Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Curso Livre de Andrologia Clínica
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5 º
anos
Breve descrição da Unidade Curricular
Contacto com patologias endócrinas, menos frequentes, por lesão directa ou indirecta do testículo.
Diagnóstico diferencial de disfunções sexuais com outras afecções, incluindo modificações do
desenvolvimento da puberdade e sexual.
Avaliação psicológica de algumas disfunções sexuais.

Equipa docente
Mário Rui Guerreiro Mascarenhas, regente

Conteúdo programático
1.

Desenvolvimento sexual do feto masculino

2.

Desenvolvimento sexual da criança/do adolescente do sexo masculino

3.

Desenvolvimento sexual do adulto do sexo masculino

4.

Desenvolvimento sexual do idoso do sexo masculino

5.

Hipogonadismos

6.

Puberdade precoce

7.

Atraso da puberdade
1
________

8.

Disfunção sexual eréctil

Metodologia de ensino
Aquisição de conhecimentos essenciais em Andrologia Clínica, no que se refere à etiologia e à
estratégia do diagnóstico eventual, avaliação de exames complementares, abordagens terapêuticas e
seguimento dos doentes.
O objectivo das aulas teóricas:
- aquisição de conhecimentos das diversas endocrinopatias,
- apresentação dos aspectos clínicos e terapêuticos da patologia mais frequente em
Andrologia. Estas serão ministradas sequencialmente com temas com que o clínico lidará no seu dia a
dia.
As aulas teórico-práticas têm como base:
- estudo de temas com interacção com os estudandes, abordando aspectos de diagnóstico, de
terapêutica e de seguimento do doente.

Bibliografia
Harrison, última edição

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Teóricas = 6 horas; Teórico – práticas = 4 horas

Critérios de avaliação
(Adaptar a matriz anexa)

Avaliação contínua. Ausência às aulas com influência directa na nota da(o) estudante

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

1

2
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Células Estaminais Pluripotentes e Medicina
Regenerativa
Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5 º ano.
Breve descrição da Unidade Curricular
O Curso Livre Teórico-Prático de Células Estaminais Pluripotentes e Medicina Regenerativa inserido
no Núcleo Curricular Optativo - Tronco Opcional do Mestrado Integrado em Medicina, tem como
objectivo principal alargar e aprofundar o conhecimento sobre células pluripotentes e as suas
potencialidades/aplicabilidades na área da Biomedicina. A medicina regenerativa e a engenharia de
tecidos constituem presentemente uma área auspiciosa da medicina no que se refere ao tratamento
de patologias que exigem a substituição de alguns tecidos e orgãos afectados de forma irreversível e
cujo tratamento convencional não resolveu.

Equipa docente
Docente Responsável - Isabel Alcobia, PhD
Professora Auxiliar do Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento da FMUL, Investigadora
JBarata Lab IMM.
Desde 2006, o seu trabalho de investigação centra-se na compreensão da biologia celular das células
hematopoiéticas, nomeadamente o estudo dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na
manutenção e/ou diferenciação de células estaminais hematopoiéticas e dos seus progenitores
durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal. O modelo in vitro das células estaminais
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embrionárias e a sua diferenciação em corpos embrióides tem sido utilizado nos seus trabalhos ( ver
Alcobia I et al (2011). Portrayal of the Notch system in embryonic stem cell-derived embryoid bodies.
Cells Tissues Organs; 193: 239-252; Laranjeiro R*, Alcobia I* et al (2012) The Notch ligand Delta-like
4 regulates multiple stages of early hemato-vascular development. PloS ONE 7(4): e34553. * coauthors)
Docente Convidado - João Forjaz Lacerda, MD PhD
Assistente Graduado de Hematologia Clínica no Hospital de Santa Maria, Professor Associado de
Medicina, Director da Clínica Universitária de Hematologia e Coordenador do Núcleo de Cooperação
Internacional da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Investigador Principal do
Instituto de Medicina Molecular. Docente convidado a lecionar uma aula teórica sobre o tema
“Terapia celular na prática clínica”.
João Forjaz Lacerda desenvolve a sua atividade profissional como médico especialista em
Hematologia Clínica e Transplante de Medula Óssea. Na área da investigação coordena um grupo de
Hematatologia e Imunologia da Transplantação no IMM, cujo principal foco é o estudo da
reconstituição imunológica após transplante de progenitores hematopoiéticos em humanos e o
desenvolvimento de estratégias de modulação das respostas imunes e da tolerância pós-transplante.
Docente Convidado - Margarida Diogo, PhD
Professora Auxiliar do Departamento de Bioengenharia do Instituto Superior Técnico, Investigadora
no Laboratório de Bioengenharia de Células Estaminais e Medicina Regenerativa (SCBL-RM) do
Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia (IBB). Docente convidade a lecionar uma aula teórica
sobre o tema “Bioengenharia de Células Estaminais” .
Margarida Diogo desenvolve a sua atividade de investigação na área da bioengenharia de células
estaminais pluripotentes (CEP), focada no desenvolvimento de plataformas escaláveis altamente
controladas para a expansão e diferenciação de células estaminais pluripotentes humanas (hCEP),
incluindo células estaminais embrionárias (hCEE) e células estaminais pluripotentes induzidas (hiCEP)
e células estaminais neurais derivadas de hCEP (hCEN). No seu trabalho procura desenvolver novas
estratégias de isolamento e purificação celular e sua integração com as plataformas de expansão /
diferenciação hPSC e hNSC que prevêem o desenvolvimento de bioprocessos em grande escala para
a produção de derivados hCEP e hCEN para aplicações de medicina regenerativa. Participa também
em várias colaborações para o desenvolvimento de micro tecnologias, nomeadamente dispositivos
de microfluidos e microarrays, para realizar estudos em larga escala sobre o efeito de fatores solúveis
ou imobilizados no processo de diferenciação de hCEP e hCEN.

Conteúdo programático
No Curso Livre Teórico-Prático de Células Estaminais Pluripotentes e Medicina Regenerativa
pretende-se complementar e ampliar o ensino do Núcleo Curricular Obrigatório do Mestrado
Integrado em Medicina, nomeadamente alguns dos conteúdos lecionados no Módulo I.II (2.º
Semestre, 1.º ano).
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As temáticas principais abordadas centralizar-se-ão nas áreas emergentes e em grande
desenvolvimento na Medicina Regenerativa. Aulas teóricas 1h; 1ªaula - Células estaminais
pluripotentes embrionárias e induzidas; 2ª aula - Potencial de diferenciação celular; 3ª aula Bioengenharia de Células Estaminais; 4ª aula - Terapia celular na prática clínica; Aulas teórico-práticas
2h; 1 aula - Apresentação e discussão de artigos científicos relacionados com os temas das aulas
teóricas; Aulas práticas 1-1,5h; 1ª aula - Cultura de células estaminais embrionárias; 2ª aula Diferenciação mesodérmica de células estaminais embrionárias; 3ª aula - Observação e interpretação
dos fenótipos celulares obtidos, teste de avaliação.

Metodologia de ensino
O Curso Livre Teórico-Prático de Células Estaminais Pluripotentes e Medicina Regenerativa será
composto por 4 aulas teóricas, 1 aula teórico-prática e 3 aulas práticas. Nas aulas teóricas serão
aprofundados conceitos e apresentados diversos tópicos sobre biologia das células pluripotentes e
as suas aplicações biotecnológicas e terapêuticas. Nas aulas teórico-práticas promover-se-á a
discussão destes temas emergentes na área da Medicina Regenerativa, com base na interpretação e
apresentação de artigos científicos. Nas aulas práticas os alunos realizarão trabalho experimental
prático com células estaminais pluripotentes, nomeadamente manutenção de cultura de células
indiferenciadas e diferenciação em gastrulóides. Posteriormente, farão a análise e interpretação dos
resultados obtidos.
Aplicação de um questionário de escolha múltipla no fim do ensino do curso.

Bibliografia
Wolpert L, Tickle C. (2007) 3rd Edition. Principles of Development. Oxford University Press, Oxford,
UK;
Scott F.Gilbert (2003) 7th Edition. Developmental Biology. Sinauer Associates, Inc., Sunderland,
Massachusetts, USA;
Doug Melton (2011). StemBook. Massachusetts General Hospital, Massachusetts, USA (eBook);
Sullivan S, Cowan CA, Eggan K. (2007). Human Embryonic Stem Cells: The Practical Handbook. John
Wiley & Sons Ltd, West Sussex, UK;
Hiperligações aconselhadas:
- European stem cell and regenerative medicine research labs http://www.eurostemcell.org;
- The National Institutes of Health resource for stem cell research http://stemcells.nih.gov;
- Harvard Stem Cell Institute http://www.hsci.harvard.edu/
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Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas Teóricas - 4 horas; Aula Teórico-prática - 1,5 horas; Aulas Práticas - 4,5 horas

Critérios de avaliação
Assiduidade e participação - 5%
Apresentação e discussão de artigos científicos - 15%
Execução e interpretação do trabalho experimental - 40%
Teste de avaliação com 10 questões de escolha múltipla - 40%

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

1

4
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Diabetologia
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A Diabetes Mellitus constitui das situações mais frequentes na prática clínica de qualquer
médico independentemente da sua área de especialização. A abordagem e a terapêutica da
Diabetes Mellitus são complexas e constituem por vezes uma barreira a uma intervenção
eficaz.
O objectivo geral do Curso Livre é o de apresentar e discutir a racionalidade subjacente à
abordagem clínica e terapêutica da doença. São objectivos específicos, o diagnóstico
diferencial das diferentes formas da doença, a avaliação sistemática do controlo metabólico e
das complicações crónicas micro- e macrovasculares, a abordagem lógica da terapêutica com
antidiabéticos orais e parentéricos e da insulinoterapia.

Equipa docente
Professor Doutor João Maria Martin Martins
Assistente Hospitalar Graduado de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Professor
Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa. Intensa actividade clínica na área da
Diabetologia incluindo a assistência no ambulatório, no internamento e na urgência. Intensa
actividade de investigação incluindo glicação não enzimática das proteínas, receptores de
insulina, doença vascular, hipogonadismo e doença óssea metabólica. Intensa actividade de
gestão incluindo a definição e utilização de bases de dados clínicos.
Professora Doutora Sónia Isabel do Vale Fernandes
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Assistente Hospitalar Graduado de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Professor
Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa. Intensa actividade clínica na área da
Diabetologia incluindo a assistência no ambulatório, no internamento e na urgência. Intensa
actividade de investigação incluindo glicação não enzimática das proteínas, receptores de
insulina, doença vascular, hipogonadismo e doença óssea metabólica. Intensa actividade de
gestão incluindo a definição e utilização de bases de dados clínicos
Doutor Dínis Manuel Reis
Assistente Hospitalar Graduado de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.
Intensa actividade clínica na área da Diabetologia incluindo a assistência no ambulatório, no
internamento e na urgência. Intensa actividade de gestão incluindo a definição e utilização de
bases de dados clínicos.

