gestão de uma USF passa certamente pela otimização de recursos e da garantia de real melhoria 
de processos. Quantas vezes num dia de trabalho numa USF não ocorrem momentos de verdadeiro 
desperdício de tempo, de atividades que não agregam valor e que, mesmo após discussão em equipa, 
continuam a acontecer, com consequente desgaste e sem a consequência expectável da implemen-
tação das medidas corretoras e garantia do ciclo da melhoria contínua de qualidade. A pretensão de 
se ser melhor no atendimento, nas instalações, nas condições de trabalho, na capacidade de resposta, 
na gestão de stocks ou termos espaços mais funcionais nas nossas Unidades fazem acreditar
que vale a pena o investimento de tempo nesta otimização.
A pertinência da proposta encaixa na equação de que o modelo organizacional de USF carece de 
evolução por forma ao combate à estagnação, previsto quer na evolução de USF de modelo A para 

WORKSHOPS
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modelo B, quer para credibilização e fomento da evolução para acreditação quer inclusive pela apli-
cação da grelha DiOr, podendo, portanto, o workshop perfilar-se como uma possível ferramenta de 
apoio aos associados da APMGF participantes.
Lean é uma filosofia de gestão com origem japonesa que visa reduzir atividades desnecessárias, numa 
perspetiva de otimização da produção e melhoria contínua da qualidade. Nesse sentido, um caminho 
para a excelência operacional. Grupo GEST da APMGF desafia os participantes a cruzar esta filosofia 
com o modelo organizativo de uma USF.

Objetivos Pedagógicos
•  Conhecer o enquadramento da metodologia lean
•  Identificar os princípios de aplicação da filosofia lean
•   Explorar a potencialidades da metodologia lean numa USF
•  Refletir sobre a potencial influência da gestão lean numa usf sobre o desempenho, o bem-
estar no trabalho e a prevenção quinquenária

Atividades
Painel de discussão
Desenvolvimento de exercícios práticos.
Pretende-se que os participantes reflitam em soluções para situações quotidianas que serão coloca-
das como desafio no decorrer da sessão e onde se pretende apresentar exemplos concretos e fáceis 
de implementar nas suas unidades.

Capacitar - Plano de Ação Escrito na pessoa com Asma
Aplicação e uso prático do Plano de Ação Escrito na pessoa com Asma

Coordenação:
GRESP - APMGF

Dinamizadores:
Ana Gonçalves
Médica de Família.  GRESP, movimento CAPA - Cuidados Adequados à Pessoa com Asma 
Cláudia Vicente
Médica de Família. USF Araceti, ACeS Baixo Mondego, ARS Centro.  GRESP, coordenação. 
Responsável movimento CAPA - Cuidados Adequados à Pessoa com Asma. Secretária do 
grupo dos Cuidados de Saúde Primários da ERS (European Respiratory Society)
Jaime Correia de Sousa
Professor Associado Convidado, Escola de Medicina da Universidade do Minho. 
Investigador, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS)/3B’s-PT 
Laboratório Associado, Universidade do Minho. Médico de Família, USF Horizonte, 
ULS Matosinhos
Tiago Maricoto
Médico de Família. USF Aveiro-Aradas, ACeS Baixo Vouga, ARS Centro. Professor Auxiliar, 
Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã

Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de garantir que todas as pessoas com asma tenham 
aconselhamento personalizado que permita otimizar a forma como gerem a sua doença. A capaci-
tação para a autogestão na asma não é um simples extra opcional na consulta. A evidência a favor 
dos autocuidados apoiados na asma é esmagadora. Um componente determinante das intervenções 
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eficazes de autogestão da asma é o fornecimento de um Plano de Ação (PAE) e personalizado acor-
dado que aconselha sobre o uso de medicação regular, reconhecendo a deterioração e as ações ap-
ropriadas a serem tomadas.

Objetivos:
No final deste workshop os participantes deverão ser capazes de:  

•  Descrever a utilidade e indicações de um PAE
•  Demonstrar a aplicação prática de PAE em consultas de pessoas com asma
•  Valorizar a inclusão de PAE na rotina clínica das consultas relacionadas com asma

Metodologia
A sessão ocorrerá em trabalho em pequenos grupos intercalado com discussão plenária. Serão apre-
sentados casos clínicos e trabalhada a utilização de planos de ação escritos em situações práticas.

