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Objetivos
1. Criar um espaço interdisciplinar de reflexão 

e debate em torno de questões suscitadas 
pela prática médica, questionando Pensar 
a clínica, isto é, refletir questões da prática 
médica que têm respostas automatizadas 
ou preconceituosas ou protocolarizadas, 
as quais poderão merecer outro melhor 
tratamento; 

2. Abordar a Medicina e a prática médica a par-
tir de múltiplas outras perspetivas, eventual-
mente enriquecendo-as na medida em que 
permita ao médico tomar consciência de 
outros olhares sobre essa prática; 

3. Aos profissionais com outras formações per-
mitirá contactar com um conjunto diverso 
de condições médicas concretas que, cons-
tantemente, se constituem em novos hori-
zontes do humano com eventual valor 
paradigmático nas suas áreas; 

4. Entendendo a Medicina como um corpo 
social e culturalmente matizado de saberes 
e práticas que relacionam o homem com 
o seu corpo, com o comportamento dos 
órgãos que integram esse corpo e a conduta 
o comportamento e as vivências da pessoa, 
o Curso pretende elucidar refletir a em que 
medida em que a Medicina convoca elucida 
aspetos relevantes da relação de cada cul-
tura com a respetiva cosmovisão cosmogo-
nia que possam interessar a Antropologia, a 
Filosofia, a Sociologia e outros domínios; 

5. Promover uma perspetiva holística da Medicina 
e da clínica, capaz de integrar as modulações 
da contemporaneidade de uma forma crítica 
e responsável.

Metodologia
As Sessões decorrerão em regime de Aulas 
teóricas e seminários de discussão temática 
com uma ou mais apresentações por peritos 
no tópico em análise, seguidas de debate e 
aprofundamento das diferentes perspectivas 
apresentadas, tendo como suporte materiais 
previamente distribuídos.  

O Coordenador do módulo promoverá a abor-
dagem das temáticas, sempre que possível, de 
pontos de vista divergentes e abertos de modo 
a facilitar a participação de todos. 

Destinatários
Médicos, Psicólogos e todos os Profissionais de 
Saúde interessados. Filósofos, Antropólogos, 
Sociólogos, Economistas interessados nos temas. 

Duração/ECTS
O Curso terá a duração total de 84 horas. (72 
letivas  e 12 horas não letivas). O Curso decorre 
às 4ªs feiras quinzenalmente no período das 
17h00 às 21h00. 

Este curso tem avaliação de aprendizagem e é 
creditado em 3 unidade de crédito ECTS
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PROGRAMA CIENTÍFICO 2016
Módulo 1 2 e 16 NOV’16

Vida, Saúde e Medicina 
O que é o vivo? Qual o significado da existência enquanto 
condição peculiar do homem? Pode o entendimento da 
natureza da vida nos seus aspetos mais básicos servir ainda 
ao nível do humano, das suas problemáticas, da sua ânsia 
de sentido, talvez iluminar uma definição de Bem suficien-
temente fundamentada e consensual? O que é a saúde, em 
que medida a definição de saúde integra a cultura, como 
condiciona estilos de vida e os cuidados sistémicos com os 
seus desvios?

Módulo 2 30 NOV e 14 DEZ’16

A Medicina e o Pensamento Contemporâneo

A medicina e a cultura contemporânea: incidências das 
variáveis políticas, sociais, culturais, económicas, filosóficas, 
morais e éticas na concepção de saúde e doença, nos for-
matos de apresentação dos cuidados médicos e na redefi-
nição da identidade do médico e da representação social da 
Medicina.

Módulo 3 4 e 18 JAN’17

A Medicina e a Sociedade Contemporânea

Os sistemas de saúde: impacto de variáveis sistémicas nos 
indicadores de saúde: devem ser estes cuidados organizados 
em função de um direito universal à saúde ou o papel dos 
Estados na defesa deste direito é limitado? Que variáveis o 
balizam? Com o desenvolvimento da Medicina estendem-se 
as oportunidades de prolongamento da vida e de recupe-
ração da saúde: até onde deverão ir os sistemas de saúde? 
O envelhecimento da população é um problema político ou 
médico.