Conteúdo programático
1 – EPIDEMIOLOGIA DA DIABETES MELLITUS EM PORTUGAL E NO MUNDO – assistência
médica e custos sociais e económicos
2 – DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA DIABETES MELLITUS – Diabetes Mellitus, Tolerância
diminuída à glicose oral, hiperglicemia em jejum, diabetes gestacional
3 – ETIOPATOGENIA DA DIABETES MELLITUS – tipo 1, tipo 2, LADA, MODY, formas secundárias;
prevenção da diabetes mellitus
4 – FISIOPATOLOGIA DA DIABETES MELLITUS – a célula β como sensor da glicemia; o receptor
da insulina; efeitos metabólicos e não metabólicos da insulina; estado de jejum; estado pósprandial; cetoacidose diabética; hiperglicemia com hiposmolaridade, hipoglicemias;
fisiopatologia das complicações crónicas micro- e macrovasculares
5 – HISTÓRIA NATURAL DA DIABETES MELLITUS – predisposição genética, desenvolvimento da
doença, controlo metabólico, complicações crónicas – RETINOPATIA, NEFROPATIA,
NEUROPATIA AUTONÓMICA E PERIFÉRICA, PÉ DIABÉTICO, doença macrovascular –
DISLIPIDEMIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, CARDIOMIOPATIA E ARRITMIAS, morbilidade e
mortalidade
6 – ABORDAGEM DA DIABETES MELLITUS – diagnóstico e tempo de evolução; controlo
metabólico e intercorrências agudas; complicações crónicas micro-vasculares; doença
macrovascular.
7 – TERAPÊUTICA DA DIABETES MELLITUS – Educação na doença crónica; Plano alimentar;
Plano de Exercício; Auto-vigilância; ANTIDIABÉTICOS ORAIS e PARENTÉRICOS – selecção
racional da terapêutica; INSULINOTERAPIA – esquemas de insulinoterapia; SISTEMAS DE
INFUSÃO CONTÍNUA SUBCUTÂNEA DA INSULINA; TRANSPLANTE DE ILHÉUS e TRANSPLANTE
PANCRÁTICO.
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8 – TERAPEUTICA DAS SITUAÇÕES AGUDAS – CETOACIDOSE DIABETICA, HIPERGLICEMIA E
HIPEROSMOLARIDADE, HIPOGLICEMIAS
9 – REGISTO DOS DADOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Metodologia de ensino
Cada tema é introduzido por uma breve abordagem teórica, seguida da discussão participada
de problemas reais.

Bibliografia
CECIL’ ESSENTIALS OF INTERNAL MEDICINA
HARRISON’ PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE
WILLIAMS’ TEXTBOOK OF ENDOCRINOLOGY
JOSLIN’S DIABETES MELLITUS
TÓPICOS DE DIABETES MELLITUS
SYLABUS DO CURSO E POWER POINT DO CURSO

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
2ª, 4ª e 5ª Feira entre as 9-13h; 2ª e 4ª feira apresentação teórico-pratica e discussão dos
temas 4h teóricas e 4h teórico-praticas; 5ª – discussão de casos clínicos 4h;

Critérios de avaliação
EXAME DE AVALIAÇÃO FINAL com 20 perguntas teóricas e 20 casos clínicos a ser resolvidas
em 1h. Perguntas de escolha múltipla.

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

1
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Ecocardiografia Básica I e II
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular
Curso Livre Teórico-prático

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ano
Número de vagas – 45 + 5 Erasmus
Breve descrição da Unidade Curricular
Este Curso tem como objectivo principal fornecer aos alunos a informação básica relativa à
ecocardiografia, método de imagem essencial ao diagnóstico cardiovascular, quer em termos dos
princípios físicos e das modalidades disponíveis, quer da informação anatómica e funcional nas
diferentes cardiopatias. É dada ênfase ao contributo da ecocardiografia para a compreensão dos
mecanismos fisiopatológicos das doenças cardiovasculares e à complementaridade com os dados
clínicos.
Pretende-se também permitir aos alunos o primeiro contacto com os equipamentos e a
aquisição pessoal de imagens ecocardiográficas

Equipa docente
RESPONSÁVEL: Prof. Doutora Ana G. Almeida
Regente do Curso. Professora Associada com Agregação e Assistente Graduada de Cardiologia.
Coordenadora do Laboratório de Ecocardiografia da Cardiologia do CAML, com experiencia > 20 anos
nas técnicas de imagem/ecocardiografia. Certificação nível 3 EACVI. Responsável pelo treino de
numerosos internos em Ecocardiografia. Supervisora de candidatos a certificação europeia em
ecocardiografia. Organiza cursos pós-graduados de actualização e de aperfeiçoamento quer em
ecocardiografia básica quer em avançada. O Laboratório que coordena é certificado pela European
Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology. Fellow da European Society of
Cardiology e do American College of Cardiology.
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Dra. Ana Rita Francisco
Interna do último ano de especialidade em Cardiologia, com cumprimento do estágio
obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em ecocardiografia
transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology.
Dr. Cláudio David
Assistente Graduado de Cardiologia e assistente da disciplina de Farmacologia e de
Terapêutica Geral. Sénior de Ecocardiografia, trabalhando neste área próximo de 20 anos. Orientou o
treino de grande número de internos em estágio no Laboratório de Ecocardiografia.
Dr. Gustavo Lima da Silva
Assistente Hospitalar Eventual de Cardiologia e Assistente de Medicina/Cardiologia. Cumpriu
estágio obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em
ecocardiografia transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey
of Cardiology.
Dra. Inês Ricardo
Interna do 4º ano de especialidade em Cardiologia, com cumprimento do estágio obrigatório
em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Em curso o processo de certificação em
ecocardiografia transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey
of Cardiology.
Dra. Joana Rigueira
Interna do 4º ano de especialidade em Cardiologia, com cumprimento do estágio obrigatório
em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Em curso o processo de certificação em
ecocardiografia transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey
of Cardiology.
Dr. João Agostinho
Interno do 4º ano de especialidade em Cardiologia, com cumprimento do estágio obrigatório
em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Em curso o processo de certificação em
ecocardiografia transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey
of Cardiology.
Dr. João Nóbrega
Assistente Graduado de Cardiologia. Sénior de Ecocardiografia, trabalhando neste área há
mais de 20 anos. Orientou o treino de grande número de internos em estágio em Ecocardiografia em
Cuidados Intensivos.
Prof. Doutor Luís Rosário
Assistente Graduado de Cardiologia. Sénior de Ecocardiografia, trabalhando neste área há
mais de 20 anos. Orientou o treino de grande número de internos em estágio em Ecocardiografia em
Cuidados Intensivos. Tem certificação avançada em ecocardiografia pela American Society of
Echocardiography,
Dr. Miguel Menezes
Assistente Hospitalar de Cardiologia e Assistente de Medicina/Cardiologia. Cumpriu estágio
obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em ecocardiografia
transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology.
Dra. Mónica Mendes Pedro
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Assistente Graduada de Cardiologia e Assistente de Introdução à Clínica. Sénior de
Ecocardiografia, trabalhando neste área há mais de 20 anos. Orientou o treino de grande número de
internos em estágio em Ecocardiografia na área do Internamento cardiológico.
Dr. Nuno Cortez Dias
Assistente Hospitalar de Cardiologia e Assistente de Medicina/Cardiologia. Cumpriu estágio
obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em ecocardiografia
transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology.
Dr. Rui Plácido
Assistente Hospitalar de Cardiologia e Assistente de Medicina/Cardiologia. Cumpriu estágio
obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em ecocardiografia
transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology.
Dra. Tatiana Guimarães
Assistente Hospitalar de Cardiologia e Assistente de Medicina/Cardiologia. Cumpriu estágio
obrigatório em Ecocardiografia como recomendado pela OM. Com certificação em ecocardiografia
transtorácica pela European Association of Cardiovascular Imaging, European Sociey of Cardiology.
Conteúdo programático
- Fundamentos, modalidades, vias e planos. Padrões normais em Modo M e 2D
- Função ventricular direita
- Função sistólica do ventrículo esquerdo global e regional
- Doppler cardíaco. Padrões de fluxo normais. Débito cardíaco
- Função diastólica do ventrículo esquerdo
- Ecocardiografia de sobrecarga – Introdução
- Ecocardiografia transesofágica – introdução
- Padrões obstrutivos. Estenose aórtica
- Estenose mitral
- Padrões regurgitantes. Insuficiência mitral
- Insuficiência aórtica
- Insuficiência tricúspide e hipertensão pulmonar
- Endocardite infecciosa
- Doenças do pericárdio
- Miocardiopatias
- Enfarte de miocárdio. Complicações do enfarte
- Massas cardíacas
- Doenças da aorta
- Cardiopatias congénitas do adulto
- Ecocardiografia fast-track – o que é?
- Como realizar um estudo ecocardiográfico
- Casos Clínicos

Metodologia de ensino
O Curso assume uma estrutura teórico-prática e é constituído por:
a) Sessões teóricas sobre cada um dos temas, com múltiplos exemplos e exercícios;
3
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b) Sessões de Casos Clínicos, em que os dados explanados teoricamente são integrados em situações
clínicas;
c) Vivência da execução prática da Ecocardiografia-Doppler, com demonstração de um caso durante
as sessões e possibilidade de vivência directa da execução dos exames no Laboratório de
Ecocardiografia, segundo inscrição (facultativo, será integrado a partir de 2018-2019).
Assiduidade: em 2 das 4 aulas programadas (ou 3 das 5, consoante o programa desse semestre), sendo
que uma das aulas deve ser obrigatoriamente a do último dia de aulas quando decorre a prova de
Avaliação escrita. Caso não compareça a esta aula deverá elaborar trabalho escrito na área da
Ecocardiografia, respondendo a questões específicas, com a dimensão de 6-10 páginas (1,5 espaço
Times New Roman), a ser avaliado quantitativamente.
A Prova de Avaliação final decorre no último dia do Curso e é de participação obrigatória. Consiste num
teste de escolha múltipla, com questões teóricas, inseridas em problemas clínicos, e interpretação de
imagens, versando as matérias ministradas.
Após a realização do teste será efectuada a sua correcção e discussão.
São fornecidos handouts das aulas aos alunos.

Bibliografia
1. echoincontext.mc.duke.edu/
2. European Association of Echocardiography – Basic Course (4 slide sets)
http://www.escardio.org/communities/EACVI/education/echocardiographycourse/
Pages/welcome.aspx
3. Otto CM. Textbook of Clinical Echocardiography. 7th ed. Philadelphia. WB Saunders, 2018
4. Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP et al. ACC/AHA/ASE 2003 Guidelines Update for the
Clinical Application of Echocardiography. Circulation 2003;108:1146- 62.
5. Steeds R, Garbi M et al. EACVI appropriateness criteria for the use of transthoracic echocardiography
in adults: a report of literature and current practice review. Eur Heart J Cardiovasc Imaging.
2017;18:1191-1204.
6. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F et al.: Guidelines on the management of valvular heart disease
(version 2012). Eur Heart J 2012, 33:2451–2496.
7. Lang RM, Badano L, Mor-Avi V et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by
Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the
European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiov Imaging 2015; 16, 233–271.
8. Lang RM, Bierig M, Devereux RB et al. Recommendations for chamber quantification. Eur J
Echocardiography 2006; 7:79-108
9. Cristopher Labos and Chris Lui. Put the probe here.
https://itunes.apple.com/ca/book/put-the-probe-here/id929427087?mt=13
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Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
O Curso é ministrado durante as 2 semanas previstas para as actividades optativas distribuídas nos 2
semestres – 20 horas de contacto

Critérios de avaliação
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL /
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS

ESCALA

Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
Mínimo de presenças: 2 em 4 dias de
aulas ou 3 em 5 dias de aulas, sendo o
último dia obrigatório (prova de avaliação)
0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre

Assiduidade (para além da
obrigatória em cada optativa)

assiduidade

Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA/ A
DEFINIR EM CADA OPTATIVA

ESCALA

Prova de avaliação – Teste de escolha múltipla
(5 opções, uma certa)*

Resultados avaliados para a avaliação
máxima de 10 valores

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

* Em caso de falta à Prova escrita de avaliação, o aluno deve apresentar um trabalho sobre um tema
específico na área em que deve responder a questões específicas que lhe são colocadas (texto de 6 a 10
páginas).

