Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Fundamentos em Neurociências: técnicas
de imagiologia de cálcio e eletrofisiológicas
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º e 3º ano,
2 semestre, do MIM
N.º de vagas: 3 a 5
Breve descrição da Unidade Curricular
A Unidade Curricular Optativa proposta, Fundamentos em Neurociências: técnicas de imagiologia de
cálcio e eletrofisiológicas, tem como objetivo fornecer aos alunos as bases fundamentais do raciocínio
científico na área das neurociências e promover o contacto com a prática laboratorial dando enfase a
registos eletrofisiológicos extracelulares no hipocampo e imagiologia de cálcio em culturas primárias
de astrócitos.

Equipa docente
Regente: Sandra Vaz
Sandra Vaz
Sandra Vaz nasceu em Lisboa em 1978 e licenciou-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa em 2005. Obteve o grau de Doutor em ciências Biomédicas, na especialidade
de Neurociências em 2011, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O seu
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doutoramento foi realizado no Instituto de Medicina Molecular e Instituto de Farmacologia e
Neurociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal e na Universidade de
Copenhaga, Dinamarca.
É Investigadora de Pós-doutoramento no Instituto de Medicina Molecular e Professora Auxiliar a 0%
de Farmacologia na Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. Coordena um grupo de
investigação que estuda a função dos astrócitos a nível da sinapse, e que está inserido no grupo da
professora Ana Maria Sebastião. Orientou 5 teses de mestrado e orienta, neste momento, uma tese
de doutoramento e três teses de mestrado. É autora de 20 artigos científicos e inúmeras comunicações
apresentadas em conferências nacionais e internacionais.
Maria José Diógenes
Maria José Diógenes, nasceu em Lisboa em 1977, licenciou-se, no ano de 2001, em Ciências
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. Em 2003 terminou o Mestrado em
Neurociências na Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. Obteve o grau de Doutor na
especialidade de Neurociências em 2009 pela Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa e obteve
o título de agregada em 2018.
É Professora Auxiliar de Farmacologia e Neurociências na Faculdade de Medicina, Universidade de
Lisboa. Coordena um grupo de investigação que tem como objetivo o estudo de situações fisiológicas
(envelhecimento) ou patológicas (Doença de Alzheimer e Síndrome de Rett) nas quais exista
desregulação dos efeitos de fatores neurotróficos. Orientou cerca de quinze teses de mestrado e uma
tese de doutoramento. Orienta, neste momento, cinco estudantes de doutoramento e um de
mestrado. É autora de várias publicações incluindo artigos em revistas internacionais e capítulos de
livros.

Conteúdo programático
Os alunos deverão assistir a três aulas teóricas, a três aulas práticas e a uma aula teórico-prática:
Aulas Teóricas: Nas aulas teóricas serão abordados fundamentos básicos sobre o funcionamento do
sistema nervoso. Serão lecionadas os fundamentos teóricos de técnicas experimentais relevantes na
área das neurociências, nomeadamente, registos eletrofisiológicos, imagiologia de cálcio,
comportamento animal, estudo da neurogénese e neuroinflamação.
Aulas Práticas: As aulas práticas terão a duração de 5 horas. No início da aula será feita uma introdução
ao tema, uma sumula dos métodos a utilizar e será apresentado o objetivo da atividade experimental.
Na segunda parte da aula os alunos executarão o trabalho experimental proposto.
Aula Prática 1: Preparação de culturas primárias de astrócitos e de fatias agudas de hipocampo
de rato.
Objetivo: Obtenção de material biológico para as aulas práticas 2 e 3.
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Aula Prática 2: Imagiologia de cálcio em culturas primárias de astrócitos.
Objetivo: Obtenção e modulação dos transientes intracelulares de cálcio.

Aula Prática 3: Registos eletrofisiológicos extracelulares em fatias de hipocampo.
Objetivo: Obtenção e modulação de registos extracelulares na região CA1 do hipocampo.

Aula Teórico-Prática: Nesta aula, os alunos apresentarão e discutirão o trabalho experimental
desenvolvido.

Metodologia de ensino
O ensino desta unidade curricular contará com 3 aulas teóricas, 3 aulas práticas e uma aula teóricoprática. Após as aulas prática os alunos deverão elaborar um pequeno relatório sob a forma de artigo
constituído por introdução teórica, objetivo, resultados e discussão.
As aulas da Unidade Curricular Optativa proposta, Fundamentos em Neurociências, Fundamentos em
Neurociências: técnicas de imagiologia de cálcio e eletrofisiológicas, serão organizadas da seguinte
forma:
1) Aulas Teóricas: Estas aulas teóricas terão um carater expositivo por parte dos docentes e
servirão para consolidar os fundamentos teóricos necessários para a realização das atividades
experimentais propostas. Cada aula teórica tem uma duração de uma hora sendo a unidade
curricular constituída por três aulas teóricas.
2) Aulas Práticas: As aulas práticas serão inseridas em projetos a decorrer no Instituto de
Farmacologia e Neurociências. Os alunos terão a oportunidade de executar o trabalho
experimental e discutir os resultados obtidos em cada experiência. As aulas práticas têm uma
duração de 5 horas e realizar-se-ão em 3 dias consecutivos.
1) Aula Teórico-Prática: Na aula teórico-prática, com duração de duas horas, os alunos
apresentarão e discutirão o relatório desenvolvido.

Esta unidade curricular corresponderá a 2 ECTS, de acordo com a tabela 1 e serão aceites entre 3-5
alunos.

Bibliografia
Bibliografia específica que será adaptada ao trabalho experimental a ser efetuado, nomeadamente
artigos científicos sugeridos pelos docentes.
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Local onde as atividades irão decorrer
Não aplicável

Plano de estudos

Horas

Nº

Contacto

Docentes
Estudo
Sandra Vaz

Aula Teórica

3

3

10

Maria José
Diógenes

Aula Prática

3

15

16

Sandra Vaz

Aula TeóricoPrática

Sandra Vaz
1

2

10

20

36

Maria José
Diógenes

56 / 2ECTS

Tabela 1. Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo

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

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações diferentes se o objetivo for dar
mais valor a alguns itens

Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias

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

Reflexão crítica escrita sobre a optativa

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

Assiduidade

Escala a ser adaptada consoante o número de dias

Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino

0 Não cumpre; 1 cumpre
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AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
ESCALA

Fundamentos de Neurociências: técnicas de imagiologia de
cálcio e eletrofisiológicas
(Prof. Sandra Vaz e Prof. Maria José Diógenes)

Capacidade para expor, por escrito, o trabalho realizado no 0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
laboratório, de forma sintética, clara e com rigor científico (Relatório Muito bom; 4 Excelente
do trabalho experimental realizado)
Capacidade para expor, oralmente, o trabalho realizado no 0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
laboratório, de forma sintética, clara e com rigor científico Muito bom; 4 Excelente
(Apresentação oral do trabalho experimental realizado)
Interesse e desempenho nas aulas

0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
Muito bom; 4 Excelente

Classificação específica máxima = 10 valores

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

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

Itens específicos a serem definidos por cada
optativa

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

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA

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

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Alcoologia e consequências do Consumo Nocivo de
Álcool na Comunidade

Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 4 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A Disciplina de Alcoologia e consequências do Consumo Nocivo de Álcool na Comunidade dirige-se aos
alunos da FML e tem como finalidade dar-lhes a conhecer como o consumo nocivo de álcool é
responsável por consequências biopsicossociais constituindo um importante problema de saúde
pública. Os alunos no final do Curso devem ficar capacitados a realizar uma abordagem adequada face
a doentes que tenham um consumo nocivo de álcool usando para tal os métodos não farmacológicos
e farmacológicos reconhecidos como eficazes.
Objetivos gerais


Sensibilizar para os problemas relacionados com o consumo nocivo de álcool



Conhecer os vários padrões de consumo do álcool



Divulgar novas metodologias de abordagem ligados aos problemas do álcool



Capacitar os profissionais de saúde para o diagnóstico e tratamento do consumo excessivo de
álcool

Objetivos específicos


Formação sobre técnicas de deteção de problemas relacionados com o álcool



Critérios de diagnóstico



Formação em intervenções breves de base motivacional para a intervenção
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________



Critérios de seguimento e referenciação a cuidados secundários



Abordagem não farmacológica e farmacológica

Equipa docente
Professor Auxiliar Médico
Mestre em Psiquiatria FML
Médico Medicina Geral e
Familiar
Pediatra
Medicina Ocupacional
Enfermeiro Militar

Rui Tato Marinho
Teresa Sá Nogueira
Frederico do Rosário
Ines Santos
Jorge Barroso Dias
Luis Pereira

Faculdade de Medicina de Lisboa
Hospital Beatriz Ângelo
Faculdade Medicina Lisboa – Administração
Regional de Saúde
Pediatra
Medicina do Trabalho - Saúde Ocupacional
Forças Armadas

Conteúdo programático
Conteúdos por tipo de atividade lectiva
1.Noções de Epidemiologia e etiologia dos problemas ligados ao álcool. Níveis de risco. Diagnóstico e
instrumentos de deteção.


Prof. Doutora Cristina Ribeiro e Dr. Frederico do Rosário

2.Introdução á abordagem motivacional. As estratégias e as técnicas da abordagem motivacional
aplicadas ao consumo nocivo de álcool.


Prof. Doutora Cristina Ribeiro

3. Dependência alcoólica. Sintomatologia da Dependência e Tratamento da dependência alcoólica.
Critérios para referenciação a Cuidados Saúde Secundários


Mestre Dra. Teresa Sá Nogueira

4. Projeto OMS e Europeus – Problemas Ligados ao álcool – participação de Portugal


Prof. Doutora Cristina Ribeiro

5. Consumo excessivo de álcool em populações específicas. Álcool e mulher.
Álcool e a Família. Caracterização e abordagem.


Prof. Doutora Cristina Ribeiro e Mestre Dra. Teresa Sá Nogueira

6. Tema de atualidade em Saúde – Álcool e jovens - Seminário Temático.


Prof. Doutor Rui Tato Marinho

7. Apresentação e discussão dos efeitos do consumo de álcool a nível laboral


Mestre Jorge Barroso Dias

8. Apresentação e discussão dos efeitos do consumo de álcool nas Forças Militares


Mestre Major Luis Pereira
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Metodologia de ensino


Aulas teóricas que incluem conteúdos programáticos de carácter epidemiológico e clinico.



Aulas teórico práticas e práticas em pequenos grupos que se desenvolvem mediante uma
metodologia ativa



Aulas práticas em pequenos grupos onde se aplicam os conceitos abordados e em que se
treinam competências na intervenção com base em técnicas de role-play.



Estudo de casos: Apresentação e análise de casos clínicos



Visualização de vídeos: Projeção de pequenos vídeos, entrevistas clínicas com objetivo de
análise e discussão posterior

O número de alunos deverá não exceder trinta (20 alunos).

Bibliografia
Marinho R. “Perspectiva médica sobre taxa de alcoolemia de 0.2mg/m”. R. Rev Port Clín Geral 2001;17:471 -86.

Marinho R. “O álcool e jovens”. Rev Port Clín Geral 2008;24:293-300.
Ribeiro C. “Family medicine approach to alcohol consumption: detection and brief interventions in
primary health care”. Acta Med Port 2011;24 Suppl 2:355-68
Ribeiro. C “Papel do médico na detecção e intervenção nos problemas ligados ao álcool a nível dos
Cuidados de Saúde” Rev Port Clin Geral 2004;20:101-18.
Ribeiro. C. "Álcool "Impacto no indivíduo e na sociedade. Qual o papel dos Cuidados de Saúde
Primários?"Rev Port Clin Geral 2008;24:269-74.
Ribeiro, C. Problemas Ligados ao álcool na Europa. Que estratégias são necessárias? Revista
dependências, Março/Abril 2007,12. Lisboa: IDT, IP.
Clemente, F. e Ribeiro C, Prevenção dos problemas ligados ao álcool em cuidados primários de saúde.
Rev Port Clin Geral 2008;24:317-22.
Sá Nogueira T e Ribeiro C. Abordagem terapêutica da dependência alcoólica Rev Port Clin Geral
2008;24:305-16.
Ribeiro, C. Impactos do álcool e estratégias de intervenção. Rev Port Clin Geral 2008;24:323-29.
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Ribeiro, C. Algumas Reflexões sobre consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos
na população. Rev Port Clin Geral 2011; 27:334-336.

Livros e Manuais
Álcool e Cuidados de Saúde. Recomendações Clínicas para a Deteção e “Intervenções Breves”.
http://www.apmgf.pt/ficheiros/Orientacoes_final.pdf
Como atuar perante o consumo de álcool.
http://old.apmgf.pt/files/54/documentos/20110705164044336260.pdf
Quanto é que bebo? Será que bebo demais?
http://old.apmgf.pt/files/54/documentos/20110705164035368977.pdf
Álcool e Problemas ligados ao álcool em Portugal. Maria Lucília Mercês de Mello et al.- www.dgs.pt
Websites
Nacionais
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/politica+da+saude/discussao
/arquivo/plano+alcool.htm
Plano Nacional de Redução dos Problemas Ligados ao Álcool - Adobe Acrobat - 363 Kb
OMS
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index.html





WHO Counterparts meeting 8 - 11 February 2011
WHO Global strategy to reduce the harmful use of alcohol
WHO Global Information System on Alcohol and Health
Alcohol fact sheet

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/147732/RC61_wd13E_Alcohol_111372_ver2
012.pdf
Europa
http://ec.europa.eu/health/alcohol/policy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0625en01.pdf
Outros sites de interesse
Alcohol Concern
Alcohol control database of the WHO Regional Office for Europe
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AlcoholMD Medical Website Alcohol Abuse and Addiction
Australian Alcohol Guidelines by the Australian Government
American Academy of Family Physicians
American Psychiatric Association
American Society of Addiction Medicine
Eurocare. European Council for Alcohol Research Rehabilitation and Education
European Review Group on Prevention and Health promotion in Family Medicine in General Practice
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
The ELSA project (Enforcement of national Laws and Self-regulation on advertising and marketing of
Alcohol)
WHO/Europe. World Health Organization. Regional Office for Europe
World Organization of Family Doctors
Revistas e jornais da temática
Revistas e jornais
Alcohol - http://www.alcoholjournal.org/
Alcohol and Alcoholism
The American Journal of Drug and Alcohol Abuse
Journal of Studies on Alcohol and Drugs
Current Alcohol Research (Gateway website): This website monitors, summarizes, and provides
links to current alcohol research articles
Alcoholism: Clinical & Experimental Research
Drug & Alcohol Dependence
Addiction
British Medical Journal
Primary Health Care Journal
Primary Health Care Research & Development
ISAJE Member Addiction Journals and links

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Total em Horas: 20 horas

Estudo: 36 horas
5
________

Critérios de avaliação
A avaliação da aprendizagem é realizada por uma avaliação contínua durante o Curso em função da
participação e avaliação realizada no final da Disciplina por um teste de Escolha Múltipla.
A avaliação da aprendizagem Qualitativa: aprovado, não aprovado ou não avaliado.
A avaliação da aprendizagem Quantitativa: 20 valores com teste de Escolha múltipla.