A problemática social no processo de doença em contexto domiciliário

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos – APMGF (GEsPal)

Dinamizadores: 
Carla Lopes da Mota
Médica de Família.  ECSCP Gaia - ACES Gaia, ARS Norte.  Mestre em CP. Colaboradora 
GEsPal.
Cristina Maria Machado Gonçalves Pereira 
Assistente Social. mestranda em CP, ECSCP Gaia - ACES Gaia, ARS Norte. Mestranda em CP
Helena Paula Beça
Médica de Família.  ECSCP Gaia - ACES Gaia, ARS Norte. Mestre em CP, Coordenadora do 
GEsPal 

A assistência em Cuidados Paliativos é desenvolvida através de uma equipa multidisciplinar com objetivos de 
melhoria de qualidade de vida do doente e seus familiares, perante uma doença incurável. Serão implementadas 
um conjunto de medidas de prevenção e alívio do sofrimento, sendo para isso essencial a identificação precoce, 
avaliação e tratamento da dor e mais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (OMS 1990, 2002).
Dos quatro pilares de intervenção em CP, o apoio à família do doente em cuidados paliativos constitui uma 
das áreas de intervenção privilegiada pelo Serviço Social.
Na abordagem do impacto da doença na estrutura e dinâmica familiar, e do apoio que esta última necessita, é 
inevitável a ocorrência de alterações e redefinição de papéis. Estas alterações são sentidas em todos os campos 
da vida do doente e família - pessoal, emocional, relacional, familiar, profissional, económico, entre outros.
No domicílio, a família e as redes informais têm um papel preponderante na prestação de cuidados. A 
doença associada às grandes dependências, à incapacidade, e à morte colocam a estes elementos enormes 
dificuldades face à prestação de cuidados numa realidade muitas vezes até então desconhecida.
A família em CP é uma unidade prestadora e simultaneamente recetora de cuidados, pelo que o ad-
equado e atempado diagnóstico de necessidades, e sua capacitação e auxílio, são ferramentas po-
derosas que fazem a diferença ao longo do processo de cuidar, e no luto.
Ao longo deste workshop pretende-se abordar as formas de apoio formal e informal para auxílio na 
prestação de cuidados ao doente, nomeadamente:

• Direitos;
• Medidas de apoio social;
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• Esclarecimentos sobre produtos de apoio;
• Diretivas Antecipadas de Vontade;
• Rede Nacional de Cuidados Paliativos;
• Rede Nacional de Cuidados Continuados.

Formação em Contraceção Intrauterina e Controlo da Dor
Workshop organizado pela Gedeon Richter

Dinamizadores:
Amália Pacheco
Ginecologista Hospital de Faro (CHUA). Sociedade Portuguesa da Contraceção (SPDC) 
Vera Silva 
Médica de Família. 

Objetivos da formação
1. Módulo teórico 

Formação em contraceção intrauterina (CIU)
Benefícios e riscos da CIU
Indicações
Padrão do ciclo
Indicações na hemorragia menstrual abundante
b. Controlo da dor na introdução de DIU
Dor na introdução dos DIUs
Valorização da Dor
Controlo da dor moderada aguda na introdução de DIU 

2. Módulo prático 
a.Treino na aplicação de Levosert One em modelos
b.Treino na aplicação tópica do gelo de lidocaína a 4% em modelos

18:00 - 19:30
Ecografia point-of-care para MGF
Coordenação:   

Grupo de estudos ecografia point-of-care – APMGF (GEco)
Dinamizadores: 

Jonathan dos Santos
Médico de Família. ACES Vale Sousa Norte, ARS Norte
Pedro Prata
Médico de Família. Clínica do Dragão
João Pedro Nobre
Médico de Família. ACES Lisboa Norte, ARS LVT
Guilherme Moreira
Médico de Família. ACES Porto Oriental, ARS Norte
João Pedro Patrocínio
Médico de Família. ULS da Guarda

WORKSHOPS
40º EN|4ª Feira, 29 de março



14

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 será focado na prática e contacto com o ecógrafo de forma a demonstrar as potencialidades 
da técnica na prática de MGF.