Creditação a atribuir: Curso Livre Teórico-Prático I e II – 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Cursos livres teórico-práticos

20 contacto + 36h estudo

ECTS
2

5
________
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Eletrocardiografia Básica I e II
Ano letivo – 2018/2019

Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º e 5º ano
Número de vagas – 30

Breve descrição da Unidade Curricular
O ensino da electrocardiologia é necessariamente transversal ao longo do Mestrado Integrado em
Medicina e, nesta fase de aquisição do conhecimento teórico-prático (4º e 5º anos), a inter-relação
com a clínica é imprescindível.
O curso de Electrocardiografia revê o registo e a interpretação da electrocardiografia de superfície
com o nível apropriado ao médico não-especialista, duma forma adaptada à Clínica. Para além do
diagnóstico de ECG normal – no primeiro dia do Curso - é dado particular realce as áreas de diagnóstico
em que a Electrocardiografia é uma técnica de diagnóstico de primeira linha: as alterações do ritmo
(disrritmias), e o diagnóstico de isquémia / enfarte (síndromes coronários agudos). Os módulos I e II
(com 28 horas no total) são complementares.
O referencial pedagógico reside na aprendizagem activa com uma forte componente de autoaprendizagem. Os inscritos recebem material de estudo, incluindo bibliografia adequada.
Este modelo de ensino da Electrocardiografia tem sido aperfeiçoado tendo em conta as apreciações
finais dos alunos e, globalmente, tem-se mostrado motivante e adequado em termos de
aprendizagem. A frequência deste Curso Optativo parece relevante atendendo ao número de
discentes inscritos em cada novo ciclo de ensino (algumas dezenas de alunos – preenchendo as vagas
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disponíveis - e presentes ao longo dos três dias do curso). A eficácia do modelo de ensino tem sido
auto-avaliada pela “leitura” de electrocardiogramas, comparando-se a auto-avaliação inicial (no início
do curso), com a final (após o curso).

Equipa docente
Dulce Brito, MD, PhD
























Professora Auxiliar Convidada de Cardiologia da FML; Consultora de Cardiologia; Especialista de
Medicina Interna e Cuidados Intensivos.
Coordenadora da Unidade de Internamento - Serviço de Cardiologia, CHLN; coordenadora da
consulta de Insuficiência cardíaca e da Unidade de Doenças do Miocárdio, CHLN.
A. SOCIEDADE PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA
Membro do Núcleo do Grupo de Estudo (GE) de Terapêutica Cardiovascular (1995-1997).
Coordenadora do Núcleo do GE de Terapêutica Cardiovascular (1997-1999).
 Revisora científica da Revista Portuguesa de Cardiologia (1997-) e Membro do Corpo Editorial
da Revista Portuguesa de Cardiologia (2016-).
Membro do Núcleo do GE de Insuficiência Cardíaca (1999-2003 e 2015-).
Secretária-Geral (2007-2009).
Coordenadora do Núcleo do GE de Doenças do Miocárdio e Pericárdio (2009-2013).
Criação e desenvolvimento de 3 Registos Nacionais na área das Doenças do Miocárdio (20112013).
Coordenadora nacional do Registo Português de Miocardites (2011-).
Membro da comissão executiva do Registo Português de Miocardiopatia Hipertrófica (2011-).
Vice-Presidente – Zona Sul (2013-2015).
Membro da comissão organizadora e científica do congresso da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia (1994, 2000, 2008, 2009, 2012, 2014).
Presidente do congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (2015).
Perito científico: congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (áreas: insuficiência cardíaca,
miocardiopatias, função ventricular).
Júri de Prémios/Bolsas da SPC (2001, 2002, 2005,2006, 2013, 2015, 2016,2018)
B. SOCIEDADE EUROPEIA DE CARDIOLOGIA
Membro da comissão científica do Heart failure 2005, congresso da Heart Failure Association (HFA)
of the ESC (European Society of Cardiology).
Membro do Working Group (WG) on Myocardial and Pericardial Diseases (2008-)
Perito científico: congresso da HFA; congresso da ESC (áreas: insuficiência cardíaca,
miocardiopatias) – (2010-).
Membro da comissão científica e organizadora do I European Congress on Myocardial and
Pericardial Diseases, reunião anual do WG on Myocardial and Pericardial Diseases (2011).
Membro da comissão científica e organizadora (Local Host) do Heart Failure 2013.
Membro da comissão das National Societies of the HFA (2010-2014).
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Membro (Gold) da HFA (2014-).
Membro da comissão do programa científico do congresso da ESC (2015 e 2016).
C. OUTRAS SOCIEDADES INTERNACIONAIS
Membro da comissão organizadora (Local Host) do 40th Annual Congress of the International
College of Angiology (1998).
Secretária-Geral (2014-2016) da Federação das Sociedades de Cardiologia dos Países de Língua
Portuguesa (FSCLP).
Membro da comissão científica e organizadora do 1º Congresso da FSCLP (2015).




D. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Membro da redeSaúde da Universidade de Lisboa (UL) (2016-).
Membro efetivo do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(2017-).




E. ORDEM DOS MÉDICOS
Júri de concursos hospitalares
Membro efetivo da Direção do Colégio de Cardiologia (2017-).





















F. ENSINO PRÉ-GRADUADO
Ensino de eletrocardiografia a Paramédicos (1986-1987).
Docente Livre - Cadeira de Medicina III-A (1986-2007).
Docente Livre - Cadeira de Medicina I (2001-2007).
Ensino na Unidade curricular de Medicina Interna (Módulo V-I), Área disciplinar de Cardiologia
(2007-).
Ensino na Unidade Curricular optativa de Medicina Cardiovascular (2009/2010-).
Responsável pelo Curso Optativo de Eletrocardiografia – 2º Ciclo (2009/2010-).
Ensino na Disciplina Optativa de Cardiologia (2009-).
Ensino de Formação complementar: Electrocardiografia (2013/2014-).
Ensino de Prática clínica Tutoral de Cardiologia (2009/2010-).
Orientadora de estágios de investigação clínica (2014-).
Orientadora de projeto de investigação no Programa Educação pela Ciência (2009/2010).
Organização e Orientação científica de Workshops (2009-2017).
Orientadora de 28 Teses de Mestrado Integrado em Medicina (2008-2018).
Membro do Júri (presidente ou arguente) de outras 25 Teses de Mestrado Integrado em Medicina
(2008-2017).
G. ENSINO PÓS-GRADUADO
Coordenação científica/organização de 61 Acções de Formação e Educação Médica Pós-Graduada
(1991-2018).
Prelectora em 90 iniciativas de carácter essencialmente formativo.
Lecionação em cursos de Mestrado da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Produção de conteúdos educativos para pós-graduação (Sociedade Europeia de Cardiologia e
Sociedade Portuguesa de Cardiologia).
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Orientação ou membro do Júri de 8 Teses de Doutoramento e 8 Teses de Mestrado.
H. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO
Monitora Clínica nacional em Projeto Europeu multicêntrico (áreas: insuficiência cardíaca e
miocardiopatias) – (2001-2006).
Investigadora Principal em 11 estudos clínicos internacionais de intervenção terapêutica na área
cardiovascular (1999-2018).
Investigadora em 7 outros estudos clínicos Internacionais de intervenção terapêutica na área
cardiovascular (insuficiência cardíaca, doença coronária, hipertensão).
Investigadora em 5 Registos na área das doenças do miocárdio (2 internacionais) e em 2 Registos
na área da insuficiência cardíaca (1 internacional) – (2013-2018).
3 Prémios científicos – Investigação científica original apresentada em congressos da Sociedade
Europeia de Cardiologia (2011 e 2012).
Bolsa da FCT IC&DT 2013 - Área Científica: Diagnóstico, Terapêutica e Saúde Pública – Investigação
Clínica (Miocardiopatias).
Líder de Grupo de investigação do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) /Centro
Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL) - Projetos nas áreas da insuficiência cardíaca e
miocardiopatias.
I. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
233 intervenções científicas em reuniões nacionais e internacionais.
130 comunicações científicas (investigação original) a congressos nacionais e internacionais.
97 artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais.
9 livros/capítulos de Livro. (Editora em 4).
108 resumos publicados em revistas nacionais e internacionais (54).

Armando Luís Frazão Bordalo e Sá, MD.











Assistente Hospitalar de Cardiologia com o grau de Consultor.
Responsável pelo Laboratório de Electrocardiografia de Holter e Electrocardiologia NãoInvasiva da Unidade de Técnicas Não-Invasivas de Cardiologia do HSM / CHLN. (2010-2013)
Responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia (UTIC – Arsénio Cordeiro).
(2013- )
Assistente Livre da Faculdade de Medicina de Lisboa (1992- )
Leccionou a cadeira de Introdução à Clínica do 3º ano do Curso.
Actualmente dá aulas práticas e teórico-práticas a alunos do 4º ano do Curso.
Coordenador do Grupo de Estudos de Electrocardiologia da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia (1997-1999).
Vice-Presidente para a área de arritmologia da Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing
e Electrofisiologia (1999-2001)
Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (2003-2005)
Membro do Corpo Redactorial da Revista Portuguesa de Cardiologia (1993-1995).
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Editor Principal da Revista Portuguesa de Cardiologia (1995-1999)
Membro do Conselho Científico Nacional da Revista Portuguesa de Cardiologia (1999-)
Governador para Portugal da International Society for Holter and Non-invasive
Electrocardiology (1997)
Competência em Medicina Farmacêutica reconhecida pela Ordem dos Médicos (1997- )

António Augusto Pais de Lacerda Ferreira, MD











Especialista em Medicina Interna e Medicina Intensiva (Carreira Hospitalar, Ordem dos
Médicos).
Assistente Hospitalar Sénior de Medicina Interna e Consultor em Cuidados Intensivos –
Serviço de Medicina Intensiva (SMI - HSM) do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN);
Coordenador da UCIMC do SMI/CHLN - Outubro 2013 – Junho 2014.
Consultor de Medicina Interna no S. Pneumologia (Hosp. Pulido Valente, Janeiro-Dezembro
2017).
Coordenador de sector REME do Serviço de Medicina 2 do HSM (Janeiro 2018 à atualidade).
Responsável pelo ensino de Medicina Interna do estágio clínico de alunos 6º ano da FMUL
(com 5 aulas práticas de electrocardiografia)
Orientador de “Trabalhos finais de Mestrado Integrado em Medicina” em Medicina
Intensiva, cardiologia e Doenças infecciosas.
Colaborador do Departamento de Educação Médica da FMUL (2015-atualidade)
Responsável pela formação de Internos em Medicina Intensiva no SMI até 2015 e em
Medicina Interna (HPV, HSM- 2017-18)
Docente da FMUL das Disciplinas de Módulo III-I, Medicina Intensiva (até 2015),
Electrocardiografia, e Módulo de Pedagogia no Mestrado de Cuidados Paliativos (2014 à
atualidade)
Consultor de Medicina Interna da Direcção-Geral de Saúde

Doroteia Reis Silva, MD
FORMAÇÃO ACADÉMICA





Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa – Universidade NOVA de Lisboa [2000-2006]
Hospital de Santa Maria - Serviço de Cardiologia, Especialidade de Cardiologia [2008-2013]
University Hospital Zurich – University of Zurich Curso Pós Graduado de Insuficiência
Cardíaca (300 horas) [2014-2015]
Hospital de Santa Maria – Serviço de Medicina Intensiva Especialidade de Medicina Intensiva
[2015-2017]

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL



Serviço de Medicina Intensiva - Hospital de Santa Maria Assistente Hospitalar [2015-actual]
Serviço de Cardiologia - Hospital Beatriz Ângelo Assistente Hospitalar Clínica de Insuficiência
Cardíaca (5h/semana) [2014-actual]
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Serviço de Cardiologia - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Assistente Hospitalar
Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos, Consulta de Cardiologia e Serviço de Urgência
[2014-2015]
Serviço de Cardiologia - Hospital de Santa Maria Assistente Hospitalar Sector Internamento,
Consulta de Hipertensão Pulmonar e Serviço de Urgência [2013-2015]



CARREIRA DOCENTE


Assistente Convidada da Faculdade de Medicina de Lisboa na vertente Medicina-Cardiologia
(40%); Colaboração com a Disciplina de Medicina Intensiva do Curso de Mestrado Integrado
em Medicina. [2014-actual]
Participação como formadora em diversos cursos pré e pós-graduados, nomeadamente no
Curso optativo de Electrocardiografia, desde 2014.
Professora Convidada da Escola Superior de Tecnologias da Saúde Responsável da Disciplina
de Patologia Aplicada à Cardiopneumologia [2014-2015]
Docente no Mestrado de Tecnologias de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular, Escola
Superior das Tecnologias da Saúde de Lisboa – Faculdade de Medicina de Lisboa [2010-2014]
Formadora Responsável do curso “ECG para Médicos de Família”, realizado na USF Oeiras,
em 2011.