Matriz de avaliação transversal a todas as optativas
Parâmetros de Avaliação Transversal a todas as
optativas
Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa

Níveis da Escala

Assiduidade/pontualidade
Conduta apropriada ao contexto de ensino

0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom;4
excelente
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente;4
excelente
0 Não cumpre; 1 cumpre;
0 Não cumpre; 1 cumpre;

Classificação máxima possível

10 Valores

Matriz de avaliação específica em cada optativa
Parâmetros de Avaliação Transversal a todas as
optativas
Nível de conhecimentos teóricos
Capacidade de trabalho em equipa
Intervenção e discussão durante as sessões
Capacidade de aplicação das ferramentas
utilizadas

Níveis da Escala
Ponderações a serem definidas *
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom;4
excelente
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom;4
excelente
0 Não cumpre; 1 cumpre;
0 Não cumpre; 1 cumpre;

10 Valores**
Classificação máxima possível

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h
estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Anestesiologia e Reanimação
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Objetivos Gerais
Abordagem da Anestesiologia nas suas competências específicas, Medicina Perioperatória, Medicina
de Emergência, Medicina da Dor e Medicina Intensiva.
Objetivos específicos
Abordagem de temas transversais a diversas especialidades integrados nestas competências, nas
áreas de avaliação e preparação dos doentes de risco, monitorização e ventilação de suporte,
metodologia da anestesia geral, anestesia loco regional e sedação, fluidoterapia e gestão da
transfusão, reanimação cardiorespiratória, abordagem da dor aguda e da dor crónica.
Integração na atividade do Bloco operatório do doente a anestesiar e na sunidades de cuidados
críticos e intermédios cirúrgicos.

Equipa docente
Dra. Filipa Lança Rodrigues
Assistente Graduada, Responsável do internato de anestesiologia no CHLN assim como do apoio a
programa Erasmus e orientação de trabalhos finais na área de mestrado integrado em Medicina.
Responsável pela colaboração com a Faculdade de Farmácia no âmbito do serviço no estágio efetuado
por estudantes da faculdade de farmácia no CHLN.
Responsável da área de anestesiologia em obstetrícia e chefe de equipa de urgência de anestesiologia.
Curso de Pós Graduação em Gestão em Saúde no ISCTE e em atual fase de doutoramento.
1
________

Vice presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Competência em Emergência Médica e
Gestão em saúde pela Ordem dos Médicos.

Dra. Alexandra Resende
Assistente Graduada, responsável da área de Anestesiologia em Ortopedia e chefe de equipa de
urgência de anestesiologia. Pós Graduação em Epidemiologia pela FMUL.
Dra. Idalina Gonçalves
Assistente Graduada, responsável da área de Anestesiologia em Cirurgia Plástica. Chefe de equipa de
urgência de anestesiologia. Formadora de SBV e SAV. Exerce atividade como intensivista na Unidade
de Queimados.

Dra. Teresa Fontinhas
Responsável da Unidade Multidisciplinar de Dor e Chefe de equipa de urgência. Exerce atividade como
Intensivista na Unidade de Queimados. Competência em Medicina da Dor.

Conteúdo programático
Avaliação do risco do doente a cirurgiar ou submetido a exames necessitando de anestesia ou
sedação.
Anestesia geral, loco regional ou sedação
Noções de farmacologia em Anestesiologia
Monitorização e Ventilação em anestesiologia
Fluidoterapia e gestão de sangue e derivados
Reanimação cardio respiratória
Dor aguda pós operatória
Dor Crónica
Abordagem do doente no bloco operatório
Familiarização e manipulação do processo anestésico através de gestos controlados e tutorados.
Familiarização com a estadia do doente na Unidade de Cuidados Pós anestésicos e intermédios pós
cirúrgica.

Metodologia de ensino
Discipline Based Teaching,integrando os conhecimentos adquiridos durante o curso de medicina.
Resolução de problemas e tomada de decisões e atitudes

2
________

Dinamização para compreender a importância do trabalho em grupo e ser capaz de nele se inserir

Bibliografia
Humberto Machado, Manual de Anestesiologia, 2013, Lidel
Textos cedidos pela disciplina

Local onde as atividades irão decorrer
Laboratório de práticas clinicas de Anestesiologia. Blocos Operatórios do CHLN e Unidades de
Cuidados Intensivos e Pós-operatório de Anestesia.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Teórico práticas 20h e 36h de estudo.

Critérios de avaliação
De acordo com matriz sugerida pelo Conselho Cientifico

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: ANTROPOLOGIA DIGITAL
Ano letivo – 2019/2020
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2.º ao 5.º
ano
Número de vagas – 20
Breve descrição da Unidade Curricular
O campo da antropologia digital procura compreender de que forma as tecnologias digitais
são mediadas nas nossas vidas e alteram vivências, comportamentos e técnicas. As teorias
e métodos da antropologia permitiram compreender a relação do ser humano com o digital e
as implicações sociais e culturais dos media são muito vastas quer pela nova circulação de
informação e de infraestruturas digitais quer pelas formas de aumento e melhoramento digital.
A antropologia digital mostrou como se estabeleceram novas relações entre a virtualidade e
a materialidade, detalhou o impacto das novas bases de dados e big data e da reorganização
e democratização do poder pela alteração da participação pública. O médico parece cada vez
mais integrado num funcionamento digital na sua praxis bem com é-lhe hoje exigido que
compreenda as dinâmicas dos indivíduos e comunidades num mundo digital. O digital
configura a forma como entidades nosológicas se apresentam, a interação médico-doente, a
constelação dos sintomas descritos e, também, um local onde comportamentos desviantes
específicos parecem organizar-se – incluem-se nestes o exemplo do “gaming”.
É assim fundamental conhecer os novos funcionamentos individuais e de grupo e como
reconfigurar a interação médico doente. Aqui, ainda, novas contribuições na área da
________
1

inteligência artificial parecem intersectar todos estes dados e possibilitar cenários impares não
antes acessíveis na interação humano-máquina. Esta cadeira pretende um aprofundamento
do conhecimento das novas formas de interação humano-computador e, mediado por este,
humano-humano por forma a entender áreas emergentes de patologias, investigação e prática
da medicina.

Equipa docente
REGENTE: Luís António Proença Duarte Madeira
Luís Duarte Madeira, MD, PhD Médico Psiquiatra, licenciado em Medicina pela Universidade
de Lisboa em 2008 (classificação final no percentil 100 a nível nacional), trabalha no Centro
Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) e Hospital CUF Infante Santo. Mestre em Filosofia pela
Universidade de Central Lancashire (2013) e doutorado em Psiquiatria e Saúde Mental pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (2017). Professor Auxiliar de Ética e
Deontologia Médica e de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É
ainda, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, indigitado pela
Assembleia da República, desde 2015, e Psicoterapeuta pela Sociedade Portuguesa de
Psicoterapia Centrada no Cliente e Abordagem Centrada na Pessoa.
Henrique Martins, MD, PHD Pós-Graduação em “Gestão de Unidades de Saúde”, Católica
Lisbon School of Business and Economics - Universidade Católica Portuguesa (2002);
Internato Geral, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (2002); Mestrado - MPhil in
Management Studies - tese: “Management Education for Medical Students: Perspectives from
the UK and Portugal”. Judge Business School, University of Cambridge (2003); Doutoramento
- PhD in Management Studies, tese: “The use of Mobile Information Communication
Technology in Clinical Settings”, Judge Business School, University of Cambridge; Mestrado
- Master en HIV/SIDA, tese: “Late presenters, unnoticed presenters and unsuspicious
presenters: heath and economic impacts of anticipated HIV diagnosis”. Faculdade de Medicina
da Universidade de Barcelona (2009); Presidente do Conselho de Administração da SPMS –
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE desde 25 de abril de 2013 à data;
Coordenador Nacional do projeto epSOS e representante nacional para eHealth Network
(2012 -à data); Professor Convidado na Católica Lisbon School of Business and Economics –
Universidade Católica Portuguesa e coordenador dos programas de executivos na área da
Saúde (2007 - à data);

________
2

João Francisco Cardoso Gante, PhD Mestre em Engenharia eletrotécnica pela Faculdade
de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Doutorado em engenharia
eletrotécnica, INESC-ID, Instituto Superior Técnico. Atualmente engenheiro de machine
learning na Nplan.
Sofia Paulino, MD Médica, licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, Assistente Hospitalar do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Doutoranda em Psiquiatria e
Saúde Mental com o tema “Utilização problemática da Internet - entidade nosológica ou
patoplastia sintomática geracional?
Rui Marçalo, MD, MA, Médico, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, Mestre em User-to-Computer Interface pela Carnegie Mellon, Presentemente
Ux-Designer em Edimburgo

Conteúdo programático
• Conceitos fundamentais de antropologia para a medicina
• Desconstruindo os mitos do “digital”
• Inteligência artificial
• Antropologia e Media Social (inc. Gaming)
• Ux Design: interface entre humano e computador
• Dados e coleções digitais: Novas Plataformas
• Tele-medicina: reconstruindo a relação medico-doente
Objectivos:
Gerais
•Sensibilizar o aluno ao campo de Antropologia digital
•Conhecer as áreas particulares da Antropologia digital
• Reconhecer as aplicações na prática clínica e investigação em medicina
Específicos
• Distinguir os diferente conceitos deste campo de conhecimento (como exemplo:
inteligência artificial)
• Introduzir perspetivas antropológicas da cultura do digital e tecnológico
• Capacitar os alunos de competências não tradicionais de comunicação e de avaliação
prática no digital na área da interação humana e médica;
________
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• Providenciar acesso a ferramentas para estudos na área de antropologia digital entre as
tecnologias, o digital e os humanos
• Escrever um projeto de investigação centrado nas tecnologias e no digital

Metodologia de ensino
Aulas Teóricas
Visita de estudo
1º dia - 10 horas de contato
08h-10h T Conceitos fundamentais de antropologia para a medicina – Luís Madeira
10h-12h T Desconstruindo os mitos do “digital” - Luís Madeira
13h-15h T Inteligência artificial - João Gante
15h-17h T Problemas em contexto Antropologia Digital (inc. Gaming) Sofia Paulino
17h-19h T Ux Design: interface entre humano e computador - Rui Marçalo

2º dia - 6 horas de contato
08h-10h T Dados e coleções digitais: Novas Plataformas - Henrique Martins
10h-12h T Tele-medicina: reconstruindo a relação medico-doente – Henrique Martins
14h-16h TP Painel de discussão e preparação de ensaios
3º dia 4 horas de contato
08h-12h P Visita a departamento de informática SNS (SPMS?)

Bibliografia
• Horst, H. A., & Miller, D. (2013). Digital Anthropology. A&amp;C Black.
• Telehealth and Mobile Health. (2015). Telehealth and Mobile Health. CRC Press
• Pertierra, A. C. (2018). Media Anthropology for the Digital Age. John Wiley & Sons.
• Boellstorff, T. (2008). Coming of Age in Second Life. Princeton University Press.
• Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., et al.
(2016). How the World Changed Social Media. UCL Press.
• Pink, S. & Lanzeni, D. (2016). Digital Materialities. Bloomsbury Publishing.
• Hjorth, L., Horst, H., Galloway, A., & Bell, G. (2017). The Routledge Companion to
Digital Ethnography (1st ed.). Taylor & Francis.

________
4

• Ginsburg, F. 2008 Rethinking the Digital Age. In D. Hesmondhalgh, D and J. Toynbee The
media and social theory. London: Routledge

Local onde as atividades irão decorrer
(aplicável apenas a atividades a decorrer fora da FMUL)

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contato e 36h de estudo

Critérios de avaliação
Avaliação Transversal (10 valores)
- Participação e envolvimento nas aulas - 0 Insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom;
4 excelente
- reflexão crítica escrita sobre o tema - 0 Insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom
- Assiduidade - 0 - 0 a 12 horas ; 1 - 12 a 20 horas
- Pontualidade - 0 - não cumpre; 1 - cumpre
- Conduta/postura apropriada - 0 - não cumpre; 1 cumpre

Avaliação específica (10 valores)
- Apresentação de ensaio sobre tema na área da antropologia digital –
0 Insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

________
5

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Antropologia Médica
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Contribuir para o enquadramento sociocultural do ato médico.
Objetivo geral
-

Sensibilizar para a pluralidade de abordagem das diversas ciências sociais sobre os
problemas da medicina, da saúde, da doença, da morte e do enquadramento
sociocultural do ato médico.

Objetivos específicos
-

-

Qualificar para lidar com a dimensão sociocultural da relação médico-doente em vários
contextos profissionais;
Contribuir para o desenvolvimento de um projeto profissional tendo em atenção à sua
envolvente sociocultural.