Alinhamento
Os participantes terão acesso a conteúdo teórico para estudo prévio de forma que o workshop seja 
essencialmente prático. Os participantes serão divididos em bancadas (cardíaco, pulmonar/vascular, 
abdominal e musculoesquelético). Os participantes terão oportunidade de contactar com a técnica 
em modelos reais monitorizados pelos formadores. 

Baby Led Weaning  

Coordenação:
Grupo de Estudos de Exercicio e Nutrição – APMGF (GENEF)

Dinamizadores:
Maria Jesus Fernandez
Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia. Fundadora do projeto digital 
babyledweaning.pt 
Raquel Lima
Médica Interna de MGF. UCSP Cantanhede, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Leonor Rocha
Médica Interna de MGF. USF Marginal, ACES Cascais, ARS LVT
Ana Luis Pereira
Medica de Família. Teladoc Health

A nutrição assume-se como um dos determinantes ambientais mais preponderante na expressão do binómio 
saúde-doença. O médico de família tem um papel fundamental nas alterações de estilo de vida. Temos assis-
tido a uma alteração dos padrões alimentares da população, com o aumento de novos padrões e de métodos 
de diversificação alimentar, sendo essencial mais formação nestas áreas. O Baby-Led Weaning é um método 
recente e alternativo à introdução da alimentação complementar que visa encorajar e estimular os bebés a 
alimentarem-se sozinhos. Este método tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade entre os cuidadores 
que o realizam, mas a sua prática ainda se encontra muito controversa entre os profissionais de saúde, princi-
palmente devido ao risco de engasgamento e de défices nutricionais que possam estar associados. O objetivo 
deste workshop é fornecer boas bases sobre este tema aos profissionais de saúde, para que possam aconsel-
har adequadamente os cuidadores nas consultas de saúde infantil. 

Objetivos 
• Perceber as diferenças entre os dois métodos de diversificação alimentar (tradicional e BLW). 

• Vantagens e desvantagens do método.

• Reconhecer os sinais de prontidão, os principais perigos e como resolver. 
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• Saber como lidar com a recusa e seletividade alimentar.

• Tornar os profissionais de saúde mais aptos no aconselhamento aos pais sobre os diferentes 
métodos de diversificação alimentar

Metodologia e conteúdos
• Componente teórica: fundamentos do BLW, quando e como começar, sinais de prontidão, os 
alimentos, medidas básicas de segurança (engasgamento, gag reflex).

• Componente prática (com material exemplificativo): como preparar os alimentos, tipos de 
corte e texturas, composição do prato, como planear as refeições. Dicas e utensílios, comportamento 
alimentar (recusa e seletividade alimentar). 

Como interpretar o Hemograma?

Coordenação: 
Grupo de Estudos de Hematologia - APMGF

Dinamizadores:
Rita Pombal
Médica de Família. ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde, ARS Norte
Henrique Coelho
Médico Hematologista. Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

O hemograma apresenta desafios na sua interpretação, já que, abrange grandes grupos nosológicos 
como anemia, poliglobulia, leucocitose, leucopenia, neutrofilia, neutropenia, linfocitose, linfopenia, 
trombocitose, trombocitopenia, monocitose, eosinofilia. Com este workshop pretendemos dar uma 
visão de quando valorizar estas alterações, como orientar e quando referenciar. Pretendemos ter-
minar o workshop com a apresentação de casos clínicos, onde os formandos possam sistematizar e 
aplicar os conceitos abordados durante a formação.
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Obesidade – do Diagnóstico à Ação

Coordenação:
Grupo de Estudos sobre Obesidade – APMGF (GEO)

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 Centro, ACES Baixo Mondego, ARS Centro
Manuel Rodrigues Pereira
Médica de Família. APDP
Mara Marques
Médica de Família. PSP 