Mónica Mendes Pedro, MD












Monitora Voluntária da Cadeira de Anatomia Normal da Faculdade de Medicina de Lisboa.
(1986-1990).
Assistente da Cadeira de “Introdução à Clínica” da Faculdade de Medicina de Lisboa (1998- ).
Assistente livre da Cadeira de “Patologia” da Faculdade de Medicina de Lisboa (1998).
Responsável de Formação do Estágio de Cardiologia Clínica de Internos do Ano Comum e de
Internos do Internato Complementar em Cardiologia, de Medicina Interna e de outras
Especialidades (2012- )
Co-Coordenadora do Sector de Enfermaria do Serviço de Cardiologia do CHLN-HSM. (2012- )
Responsável pela organização das Reuniões Clínico-Pedagógicas do Serviço de Cardiologia e do
Departamento de Coração e Vasos do CHLN-HSM.(2014-)
Assistente Convidada da Disciplina de Introdução à Clínica da FMUL (3ºAno) (1998- )
Docente no Curso Livre de Ecocardiografia Básica (4ª ano) desde 2006
Docente no Curso Livre de Electrocardiografia Básica I e II (4º ano)
Docente no Curso de Electrocardiografia (3º ano), integrado na disciplina de “Introdução à
clínica”
Participação regular no apoio aos alunos do 4º ano da Disciplina de Medicina Interna, aos alunos
do 5º ano da Disciplina Optativa de Cardiologia e das Práticas Clínicas Tutoriais em Cardiologia,
aos alunos de Erasmus, aos alunos do Estágio Clínico Mobilidade/SCOPE e de estágio de
intercâmbio promovido pela “International Federation of Medical Student’s Association
(IFMSA)”, e aos alunos da Faculdade de Medicina do Algarve, sempre que se encontram em
actividade no Sector de Enfermaria de Cardiologia e quando tal é solicitado.
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Participação regular em júris de exame oral da Disciplina de Medicina Interna, do 4º ano.
Orientadora do trabalho final do Curso de Mestrado Integrado em Medicina.
Membro regular dos júris das provas públicas de apreciação dos Trabalhos Finais do Curso de
Mestrado Integrado em Medicina.
Membro da Assembleia da Universidade de Lisboa pela Faculdade de Medicina em 2006.
Participação no I Workshop de Competências Médicas organizado pela Associação de
Estudantes da FMUL com aula sobre “Electrocardiografia” em 2014.
Prelectora em 14 Reuniões Pedagógicas dirigidas a outros profissionais
Organização de 3 reuniões de promoção da Saúde Escolar (2003-2004)

ACTIVIDADE CIENTÍFICA





Participação em ensaios clínicos internacionais como investigadora principal (3) ou como
Investigadora (10)
Participação em Registos Clínicos (5) como Investigadora Principal ou como Investigadora
Comunicações orais ou em cartaz: 110
Cursos, seminários e mesas redondas: 51

PUBLICAÇÕES:




Artigos científicos: 29
Capítulos de livros: 11
Resumos de comunicações publicados: 86

ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES CIENTÍFICAS / PEDAGÓGICAS:









Membro da Comissão Organizadora Local do “40th Annual World Congress of the International
College of Angiology” . Lisboa, Julho de 1998.
Membro da Comissão Organizadora das “XIV Jornadas de Cardiologia do Sul e Regiões
Autónomas”. Tróia, Outubro de 1999.
Membro da Comissão Organizadora do “XX Congresso Português de Cardiologia”. Vila Moura,
Abril de 2000.
Membro da Comissão Científica do “Heart Failure 2005” (Presidente: Prof. Dr. Hugo Madeira).
Lisboa, Junho de 2005.
Membro da Comissão Científica do 3º Curso “Cardioprevenção / Cardioprotecção”. Tróia,
Setembro de 2000.
Organização do “Ciclo de Promoção da Saúde”, dirigido a Pais, Professores e Educadores, no
âmbito da actividade como membro da Associação de Pais do Colégio do Sagrado Coração de
Maria, Lisboa (2003 e 2004).
Membro da Comissão Científica do XVII Curso Pós-Graduado de Actualização “Ecocardiografia
2006”. Lisboa, Janeiro de 2006.
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Membro da Comissão Científica do “XIX Curso de Ecocardiografia- Imagiologia Cardíaca para
Clínicos 2008”. Lisboa, Fevereiro de 2008.
Membro da Comissão Científica do “XX Curso Pós-Graduado de Actualização em
Ecocardiografia- III Curso de Imagiologia Clínica para Clínicos”. Lisboa, Março de 2009.
Membro da Comissão Organizadora do “XXXIV Congresso Português de Cardiologia”. Vilamoura,
Abril de 2013.
Membro da Comissão Organizadora do “XXXVI Congresso Português de Cardiologia”. Albufeira,
Abril de 2015.
Directora do Curso Educacional: “Curso Hands-On: da Anatomia à Intervenção”. XXXVI
Congresso Português de Cardiologia, Albufeira, Abril de 2015.
Membro das Comissões Organizadora e Científica do “Congresso da Federação das Sociedades
de Cardiologia de Língua Portuguesa”. Vilamoura, Abril de 2016.
Directora do Curso Educacional: “Doença arterial não coronária: Rastreio e Diagnóstico
(DANCReD) – Curso “Hands-on”.” Congresso Português de Cardiologia 2017”, Albufeira, Abril de
2017.
Membro da Comissão Científica do “Junior Doctors International Meeting 2017”, Lisboa,
Novembro de 2017
Membro das Comissões Organizadora e Científica do “Investir na Saúde – Reunião Conjunta do
Grupo de Estudo de Fisiopatologia do Esforço e Reabilitação Cardíaca e do Grupo de Estudo de
Risco Cardiovaascular”, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Porto, Março de 2018.

PRÉMIOS CIENTÍFICOS: 3
JÚRI DE PRÉMIOS CIENTÍFICOS: 3
CARGOS DIRIGENTES




Vogal da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia no biénio de 20072009.
Tesoureira da Federação das Sociedades de Cardiologia de Língua Portuguesa” (2015-2016).
Membro da Direcção do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia (2017-2019).

Andreia Magalhâes, MD






Assistente de Cardiologia no Hospital de Santa Maria, CHLN, onde integra a equipa
de Electrofisiologia invasiva e Pacing.
Responsável pelo Laboratório de TILT do CHLN
Responsável pela consulta de Arritmologia no Hospital Beatriz Ângelo
Assistente convidada da cadeira de Introdução à Clínica, área disciplinar de
Cardiologia na Faculdade de Medicina de Lisboa
Investigadora no Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa
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Conteúdo programático
Módulo I: este módulo, que é leccionado no primeiro dia do Curso, visa primeiramente o
conhecimento do electrocardiograma (ECG) normal. Abordam-se os mecanismos fisiológicos
responsáveis pela electrocardiologia, o registo do ECG e a leitura e interpretação sistemática dos seus
vários componentes: técnica/calibração, frequência cardíaca, identificação do ritmo, dos padrões
normais da condução intra-auricular e intraventricular, da actividade auricular (ondas P), da actividade
ventricular (QRS) e da repolarização ventricular (ST-T); determinação do eixo eléctrico; ECG normal ou
com alterações minor. Este módulo termina com a apresentação de ECGs que são comentados à luz
dos critérios aprendidos, sendo definidos como “normais” ou “não normais” pelos alunos.
Módulo II: é leccionado no segundo e no terceiro dias e dá conhecimento do ECG anormal, com treino
na interpretação de ECGs (dando particular realce às disritmias e aos padrões de isquémia e enfarte);
é discutido o significado clínico das alterações do ECG e identificação das respectivas “Janelas
Terapêuticas”. No final do módulo II são efectuados exercícios (leitura e interpretação de ECGs), e
comentadas as “chaves” dos traçados electrocardiográficos apresentados.
No último dia há uma avaliação (a qual tem sido qualitativa) que consta da leitura individual (pelos
discentes) de 5 electrocardiogramas (com padrões “típicos”).

Sumário do Programa
(3 dias: 20 horas presenciais)

1.Introdução à Electrocardiografia Clínica
(Docentes: Dulce Brito, A.Pais de Lacerda)







Electrofisiologia cardíaca
Ondas e Intervalos do ECG
Derivações do ECG convencional
Leitura sistemática do ECG convencional
Outras técnicas: Monitorização à cabeceira, Holter, Ergometria, outras
O significado clínico do ECG: a tomada de decisões

2. O ECG Normal
(Docente: Dulce Brito, A. Pais de Lacerda)
- A génese do ECG normal
- Alterações minor (sem significado clínico)

3. O ECG Anormal
(Docentes: Andreia Magalhães, António Pais de Lacerda, Armando Bordalo, Doroteia Silva, Dulce Brito,
Maria Mónica Mendes Pedro)






Alterações da morfologia do ECG
 Perturbações de condução intra-ventricular (Bloqueios de ramo)
 Hipertrofia e dilatação das cavidades
 Isquémia/Enfarte de miocárdio
Perturbações de condução auriculo-ventricular / Bradiarritmias/ Pacemakers, CDIs e
outros dispositivos
Taquidisritmias
Alterações hidro-electrolíticas, metabólicas e efeito medicamentoso
9
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“Cor Pulmonale” crónico e agudo

4. Exercícios (ECG´s para leitura/treino) – Auto-avaliação (comentada)
5. Auto-avaliação*:
Decorre no último dia e consta da leitura individual (pelos discentes) de 5 electrocardiogramas.

Metodologia de ensino
Teórico-Prático. Dois semestres.