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 (ISCSP-UTL) e em Sociologia (ISCTE), com

1
________

Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela Faculdade Complutense de
Madrid.
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
I – Antropologia da Saúde
• Conceitos fundamentais e orientações teóricas da investigação em Antropologia da Saúde.
• Representação do mundo e representação sociocultural do binómio saúde/doença e suas
funções na sociedade.
• Fatores culturais que influenciam e predizem atitudes e comportamentos em relação à
saúde/doença.
• Práticas e sistemas terapêuticos em contextos culturais diferenciados.
• Antropologia cultural e educação e promoção da saúde.
II – Sociologia da Saúde
• Conceitos fundamentais e orientações teóricas da investigação em Sociologia da Saúde.
• Fatores socioculturais determinantes da saúde/doença.
• Evolução do papel e estatuto social do doente/utente da sociedade industrial até às atuais
transformações em curso.
• Mudança social e evolução e natureza das profissões de saúde na sociedade atual.

Metodologia de ensino
Teórico-prática. Trabalho de campo comunitário em que os alunos, através da observação
participante, captam as representações de saúde/doença e práticas terapêuticas em contato
direto com profissionais de saúde, doentes e população.

Bibliografia
Barbosa, A. (1984). A sensibilidade cultural do profissional de saúde. Revista Portuguesa de
Saúde Pública, 2 (4), 5 12.

2
________

Barbosa, A. (1985). O clínico geral e a sabedoria popular e educação para a saúde. Revista
Portuguesa Clínica Geral, 8: 19 23.
Helman, C.G. (2003). Cultura, saúde e doença. 4ª ed. Porto Alegre: ARTMED.
Scambler, G. (2003). Sociology as applied to medicine. 5th ed. London: Saunders.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contacto (Teóricas (T): 2h; Práticas (P): 18h); 2 dias (9 horas diárias) numa semana em
Setembro e em Fevereiro no início de cada semestre

Critérios de avaliação
Relatório sobre trabalho de campo que será apresentado e discutido no local.
Avaliação específica
Critérios
1. Capacidade de análise e reflexão crítica (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom; 3- Muito bom; 4Excelente)
2. Capacidade de trabalho em equipa (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
3. Qualidade da apresentação pública (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
4. Capacidade de autoaprendizagem (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)

Creditação a atribuir: 1 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Cardiologia
Ano letivo: 2018-2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Número de vagas - 15 + 2 Erasmus
Breve descrição da Unidade Curricular
Na disciplina optativa de Cardiologia pretende-se que o ensino seja efectuado de forma intensiva e em
exclusividade e que os alunos possam experienciar de forma intensiva a prática da Cardiologia nas suas
várias vertentes, tal como é praticada na actualidade.
O objectivo fundamental deste ensino é fornecer aos alunos uma vivência clínica da actividade
cardiológica predominantemente no Sector do Internamento e na Unidade de Cuidados Intensivos,
eventualmente no Sector do Ambulatório.
Sendo um ensino de tipo essencialmente prático e aplicado à clínica, não haverá tempo suficiente para
a aquisição de conhecimentos científicos diversificados e aprofundados. No entanto, os principais
temas de cardiologia – com realce para o aspecto terapêutico – serão abordados também em sessões
práticas e seminários interactivos.
Embora os alunos não possam treinar técnicas complementares de diagnóstico ou de tratamento,
terão oportunidade de assistir à realização de várias das mais relevantes e avançadas, reflectindo a
prática actual da Cardiologia, e discutindo com os docentes e suas indicações e limitações.

Equipa docente
REGENTE: Prof. Fausto J. Pinto
Docentes:
-

Prof. Ana G. Almeida – Professora Associada com Agregação, médica cardiologista
Prof. Daniel Caldeira – Professor Auxiliar, médico cardiologista
Prof. Luis B. Rosário – Professor Auxiliar, médico cardiologista
1
________

-

Prof. Dulce Brito – Professora Auxiliar, médica cardiologista
Prof. Ana Abreu – Professora Auxiliar, médica cardiologista
Dr. Eduardo Oliveira – Assistente FMUL, médico cardiologista

Conteúdo programático
Serão incluídas cinco áreas fundamentais nesta disciplina que não se esgotam nos temas mas cobrem
outras subáreas afins: 1. Cardiopatia valvular; 2. Novas terapêuticas em Cardiologia; 3. Cardiopatia
coronária; 4. Insuficiência cardíaca; 5. Prevenção e Reabilitação cardíaca. Como subáreas, serão
cobertas as seguintes: arritmias, miocardiopatias, imagiologia cardíaca, prognóstico e estratificação de
risco.

Metodologia de ensino
O ensino é constituído por 20h de contacto e 36 de estudo individual ou em pequenos grupos
(dependendo do número de inscritos). Nas horas de contacto, o ensino/aprendizagem será constituído
por vários formatos de aulas: 1. Revisão de guidelines, com envolvimento activo dos alunos; 2.
Seminários interactivos; 3. Assistência e vivência de procedimentos clínicos, diagnósticos ou
terapêuticos avançados.

Bibliografia principal
Website da ESC: www.escardio.org/guidelines - European Society of Cardiology Guidelines
Website do ACC: www.acc.org - American College of Cardiology Guidelines
Website do AHA: www.aha.org - American Heart Association Guidelines
Kasper, Braunwald, Fauci, Hauser, Longo, Jameson (ed). (2018). Harrison's Principles of Internal
Medicine. 19th Ed. McGrawHill
Braunwald's Heart Disease : a Textbook of Cardiovascular Medicine. Edited by Douglas L. Mann,
Douglas P. Zipes, Peter Libby, Robert O. Bonow Eugene Braunwald; 10th Edition, 2015. Philadelphia,
PA. Elsevier/Saunders.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de contacto e 36 horas de preparação.

Critérios de avaliação
Avaliação Transversal comum a todas as actividades optativas
1) Participação / interesse / envolvimento /capacidade de sugerir melhorias - 0 Insuficiente; 1
cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente

2
________

2) Reflexão crítica escrita sobre a atividade optativa - 0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente

3) Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino - Pontualidade - 0 Não cumpre; 1 cumpre
4) 0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom; 4 excelente
5) Assiduidade – Presença obrigatória em 3 das 5 aulas
Classificação Final: máximo=10 valores
Avaliação Específica
Elaboração de trabalho escrito sobre um tema da Cardiologia, com 10 páginas em Times New Roman
12, 1,5 espaço.
Classificação específica máxima=10 valores

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Disciplina de Patologia e Cirurgia Oral e
Maxilo Facial
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 5 º ano
Número de Vagas - 12
Breve descrição da Unidade Curricular
OBJECTIVOS GERAIS
Pretende-se introduzir os alunos nas áreas das especialidades de Estomatologia e Cirurgia Maxilo Facial
nas suas vertentes de Patologia e Cirurgia.
OBJECTIVOS ESPECIFICOS.
No final do período de ensino o aluno deverá ser capaz de: 1. Efectuar uma boa história clínica e exame
objectivo orientada para a patologia oral e maxilo facial conhecendo os meios complementares mais
relevantes; 2. Conhecer as principais patologias com origem nesta região incluindo a patologia
oncológica 3. Reconhecer as manifestações orais e maxilo faciais das doenças sistémicas. 4. Conhecer
o tratamento das complicações infecciosas da região oral e maxilo facial nomeadamente as celulites e
abcessos faciais de origem dentária ou não. 5. Conhecer os procedimentos clínicos a tomar nas
situações de urgência incluindo os traumatismos dentários, orais e maxilo faciais. 6. Conhecer a
relevância da patologia oral em saúde pública. 7. Reconhecer as grandes síndromes mal formativos
que afectam a região oral e maxilo e facial. 8. Conhecer as possibilidades terapêuticas actuais em
cirurgia oral (nomeadamente nas malformações oro faciais, e recuperação funcional da mastigação).
9. Saber diagnosticar a dor facial e conhecer os seus princípios terapêuticos.

1
________

Equipa docente
Francisco Salvado e Silva: Doutorado pela Faculdade de Medicina de Lisboa (Cirurgia Maxilo
Facial); Médico ; Especialista em Estomatologia ; Director de Serviço ;
Ivo Alvares Furtado: Doutorado pela Faculdade de Medicina de Lisboa (Anatomia); Médico ;
Especialista em Estomatologia ; Assistente Graduado ;
Maria João Alves de Castro: Médico ; Especialista em Estomatologia ; Assistente Graduado ;
Especialista em Ortodontia pela Universidade de Bergen e Ordem dos Médicos; Responsável
pela área de Fendas malformações faciais do CHLN no European Reference Center – CRANIO
Paulo Palmela: Médico ; Especialista em Estomatologia ; Assistente Graduado ; responsável
pela Consulta de Medicina e Oncologia Oral ; Estomatologista na Consulta multidisciplinar de
Oncologia Cervico facial do CHLN

Conteúdo programático
Diagnóstico em Patologia e Cirurgia Oral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manifestações orais de doenças sistémicas.
Principais lesões patológicas orais e maxilo faciais
Introdução á traumatologia dentaria oral e maxilo facial.
Dor facial.
Malformações oro faciais mais frequentes.
Infecções da região oral e maxilo facial.
Incisões retalhos e suturas na área oro maxilo facial

Metodologia de ensino
A disciplina comporta os seguintes componentes de ensino/aprendizagem:
1.

Aulas teóricas expositivas (nas instalações do serviço de Estomatologia) com o objectivo de
divulgação e estimulação do interesse pelo tema e com o seguinte horário / programa:
a. Exame da Cavidade Oral e Maxilo facial
b. Exames complementares utilizados na área oro maxilo facial
c. Patologia Oncológica oral e Maxilo facial
d. Diagnóstico e tratamento das infecções oro maxilo faciais
e. Patologia das glândulas salivares
f. Malformações crânio faciais
2. Ensino tutelado prático integrado no serviço de Estomatologia do Hospital de Santa Maria
(consulta, seguimento de doentes internados com patologia sistémica e necessidade de
cuidados orais e maxilo faciais, cirurgia de ambulatório e bloco operatório).
3. Curso de incisões, retalhos e suturas da área oro maxilo facial em modelo animal .

Bibliografia
2
________

1. Neville, B. W., Damm, D. D., Allen, C. M., & Chi, A. C. (2016). Oral and maxillofacial pathology
(4th ed.). St. Louis: Elsevier.
2. Regezi, J. A., Sciubba, J. J., & Jordan, R. C. (2017). Oral pathology: clinical pathologic
correlations (7th ed.). St. Louis: Elsevier.
3. Fonseca R. (2009). Oral and MaxilloFacial Surgery (2th ed) , Elsiever Inc.

Local onde as atividades irão decorrer
Clinica Universitária de Estomatologia (Serviço de Estomatologia), Bloco operatório de ambulatório
do Hospital Pulido Valente, Cirurgia experimental

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
8 horas de ensino teórico ; 12 horas de ensino prático

Critérios de avaliação
A avaliação é efectuada tendo em conta os seguintes critérios :
1. Assiduidade ( valoriza-se a assiduidade superior ao que consta do horário da disciplina) ( ¼
do total)
2. Capacidade de integrar os conhecimentos teóricos e práticos da área leccionada ( ¼ do total)
3. Capacidade de relação com o doente ( ¼ do total)
4. Motivação é interesse do aluno (1/4 do total)

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h
estudo

ECTS
2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: CIRURGIA VASCULAR
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Na semana de frequência desta actividade optativa pretende-se que os alunos contactem com
a actividade regular do Serviço de Cirurgia Vascular em todas as suas áreas, frequentem o
bloco operatório e observem aspectos clínicos dos doentes com patologia vascular que
estejam internados na altura.

Equipa docente
Prof. Doutor Luís Mendes Pedro
- Director do Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Professor Associado com Agregação da FMUL.
- Regente da Disciplina de Cirurgia Vascular da FMUL.
- Co-regente da Disciplina de Introdução à Clínica da FMUL.

Dr. Pedro Amorim
- Assistente Hospitalar de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Convidado da FMUL nas Disciplinas de Introdução à Clínica e Angiologia e Cirurgia Vascular.
- Chefe de Equipa de Internamento e Chefe de Equipa de Urgência no Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.

Dr. Ruy Fernandes e Fernandes

1
________

- Assistente Hospitalar de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Convidado da FMUL nas Disciplinas de Introdução à Clínica e Angiologia e Cirurgia Vascular.
- Chefe de Equipa de Internamento e Chefe de Equipa de Urgência no Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.

Dr. Gonçalo Sobrinho
- Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Convidado da FMUL nas Disciplinas de Introdução à Clínica e Angiologia e Cirurgia Vascular.
- Chefe de Equipa de Internamento e Chefe de Equipa de Urgência no Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.

Dr. Augusto Ministro
- Assistente Hospitalar de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Convidado da FMUL nas Disciplinas de Introdução à Clínica e Angiologia e Cirurgia Vascular.
- Chefe de Equipa de Internamento e Chefe de Equipa de Urgência no Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.

Dr. Luís Silvestre
- Assistente Hospitalar de Cirurgia Vascular no CHLN.
- Assistente Convidado da FMUL nas Disciplinas de Introdução à Clínica e Angiologia e Cirurgia Vascular.
- Chefe de Equipa de Internamento e Chefe de Equipa de Urgência no Serviço de Cirurgia Vascular no CHLN.

Conteúdo programático
Aquisição de conhecimentos clínicos básicos sobre doença arterial periférica, aneurismas da
aorta, doença carotídea e doença venosa.

Metodologia de ensino
Contacto com os doentes, participação nas discussões diagnósticas e terapêuticas e
frequência do bloco operatório.

Bibliografia
 Iftikhar J. Kullo,
2016;374:861-71.

Peripheral

Artery

Disease.