A Obesidade é uma doença crónica, assumida como uma das pandemias do Século XXI. A preocupação 
crescente com esta doença é facilmente compreendida pelo facto desta constituir uma grave problema 
de saúde pública, sendo a segunda causa de morte evitável no Mundo. A etiologia multifatorial da doença 
torna a sua abordagem mais complexa, mas com potencial modificador da mesma.  
A avaliação da pessoa com obesidade deve ser global, incluindo a avaliação dos parâmetros antropométri-
cos. A avaliação do peso, cálculo do índice de massa corporal e medição do perímetro abdominal permite 
que o médico de família possa abordar o tema de excesso de peso/obesidade integrado na consulta. É 
essencial avaliar a motivação do doente para a perda de peso e determinar os ganhos em saúde caso o 
doente perca peso e os riscos inerentes à manutenção da Obesidade, transmitindo-os de forma adequada 
no contexto de consulta. A consulta é também uma oportunidade única para promover medidas preventi-
vas relativas à Obesidade de forma sustentada.
A abordagem ao doente com Obesidade deve assentar na capacitação do doente e no reforço da literacia 
em saúde no contexto alimentar e de atividade física.
É essencial transmitir à pessoa com Obesidade que, apesar da sua complexidade, tendo em conta a sua 
etiologia multifatorial com parte dos condicionantes a assentar em fatores comportamentais como a ali-
mentação e a atividade física, esta é uma doença prevenível, pelo que também o processo terapêutico pode 
ter sucesso com base em vários pilares de atuação.   Caso seja necessário, há armas terapêuticas disponíveis, 
que devem ser adequadas às características do doente, pelo que a estratégia a adotar deve ser escolhida 
consoante as necessidades e preferências do doente, de modo a permitir uma melhor adesão. Assegurar a 
participação ativa do doente no seu tratamento é fundamental. 
Em suma, o diagnóstico, avaliação e plano de ação no doente com Obesidade são, cada um pelas suas 
particularidades, desafios na prática clínica pelo que devem ser encarados com seriedade pelos Médicos de 
Família, assumindo que uma boa preparação levará a uma prática de excelência.

Objetivos Pedagógicos
• Sumarizar a abordagem da Obesidade na consulta de Medicina Geral e Familiar; 
• Capacitar os participantes para o adequado seguimento clínico da pessoa com Obesidade.

Metodologias Pedagógicas
• Método Expositivo
• Dinâmica de Pequenos Grupos
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+Direitos humanos, direitos sexuais e cuidados de saúde na popu-
lação LGBTQIAP+

Coordenação: 
Grupo de Estudos da Sexualidade – APMGF (GESEX)

Dinamizadores:  
Ana Filipa Vilaça
Médica de Família. USF Saúde Oeste, ACES Cávado I, ARS Norte 
Andreia Rodrigues Silva
Médica de Família. ULSAM
Beatriz Frias Lopes
Médica de Família. USF Mondego, ACeS Baixo Mondego, ARS Centro
Carla Veiga Rodrigues
Médica de Familia. Leicester Terrace Health Care Centre, Northampton, United Kingdom

A vivência da sexualidade humana inclui muitas formas diferentes de comportamento e expressão. 
O aumento na prevalência e visibilidade de populações sexualmente diversas realça a necessidade 
imperiosa de uma maior compreensão e reconhecimento do impacto que os sistemas e programas 
de saúde, bem como a legislação, têm no seu bem-estar e saúde. Compreender os riscos e vulnera-
bilidades associados à forma como o comportamento e a expressão sexual são percebidos na socie-
dade é fundamental para entender as barreiras à saúde e como lidar com elas. Contudo, embora a 
equidade no acesso à saúde e à prestação de cuidados ser considerada um direito fundamental em 
todo o Mundo, como comunidade, a população LGBTQIAP+ está mais propensa a sofrer violações de 
direitos humanos e sexuais, criminalização, e atitudes discriminatórias e patologização inadequada 
no Sistema Nacional de Saúde. Os dados mostram que, em geral, a saúde LGBTQIAP+ é pior do que a 
do resto da população e embora o acrónimo LGBTQIAP+ seja usado como um termo abrangente e as 
necessidades de saúde dessa comunidade sejam frequentemente agrupadas, cada uma dessas letras 
representa uma população distinta com necessidades e problemas de saúde próprios. 
Assim, As perspetivas, expectativas e necessidades das pessoas LGBTQIAP+ devem ser auscultadas 
e consideradas numa ótica de otimização da acessibilidade aos serviços de saúde e na equidade de 
prestação de cuidados de saúde inerentes a um plano individualizado de cuidados.
Capacitar os profissionais para uma abordagem humanizada e para a promoção de uma saúde re-
produtiva, sexual e direitos sexuais na população LGBTTQI+ e para uma equidade de acesso aos cui-
dados de saúde desta população é o objetivo principal deste WS.
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