Bibliografia
http://en.ecgpedia.org/wiki/main_page
ABC of clinical electrocardiography – British Medical Journal, 2002
(1) Meek S, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Introduction. I---Leads, rate,
rhythm, and cardiac axis. BMJ 2002; 324(7334):415-418.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7334/415
(2) Meek S, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Introduction. II---Basic terminology.
BMJ 2002; 324(7335):470-473.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7335/470
(3) Da Costa D, Brady WJ, Edhouse J. ABC of clinical electrocardiography: Bradycardias and
atrioventricular conduction block. BMJ 2002; 324(7336):535-538.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7336/535
(4) Goodacre S, Irons R. ABC of clinical electrocardiography: Atrial arrhythmias. BMJ 2002;
324(7337):594-597.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7337/594
(5) Esberger D, Jones S, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Junctional tachycardias.
BMJ 2002; 324(7338):662-665.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7338/662
(6) Edhouse J, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Broad complex tachycardia---Part I.
BMJ 2002; 324(7339):719-722.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7339/719
(7) Edhouse J, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Broad complex tachycardia---Part
II. BMJ 2002; 324(7340):776-779.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7340/776
(8) Morris F, Brady WJ. ABC of clinical electrocardiography: Acute myocardial infarction---Part I.
BMJ 2002; 324(7341):831-834.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7341/831
(9) Edhouse J, Brady WJ, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Acute myocardial
infarction-Part II. BMJ 2002; 324(7343):963-966.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7343/963
(10) Channer K, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Myocardial ischaemia. BMJ 2002;
324(7344):1023-1026.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7344/1023
(11) Hill J, Timmis A. ABC of clinical electrocardiography: Exercise tolerance testing. BMJ 2002;
324(7345):1084-1087.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7345/1084
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(12) Harrigan RA, Jones K. ABC of clinical electrocardiography: Conditions affecting the right
side of the heart. BMJ 2002; 324(7347):1201-1204.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7347/1201
(13) Edhouse J, Thakur RK, Khalil JM. ABC of clinical electrocardiography: Conditions affecting
the left side of the heart. BMJ 2002; 324(7348):1264-1267.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7348/1264
(14) Slovis C, Jenkins R. ABC of clinical electrocardiography: Conditions not primarily affecting
the heart. BMJ 2002; 324(7349):1320-1323.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7349/1320
(15) Goodacre S, McLeod K. ABC of clinical electrocardiography: Paediatric electrocardiography.
BMJ 2002; 324(7350):1382-1385.
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7350/1382
Recomendações da AHA/ACC de 2007:
Paul Kligfield, Leonard S. Gettes, James J. Bailey, Rory Childers, Barbara J. Deal, E. William
Hancock, Gerard van Herpen, Jan A. Kors, Peter Macfarlane, David M. Mirvis, Olle Pahlm, Pentti
Rautaharju, and Galen S. Wagner
Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: Part I:
The Electrocardiogram and Its Technology A Scientific Statement From the AHA
Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the ACC
Foundation; and the Heart Rhythm Society Endorsed by the International Society for
Computerized Electrocardiology
J Am Coll Cardiol 2007 49: 1109-1127.
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/49/10/1109
Jay W. Mason, E. William Hancock, and Leonard S. Gettes
Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram:
Part II:Electrocardiography Diagnostic Statement List A Scientific Statement From the AHA
Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the ACC
Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society Endorsed bythe International Society
for Computerized Electrocardiology
J Am Coll Cardiol 2007 49: 1128-1135.
http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/49/10/1128
Recomendações da American College of Physicians de 2003:
Stephen M. Salerno, Patrick C. Alguire, and Herbert S. Waxman
Training and Competency Evaluation for Interpretation of 12-Lead Electrocardiograms:
Recommendations from the American College of Physicians
Ann Intern Med, May 2003; 138: 747 – 750
http://www.annals.org/cgi/reprint/138/9/747.pdf

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Duração/Horário: 20 horas de contacto e 36h de estudo

Critérios de avaliação
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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL /
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS
Participação / interesse / envolvimento
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Assiduidade (para além da assiduidade
obrigatória em cada optativa)
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações
diferentes se o objetivo for dar mais valor a
alguns itens
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
Escala a ser adaptada consoante o
número de dias
0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre
Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA/ A
DEFINIR EM CADA OPTATIVA
A) Leitura
sistematizada
electrocardiogramas.

de

ESCALA

cinco

A
cada
electrocardiograma
lido
corretamente será atribuído 1 ponto de
classificação (máximo: 5 pontos).

B) Interpretação dos achados descritos em A.

A cada electrocardiograma interpretado
corretamente será atribuído 1 ponto de
classificação (máximo: 5 pontos).
-

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

20h contacto + 36h estudo

1+1
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Ética Relacional
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Num período letivo que antecede o primeiro estágio clínico é desejável preparação numa
metodologia de deliberação ética relacional aplicada à prática clínica nos seus vários contextos de
exercício
Objetivo geral
-

Formar numa metodologia de deliberação ética relacional

Objetivos específicos
-

-

Desenvolver perícias de comunicação em ambientes médicos diversificados (consulta,
internamento, urgência, procedimentos diagnósticos, saúde pública);
Integrar a metodologia de reflexão bioética conducente a um adequado processo de deliberação,
na atividade clínica e de investigação médica.

Equipa docente
Prof. Doutor António José Feliciano Barbosa - Professor Catedrático de Psiquiatria, Diretor do
Centro de Bioética/Núcleo de Cuidados Paliativos/Núcleo Académico de Estudos e Intervenção
sobre Luto e da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica, Coordenador da Comissão
Científica dos Mestrados em Cuidados Paliativos e em Psicopatologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa. Coordenador do Núcleo de Psiquiatria de Ligação do Serviço de Psiquiatria
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. Licenciado em Medicina (FMUL), em Antropologia (ISCSPUTL) e em Sociologia (ISCTE), com Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela
Faculdade Complutense de Madrid.
1
________

Doutor Miguel Barbosa - Psicólogo Clínico; Doutor em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa; Mestre em Sociologia da Saúde e da Doença (ISCTE), em Antropologia
Social e Cultural (ICS-UL), em Psicologia Clínica (ISPA) e em Bioética (FMUL); Assistente Convidado
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Conteúdo programático
- Fundamentos da ética relacional
- O "doente difícil"
- A não adesão terapêutica
- A conspiração do silêncio
- A "verdade" a transmitir
- A comunicação de más notícias
- Ordem de não ressuscitar
- Discussão de diretivas antecipadas de vontade

Metodologia de ensino
Para além de momentos de enquadramento teórico (2 horas), o curso desenvolve
fundamentalmente uma componente teórico-prática (8 horas) utilizando técnicas pedagógicas
interactivas (visionamento crítico de vídeos, simulações de papéis com doentes simulados por atores)
em que se recriam situações-tipo da prática clínica e da investigação médica que apresentem
problemas comunicacionais, socioclínicos, éticos e legais.

Bibliografia
Barbosa, A. (2015). O “doente difícil”. In A. Barbosa, Pina, P. R., Tavares, F., & Galriça Neto, I.(Eds.),
Casos clínicos em cuidados paliativos (pp.1-16). Lisboa: Centro de Bioética/Faculdade de Medicina de
Lisboa.
Barbosa, A. (2014) (Ed.). Configurações bioéticas. Lisboa: Centro de Bioética/Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.
Barbosa, A. (2014) (Ed.). Bioética e responsabilidade social em saúde. Lisboa: Centro de
Bioética/Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Barbosa, A. (2014) (Ed.). Pre-textos bioéticos. Lisboa: Centro de Bioética/Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa.
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Barbosa, A. (2012). A ética relacional e a construção da verdade vivenciável. In A. Barbosa, F.M. Vale,
& P. Costa (Eds.), Gravitações bioéticas (pp.1-57). Lisboa: Centro de Bioética/Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.
Barbosa, A. (2010). Ética relacional. In A. Barbosa & IG Neto (Eds.) Manual de cuidados paliativos (pp.
661-692). 2ªed ver. aum. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de Bioética/Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa.
Barbosa, A. (2010). Processo de deliberação ética. In A. Barbosa & IG Neto (Eds.) Manual de cuidados
paliativos (pp. 693-721). 2ªed ver. aum. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de
Bioética/Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Barbosa, A. (2010). Bioética e cuidados paliativos. In A. Barbosa & IG Neto (Eds.) Manual de cuidados
paliativos (pp. 723-749). 2ªed ver. aum. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de
Bioética/Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
10h de contacto (Teóricas (T): 2h; Teórico-Práticas (TP):4h; Práticas (P): 4h); 1 semana (4 horas diárias) em
Setembro e em Fevereiro no início de cada semestre

Critérios de avaliação
Trabalho individual escrito com descrição e análise ético-reflexiva de duas situações com problemas éticos.
Avaliação específica
Critérios
1. Capacidade de integração de conhecimentos teóricos (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
2. Capacidade de análise e reflexão crítica (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom; 3- Muito bom)
3. Correção e clareza do texto (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
4. Capacidade de autoaprendizagem (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom; 3- Muito bom)

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

1

3
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Inovações em Embriologia Clínica

Ano letivo de 2018/2019

Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do
2º ao 5 º ano

Breve descrição da Unidade Curricular
Este Curso Livre Teórico-Prático insere-se no Currículo Optativo - Tronco Opcional do
Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Intitula-se Inovações em Embriologia Clínica, é da responsabilidade do Instituto de
Histologia e Biologia do Desenvolvimento, e com ele pretende-se expandir e
complementar o ensino na FMUL duma área de grande desenvolvimento recente, a
Biologia de Reprodução, com clara repercussão clínica em Medicina da Reprodução.
Uma concisa introdução aos temas da Biologia da Reprodução e da componente
laboratorial das técnicas de Reprodução Medicamente Assistida é atualmente lecionada
no 2.º semestre do 1.º ano, no Módulo I.II., sob a responsabilidade do Instituto de
Histologia e Biologia do Desenvolvimento. Este Curso Livre Teórico-Prático é assim o
aprofundar de conhecimentos numa área disciplinar a cargo do mesmo Instituto. Dado
existir no Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento da FMUL e necessária
competência científica e técnica para lecionar com qualidade este Curso Livre TeóricoPrático, assegura-se desta forma a utilização eficaz dos recursos disponíveis.

1
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Equipa docente
Carlos Eugénio Plancha dos Santos (Regente) – MD, PhD. Embriologista Clínico Sénior
certificado pela ESHRE (European Society of Human Reproduction and
Embryology), Director laboratorial de um Centro Clínico de Procriação
Medicamente Assistida (CEMEARE – Centro Médico de Assistência à
Reprodução), Membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente
Assistida (CNPMA), Membro do Júri Nacional para a certificação dos
Embriologistas Clínicos portugueses.
Paulo Alexandre Navarro-Costa – Biólogo, PhD. Investigador na área da gametogénese
masculina e feminina, experiência em humano, em modelos de mamífero
(ratinho) e em modelos de inseto (drosófila). Experiência em Embriologia Clínica
e em montagem de algumas técnicas laboratoriais inovadoras num Centro
Clínico de Procriação Medicamente Assistida. Experiência prática como docente
em Histologia e Biologia do Desenvolvimento no MIM, em Anatomia e Histologia
no MIEB e em Histologia na LCS.
Sara Maria de Sá Carvalho Rocha Pimentel – Bióloga. Embriologista Clínica certificada
pela ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Longa
experiência como Embriologista Clínica na CEMEARE – Centro Médico de
Assistência à Reprodução.
Mónica João Conceição Marques – Bióloga, Mestre. Embriologista Clínica certificada
pela ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).
Experiência como Embriologista Clínica em vários Centros Clínicos de Procriação
Medicamente Assistida Nacionais e Internacionais. Presentemente Embriologista
Clínica na CEMEARE – Centro Médico de Assistência à Reprodução.
Vitor Hugo Costa Proa – Técnico de Anatomia Patológica e Histologia. Colabora
exclusivamente na parte prática do Curso Livre Teórico-Prático. Colaboração e
experiência anterior na preparação de aulas práticas de demonstração em
Histologia e em Biologia do Desenvolvimento no MIM.

Conteúdo programático
No Curso Livre Teórico-Prático de Inovações em Embriologia Clínica expandimos e
complementamos o ensino do currículo obrigatório da FMUL. Centrando-nos no
componente masculino, desenvolveremos três áreas neste Curso Livre Teórico-Prático
com implicações crescentes em Medicina da Reprodução:
I. Actividade de Embriologia Clínica - o exemplo prático do Espermograma.
II. Inovações técnicas emergentes em Reprodução Medicamente Assistida.
III. Ética e legislação da Reprodução Medicamente Assistida em Portugal.
2
________

- Aulas teórico-práticas de 1h
1. Embriologia Clínica: inovações e práticas estabelecidas. O espermograma.
2. Avaliação espermática e preparação para PMA.
3. Inovações técnicas emergentes em reprodução medicamente assistida.
4. Desafios da PMA em Portugal em 2017: possibilidades e limitações.
Nas aulas teórico-práticas serão discutidos aspetos teóricos de temas polémicos ou
emergentes, por vezes em torno de situações concretas, sendo estimulada a
participação por parte dos alunos.
- Aulas práticas de 1.30h
1. Avaliação da morfologia espermática humana em esfregaço.
2. Avaliação da concentração e motilidade de espermatozóides humanos.
3. Realização de um espermograma e discussão dos resultados.
4. Preparação e avaliação de espermatozóides para técnicas de PMA ou visita a Centro
de PMA.
Nas aulas práticas os alunos terão oportunidade de realizar eles próprios algumas
técnicas básicas de diagnóstico e preparação terapêutica dos gâmetas masculinos e
assistir a demonstrações práticas.