N

Engl
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Med

 The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral
Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and
of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). 2017 ESC
Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial
Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular
Surgery
(ESVS).
European
Heart
Journal
2017;00:1-60
doi:10.1093/eurheartj/ehx095

2
________

 ESVS Writing Committee. Management of Atherosclerotic Carotid and
Vertebral Artery Disease: 2017 Clinical Practice Guidelines of the
European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc
Surg 2018;55:3-81
 Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK el al. The Society for Vascular
Surgery practice guidelines on the care of patients with an
abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2018;67(1):1-77
 C. Wittens. Management of Chronic Venous Disease. Clinical Practice
Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur
J Vasc Endovasc Surg 2015;49:678-737

Local onde as atividades irão decorrer
Serviço de Cirurgia Vascular no Piso 4 do Hospital de Santa Maria.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Frequência do Serviço diariamente das 08:30h às 12:30h (frequência mínima).

Critérios de avaliação
No final da disciplina optativa será atribuída aos alunos a classificação de Apto ou Não Apto
pelo Tutor e pelo Professor responsável.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5º
anos
Breve descrição da Unidade Curricular
Trata-se de uma disciplina optativa (Tronco Opcional – do 2.º ao 5º ano do Mestrado Integrado
de Medicina da FMUL, com o valor de 2 ECTS, visando a Comunicação em Saúde como Função
Essencial da Saúde Pública.
O seu ensino baseia-se na compreensão das funções essenciais da Saúde Pública,
considerando a comunicação em saúde, nos seus objetivos gerais, capacitar para o seu
conhecimento como uma das mais importantes na Promoção da Saúde e Prevenção da
Doença, sobretudo seguindo as orientações do Organização Mundial de Saúde (WHO) com as
Estratégias ou Planos ERC – Emergency Risk Communication destinados a Públicos-alvo
vulneráveis. Nas aulas teóricas (e práticas) apresentam-se os conceitos fundamentais, o
âmbito e noções sobre comunicação em saúde: saúde e comunicação, teorias e aplicação,
estratégias. Nas aulas teóricas abordam-se temas mais específicos com os correspondentes
exercícios nas aulas teórico-práticas. A DOCS tem como Objetivos Gerais:
a) Aquisição de conhecimentos, atitudes e competências sobre a comunicação em saúde,
particularmente na perspectiva da população e dos subgrupos sociais (vulneráveis),
considerados públicos-alvo;
b) Aquisição de conhecimentos teóricos, instrumentos e metodologias que apoiem uma
comunicação eficaz na promoção da saúde e prevenção da doença;
c) Aquisição de conhecimentos, atitudes e competências para lidar com as pessoas e as
instituições, em situações normais, de risco e crise de saúde pública.
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Equipa docente
Prof. Doutor António Vaz Carneiro – Regente

RESUMO DA CARREIRA ACADÉMICA


Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1976



Doutoramento em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa (1994)



Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, onde é docente em várias disciplinas do
curso médico (1994-)



Diploma in Medical Education, University of Wales in Cardiff, UK (1997)



Mestrado em Educação Médica, Faculdade de Medicina de Lisboa (2000)



Director, Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina
de Lisboa (1999- )



Agregação em Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Maio de 2004



Fellow, American College of Physicians (FACP). Eleito em Abril de 2008



Director-Executivo, Instituto de Formação Avançada, Faculdade de Medicina de Lisboa
(2009- )



Presidente, Sub-Comissão de Ética de Investigação para Saúde, Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (2011- )



Professor Associado de Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(2014)



Member, Clinical Practice Guideline Committee – European Society of Cardiology (201416)



Director, Departamento de Educação Médica, Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa (2016- )



Director, Cochrane Portugal (2014- )



Fellow da European Society of Cardiology (FESC). Eleito em Junho 2015



Director, Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (2017- )



Director, Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(2017- )



Membro, Editorial Board do BMJ Evidence-Based Medicine (2018- )
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Autor de mais de 400 artigos, capítulos de livros e comunicações científicas

RESUMO DA CARREIRA MÉDICA


Interno, Internato da Especialidade de Medicina Interna no Hospital de S. Maria (1984-89)



Internato de Medicina Interna, Mount Sinai Hospital and Medical School, New York, USA
(1981-3)



Especialista em Medicina Interna pela Mount Sinai Hospital and Medical School, New
York, USA (1983), pelo Hospital Santa Maria (1987) e pela Ordem dos Médicos (1986)



Interno da Especialidade de Nefrologia, University of Califórnia, San Francisco, USA (19835)



Especialista em Nefrologia pela University of Califórnia, San Francisco, USA (1985) e pela
Ordem dos Médicos (1989)



Diplomado em Cuidados Intensivos pela European Society of Intensive Care Medicine
(1991)



Consultor em Medicina Interna da Carreira Médica Hospitalar, no HSM (1995)



Coordenador, Conselho Nacional da Evidência para a Medicina da Ordem dos Médicos
(2005-2010)



Especialista em Farmacologia Clínica, Colégio da Ordem dos Médicos, Setembro de 2008



Presidente, Conselho Nacional de Formação Profissional Contínua, Ordem dos Médicos
(2017- )

Prof. Isabel de Santiago – Assistente Convidada – (Mestre e Doutoranda da FMUL)
Invited Assistant Professor at the Faculty of Medicine of the University of Lisbon (FML),
Portugal, in the Integrated Master’s in Medicine, in the scientific field of Health
Communication, and Student of the doctoral program by CAML as researcher in Health
Communication and assistant invited by the Faculty of Medicine, University of Lisbon, Master
of Medicine - has developed scientific activity between academia, IMP & SP-FMUL - ISAMB RG1 - RL - Environment, Family, health & Society (2nd Year – on going with scientific
articles/papers publication). She has authored many Health Communication plans for Health
Promotion and Disease Prevention, in Portugal, recently: (on going) MINUTO AZUL – Healthy
Food on the Radio, Edutainment sciences with and for children of primary Schools, promoted
by TSF Radio and with High Sponsorship of President of Portuguese Republic, especially for
Portuguese-Speaking African Countries in the last few years, such as: Angola – infectious
diseases, Cape-Verde: non communicable diseases (NCD), Guinea-Bissau: Ebola Virus (EV),
Mozambique: Children under nutrition (and other diagnosis) and Sao Tome and Príncipe:
research and preventive interventions on alcohol and drugs consumption in the school
population. For several years, she worked in communication management, as a press and
communication officer, planning and outlining creative strategies for health communication
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programs. She has experience as a journalist in TV and radio and is also a commentator on
disease prevention and health promotion issues, especially crises and pandemics, for two of
Portugal’s four TV channels, RTP1 and RTP2), as well as for a number of national radio stations.
Sometimes she collaborates with the main Portuguese newspapers as well as with local
newspapers and radio stations. She has a degree in International Relations, a post-graduation
in Leadership from INSEAD, and a Master’s Degree in Crisis Communication from the
Complutense University of Madrid, and has also done specific training in complementary fields
of communication such as Vocal Technique, Personal Marketing, Marketing and
Communication and Innovation Intelligence. Isabel De Santiago is a persistent, resilient and
creative person, endowed with a sense of humour and balanced initiative and dedication. Her
intellectual curiosity, creativity and professional rigor, associated with her expertise and
varied knowledge, have led her to her current position in the area of world health, specializing
in Health Communication and Health Information (literacy) – HC&HI, and aiming to empower
different (ages) of target audiences. Specialties: Crisis Communication and Health
Communication. Method: proactive planning, with specific messages (private or public) is how
to approach media interviews or communicate health prevention messages. The method
should be intense, one-on-one or in small groups, videotapes; simulated media interview
sessions and mock crisis situations. At FML, we prepare training handbooks, video and audio
materials; interview prep software and training critique for different scientific fields of health.
October to December 1999th – December 2002 Instituto Português das Drogas e
Toxicopdependência. Lisbon, Public Institute - Secretary of State for the Ministers Council
Presidency). Press and Communication Advisor. Author of the campaign on drugs primary
prevention Drogas.sem-desporto.com, in a straight articulation with mass media, started on
the 17ª Journey of the Football National Championship. Made by un agreement with the
Portuguese football national League. The national prevention campaign was adapted and
followed by others sports modalities like Rugby, Basketball, handball, etc.). Communication
Advisor for all primary prevention projects on drugs and drugs addiction and Risk reduction
policy and risk minimization (Hepatitis; AIDS/HIV, STD, etc). Health Communication Advisor
for the legal changing models in order to decriminalization of the Consumption and no penalty
of the traffic by the addicts, implemented by the Drugs Addiction Disquisition Commission
(Comissões de Dissuasão da Toxicodependência). The advisor process was conducted near all
the Portuguese and international mass media, because it was the first country implementing
this policy. Press Advisor for the National Coordination of Projeto Vida.
Prof. Graça Freitas – Assistente Convidada – (FMUL) - Lecturer
Medical doctor, Senior consultant in Public Health, is Director-general for Health, with a
education background in health administration. She has completed the Advanced Course in
Public Management (CAGEP), the competence in Management of Health Services assigned by
the national Medical Association as well as he Cycle of Special Studies in Health Administration
by the National School of Public Health of the New University of Lisbon. She coordinates at
national level, the National Immunization Program and is the Chairwoman of the Technical
Commission of vaccination. He has also coordinated other programs within the control of
communicable diseases.
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She represents Portugal in WHO European Region group that gathers the coordinators of the
National Immunizations Programs and is member of the Management Board of the ECDC
(European Center for Disease Prevention and Control) and integrates other international
health groups. Since 1996, she has been part of the teams of support emergencies Public
Health at the Directorate-General of Health (DGS), having coordinated the Unit for Emergency
Public Health (UESP). Whether in crisis situation of as part of the regular functions and tasks
at DGS, communication in health has been one of her areas performance. She’s an invited
Assistant Lecturer of the Faculty of Medicine of the University of Lisbon (UL), Institute of
Preventive Medicine, having also lectured at the Faculty of Dentistry of UL. She was a Public
Health medical doctor in the Direction of Health Services in Macau, where she was an
Authority of Health, Responsible for the Coordination of Health Centers and was a Supervisor
of the Public Health specialization residency in Macao.

Conteúdo programático
Apresentação da Disciplina
1. Primeiras Noções sobre a Comunicação em Saúde

2.

3.

4.

5.

 Comunicação como Função Essencial da Saúde Pública
 Teorias da comunicação
 Métodos e práticas de comunicação
 Meios de Comunicação: Web, televisão, rádio, imprensa escrita e saúde
Promoção da saúde e Prevenção da Doença
 Comunicação em Saúde como Determinante da Saúde, Casos de Literacia e
educação para a Saúde
 Estilos de vida e comunicação em saúde
 Como desenvolver projetos de PCS para ERC
Comunicação em Saúde e Públicos-Alvo: que estratégia a seguir?
 Comunicação e comportamento
 Grupos vulneráveis como públicos-alvo
 Teoria Psicologia Positiva
Comunicação Proativa e de Crise em Saúde:
 Problema
 Intervenção
 Plano de Comunicação em Saúde
Comportamento – expressão oral e imagem – durante apresentação de planos de
crise
 Avaliação de comportamento (imagem na crise)
 Avaliação oral

Metodologia de ensino


Aulas Teórico-práticas num total de 20 horas.
5
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Os blocos letivos constam de uma introdução teórica da matéria programada seguida
de trabalho realizado em pequenos grupos e de relato final das conclusões a toda a
classe. O trabalho em pequenos grupos é acompanhado de um guião de orientação
proposto pelos docentes. Os trabalhos são obrigatórios, realizados e apresentados de
acordo com cada tema das sessões teóricas.
O trabalho final da disciplina é um relatório final, precedido por uma apresentação oral
(com documento e PCS em powerpoint) realizada por grupos de alunos e incide sobre
tema de atualidade em Saúde Pública, sugerido em cada semestre.
Todos os trabalhos e o Relatório final devem ser submetidos à Plataforma Moodle,
mencionando o nome de cada aluno, data da sessão (aula a que
corresponde)_DOCS_VIEd_2ºS_data de apresentação.
Avaliação da aprendizagem: aprovado, reprovado e não avaliado. Mediante avaliação
dos trabalhos individuais, por sessões, e da participação na discussão (as avaliações de
cada trabalho são feitas na escala 0-20 valores).
Avaliação do ensino: questionário a disponibilizar pela FMUL para a avaliação do
ensino pelos discentes, que deve ser preenchido no final de cada sessão.

Bibliografia
Bohlman, LN; Panzer, A.M, Kindig, DA. (2004). Health literacy: a prescription to end confusion.
Washington: The National Academic Press.
Dearing, JW. Handbook of Health Communication. Athens: Ohio University. 2006.
Communicating Risk in Public Health Emergencies. A WHO guideline for Emergency Risk
Communication (ERC) policy and practice. 2017.ISBN 978-92-4-155020-8
http://www.who.int/risk-communication/guidance/download/en/
de Santiago I, Pereira Miguel. Minuto azul: contar saúde com ciência e afetos. Instituto de
Medicina Preventiva e Saúde Pública. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. ISBN:
978-989-8801-63-0. Coleção: FM-IMP-Livros. Depósito aceite e arquivado no Repositório.
Identificador: http://hdl.handle.net/10451/27212. 2017.
de Santiago I, Pereira Miguel, J et al. “Comunicação em saúde pública: conceitos, estratégias
e planos para mais ganhos em saúde: actas da I Conferência”. Instituto de Medicina Preventiva
e Saúde Pública. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. ISBN: 978-989-8801-65-4.
Depósito legal: 422221/17. Fev. 2017. Coleção: FM-IMP-Livros. Repositório, identificador:
http://hdl.handle.net/10451/27211. 2017.
Green, Lawrence W. Green and Hiatt, Robert A., Behavioural determinants of health and
disease, Oxford Textbook of Public Health.
Hyer RN, Covello VT. Effective media communication during public health emergencies: a
WHO field guide. Genève: WHO. 2005.
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Jakobson, R. linguística e Comunicação. 8531602270
McQuail, D. Teoria da comunicação de Massas. Fundação Calouste Gulbenkian.
Thompson TL, Dorsey AL, Miller KI, Parrott R. Handbook of health communication. New Jersey:
Lawrence Earlbaum Associates; 2003.
Websites - Saúde e de Saúde Pública
Nacionais
Portal da Saúde - https://servicos.min-saude.pt/utente/Account/Login
Direção Geral da Saúde - http://www.dgs.pt
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge - http://www.insa.pt
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto – www.isup.up.pt
Europeus
European Centre for Disease Control and Prevention - http://ecdc.europa.eu
European Commission – Public Health - http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
European Public Health Association - http://www.eupha.org
European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction - www.emcdda.europa.eu
Internacionais
World Health Organization - http://www.who.int
World Health Organization Regional Office for Europe - http://www.euro.who.int
European
Observatory
on
Health
Systems
and
Policies
http://www.euro.who.int/observatory

-

Revistas de temática em Comunicação em Saúde (acesso pela B-On)
Journal of Health Communication
American Journal of Public Health
European Journal of Public Health
International Journal of Public Health.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contato, distribuídas por cada Semestre de acordo com informação prévia do
Conselho Diretivo.