Módulo 4 1 e 15 FEV’17

Sobre a natureza do homem e do humano

Quem inicia a discussão sobre a natureza do homem, a filo-
sofia dada a sua abrangência ou a ciência dada a solidez das 
suas respostas? Mas mesmo para a prática médica é sufi-
ciente um reducionismo naturalista ou o homem já não é 
concebível sem a sua cultura e as suas múltiplas próteses. 
O paradigma da Etologia vs os paradigmas construcionistas.

Módulo 5 1 e 15 MAR’17

A Medicina e os sistemas de legitimação

A herança histórica desde os curandeiros marcou um lugar 
para a relação com o sofrimento, a anomalia, a doença; esse 
parentesco é ainda visível. Por outro lado, a crescente efi-
cácia permitiu uma autonomização em relação ao sobrena-
tural e a adoção de um pragmatismo que, contudo, ofusca 
zonas de desconhecimento. Os limites da sua intervenção 
tendem a ser reflectidos pela Bioética no sentido em que 
algumas problemáticas ultrapassam as fronteiras de uma 
estrita ética médica e convocam especialistas de áreas que

vão do Direito, à Biologia, à Filosofia entre outras. Numa 
sociedade democrática e de mercado põe-se o problema de 
quais os limites da intervenção do estado que deve proteger 
sem paternalisar nem restringir. A Medicina definida a partir 
da clínica: de certa forma, uma definição construcionista na 
acepção de o definido ser a prática de uma certa profissão, 
de pessoas como tal investidas para o desempenho médico.

Módulo 6 29 MAR e 19 ABR’17

Estrutura lógica e psicológica do pensa-
mento médico

Os holismos e os reducionismos – o micro e o macroscópico. 
Incidências médicas da epistemologia contemporânea. O 
valor da noção de verdade num sistema capaz de criar os 
seus sistemas de decifração do real ocasionalmente alie-
nados do acordo com a realidade. Impacto dos sistemas 
informáticos no diagnóstico e na clínica. Sobre a noção de 
verdade e de causalidade em sistemas complexos. Medicina 
da evidência vs medicina narrativa?

Módulo 7 3 e 17 MAI’17

A Medicina e a Arte
As zonas de contacto e de afinidade. Sobre a noção de trans-
cendência em Medicina: fenomenologicamente semelhante 
à das artes ou experimentada a partir de conteúdos essen-
cialmente diferentes? E os processos neuropsicológicos de 
ambas, comparáveis no sentido de envolverem uma consi-
deração holística dos fenómenos com que lidam? Artistas 
médicos: mera associação de práticas ou existe alguma 
forma de interação formal ou de conteúdos no sentido de as 
vivências clínicas moldarem a construção da obra?

Módulo 8 31 MAI e 14 JUN’17

A questão do sentido em Medicina: é possível uma 
redução naturalista?

O que é o sentido? Trata-se de uma noção transversal que 
qualquer humano coloca ou é capaz de colocar em certas 
circunstâncias ou tem um carácter excecional? Pode ser for-
mulada no domínio da ciência ou, pela sua natureza, implica 
uma perspetiva abrangente, logo não reducionista? As fron-
teiras do pensamento científico em medicina e nas terapias.

Módulo 9 28 JUN e 12 JUL’17

A relação médico-doente, a noção de doença e as 
metodologias de pesquisa em Medicina: são sufi-
cientes definições pragmáticas?

Definindo saúde como ausência de doença não escapamos 
da necessidade de um referencial a partir do qual definir a 
doença. Que grau de dependência apresenta em relação a 
variáveis socioculturais e circunstanciais? Qual a especifi-
cidade da relação terapêutica? Em que medida é a relação 
terapêutica uma dimensão intrínseca do acto médico?
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DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail
 

INSCRIÇÃO

Valor: 50 € | Nº de Vagas: 30

Pagamento por Transferência Bancária - AIDFM
Santander Totta - NIB 0018 0000 3666 5472 0018 0 (enviar comprovativo com o Boletim de Inscrição)

RECIBO                      
 
Nome                                                                                                         Contribuinte

INSTRUÇõES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no Boletim de Inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

continua@medicina.ulisboa.pt
p4 - Caso pretenda, poderá remeter a mesma informação via CTT para: 

Unidade de Formação Contínua | Faculdade de Medicina da ULisboa | Av. Prof. Egas Moniz - 1649-028 Lisboa
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