Metodologia de ensino
O Curso Livre Teórico-Prático de Inovações em Embriologia Clínica integrará 4 aulas
teórico-práticas e 4 aulas práticas. Nas aulas teórico-práticas dar-se-á preferência à
discussão de temas emergentes ou mais polémicos em Embriologia Clínica, Biologia e
Medicina da Reprodução. Nas aulas práticas dar-se-à preferência a demonstrações por
parte dos docentes ou execuções práticas por parte dos discentes. Em todas as aulas,
será dado tempo suficiente para discussão, onde poderão também intervir outros
docentes convidados, motivando assim o estudante e uma aprendizagem pró-activa.

Bibliografia
Human Reproductive Biology (2013) Richard E Jones, Kristin H Lopez, (Academic Press).
4th edition, San Diego, USA.
Handbook of in vitro fertilization (2017) David K Gardner, Carlos Simón (CRC Press LLC).
4th edition, Boca Raton, Florida, USA.
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Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction (2002) Vayena, E, Rowe;
PJ, Griffin; PD (World Health Organization). Geneva, Switzerland.
Hiperligações aconselhadas:
- Human Fertilisation and Embryology Authority

http://www.hfea.gov.uk/

- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
http://www.eshre.com/
- Human Reproduction (journal of ESHRE) http://humrep.oxfordjournals.org/

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas teórico-práticas: 4x1h

Aulas práticas: 4x1,5h

Critérios de avaliação
Assiduidade obrigatória de 7.30h das 10.00h de contacto. Dado que as aulas Teórico-Práticas e
Práticas são de presença obrigatória (10h), considera-se ser necessária a presença a 2/3 das
aulas, ou seja (7.30h).
A avaliação será constituída por:
- um componente prático de avaliação de execução (realização de um espermograma,
apresentação dos resultados quantitativos e diagnóstico da situação; a ser aplicado na
penúltima aula prática)
- um componente teórico de avaliação cognitiva (teste de com 10 questões escolha múltipla –
5 alíneas – apenas com uma resposta certa; cotação de 10 valores; a ser aplicado na última
aula teórico-prática)
- uma modulação relativa à avaliação individualizada da assiduidade, participação e análise
crítica do aluno (efetuada pelos docentes em regime de avaliação contínua e decidida em
grupo; a modulação poderá ir de – 2 a + 2 valores da nota final obtida; será decidida até 5 dias
úteis desde a última aula)

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h
estudo

1

4
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Mecanismos fisiopatológicos das doenças
reumáticas: da auto-inflamação à auto-imunidade

Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 4 º ano
Número de vagas – 13
Breve descrição da Unidade Curricular
As doenças reumáticas incluem entidades clínicas diversas, com mecanismos fisiopatológicos
distintos. Muitas destas doenças caracterizam-se pela produção de auto-anticorpos e presença
de inflamação crónica sistémica. A aplicação do conhecimento dos mecanismos de doença às
doenças reumáticas sistémicas é essencial para o desenvolvimento de terapêuticas dirigidas.

Equipa docente
Prof. Dra. Maria José P Santos – Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa.
Prof. Dr. João Eurico Cabral Fonseca – Professora Catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.
Prof. Dr. Luís Graça – Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa.

1
________

Doutora Rita Moura – Investigadora do Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa
Doutora Rita Cascão - Investigadora do Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa

Conteúdo programático
Dia 1





Doenças reumáticas sistémicas: o conceito e visão geral das várias entidades clínicas.
Reconhecer o contínuo desde autoinflamação à autoimunidade
Reconhecer a inflamação sistémica e a inflamação articular
Reconhecer o papel de autoanticorpos

Prof. Dra. Maria José P Santos – Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa
Dia 2
Autoinflamação –Doutora Rita Cascão.




Doenças autoinflamatórias monogénicas e poligénicas
Reconhecer o papel central da IL-1
O exemplo da Doença de Still – análise de caso clínico típico
o Como documentar a inflamação
o O que significa este padrão de febre
o Amiloide A sérico e complicações tardias

Imunidade inata e adaptativa e doenças reumáticas sistémicas. Prof. Dr. Luís Graça


O exemplo da Síndrome de Sjogren – análise de caso clínico
o O significado das adenomegálias e hipergamaglobulinémia
o Que lesões estão subjacentes à xerostomia e xeroftalmia
o Manifestações extra-glandulares

Dia 3
Susceptibilidade genética, ambiente e auto-anticorpos – Prof. Dr. João Eurico Cabral Fonseca


O exemplo da artrite reumatoide
o Reconhecer a importância do epitopo compartilhado
o Citrulinação e outras alterações pós-translacionais relevantes na AR
o O papel do tabaco e das infecções

Dia 4

2
________

Autoanticorpos na prática clínica: importância para diagnóstico, classificação, prognóstico.
Prof. Dra. Maria José P Santos


Distinguir presença de auto-anticorpos e doença



Auto-anticorpos específicos e não específicos de órgão



O exemplo do lúpus eritematoso sistémico – análise de caso clínico
o Reconhecer a importância dos anticorpos anti-nucleares para o diagnóstico
o O significado dos padrões de imunofluorescência
o Identificar a relação entre títulos de anti-DNA e actividade da doença
o Relação entre alguns anticorpos e manifestações clínicas

Dia 5
Principais mediadores inflamatórios envolvidos nas doenças reumáticas. Doutora Rita Moura


O papel do TNF, IL-1, IL-6; Il-17

Dos mecanismos fisiopatológicos às terapêuticas dirigidas. Prof. Dra. Maria José P Santos




Bloqueio de citocinas
Terapêuticas dirigidas a células B e células T
Terapêuticas dirigidas a sinalização intra-celular

Metodologia de ensino
Ensino baseado na análise de situações clínicas paradigmáticas. O aluno receberá
antecipadamente os “Casos Problema” de modo a preparar a sua participação nos seminários

Bibliografia
Reumatologia Fundamental, Edições Lidel. João Eurico Fonseca, Helena Canhão, Mário
Viana Queiroz.
A proposed classification of the immunological diseases. McGonagle D, McDermott MF.
PLoS Med. 2006 Aug;3(8):e297.
The monogenic autoinflammatory diseases define new pathways in human innate immunity
and inflammation. Manthiram K, Zhou Q, Aksentijevich I, Kastner DL.
Nat Immunol. 2017 Jul 19;18(8):832-842
The multiple pathways to autoimmunity. Theofilopoulos AN, Kono DH, Baccala R.
Nat Immunol. 2017 Jun 20;18(7):716-724.

Local onde as atividades irão decorrer
3
________

Hospital Santa Maria e Instituto de Medicina Molecular

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
10h contacto correspondendo a 5 seminários com duração de 2h cada em horário flexível ao
longo do semestre + 18h estudo

Critérios de avaliação (proposta de avaliação transversal e específicos)
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL /
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS
Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Assiduidade (para além da assiduidade
obrigatória em cada optativa)
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações
diferentes se o objetivo for dar mais valor a
alguns itens
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
Escala a ser adaptada consoante o
número de dias
0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre
Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA/ A
DEFINIR EM CADA OPTATIVA

ESCALA

Itens específicos a serem definidos por cada
optativa / Ver exemplos de outros itens
específicos

Escala e ponderação para cada item a ser
definida por cada optativa tendo por base
a escala relativa á avaliação transversal

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

Soma das avaliações obtidas em cada
item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

Exemplos de outros itens específicos




Intervenção e discussão durante as sessões clínicas
Capacidade de trabalho em equipa
Nível de conhecimentos teóricos (especificar)



Capacidade de análise/reflexão
4
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Capacidade de execução de determinados procedimentos/gestos (especificar)
Capacidade de comunicação (com doentes, familiares, membros da equipa de saúde)
Apresentação pública e discussão do relatório sobre a optativa
Este item foi sugerido no contexto das optativas organizadas pela AEFML que
pressupõem estágios etc. O relatório seria previamente entregue ao júri, composto
pelo Coordenador da atividade + 1 Professor da FMUL + 1 representante da AEFML.

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ESCALA

Capacidade de trabalho em equipa

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

Capacidade de auto-aprendizagem

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

Capacidade de comunicação

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

Capacidade de reflexão crítica

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10
valores

Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3
simples

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

ECTS
1

5
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: MEDICINA NUCLEAR
Ano letivo 2918/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
"Pretende-se que os alunos, nesta fase de formação, se familiarizem com as metodologias e
objectivos da Medicina Nuclear na investigação clínica.
Os assuntos serão abordados integrando as diferentes áreas do conhecimento que servem
de suporte à Medicina Nuclear (Biologia, Física e Medicina).
Esperamos que os alunos fiquem sensibilizados para esta área da medicina, algumas vezes
englobada nas ciências da imagem, contudo as suas características funcionais projetam-na
para um lugar de grande destaque no diagnóstico e estadiamento de diferentes patologias."

Equipa docente
Maria Guilhermina Cantinho Lopes, Especialista em Medicina Nuclear desde 1986,
assistente da FML desde 1987, Professora Convidada de Clínica desde 2010. Regente da
Cadeira de Medicina Nuclear desde 2010. Leciona a cadeira de Medicina Nuclear desde 1986
e o Módulo de Medicina Nuclear da Cadeira de Física da Radiação (IST) desde 2005. Colabora
no Mestrado de Segurança e Proteção Radiológica desde 2016. Diretora do Instituto de
Medicina Nuclear da FML desde 2009
Helena Carvalho Pena, Especialista em Medicina Nuclear desde 1999, Assistente Convidada
da FML desde 2000. Lecionar na cadeira de Medicina Nuclear desde 1999 e no Módulo de
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Medicina Nuclear da Cadeira de Física da Radiação (IST) desde 2005. Colabora no Mestrado
de Segurança e Proteção Radiológica desde 2016.
Luís Freire Doutorado em Física, Professor do ESTES de Lisboa.
Teresa Rézio, Licenciada em Engenharia Física. Responsável Física pelo Serviço de Medicina
Nuclear do IPO FG de Lisboa

Conteúdo programático

"O curso será orientado, do ponto de vista temático, em:
- Princípios básicos da Medicina Nuclear e Proteção contra radiações
- Aplicações médicas, com especial ênfase para o estudo da doença arterial coronária e as
aplicações da Medicina Nuclear na investigação da doença oncológica.
- Medicina Nuclear convencional Cintigrafias e Tomografia de Emissão de fotão simples
(SPECT e SPECT /CT))
- Tomografia de Emissão de positrões (PET/CT). Fundamentos metodológicos e principais
indicações clínicas.
- Perspetivas Futuras – Novos Marcadores"
-Terapêuticas com radionuclídeos e teranóstico

"ESTUDOS CARDÍACOS
A nossa atenção irá centrar-se na aplicação á investigação da Doença Arterial Coronária, não
só pela importância que esta patologia tem nas sociedades actuais, mas também pela
elevada sensibilidade e especificidade dos estudos de perfusão do miocárdio.
A obtenção duma imagem funcional, contrariamente à imagem morfológica, traduz a
repercussão funcional das alterações morfológicas vasculares.
Os grandes desenvolvimentos metodológicos permitem de forma não invasiva e com
elevada sensibilidade a quantificação da gravidade e extensão das lesões da perfusão, sendo
também possível a determinação de parâmetros funcionais: fracção de ejecção ventricular
esquerda, volumes ventriculares, alterações da motilidade e espessamento parietal.
Abordar-se-á assim a forma como estes estudos se integram na prática clínica, no
diagnóstico, na estratificação do risco e prognóstico da doença coronária"
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"MEDICINA NUCLEAR EM ONCOLOGIA
O despiste da metastização óssea, nos doentes com carcinoma da próstata ou da mama é
um procedimento estabelecido na prática clínica.
Surgiram nos anos 80-90 outros marcadores, de grande sensibilidade e especificidade para
diagnóstico e estadiamento da patologia oncológica. De uma forma sumária explica-se os
princípios básicos da cintigrafia óssea e ainda de alguns marcadores mais específicos e/ou
recentes como a Metaiodobenzilguanidina e marcadores para os receptores da
Somatostatina na investigação dos tumores neuroendócrinos.
Dedicaremos uma parte significativa deste curso à tomografia de emissão de positrões com
18F-FDG, mas também a outros marcadores mais recentes (18F-Colina, 68Ga DOTATOC,
68Ga PSMA, etc.)
Pretende-se ilustrar qual o seu contributo da Medicina Nuclear e em particular da PET na
avaliação do doente oncológico.
Serão focados os princípios fisiológicos que justificam a utilização dos diferentes marcadores
com especial enfase da desoxiglucose marcada com 18F (FDG), composto mais utilizado, não
descorando as recentes investigações."
"TERAPÊUTICA”
Serão abordados os princípios e aplicações da radioterapia com radiofármacos (radioterapia
endógena) " em oncologia com especial enfase para as terapêuticas mais recentes

Metodologia de ensino
O curso será orientado em aulas teóricas com recurso a meios audiovisuais onde se
procurará estabelecer um diálogo com os alunos por forma a conseguir uma maior
motivação.