Critérios de avaliação
2 ECTS

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Cuidados Paliativos
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Constituir-se em mais um contributo académico para o Programa Nacional de Cuidados
Paliativos.
Objetivos gerais
• Compreender a problemática do sofrimento no fim de vida
• Conhecer os princípios fundamentais dos cuidados paliativos
Objetivos específicos
• Determinar as necessidades de um doente em cuidados paliativos e sua família
• Conhecer e aplicar os princípios do controlo sintomático
• Avaliar e controlar os sintomas mais frequentes na doença terminal
• Adequar os cuidados de saúde à fase da agonia
• Conhecer perícias de comunicação com doentes em fim de vida e suas famílias
• Aplicar os princípios éticos fundamentais no fim da vida

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,
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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 (ISCSP-UTL) e em Sociologia (ISCTE), com
Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela Faculdade Complutense de
Madrid.
Mestre Isabel Maria Mousinho de Almeida Galriça Neto - Médica, com Competência de
Medicina Paliativa pela Ordem dos Médicos; Mestre em Cuidados Paliativos pela Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa; Docente livre da FMUL e Docente e Consultora da
Comissão Científica do Mestrado em Cuidados Paliativos da FMUL; Diretora da Unidade de
Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz; Presidente da Competência de
Medicina Paliativa na Ordem dos Médicos
Mestre Filipa Alexandra Gonçalves Tavares - Mestre em Cuidados Paliativos pela Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa. Competência em Medicina Paliativa pela Ordem dos
Médicos. Docente livre da FMUL e Docente e Consultora da Comissão Científica do Mestrado
em Cuidados Paliativos da FMUL; Coordenação Médica da Unidade de Medicina Paliativa do
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE e da Unidade de Cuidados Paliativos de Agudos do
Hospital Cuf Infante Santo.
Mestre Paulo Sérgio dos Reis Saraiva Pina
- Especialista em Medicina Interna. Competência em Medicina Paliativa, Geriatria e Medicina
da Dor (Ordem dos Médicos). Médico da Casa de Saúde da Idanha, Sintra. Mestre em
Cuidados Paliativos e em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Assistente Convidado da FMUL e Docente e Membro da Comissão Científica do Mestrado em
Cuidados Paliativos da FMUL.

Conteúdo programático
• Filosofia dos Cuidados Paliativos;
• Controlo dos sintomas; a dor, dispneia, náuseas e vómitos e outros;
• Apoio à família;
• Os cuidados na agonia;
• Comunicação com o doente em fim de vida;
• Principais problemas éticos no fim de vida.
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Metodologia de ensino
Para além das sessões teórico-práticas serão privilegiadas as discussões em grupo de casos
clínicos, simulação de papéis, análise de videogravações e contacto direto com equipas de
cuidados paliativos

Bibliografia





Barbosa, A., Pina, P.R., Tavares, F., & Galriça Neto, I. (2016) (Eds.). Manual de cuidados
paliativos. 3ª ed. rev. aum. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de
Bioética/Faculdade de Medicina de Lisboa.
Neto, IG. (2011). Cuidados Paliativos – testemunhos. Lisboa: Editora Aletheia.
Twycross R. (2001). Cuidados Paliativos. Lisboa: Climepsi.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contacto (Teóricas (T): 6h; Teórico-Práticas (TP):10h; Práticas (P): 4h); 1 semana (4 horas
diárias) em Setembro e em Fevereiro no início de cada semestre

Critérios de avaliação
Trabalho individual com reflexão escrita.
Avaliação específica
Critérios
1. Capacidade de integração de conhecimentos teóricos (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom; 3Muito bom; 4-Excelente)
2. Capacidade de análise e reflexão crítica (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
3. Correção e clareza do texto (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)
4. Capacidade de autoaprendizagem (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom)

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Direito da Medicina
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º Ano
(sem nada a opor à frequência por parte de alunos de outros anos do MIM)

Breve descrição da Unidade Curricular
1. Compreender a problemática específica do Direito da Medicina, traduzida numa visão
integradora e transdisciplinar entre a Medicina e o Direito.
2. Saber problematizar as questões médico-jurídicas tendo em conta os princípios da
Medicina e do Direito, e conhecer as fontes nacionais e internacionais do Direito da
Medicina (da Constituição da República Portuguesa à Convenção Europeia dos Direitos
Humanos e da Biomedicina ou Convenção de Oviedo).
3. Informar os alunos sobre o enquadramento jurídico da prática clínica conceptualizada
como encontro de duas autonomias – autonomia do doente e autonomia do médico.
4. Perceber como se estrutura o sistema de saúde em Portugal e onde se projeta a atuação
médica, através dos principais diplomas que o instituem e regulam.
5. Estudar a responsabilidade médica e os direitos e deveres dos pacientes e profissionais de
saúde, tendo em conta as normas dos Códigos Civil e Penal, a legislação em matéria de
direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde (2014) e o Código Deontológico da
Ordem dos Médicos (CDOM) (2009).
6. Apreender o regime jurídico de alguns aspetos particulares da atuação profissional dentro
do sistema de saúde, nomeadamente, o consentimento informado, a confidencialidade e
proteção de dados, o acesso à informação de saúde e o dever de documentação, entre
outros.
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Equipa docente
Prof. Doutora Maria do Céu Rueff de Saro Negrão (Regente)
Prof. Doutor António Cândido de Vaz Carneiro
Prof. Doutor Rui António Rocha Tato Marinho

Conteúdo programático
1 – Princípios da Bioética, Direitos Humanos, Convenções Internacionais
1. 1. Julgamento de Nuremberga, paternalismo e autonomia.
1. 2. “Principialismo” e Direitos Humanos.
1. 3. Os quatro princípios da Bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
1. 4. O movimento “principialista” e o cruzamento de princípios da Medicina e do Direito.
1. 5. Direitos Humanos.
• Declaração Universal dos Direitos do Homem;
• Convenção Europeia dos Direitos Humanos;
• Convenção Europeia dos Direitos Humanos e da Biomedicina (Oviedo, 4 de Abril de 1997,
ratificada por Portuga).
1. 6. Concretização de Direitos Humanos com projeção no campo médico-jurídico:
• Direito à saúde;
• Direito à integridade;
• Direito à privacidade e à proteção de dados;
• Direito à igualdade e à não-discriminação;
• Direito à liberdade;
• Direito a não ser submetido a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
2 – Segredo médico, quebra da confidencialidade, princípio da confiança
2. 1. História do segredo médico.
2. 1. 1. Juramento de Hipócrates e método médico.
2. 1. 2. Dever de segredo, deontologia médica e ilícito disciplinar.
2. 1. 3. Chegada do segredo médico aos Códigos Penais:
• regime do segredo médico em Portugal até 1982;
2
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• segredo médico na vigência do Código Penal atual.
2. 2. O princípio da confiança e sua concretização no campo jurídico-criminal:
2. 2. 1. O crime de violação de segredo (art. 195.º do C. Penal): crime contra os bens jurídicos
privacidade e dignidade necessariamente depositada em certos profissionais.
2. 3. Segredo médico e informação a terceiros com quebra da confidencialidade: estudo de
caso VIH/SIDA.
2. 3. 1. A situação quando o médico presta simultaneamente serviços a ambos os membros
do casal.
2.3. 2. A situação quando se é (apenas) médico de portador(a) que se recusa a comunicar e
(ou) atuar em segurança.
3 – Informação/verdade em saúde, dever de documentação, proteção de dados
3. 1. O Dever de esclarecimento do médico ou profissional de saúde (art. 157º C. Penal).
3. 2. O dever de documentação.
3. 3. O acesso à informação pessoal e ao processo clínico.
3. 3. 1. A Lei de Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde - Lei nº 12/2005, de 26
de Janeiro:
• definição desta última (art. 2.º: cotejo com art. 77º, CDOM: ficha médica/clínica: memória
escrita do médico);
• propriedade da informação e acesso ao processo clínico (art. 3.º);
• tratamento da informação (art. 4.º);
• informação médica (art. 5.º e processo clínico);
• informação genética (art. 6.º).
3. 4. As disposições da Lei de Acesso aos Documentos da Administração - Lei n.º 46/2007, de
24 de Agosto (LADA).
3. 5. A Proteção de Dados.
3. 5. 1. A autodeterminação informacional (art. 35.º da CRP).
3. 5. 2. A Lei da Proteção de Dados Pessoais - n.º 67/98, de 26 de Outubro:
• noção de dados pessoais (art. 3.º)
• noção de dados sensíveis (art. 7.º) e regime.
3. 5. 3. As decisões da Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD).
4 – Princípio da autonomia, consentimento informado, capacidade para consentir
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4. 1. O Princípio da autonomia e sua concretização no campo jurídico-criminal.
4. 1. 1. O crime de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários (art.156.º C.
Penal): crime contra o bem jurídico liberdade.
4. 1. 2. O Dever de Esclarecimento do médico ou profissional de saúde (art. 157.º C. Penal).
4. 2. O Consentimento informado.
4. 2. 1. Sujeitos, modos e formas do consentimento.
4. 3. A capacidade para consentir em assuntos médicos.
4. 3. 1. Menores e incapazes.
4. 3. 2. Consentimento em casos especiais: ensaios clínicos; doação de órgãos em vida;
aborto.
4. 4. Exceções ao consentimento.
4. 4. 1. O direito a não-saber;
4. 4. 2. O privilégio terapêutico.
5 – Direitos e deveres dos doentes e profissionais de saúde e Responsabilidade Médica
5. 1. Direitos e deveres dos doentes e profissionais de saúde.
5. 1. 1. Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto).
5. 1. 2. Lei sobre Direitos e Deveres dos doentes - Lei n.º 15/2014, de 21 de Março: análise
de aspectos do seu regime.
5. 2. Responsabilidade médica.
5. 2. 1. Tipos: civil, criminal, disciplinar, contratual/extra-contratual; objetiva/subjetiva.
5. 2. 2. regimes jurídicos: Código Penal, Código Civil, Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro –
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas.
5. 3. A responsabilidade disciplinar.
5. 3. 1. A responsabilidade disciplinar profissional (Estatuto da Ordem dos Médicos –
Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de Julho e Estatuto Disciplinar dos Médicos - Decreto-Lei n.º
217/94, de 20 de Agosto)) e o Regulamento n.º 14/2009, de 13 de Janeiro – Código
Deontológico da Ordem dos Médicos - CDOM).
5. 3. 2. A responsabilidade disciplinar administrativa.
6 – Erro médico, evento adverso, regime de notificação e segurança do doente
6. 1. Adequação da atividade médica e o “contra-tipo” do n.º 1 do art. 150.º do C. Penal: As
intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos.
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6. 2. As Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos com violação da leges artis e criação
de perigo para a vida ou ofensa ao corpo e saúde – n.º 2 do art. 150.º do C. Penal.
6. 3. Do erro em Medicina ao acidente em Saúde: estado da arte em Portugal.
6. 4. A segurança do doente e o regime (administrativo) de notificação de eventos adversos
(DGS, Orientação 025/2012, 19/Dez e Norma 008/2013, de 15/05/2013): Sistema Nacional
de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos (SNNIEA).
7 – Fim de vida, não prolongamento artificial, ajuda à morte, testamento vital
7. 1. Fim de vida, leges artis, compaixão, Direito Penal.
7. 2. O direito ao não prolongamento artificial da vida.
7. 3. A ajuda à morte e cuidados paliativos.
7. 3. O regime das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), o testamento vital e a nomeação
de procurador de cuidados (Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho e Portaria n.º 96/2014, de 5 de
Maio).
8 – Estrutura/organização do sistema de saúde e Empresarialização do Sistema de Saúde.
8. 1. O sistema de saúde português: etapas de evolução e caraterização.
• A Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, que instituiu o Serviço Nacional de Saúde – SNS – e
respetivo Estatuto (Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro);
• Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto);
• Regime Jurídico da Gestão Hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro).
8. 2. Empresarialização dos Serviços.
• História dos Hospitais: do Estatuto Hospitalar (Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril de
1968, setor público administrativo) às Entidades Públicas Empresariais (EPE) (Decreto-Lei n.º
233/2005, de 29 de Dezembro, setor empresarial do Estado), passando pelos Hospitais, S.A.
(Resolução do Cons. Ministros n.º 15/2003, de 5 de Fevereiro).
• As Unidades Privadas de Saúde (Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro)
• As parcerias publico-privadas (Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto).
• A existência de “mercado público” e privado de saúde.
9 - Conflitos de interesses e prática clínica
9. 1. Definição e natureza dos conflitos de interesses (CI).
9. 2. Regime do CDOM – Regulamento n.º 14/2009, de 13 de Janeiro (DR, 2.ª Série, n.º 8) –
aplicável aos conflitos de interesses.
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9. 3. O regime de transparência e publicidade ditado pelo Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de
Fevereiro que reformula o Sistema Nacional de Farmacovigilância (transpõe a Diretiva n.º
2010/84/UE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 15 de Dez. de 2010).
9. 3. 1. A comunicação/divulgação de informação dos profissionais de saúde, aos doentes e
ao público em geral.
9. 3. 2. A responsabilidade contraordenacional resultante da violação do disposto no n.º
anterior.
9. 4. A responsabilidade criminal por “Recebimento indevido de vantagem” (art. 372.º C.
Penal) ou por corrupção passiva e ativa (arts. 373.º e 374.º C. Penal).
10 – Racionalização de bens em saúde e princípio da justiça
10. 1. Direito à saúde (art. 64.º) na Constituição da República Portuguesa – CRP.
10. 2. Efetivação do Direito à saúde enquanto direito a prestações do Estado sob reserva do
possível (dependência dos recursos económicos existentes).
10. 3. Serviço público, clinical governance e princípio da economicidade (4.ª revisão
Constitucional – Lei n.º 1/97 – do art. 64.º, n.º 3, alínea d) da CRP).
10. 4. Conteúdo essencial do Direito à Saúde: princípio da justiça.
10. 5. Racionalização de bens e tomada de decisões em situação de escassez.
10. 6. Restrição orçamental, padrões de prescrição médica, normas de orientação clínica
(NOCs).
10. 7. A necessidade de um modelo de tomada de decisões sobre financiamento de
medicamentos.
10. 8. A desejável criação de um organismo independente destinado a promover a
excelência clínica, emitindo recomendações sobre a relação custo-benefício de
medicamentos/tecnologias da saúde, padrões científicos na prática clínica e boas práticas,
bem como decisões equitativas sobre recursos em saúde.