Bibliografia
"• E. Gordon Depuys et al., 2000, 2nd ed. Cardiac SPECT Imaging, E. Depuys, Ernest V. Garcia,
Daniel S., Berman, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins
• H.N. Wagner, Jr. et al., 1999, 1ª ed, Nuclear Oncology, C. Aktolun et W.N. Tauxe, New York,
Springer.
• Iraj Khalkhali; Jean C Maublant, Stanley J. Goldsmith et al., 2001, 1st ed., Nuclear Oncology,
diagnosis and theraphy, Philadelphy, Lippincott Wiliams and Wilkins.
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• J. Ruhlmann, P. Oehr, H. J. Biersack et al., 1999, 1st ed., PET in Oncology, Oehr et Biersack,
New York, Springer.
• Gustav K. Von Schulthess et al., 2000, 1st ed., Clinical Positron Emission Tomography,
Schuthess, Philadelphia, Lippincott Wiliam and Wilkins.
• Zaret, Beller et al., 2005, 3rd ed., Clinical Nuclear Cardiology - State of Art, Zaret and Beller,
Filadelfia, Elsevier - Mosby
• Morton, Clarck et al., 2007, 1st ed., Diagnostic Imaging - Nuclear Medicine, Morton, Clark,
Salt Lake City, AMIRSYS"

. Ami E. Iskandrian and

E. Garcia, 2016, 5ª ed. Nuclear Cardiac Imaging , Oxford

. D.L.Balley et al. Nuclear Medicine Physics , A handbook for Teachers and Students, IAEA
Library 2014

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
10h de contacto (aulas teórico-práticas)

Critérios de avaliação
Teste de 20 perguntas de escolha múltipla. Classificação de 0 a 20 valores.

Creditação a atribuir: 1 ECTS

Tipologia

Carga horária

ECTS

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

1

4
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4 º e 5.º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
O Curso Livre de Políticas e Gestão da Saúde tem como finalidade apresentar aos alunos o enquadramento teórico mínimo do tema e dar-lhes a conhecer alguns gestores de programas de saúde e seus
settings de trabalho, sensibilizando-os para esta área do conhecimento.

Equipa docente
António Vaz Carneiro (regente)
Mestre Rui Portugal – Responsável científico
Médico de Saúde Pública e Mestre em Administração Hospitalar
Autoridade de saúde do ACES Lisboa Ocidental
Assistente convidado da FML e docente do Instituto de Medicina Preventiva

Conteúdo programático
1. Conceitos e quadro de referências
Conceitos básicos. Ser gestor na área da saúde. Limitação dos recursos para a intervenção. Resposta
dos sistemas de saúde. Estratégias da saúde. Valor das tecnologias. Consumidores, prestadores e
financiadores. Papel do médico.
2. Políticas e sistemas de saúde
Globalização. Sistemas de saúde. Policy process. Reformas. Estratégias.
3. Sistema de saúde português
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Raízes infra-estruturais do actual sistema de saúde português. Legislação aplicada. O Observatório
dos Sistemas de Saúde. Plano Nacional de Saúde. Medição do desempenho do sistema de saúde
português. Algumas tendências evolutivas identificáveis no sistema de saúde português.
4. Mudança organizacional nos Serviços de Saúde.
Mudança organizacional nos Serviços de Saúde. Introdução a avaliação económica de tecnologias.

Metodologia de ensino
1. A gestão de um centro de saúde
- Tutor (a designar se necessário)
Definição e conceito de Centro de Saúde e de Cuidados Primários de Saúde. Legislação aplicável.
Órgãos de gestão. Responsabilidades e actividades de um Director. Descrição de um Projecto /
Programa inovador. Indicadores e ferramentas. Observação de trabalho. Discussão com o tutor e
reflexão escrita.
2. A gestão de um serviço hospitalar
- Tutor (a designar se necessário)
Definição e conceito de Hospital. Órgãos de gestão. Gestão clínica, financeira, de recursos humanos e de qualidade.
3. A gestão médica de um programa de formação médica complementar
- Tutor (a designar se necessário)
Conceitos. A gestão do internato complementar em MGF. O caso Português. Situação actual e
perspectivas futuras. Discussão com o tutor e reflexão escrita.
4. A gestão de um programa de investimentos
- Tutor (a designar se necessário)
Gerir o investimento em saúde no sector público. Programas operacionais. A saúde XXI em Portugal.
Descrição de uma área de projecto. Resultados obtidos e esperados. Observação de trabalho.
Discussão com o tutor e reflexão escrita.
5. A gestão de um programa de saúde regional
- Tutor (a designar se necessário)
Conceitos. Legislação. Indicadores. Plano de Desempenho. Planeamento de Serviços. Programa de
Recuperação de Listas de Espera.
6. A gestão de uma unidade de saúde pública
- Tutor (a designar se necessário)
Conceitos sobre Centro Regional de Saúde Pública. Definição e funções. Gestão de programas em
saúde pública.
7. A gestão de um Centro de Saúde
- Tutor (a designar se necessário)
Conceitos em cuidados primários de saúde. Unidades familiares de saúde. Organização de um
Centro de Saúde. Organização de trabalho na comunidade.
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Bibliografia
 Pereira Miguel J., Costa C.. “A reforma da saúde em Portugal: à procura da eficiência”. Revista
Portuguesa de Saúde Pública 15(2):5-17, 1997.
 Sakellarides, C.. “Direcção estratégica e gestão de expectativas no sistema de saúde português:
o papel de um observatório para os sistemas de saúde”. Revista Portuguesa de Saúde Pública 18
(1):27-34, 2000.
 “Ganhos de saúde em Portugal”. Edição 2001. DGS – Ministério da Saúde.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Serão organizadas quatro reuniões/mesas redondas sobre o tema em horário a definir a definir, com
a duração de duas horas (total de 12 horas), sob responsabilidade do doente colaborador. Será
entregue bibliografia relevante e adaptada ao nível dos alunos num formato digitalizado (CD).Cada
aluno realizará visitas (duas com a duração total de 6 horas) a uma das instituições da Estrutura Prática
posteriormente referida. Cada equipa docente supervisionará um aluno durante o período lectivo do
Curso. A equipa docente será constituída pelo docente responsável do Instituto de Medicina
Preventiva e por elementos convidados com responsabilidade na área da administração e gestão
pública da saúde. Cada aluno redigirá um ensaio sobre a instituição que visitou à luz das discussões
realizadas nas mesas redondas (máximo 5 páginas A4) que será objecto de uma apresentação de 10
minutos na última sessão.

Critérios de avaliação
Presença nas reuniões/mesas redondas e aprovação de apresentação e debate do Relatório
Primavera de ano a designar.
Relatórios Primavera – Observatório Português do Sistema de Saúde
Acessíveis em http://www.opss.pt/reports

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

Cursos livres teórico-práticos

10h contacto + 18h estudo

ECTS
1

3
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Bioquímica Experimental
Ano letivo – 2018/2019

Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 4º ano
Número de vagas – 15

Breve descrição da Unidade Curricular
O Curso Livre de Bioquímica Experimental tem como objectivo geral a apresentação e
desenvolvimento da temática da investigação científica. Nesta unidade curricular pretende-se através
de aulas teóricas, e privilegiando-se a interação docente-discente, apresentar diversas temáticas
ligadas à investigação científica assim como os diversos modelos experimentais que podem ser usados
(e.g. modelos in vitro vs modelos in vivo). As aulas práticas desta unidade curricular são focadas num
modelo experimental para o estudo da inflamação, mais concretamente no estudo do recrutamento
leucocitário num modelo inflamatório.

Equipa docente
Os docentes que participam neste curso não são sempre os mesmos e podem variam de ano para ano,
tendo em conta a disponibilidade de cada um, principalmente no caso dos docentes que não
pertencem à Faculdade de Medicina, e ainda devido a ajustes de temáticas que muitas vezes são feitos.
A lista apresentada corresponde aqueles que mais assiduamente têm participado nestes cursos.
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Professor Doutor Miguel Castanho – é Professor Catedrático na Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa desde 2007 e coordena um grupo de investigação que integra o Instituto de
Medicina Molecular. É licenciado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
e Doutorado em Biofísica Molecular pela Universidade Técnica de Lisboa, desde 1993. Investiga na
área de desenvolvimento de novos fármacos para combate à dor, à doença de Alzheimer, a alguns
tumores, e a vírus como o HIV e Dengue.
Já foi distinguido com vários prémios científicos, como o Prémio José Luís Champalimaud (Ministério
da Saúde), Prémio DOR em investigação clínica da Fundação Grünenthal, e o Zervas Award da
Sociedade Europeia de Péptidos.
É o investigador responsável por dois consórcios internacionais (Portugal, Alemanha, Austrália, Brasil,
Espanha, Estados Unidos), financiados pela União Europeia, envolvendo parceiros académicos e
industriais. É frequentemente convidado como avaliador de projetos por agências de financiamentos
nacionais de países europeus, e pela Comissão Europeia. Em Portugal já serviu como perito em grupos
de trabalho da FCT, AdI (atual ANI) e A3ES. Tem participado regularmente em iniciativas de divulgação
e esclarecimento de matéria científica para públicos não especializados, tanto em iniciativas públicas
presenciais (nas escolas, por exemplo), quer através dos media.

Professor Doutor Ângelo Calado - É licenciado em Química Aplicada pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Ciências Biomédicas pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa. É Professor Auxiliar em dedicação exclusiva no Instituto de
Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Nos últimos anos, desenvolveu
trabalho de investigação na área da Inflamação e Biologia Vascular no Grupo da Professora Doutora
Carlota Saldanha, no Instituto de Medicina Molecular. Neste âmbito, realizou diversos trabalhos
científicos publicados em modelos animais de ratinho e de peixe-zebra. No presente momento,
desenvolve a sua atividade científica na área de Reumatologia, no Grupo do Professor Doutor João
Eurico da Fonseca, no Instituto de Medicina Molecular
Drª Lara Carvalho – É licenciada em Biologia Marinha e Pescas e mestrado na área de biologia marinha
na especialidade de biotecnologia marinha. Iniciou o seu trabalho na área de investigação como
técnica da ala de biologia de desenvolvimento no IGC onde trabalhou num sistema de rotatividade
entre os grupos dando apoio técnico. O desafio em especializar-se no modelo peixe zebra surgiu
quando a Professora Doutora Leonor Saúde teve necessidade em iniciar um biotério de peixe zebra no
IGC. Esteve na Universidade de Bath no Reino Unido onde aprendeu e participou nos diversos
procedimentos para a manutenção de peixe zebra. Em 2007 entrei no IMM como técnica de
laboratório na Unidade de Morfogénese do Professor Doutor António Jacinto com o objectivo de dar
início ao biotério de peixe zebra no IMM, onde desde então tem funções de gestora do serviço do
biotério de peixe zebra aberto a todos os investigadores que tenham interesse em utilizar este modelo
na sua área de investigação.
Professor Doutor Jorge Tiago – Doutorado em Matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, trabalha como Investigador no CEMAT, IST (Centre for Computacional and Stochastic
Mathematics). Os seus principais interesses são na área da modulação matemática em biomedicina
sendo a sua área principal o controlo óptimo e aplicação. É autor de diversas publicações nacionais e
internacionais.
Professora Doutora Manuela Rodeia - Licenciou-se em Medicina Veterinária em 1981 e doutorou-se
em 1996 pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa. É Professora
Catedrática da Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Técnica de Lisboa, sendo
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Coordenadora de Estudos do Departamento de Clínica e Regente das Disciplinas de Clínica de Animais
de Companhia I e II (5º Ano). É autora de várias publicações nacionais e internacionais. A sua principal
área de interesse é a Medicina Interna, particularmente a Gastroenterologia. Integra a Comissão
Científica da Associação dos Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia.
Professor Doutor Hugo Ferreira – É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e tem também uma licenciatura em Engenharia Física pelo Instituto Superior
Técnico (IST) da mesma Universidade. Tem um doutoramento em Física pelo IST tendo, no entanto os
seus estudos incidido na área da nanotecnologia, biossensores e biochips, microsistemas e
microfluidos. Tem ainda uma pós-graduação em empreendedorismo e gestão da inovação pela
Universidade Católica. É o fundador e CEO da Haloris Nanotecnologias, uma empresa focada no
desenvolvimento de bio-sensores portáteis e comercialização de nanotecnologia para as ciências da
vida. Neste momento é Professor Auxiliar e coordenador do Mestrado Integrado em Física e
Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de
investigação incluem nanotecnologia, biomedicina, arquitectura e gestão. Através da utilização de
imagens e sinais médicos, interfaces cérebro-computador e equipamento fisiológico, a sua equipa está
focado no desenvolvimento de aplicações clínicas e não clínicas. Recentemente fundou a NeuroPsyAl,
da qual é CEO, uma companhia que está a desenvolver um suporte clínico para o diagnóstico precoce
de desequilíbrios neuropsiquiátricos, fazendo para isso uso de “big data” e algoritmos de inteligência
artificial. É ainda investigador convidado no Diana Prata’s Lab no Instituto de Medicina Molecular.
Professora Doutora Ana Santos Silva Herdade – Licenciada em Química Aplicada, fez Mestrado em
Modelos Animais de Inflamação e Doutoramento em Ciências Biomédicas. É Professora Auxiliar da
Faculdade de Medicina de Lisboa no Instituto de Bioquímica. Tem desenvolvido o seu trabalho de
investigação na área da Inflamação e Biologia Vascular, tendo diversos artigos publicados na área da
inflamação com a utilização de modelos animais. Tem ainda desenvolvido trabalho na área da
simulação matemática em conjunto com um grupo do CEMAT do Instituto Superior Técnico. Neste
momento está a desenvolver trabalhos de investigação na área da retinopatia diabética no grupo do
Prof. Miguel Castanho no Instituto de Medicina Molecular.

Conteúdo programático
O conteúdo programático do curso é dedicado à investigação científica, tema que é apresentado em
diferentes aulas teóricas ao longo do curso. Dentro da temática da investigação científica é dada
alguma relevância à inflamação, dado que é a temática abordada nas aulas práticas e no Journal Club
que os alunos farão no final do curso.
Algumas das temáticas apresentadas são:
- A resposta inflamatória
- Zebrafish como modelo de inflamação
- Biomarcadores de Inflamação na Doença Coronária Aguda
- Matemática no sistema cardiovascular
- Bem-estar e ética animal
- Computação Fisiológica
- In vitro vs in vivo: exemplo do desenvolvimento de um analgésico
- Drug resistance in bacterial cells
- Clinicians at the bench!
3
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Metodologia de ensino
O curso começa como uma breve explicação aos alunos sobre a forma como o curso decorrerá durante
a semana e como será efectuada a avaliação.
Ao longo da semana, os alunos têm aulas teóricas, em que se pretende apresentar várias temáticas
ligadas à investigação científica e/ou à temática do processo inflamatório que será explorado nas aulas
práticas. Nas aulas teóricas, que serão leccionadas por docentes da FMUL, mas também por docentes
convidados de outras instituições, será privilegiada a interação docente-discente para que os alunos
sejam motivados a fazer perguntas. Nas aulas práticas os alunos trabalharam em pequenos grupos e
poderão tomar contacto com um modelo animal de inflamação de modo a estudar um processo
inflamatório que será induzido na primeira aula prática. No último dia do curso os alunos, em grupo,
apresentam em Journal Club um artigo científico, que lhes é atribuído no início da semana.

Bibliografia
Para além dos artigos que os alunos apresentam em formato de Journal Club, e onde encontram
inúmeras referências bibliográficas relacionadas com a temática do curso, esta é alguma da
bibliografia que é recomendada durante o curso.







Barreiro O et al. Molecular cues guiding inflammatory responses. Cardiovascular Research (2010)
86, 174-182
Chen GY et al. Sterile inflammation: sensing and reacting to damage. Nature Reviews Immunology
(2010) 10, 826-837
Serhan CN et al. Resolution of inflammation: state of the art, definitions and terms. FASEB Journal
(2007) 21, 325-332.
Ley K et al. Getting to the site of inflammation: the leukocyte adhesion cascade updated. Nature
Reviews Immunology (2007) 7, 678-689.
MacDonald B et al. Cellular and molecular choreography of neutrophil recruitment to sites of
sterile inflammation. Journal of Molecular Medicine (2011) 89, 1079-1088
Philiipson M et al. The neutrophil in vascular inflammation. Nature Medicine (2011) 17, 1381-1390.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
O curso terá a duração de uma semana, no início do semestre par. São dedicadas cerca de 12h a aulas
teóricas, 11h a aulas práticas e 7h à preparação e apresentação do Journal Club.
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Critérios de avaliação
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL/
COMUM A TODAS AS OPTATIVAS
Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Assiduidade
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino
CLASSIFICAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA = 10
VALORES

ESCALA
0 Insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
0 (0 dias), 1 (1 dia), 2 (2 dias), 3 (3 dias), 4 (4 dias) e 5 (5
dias)
0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
Curso Livre Experimental

ESCALA

Avaliação prática dos alunos nas aulas
laboratoriais

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

Apresentação e análise crítica dos resultados
obtidos no contexto da prática laboratorial

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

Apresentação e discussão de um artigo em Journal
Club

0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 valores

Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Cursos livres experimentais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

5
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Introdução à investigação científica em
biologia molecular da célula
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º e 3º anos
Número de vagas – 25
Breve descrição da Unidade Curricular
O treino prático do método científico permite aos estudantes de medicina uma melhor integração
dos conhecimentos de ciência básica nos processos de decisão clínica, conduzindo à prestação de
melhores cuidados de saúde. Os futuros médicos precisam de desenvolver competências para avaliar
a qualidade e relevância dos novos dados com que irão ser constantemente confrontados ao longo
da sua vida profissional. Este estágio laboratorial pretende introduzir os estudantes ao rigor do
método científico aplicado à biologia humana, contribuindo para estimular as futuras gerações a
continuar a fazer avançar o conhecimento médico.
Em termos de objetivos específicos, ao completar com sucesso o estágio, o estudante será capaz de:
1. Conhecer e aplicar o método científico.
2. Executar técnicas laboratoriais de biologia celular e molecular e interpretar os resultados
obtidos.
3. Desenhar um protocolo experimental e apresentar os resultados obtidos sob a forma de um
relatório bem estruturado.
4. Compreender e avaliar criticamente um artigo cientifico.
5. Pesquisar fontes de informação “online”.
6. Investigar e resolver problemas, quer individualmente quer em grupo.
7. Apresentar e discutir oralmente as suas ideias.
8. Conceber e apresentar por escrito um projeto original de investigação científica.
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________

Equipa docente
Regente: Maria do Carmo Fonseca
Professora Catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Presidente do Instituto
de Medicina Molecular. Licenciou-se em Medicina (1983) e é doutorada em Biologia Celular (1988)
pela Universidade de Lisboa. Recebeu numerosas distinções, entre elas a Comenda Ordem de Sant’iago
de Espada (2001), o Prémio Ibérico de Ciência DuPont (2002), o Prémio Pessoa (2010) e o Prémio
Gulbenkian de Ciência (2007). É membro da European Molecular Biology Organization. Serve como
Editora do Journal of Cell Science e é autora de mais de mais de 150 artigos de investigação, que
totalizam cerca de 10 mil citações (h índex 52).
Equipa docente:
João António Augusto Ferreira, Professor Associado, Instituto de Biologia Molecular da FMUL;
Maria Teresa Tenório Figueiredo Carvalho Gonçalves, Sandra Cristina Bento Penisga Martins, Célia da
Conceição Vicente Carvalho, Francisco Javier Enguita Lombardo, Noélia Maria Fernandes Custódio e
Sérgio Alexandre Fernandes de Almeida, Professores Auxiliares, Instituto de Biologia Molecular da
FMUL;
Simão Teixeira da Rocha e Márcia Triunfol, Investigadores, Instituto de Medicina Molecular.

Conteúdo programático
O método científico. O estudante é confrontado com observações para, a partir delas, formular uma
hipótese testável, conceber uma experiência para a testar, interpretar os resultados no sentido de
validar ou refutar a hipótese, e gerar uma nova hipótese para avançar no conhecimento do processo
em estudo. Estes exercícios culminam na elaboração, por escrito, de um projeto original de
investigação científica.
Como se comunicam resultados científicos. O estudante é treinado na leitura, interpretação,
apresentação e discussão critica de um conjunto de artigos científicos.
Trabalho prático laboratorial. O estudante executa os seguintes protocolos experimentais: 1)
reprogramação de fibroblastos humanos em células estaminais pluripotentes induzidas (iPSCs); 2)
diferenciação de iPSCs em cardiomiocitos; 3) introdução de uma mutação patogénica no genoma de
iPSCs utlizando o sistema CRISPR/Cas9; 4) caracterização do impacto da mutação na estrutura e
função dos cardiomiocitos utilizando técnicas de RT-PCR, imuno-blot e imunofluorescência.

Metodologia de ensino
Aulas Práticas Laboratoriais e Aulas Teórico-Práticas.

2
________

Bibliografia
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-andthe-scientific-method/v/the-scientific-method
http://www.sciencemag.org/careers/2016/03/how-seriously-read-scientific-paper
http://www.ucl.ac.uk/ioe-writing-centre/plan-your-assignment/write-a-research-proposal

Local onde as atividades irão decorrer
Instituto de Biologia Molecular

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
O estágio decorre ao longo das duas últimas semanas de Julho, de 2º a 6º feira entre as 9 e as 16
horas. Aulas Práticas Laboratoriais: 30h. Aulas Teórico-Práticas: 15h. Horas de estudo: 54h.

Critérios de avaliação
A avaliação é baseada em dois componentes: (1) avaliação do desempenho, participação, assiduidade
e pontualidade do estudante ao longo do estágio - avaliação contínua - com uma classificação máxima
de 10 valores, e (2) avaliação do projeto de investigação apresentado por escrito no final do estágio com uma classificação máxima de 10 valores. A aprovação no estágio obriga a uma avaliação mínima
de 5 valores em cada um dos componentes e a uma classificação final mínima de 10 valores.

Creditação a atribuir: 3 ECTS
Tipologia

Carga horária

Cursos livres experimentais

30h contacto + 54h estudo

ECTS
3

3
________