Metodologia de ensino
Exposição teórico-prática baseada em discussão de casos clínicos já julgados em tribunal ou
objeto de decisões tomadas por órgãos políticos ou Comissões de Ética.
Exemplo de caso julgado em tribunal sobre erro clínico e negligência:
Em sequência de episódio agudo de gastroenterite, D ingressou em Hospital em situação de
oclusão intestinal. No pós-operatório, para a administração de fármacos e na tentativa de
cateterização da veia femoral esquerda foi antes puncionada a artéria femoral, o que
6
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originou quadro hemorrágico grave, sequente choque hipovolémico, decréscimo de
hemoglobina e insuficiência renal aguda. Foi necessário proceder a nova intervenção para
suturação do vaso perfurado, tendo o caso chegado ao Supremo Tribunal Justiça. Este
tribunal concluiu que: “...o facto da artéria e veia terem um trajecto anatómico paralelo, não
pode constituir justificação para o erro verificado (...) o facto de haver risco exigia um
cuidado acrescido, de modo a evitar o dano”.
Este caso suscita uma discussão em torno das “Intervenções e tratamentos médicocirúrgicos”, com violação da leges artis e criação de perigo para a vida ou ofensa ao corpo e
saúde, tipo legal constante do n.º 2 do art. 150.º do C. Penal.

Bibliografia
1. Legislação:
• Código Civil.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos (Regulamento n.º 14/2009, de 13 de Janeiro).
• Código Penal.
• Constituição da República Portuguesa.
• Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
• Convenção Europeia dos Direitos Humanos e da Biomedicina (Oviedo, 4 de Abril de 1997,
ratificada por Portugal).
• Declaração Universal dos Direitos do Homem.
• Entidades Públicas Empresariais (EPE) (setor empresarial do Estado) (Decreto-Lei n.º
233/2005, de 29 de Dezembro).
• Estatuto da Ordem dos Médicos (Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de Julho).
• Estatuto Disciplinar dos Médicos (Decreto-Lei n.º 217/94, de 20 de Agosto).
• Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro).
• Estatuto Hospitalar (setor público administrativo) (Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril
de 1968).
• Hospitais, S.A. (Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2003, de 5 de Fevereiro).
• Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro)
• Lei de Acesso aos Documentos da Administração (LADA) (Lei n.º 46/2007, de 24 de
Agosto).
• Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto).
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• Lei de Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde (Lei n.º 12/2005, de 26 de
Janeiro).
• Lei que institui o Serviço Nacional de Saúde (SNS) (Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro).
• Lei sobre Direitos e Deveres dos doentes (Lei n.º 15/2014, de 21 de Março).
• Lei sobre Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), testamento vital e nomeação de
procurador de cuidados (Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho, e Portaria n.º 96/2014, de 5 de
Maio).
• Lei sobre Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), testamento vital e nomeação de
procurador de cuidados (Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho, e Portaria n.º 96/2014, de 5 de
Maio).
• Lei sobre Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas (Lei
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro).
• Parcerias Público-Privadas (Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto).
• Regime Jurídico da Gestão Hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro).
• Sistema Nacional de Farmacovigilância (Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de Fevereiro, que
reformula o Sistema Nacional de Farmacovigilância; transpõe a Diretiva n.º 2010/84/UE, do
Parlamento Europeu e Conselho, de 15 de Dez. de 2010).
• Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos (SNNIEA) (DGS,
Orientação 025/2012, de 19/12/2012, e Norma 008/2013, de 15/05/2013).
• Unidades Privadas de Saúde (Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro).
2. Compilações (contendo grande parte dos diplomas legais acima referidos):
• Direito da Medicina: Legislação consolidada, Jurisprudência, Pareceres, Lisboa, Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, 2014.
• Legislação de Direito da Medicina (coord. Helena Moniz), Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

Bibliografia
AAVV (2005) Responsabilidade Civil dos Médicos, Coimbra, Coimbra Editora / Centro de
Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Annas, George J. (2004) The Rights of Patients - The Authoritative ACLU Guide to the Rights
of Patients, 3ª ed., New York and London, New York University Press.
Antunes, João Lobo (2010) Inquietação Interminável - Ensaio sobre ética das ciências da vida,
Lisboa, Gradiva.
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Dias, Jorge de Figueiredo (2008), “A ‘ajuda à morte’: uma consideração jurídico-penal”, in:
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 137, Março-Abril de 2008, Nº 3949, pp 202-215.
Hippocratic Writings. Edited with an introdution by G.E.R. Lloyd (1983) London, etc.: Penguin
Classics.
Kennedy, Ian / Grubb, Andrew (2000) Medical law, London, etc., Butterworths.
Lewis, Penney (2007) Assisted Dying and Legal Change, Oxford, New York, etc, Oxford
University Press
Mason, J. K. / Smith, McCall / Laurie, G. T. / Aziz, M. (2011), Law and Medical Ethics (8.ª ed.
atualizada e aumentada), Oxford, Oxford University Press.
Merry, Alan / Smith, A. MacCall (2004), Errors, Medicine and the Law, Cambridge, Cambridge
University Press.
Miles, Steven H. (2004) The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine, Auckland /
Bangkok, etc., Oxford University Press.
Oliveira, Guilherme de (2005) Temas de Direito da Medicina, 2.ª Edição Aumentada,
Coimbra, Coimbra Editora / Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
Pereira, André Gonçalo Dias (2004) O Consentimento Informado na Relação MédicoPaciente - Estudo de Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora / Centro de Direito Biomédico
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas teórico-práticas e 36 horas de estudo.

Critérios de avaliação
Teste escrito baseado em caso prático e perguntas em função do caso apresentado.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Doenças Tropicais Negligenciadas
Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3.º ou do 4º ano.
Breve descrição da Unidade Curricular
As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um grupo de 20 doenças*, segundo a definição de 2017, da Organização
Mundial de Saúde. São todas infecciosas e muito debilitantes e a denominação “negligenciada” refere-se ao facto de
que surgem em populações negligenciadas mas, também, são doenças que foram negligenciadas do ponto de vista da
investigação e da inovação. No entanto, as DTN afectam mais de um bilião de pessoas, em 149 países, sobretudo
países tropicais ou sub-tropicais, mas não têm o apoio dado a outras doenças infecciosas, tal como a infecção por VIH
ou a malária. São um sintoma da pobreza e da enorme desigualdade em que algumas populações vivem, em áreas
remotas, na periferia das grandes cidades ou em zonas de conflito. As populações mais pobres são as mais afectadas.
O deficiente saneamento, o facto de viverem em contacto próximo com vectores e com animais domésticos e a
dificuldade em aceder aos cuidados de saúde são cruciais para o desenvolvimento e para a manutenção das DTN.
Muitas vezes, o mesmo indivíduo tem mais que uma DTN.
Os profissionais de saúde dos países desenvolvidos desconhecem, na sua grande maioria, estas doenças e o ensino
pré-graduado, acerca desta matéria, é praticamente inexistente nas Faculdades de Medicina dos países europeus. O
objectivo principal desta Disciplina é interessar os alunos da FMUL pelos vários aspectos das DTN, não só na
perspectiva de diagnóstico e de tratamento mas, também, de profilaxia. As aulas teóricas e teórico-práticas,
leccionadas por uma equipa docente maioritariamente da FMUL e com diferentes tipos de experiência, irão permitir
conhecer as principais DNT. Será sempre dada uma especial ênfase à discussão de problemas, das estratégias para o
combate às DTN e de casos clínicos reais.
--*A lista actual de DTN (2017), segundo a OMS, inclui 20 doenças: bouba, dengue e chikungunya, doença de Chagas, doença do
sono, dracunculose, envenenamento por dentada de cobra, equinococose, escabiose e outros ectoparasitas, tramatodos
transmitidos pela comida, helmintas transmitidos pelo solo, leishmaniose, lepra, filaríase, micetoma, micoses profundas,
oncocercose, raiva, schistosomose, tenias/cisticercose, tracoma, úlcera de Buruli.
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HSM/CHLN
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Clínica Universitária de Doenças
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Convidado
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Emília de Jesus da Encarnação Valadas

Clínica Universitária de Doenças
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Instituto de Microbiologia/FMUL,
HSM/CHLN
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Inês Leonor Leitão

HSM/CHLN

Assistente Convidada

Joana Boto Viana Fernandes S Almeida

Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN

Convidada

Joana Maria Costa

HSM/CHLN

Prof. Associado

Jorge Luís Atouguia

IHMT/UNL

Assistente Convidado

Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira

Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN

Assistente Convidada

Maria José Manata

Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HCC

Convidada

Paula Martins de Jesus

Directora Médica da MSD

Convidado

Paulo Freitas

Fundação Instituto Marquês de
Valle-Flôr

Assistente Convidado

Robert Alfred Badura

Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN

Assistente Convidada

Sara Simões Lino

Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HCC

Prof. Auxiliar com

Thomas Hänscheid

Instituto de Microbiologia/FMUL

Tiago Miguel Pinheiro G Marques

Clínica Universitária de Doenças

Agregação
Assistente Convidado

Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN

Curriculum vitae dos docentes
Aida Marisa de Carvalho Pereira Valente
Licenciada em Medicina pela Universidade Agostinho Neto Luanda, Angola (1992). Exame de equiparação da
Licenciatura, pela Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa (1997). Especialista em Doenças
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Infeciosas e em Medicina Tropical no Hospital de Santa Maria em Lisboa, CHLN desde 2004. Assistente Graduada de
Doenças Infeciosas do Departamento de Doenças Infeciosas do Hospital de Santa Maria, CHLN desde 2015 e Assistente
Convidada 40% na Faculdade de Medicina de Lisboa, na Clínica Universitária de Doenças Infeciosas e Parasitárias desde
2007. Os seus interesses científicos e de investigação incluem as áreas de Doenças Infeciosas, Sida e Medicina Tropical.
Participação e apresentação pública de comunicações orais e posters como primeira e coautora. Publicação de artigos
em várias revistas biomédicas incluindo as revisadas por pares.
Alexandra Isabel Neves Zagalo e Melo
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1991. Especialidade de Doenças Infecciosas no
Hospital de Santa Maria, em 1999. Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Maio de 2012.
Actividade clínica na Unidade de Internamento do Serviço de Doenças Infecciosas (SDI) desde 1999, com
responsabilidade sobre “tira assistencial” própria desde a mesma data a Janeiro de 2016. Responsável pela Unidade
de Internamento do SDI de Novembro de 2013 a Maio de 2017. Responsável pela Unidade de Ambulatório do SDI
(Consulta de Infecciologia, Consulta do Viajante, Consulta de Profilaxia da Raiva, Consulta de Imunodepressão,
Consulta de Profilaxia Pós exposição Ocupacional/Não Ocupacional, Consulta de Imunodepressão na Gravidez) desde
Junho de 2017. Responsável pela Consulta de Imunodepressão na Gravidez do Hospital de Santa Maria, CHLN desde
1999. Assistente Convidada da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2007.
Orientação de trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina e participação em júri de defesa das provas finais
de alunos do Mestrado Integrado em Medicina. Docente convidado em mestrados e cursos de pós graduação na FMUL.
Antónia Sá Gomes
Licenciada em Medicina pela Kharkov State Medical University (2003/2009), na Ucrânia. Internato do Ano Comum no
Hospital de Vila Franca de Xira, em 2012. Internato Complementar em Doenças Infecciosa no Hospital de Santa Maria
desde 2013.
Estágio de Medicina Tropical, em 2017, na Guiné-Bissau, com a duração de três meses, no Bandim Health Project.
Cursos de pós graduação:
a) Saúde Tropical, Instituto de Higiene e Medicina Tropical Outubro/2013 a Setembro/2014;
b) Tuberculose, Hospital Curry Cabral, 2014;
c) VIH, Hospital Curry Cabral, 2015;
d) Fundamental Critical Care Support (FCCS) em Novembro/2015.
- Várias apresentações como autora principal em congressos nacionais e internacionais
- Autora em duas publicações:


Ocular

toxoplasmosis:

a

very

rare

presentation

in

immunocompetent

patient.

BMJ

Case

Reports 2014; doi:10.1136/bcr-2014-205846.


Infecção invasiva por Klebsiella Pneumoniae em doente imunocompetente, com focalização hepática e óssea.

Revista Infecção e Sépsis 2015.
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Carla Isabel Mimoso Santos
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1996. Especialidade de Doenças Infecciosas no
Hospital de Santa Maria em 2004. Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Outubro 2015.
Coordenadora do Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (PAPA) do GCL-CCPIRA do CHLN desde Janeiro 2015.
Responsável pela Consultadoria de Infecciologia do Serviço de Doenças Infecciosas, do CHLN desde Junho de 2017.
Responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos Doenças Infecciosas (UCIDI)/Unidade de Isolamento Respiratório
(UIR) do CHLN de Dezembro de 2013 a Outubro de 2016. Consultora de Infecciologia do Grupo de Apoio à
Transplantação Renal do CHLN desde Setembro 2015. Membro do Grupo de Trabalho das Doenças Transmissíveis,
coordenado pela Diretor-Geral da Saúde, desde Setembro 2015.
Assistente Convidada da Clínica Universitária de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2008. Orientação de 21 e
vogal de quatro trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina.
Professora no Módulo de Tropical Medicine and Clinical Microbiology, coordenado pelo Prof. Doutor Thomas
Hanscheid e Prof Doutora Emília Valadas, na 2ª, 3ª e 4ª Edição do PGCD- Programa de Pós-Graduação Ciência para o
Desenvolvimento, em 2015, 2016, e 2017, Praia, Cabo Verde.
Diana Neves
Licenciada e com Mestrado Integrado em Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
(2002-2008). Fez o Internato Complementar de Infecciologia no Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa
Norte, sob a orientação Dra. Aida Pereira (2012-2017). Frequentou o Mestrado em Medicina Tropical e Saúde
Internacional na London School of Hygiene & Tropical Medicine, Inglaterra, sob a orientação do Professor Dr. Robin
Bailey e Professora Dra. Diana Lockwood (2013-2014). Realizou, como tese final de Mestrado, o trabalho: ”The
Morbidity and Mortality Associated with Erythema Nodosum Leprosum and its Treatment in Brazil”. Frequentou o
Diploma “Tropical Medicine and Hygiene” autorgado pela London School of Hygiene & Tropical Medicine
(2014). Actualmente exerce actividade como assistente de Infecciologia no Hospital de Santa Maria/CHLN.
Emília de Jesus da Encarnação Valadas
evaladas@medicina.ulisboa.pt
Licenciada em Medicina pela FMUL, ingressou no Internato Complementar de Medicina Interna, onde começou a
interessar-se pelas doenças infecciosas. Em 1992, iniciou a Especialidade de DI no Hospital de Santa Maria (HSM). Em
1994/1995 fez o Mestrado em Imunologia das DI, na London School of Hygiene & Tropical Medicine, continuando na
mesma escola até terminar o Doutoramento em imunidade celular na tuberculose (1999).
Infecciologista, Serviço de Doenças Infecciosas, HSM, Lisboa. Professora Auxiliar, Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (FMUL). Regente da área disciplinar de infecciologia do Tronco Comum IIa, da área disciplinar
de Doenças Infecciosas-Módulo V.II, da disciplina optativa de Medicina Tropical, da Prática Clínica-Tutoral Medicina
Tropical (África) e da Prática Clínica Tutoral de Infecciologia.
A tuberculose/VIH, terapêutica/profilaxia e doenças tropicais/negligenciadas são os seus interesses actuais.
Em 2017:
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-Adherence to Mediterranean diet in HIV infected patients:Relation with nutritional status and cardiovascular risk. Clin
Nutr ESPEN.
-CD4 cell count response to first-line combination ART in HIV-2+ patients compared with HIV-1+ patients:A
multinational, multicohort European study. J Antimicrob Chemother.
-Potency of HIV-2-specific antibodies increase in direct association with loss of memory B cells. AIDS.
-HIV-2 infection is associated with preserved GALT homeostasis and epithelial integrity despite ongoing mucosal viral
replication. Mucosal Immunol.
Fábio Cota Medeiros
Cumpriu o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 2005-2011.
Durante a formação pré-graduada participou em projectos de investigação do GAPIC, tendo o trabalho sido
desenvolvido no Instituto de Microbiologia da mesma Faculdade. Neste âmbito procedeu à caracterização
epidemiológica e molecular de Streptococcus bovis, tema da tese de Mestrado apresentada em 2011. Desde 2010 que
integra o corpo docente da Disciplina de Microbiologia do Tronco Comum II.a da Faculdade de Medicina de Lisboa e
em 2013 iniciou a Formação Complementar em Doenças Infecciosas no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lecionou o
primeiro “Workshop de Antibioticoterapia” em Maio de 2015, actividade organizada pela Associação de Estudante da
Faculdade de Medicina de Lisboa e dirigida a alunos dos anos clínicos da mesma Faculdade. No contexto da Formação
Complementar em Doenças Infecciosas integrou durante três meses a equipa PROA (Programa de Optimización de
Uso de Antimicrobianos) do Hospital Universitário Virgen Macarena (Sevilla) sob orientação de Pilar Retamar e Jesús
Rodriguez-Baño.
Inês Leonor Leitão
inesleonorleitao@gmail.com | ines.leitao@chln.min-saude.pt
Mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) em 2014, tendo ao longo do seu
percurso pré-graduado desenvolvido particular interesse pelas doenças infecciosas e medicina tropical. Efectuou o
Trabalho Final de Mestrado, intitulado “Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases: um novo desafio no
controlo da infecção hospitalar” na Clínica Universitária de Doenças Infecciosas da FMUL. Em 2016 iniciou a Formação
Específica em Doenças Infecciosas no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria. Tem dedicado
especial interesse à antibioterapia e resistências aos antimicrobianos, bem como à medicina de emergência,
encontrando-se a frequentar a 8ª Pós-graduação em Medicina do Doente Crítico, organizada e certificada pela
Reanima.
Comunicações recentes:
- “Toxoplasmose no imunocompetente: manifestações frequentes de uma patologia subdiagnosticada”, poster com
apresentação no XI Congresso Nacional de VIH/ SIDA e XIII Congresso Nacional de Doenças Infecciosas e Microbiologia
Clínica, Dezembro/ 2016.
- “Infecções Hospitalares e Resistências aos Antimicrobianos”, sessão formativa orientada no âmbito do
projecto Insight Out da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), Abril/ 2017.
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-

“Leishmaniose:

reemergência

de

patologia parasitária

negligenciada

em

contexto

de terapêutica

imunossupressora”, poster com apresentação no 7º Congresso Pandemias na Era da Globalização, Junho/ 2017.
Joana Boto Viana Fernandes Solano de Almeida
joanafsolano@gmail.com
Data Nascimento: 30/03/1976
Experiência Profissional:
2001-2002 Hospital de Pulido Valente – Internato Geral.
2003-2008 Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria – Internato Complementar de Infecciologia.
2009- Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE – Hospital de Santa Maria – Assistente
Hospitalar.
2016- Assistente convidada a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Formação Académica:
1994-2000 Faculdade de Medicina de Lisboa – Licenciatura em Medicina.
2004- Faculdade de Medicina de Lisboa – Mestrado em Doenças Infecciosas Emergentes (ano curricular).
Joana Maria Costa
Terminou, em 2011, o Mestrado Integrado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa. Atualmente, frequenta o internato complementar em Doenças Infeciosas no Serviço de Doenças Infeciosas do
Hospital de Santa Maria, onde desempenha atividade assistencial na enfermaria, consulta de infeciologia geral e do
viajante, urgência interna e urgência central. Realizou um estágio de três meses na área de medicina tropical no Brasil,
Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo, e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado,
Manaus. Realizou, também, um estágio com duração de três meses de Controlo de Infecção e “Antimicrobial
Stewardship”, no Hospital de Santa Maria. Fez vários cursos na área de infecção VIH, tuberculose, medicina do
viajante, doenças tropicais, infecções bacterianas e antibioterapia. Tem formação em SBV e SAV. Fez várias
apresentações como primeira autora em congressos nacionais e internacionais. Foi co-autora de alguns estudos
retrospectivos, já apresentados: “Utilidade da procalcitonina na orientação da terapêutica antimicrobiana numa
Unidade de Cuidados Intensivos”; “Infecção por Mycobacterium avium complex - 14 anos no Departamento de
Doenças Infecciosas”; “Doze anos de neurocisticercose num Hospital Central de Lisboa”; “Tolerabilidade e eficácia da
terapêutica antirretroviral em doente com mais de 50 anos”.
Jorge Luís Atouguia
Médico. Especialista em Infecciologia e em Medicina Tropical.
Doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Nova de Lisboa.
Professor Auxiliar do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Professor Coordenador Convidado da ESTeSL.
Professor Convidado do Instituto Carlos III, Madrid, Espanha.
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Professor Convidado da Universidade de Granada, Espanha.
Coordenador do Curso de Medicina das Viagens, Curso de Enfermagem Tropical e do Mestrado em Saúde Tropical do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Experiência de 20 anos de actividades de cooperação em Saúde em África.
Mais de 20 trabalhos publicados em revistas científicas internacionais. Mais de 200 comunicações em congressos e
reuniões científicas nacionais e internacionais. Cinco capítulos de livro publicados, cinco livros sobre saúde tropical
publicados.
Investigador Principal em vários projectos de investigação da União Europeia, FCT e Fundação Gulbenkian.
Principais áreas de investigação: as Doenças Parasitárias, as Doenças Emergentes e a Medicina das Viagens.
Coordenador do Doutoramento de Medicina Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT). Até 2010 Coordenador do Mestrado de Saúde Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).
Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira
Nascido em Lisboa, em 12 de Junho de 1956.
Licenciatura em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Médicas, em 1982.
Especialista em Doenças Infecciosas pela Carreira Médica Hospitalar desde Julho de 1991 e pela Ordem dos Médicos
desde 1992.
Grau de Assistente Graduado (Consultor) da Carreira Médica Hospitalar desde 2001.
Director do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte desde Outubro de 2014.
Membro da Comissão Técnica de Medicamentos da Direcção Geral dos Assuntos Farmacêuticos desde 1993.
Perito da Agência Europeia de Medicamentos desde 1997. Colaborador do Observatório do Medicamento do
INFARMED desde 2004.
Membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHLN desde 2012.
Representante do INFARMED na acção de monitorização de utilização de antimicrobianos ao nível comunitário ESAC
(European Surveillance of Antimicrobial Consumption).
Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
No campo das comunicações orais, tem participado regularmente como docente e como coordenador de docentes
em vários mestrados na área das Doenças Infecciosas e da avaliação de medicamentos.
Assistente Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa desde 2012.
Membro do corpo editorial da publicação periódica “Infecção e Sépsis”.
Membro da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas.
Maria José Martins da Rosa Manata
Especialista de Doenças Infecciosas.
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Assistente Hospitalar Graduada, Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital de Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa
Central (HCC-CHLC),E.P.E., Lisboa, desde Outubro 2010.
Licenciatura em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto - 1987.
Especialista de Doenças Infecciosas, desde Março 1995.
Assistente Hospitalar de Doenças Infecciosas, desde Dezembro 1995.
Assistente Hospitalar Graduada de Doenças Infecciosas, desde Fevereiro 2002.
Actividade clínica exercida em Hospital de Santa Maria, Hospital Garcia de Orta (HGO) e HCC-CHLC.
Diploma de Clínica de Doenças Tropicais, Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa 1992.
Membro da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar do HGO, Outubro 1999 a Fevereiro 2000.
Membro do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controle de Infecções e de Resistência aos
Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) do HCC-CHLC, E.P.E. – desde Setembro 2016.
Membro do grupo de coordenadores científicos para a elaboração da actualização da Norma sobre Hepatite C da
Direcção de Geral Saúde (DGS) – desde Maio 2017.
Colaboração nas aulas práticas das cadeiras de Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias (1994) e de Introdução à
Clínica (1998) do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Paula Martins de Jesus
Desde Dezembro de 2016, Directora Médica da MSD.
Membro da direcção da AMPIF (Associação dos Médicos Portugueses da Industria Farmacêutica) e representante da
APIFARMA na Comissão Bilateral do Formulário Nacional do Medicamento.
Licenciada em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa (1989), Especialista em Saúde Pública (1995) e Competência
em Medicina Farmacêutica pela Ordem dos Médicos (2011).
Iniciou o seu percurso profissional nos Hospitais Civis de Lisboa e posteriormente na Administração Regional de Lisboa
e Vale do Tejo e Direção Geral de Saúde. Ingressou na Indústria Farmacêutica em 1996.
Em linha com a escolha de especialidade em Saúde Pública, sempre teve como uma das principais áreas de interesse
a Saúde de populações, nomeadamente a actuação em grandes grupos populacionais no que se relaciona com a
prevenção e tratamento de doenças endémicas.
Ao assumir o cargo de Directora Médica da MSD, contactou de forma mais alargada com os Programas de
Responsabilidade Social da MSD, sendo o Programa de doação de Mectizan um dos mais relevantes nesta área.
Paulo Manuel de Valle-Flôr Telles de Freitas
1993, Diploma em Medicina Intensiva, Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos.
1992, Especialidade em Medicina Interna.
1984, Licenciatura em Medicina, FMUL.
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Presidente do Conselho de Administração, Fundação Instituto Marquês de Valle Flôr.
12/2003 – Presente, Chefe de Serviço de Medicina Interna da Carreira Médica Hospital Professor Doutor Fernando
Fonseca (HFF).
1996 – Presente, Director da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do HFF.
05/2012 – Presente, Director do Serviço de Medicina Intensiva do HFF.
2001–2012, 2017-Presente, Director Clínico Adjunto do HFF.
Menção Honrosa do Prémio Bial de Medicina 2008 com a Obra "Saúde para Todos" - Mudando o paradigma da
prestação de Cuidados de saúde em São Tomé e Príncipe
Medalha de Mérito em Saúde, Ministério da Saúde de Portugal, pelos Serviços distintos prestados em prol da Saúde
em 2013.
Agraciado pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe em 2013 "por mérito profissional em prol
da saúde dos São Tomenses".
Prémio de Cidadão Europeu atribuído pelo Parlamento Europeu em 2015 "pelo desempenho excepcional na
prossecução dos ideais europeus na área de cooperação em saúde".
Medalha de Mérito em Saúde, Ministério da Saúde de Portugal, pelos Serviços distintos prestados em prol da Saúde
em 2016.
Robert Alfred Badura
rbadura@medicina.ulisboa.pt
Robert Badura é licenciado em Medicina pela Universidade de Copenhaga. Fascinado pelas Doenças Infecciosas optou,
ainda durante a Licenciatura em Medicina, por um intercâmbio estudantil no Brasil num Hospital de Doenças
Infecciosas, voltando, no ano a seguir, para trabalhar, voluntariamente, nesse mesmo Hospital. Completou o Internato
Geral na Dinamarca, altura em que iniciou a sua actividade profissional num Hospital na Noruega.
Em 1996 obteve o grau de Mestre em Doenças Infecciosas pela London School of Hygiene & Tropical Medicine
(LSH&TM) e o Diploma em Medicina Tropical (DTM&H, Universidade de Londres).
Desde cedo, a sua formação clínica manteve-se ligada à investigação laboratorial. Ainda no Brasil e, mais tarde, durante
o Mestrado na LSH&TM dedicou-se ao estudo dos aspectos clínicos e imunológicos da Leishmaniose.
Actualmente, é Assistente Hospitalar no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria e Assistente
convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
As suas áreas de especial interesse incluem: respostas imunológicas por infecções intracelulares (Leishmaniose e
infecção por VIH); terapêuticas e vacinas aplicadas; resistências a antibióticos e a anti-retrovirais.
Sara Simões Lino
Nascida a 27 de maio de 1982, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa no ano de 2006. Em
2004, após a disciplina optativa de Medicina Tropical realizou um estágio clínico no Hospital Agostinho Neto, em Cabo
Verde, com o desenvolvimento de dois projectos de investigação: "Cryptosporidium e outros protozoários intestinais
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em crianças Cabo-Verdeanas", em colaboração com a Unidade de Protozoários Oportunistas/VIH do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical (IHMT) e "Infecção por VIH, tuberculose e coinfecção VIH/TB em Cabo Verde".
No ano de 2007 iniciou o mestrado de Doenças Infecciosas Emergentes, 5ª Edição, em Janeiro de 2007, tendo
concluído o Curso de Especialização com a classificação de 17 valores.
Realizou diversas formações em doenças tropicais, incluindo o Curso de Clínica das Doenças Tropicais em 2011, do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.
Em 2013 concluiu a especialidade de Doenças Infecciosas no Hospital de Curry Cabral, onde continua a trabalhar como
Assistente Hospitalar e desenvolve, entre outras actividades, consulta de Aconselhamento a Viajantes. É docente da
FMUL desde 2017.
Thomas Hänscheid
t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt
Médico. Professor auxiliar com agregação, Instituto de Microbiologia.
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Thomas Hänscheid is Professor of Microbiology at the Instituto de Microbiologia, Faculdade de Medicina de Lisboa.
He also worked as Clinical Microbiologist at the Hospital de Santa Maria up to 2010. Professor Hänscheid trained in
medicine (Germany) and worked for 8 years as a clinician in internal medicine with a special focus on infectious
diseases (HIV/TB) in various Hospitals in London. He specialized in Clinical Pathology in Lisbon, Portugal with a focus
on clinical microbiology. His research interests include the development of new diagnostic tests for malaria,
schistosomiase and bacterial (focus on tuberculosis) diseases based on low cost fluorescent microscopy and flow /
image cytometry. He has developed a novel flow cytometry based sensitivity test for malaria parasites, which is the
fastest test described until today. He has been very active in the investigation and evaluation of fluorescent stains for
the detection of microbes, especially mycobacteria and schistosome eggs. He has also worked on the immunepathogenic role of the malaria pigment. Further work has been on the interactions of pathogens, especially malaria
and TB, malaria and other respiratory pathogens, malaria and non-typhoidal Salmonella. He has close collaborations
with African Institutions especially with the Medical Research Unit of the Albert Schweitzer Hospital, Lambaréné,
Gabon, which focuses on clinical research, with a particular interest in malaria and TB.
Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques
Nasceu em Ourém a 9 de Dezembro de 1980, na freguesia de N. Sra. da Piedade, concelho de Ourém, distrito de
Santarém.
Ingressa aos 5 anos na instrução primária na Escola Primária de Ourém. Frequenta o Ensino Preparatório e o Ensino
Secundário na Escola Secundária de Ourém até ao 12º ano, com a média de 18,5 valores.
Licencia-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 15 de Outubro de 2004, com a classificação final
de 17,7 valores.
Inscrito, desde 11 de Novembro de 2004, na Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos com a cédula profissional
nº 44104.
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Em Dezembro de 2006 realiza o exame de acesso ao Internato Complementar, obtendo a classificação de 94%,
escolhendo a especialidade de Infecciologia.
Iniciou o Internato Complementar de Infecciologia a 27 de Março de 2006. Terminou o internato em 2011 com a
avaliação final de 18,4 valores.
Desde 2011 exerce funções no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria com a categoria de
Assistente Hospitalar.
Desde 2013 é Assistente Convidado a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Conteúdo programático
Introdução

Merck Mectizan
Donation Program

Doença do sono

Raiva

Paula Martins de Jesus

Sistema de Saúde em
Estados frágeis: O
exemplo de São Tomé e
Príncipe
Paulo Freitas

Emília Valadas

Jorge Atouguia

Luís Caldeira

Teníases

Bouba

Dracunculose

Doença de Chagas

Helmintíases

Carla Santos

Joana Fernandes

Aida Pereira

Diana Neves

Thomas Hanscheid

14:00h

15:00h

Café

16:00h

Café

Café

Lepra

Equinococose

Filaríase/elefantíase

Joana Costa

Emília Valadas

Caso Clínico
(de eurocisticercose)
Antónia Sá Gomes

Café

Café
Micetoma

Sara Lino

Trematodos
transmitidos pela
comida
Maria José Manata

Caso Clínico
(de leishmaniose)

Caso Clínico
(de úlcera de Buruli)

Caso Clínico
(de schistosomose)

Avaliação

Robert Badura

Tiago Marques

Fábio Cota Medeiros

Emília Valadas

16:30h

Alexandra Zagalo

17:30h

Metodologia de ensino
O ensino da disciplina de Doenças Tropicais Negligenciadas inclui, no seu programa, aulas teóricas e teórico-práticas,
com apresentação e discussão detalhada de casos clínicos reais. Dar-se-á um ênfase especial à epidemiologia, quadro
clínico, diagnóstico e tratamento. Serão discutidas as estratégias actuais de profilaxia e de erradicação de cada uma
das doenças.

Bibliografia


Artigos acerca de cada aula, disponibilizados antes da aula.



Eileen R. Choffnes and David A. Relman. The Causes and Impacts of Neglected Tropical and Zoonotic
Diseases: Opportunities for Integrated Intervention Strategies. Institute of Medicine. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62507/pdf/Bookshelf_NBK62507.pdf (605 páginas).



Forgotten People, Forgotten Diseases: the Neglected Tropical Diseases and their Impact on Global Health
and Development, 2nd Edition. Peter J. Hotez.
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Manson´s Tropical Diseases. Gordon C. Cook, Alimuddin Zumla. Elsevier.



Principle and Practice of Infectious Diseases. Mandell, Douglas e Bennett´s. Elsevier.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h contacto + 36h de estudo

Critérios de avaliação
A avaliação final da Disciplina será baseada num trabalho escrito, sobre um aspecto particular de uma das DTN. A
metodologia será apresentada e discutida na 20ª hora da Disciplina e este trabalho será entregue até uma semana
depois. A avaliação será quantitativa, de zero a 20 valores.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Drogas e Toxicodependências
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 4 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A clínica das drogas e das toxicodependências são um bom exemplo de patologias desenvolvidas no
cruzamento de fatores relacionados com personalidade, a biologia da pessoa e da droga num contexto
sociocultural que modifica rapidamente as manifestações com que se nos depara. Consideraremos a
nocividade induzida pelo consumo de substâncias a nível: 1) individual, dos efeitos da substância sobre
o organismo ou sobre o funcionamento da pessoa através do descontrolo dos consumos, 2) social, o
mal-estar causado nas famílias, vizinhanças ou comunidades pelos comportamentos associados à
toxicodependência e, 3) político, a influência sobre as decisões políticas: orçamentais, judiciárias e
policiais, mediáticas, financeiras e, também geoestratégicas. O curso é proporcionado numa ótica de
sensibilização integrada aos conhecimentos científicos na área das drogas, com ênfase nos aspetos da
saúde e atenta às interações com os outros domínios bem como de introdução aos seus meios de
intervenção.

Equipa docente
Samuel Pombo – Prof. Auxiliar da FMUL
Ricardo Coentre - Prof. Auxiliar da FMUL
Nuno Félix da Costa – Prof. Auxiliar com Agregação da FMUL
Frederico Couto – Prof. Auxiliar da FMUL

1
________

Conteúdo programático
Introdução à clínica das dependências: A carreira do consumo de substâncias desde os fatores de
risco iniciais e dos condicionantes psicossociais até aos seus desenlaces mais nocivos, passando pelas
fases de abuso, escalada nas doses e no tipo de drogas, policonsumos e estabelecimento da
dependência. Caracterização de um estilo de vida dependente.
Estratégias terapêuticas. Redução de riscos.

Metodologia de ensino
Pretende-se provocar um contacto estreito com a clínica das toxicodependências tal como decorre
numa consulta hospitalar especializada sendo previamente fornecida informação relevante para a
sua compreensão médica e, posteriormente, discutida e integrada com outros saberes. No seminário
procura-se mostrar a diversidade de pontos de vista e de aproximações terapêuticas e discutidos
artigos relevantes para uma leitura crítica, estimulando uma reflexão aprofundada e a participação
ativa dos alunos.

Bibliografia
Sites para consulta:
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
http://www.sicad.pt
National Institute on Drug Abuse (NIDA)
https://www.drugabuse.gov/

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
2.ª feira 8h00-13h00 14h00-18h00
4.ª feira 8h00-13h00 14h00-16h00
6.ª feira 14h00-18h00

Critérios de avaliação
Avaliação contínua de acordo com os critérios de avaliação aprovados pela FMUL (50%). Avaliação de
uma apresentação sobre temáticas da área (50%).
A Avaliação compreende uma parte contínua das aulas e a preparação e apresentação em grupo de
um tema relacionado com a disciplina. Cada grupo será constituído por 3 elementos, tendo um total
máximo de 20 minutos para apresentar o trabalho (20 min. p/grupo).
2
________

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Ecografia obstétrica e diagnóstico prénatal
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

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

10 Vagas
Breve descrição da Unidade Curricular
Na prática da obstetrícia moderna, a ecografia e diagnóstico pré-natal assumiram um papel
primordial na avaliação fetal, onde o feto é cada vez mais entendido como um paciente. Na
actualidade, é difícil imaginar o desempenho clínico em Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal
sem o recurso a esta técnica imagiológica. Após quatro décadas desde o início da aplicação da
ecografia, assistimos a um desenvolvimento tecnológico e científico em ritmo exponencial,
permitindo uma acuidade diagnóstica, antes impensável, no diagnóstico da patologia
malformativa fetal. Através da ecografia, confirmamos e localizamos a gravidez inicial, procedemos ao diagnóstico de anomalias congénitas, realizamos rastreios de aneuploidias, parto
pré-termo, pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal e avaliamos assertivamente o crescimento e bem-estar fetal. A ecografia tem ainda um papel essencial na orientação de procedimentos invasivos com fins diagnóstico e terapêuticos. Neste contexto, parece-nos de grande
utilidade a existência de uma componente curricular opcional que abranja esta área de conhecimentos.

1
________

Equipa docente
Dr. Rui Marques de Carvalho
Assistente Hospitalar de Obstetrícia e Ginecologia do HSM/CHLN
Assistente Convidado da Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia da FML
Responsável pela Unidade de Ecografia e Diagnóstico Pré-Natal do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da – Reprodução do HSM/CHLN
Dr.ª Cláudia Araújo
Assistente Hospitalar de Obstetrícia e Ginecologia do HSM/CHLN
Assistente Convidada da Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia da FML
Dr.ª Susana Santo
Assistente Hospitalar de Obstetrícia e Ginecologia
Assistente Convidado da Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia da FML
Dr.ª Maria Afonso
Assistente Hospitalar de Obstetrícia e Ginecologia do HSM/CHLN
Dr.ª Joana Barros
Assistente Hospitalar de Obstetrícia e Ginecologia do HSM/CHLN

Conteúdo programático
- Noções teórico-práticas da ecografia obstétrica precoce:
- Confirmação de gravidez intrauterina e viabilidade fetal
- Correlação clínica, laboratorial e imagiológica no diagnóstico de gravidez ectópica
- Estimativa de idade gestacional
- Diagnóstico de gravidez multifetal
- Avaliação imagiológica e etiologia de hemorragia do 1.º trimestre
- Ecografia obstétrica 1.º Trimestre
- Estimativa de idade gestacional
- Diagnóstico de gravidez gemelar e corionicidade
- Marcadores ecográficos no rastreio ecográfico de aneuploidias e cardiopatia congénita
(translucência da nuca, ossos do nariz e avaliação do ductos venosus)
- Rastreio combinado de aneuploidias
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- Estudo morfológico no 1.º trimestre e anomalias mais frequentes
- Técnica invasiva de diagnóstico no 1.º trimestre (BVC)
- Ecografia obstétrica 2.º Trimestre
- Diagnóstico da inserção placentar e suas anomalias
- Parâmetros biométricos na estimativa de idade gestacional
- Diagnóstico de restrição de crescimento fetal simétrica
Compreensão dos planos ecográficos no estudo morfológico detalhado do 2.º trimestre
(SNC, coluna vertebral, face, perfil, ecocardiografia fetal, tórax, abdómen e órgãos intraabdominais, sexo fetal e membros)
- Técnica invasiva de diagnóstico no 2.º trimestre (amniocentese)
- Avaliação fluxométrica das artérias uterinas e rastreio de RCF e pré-eclâmpsia
- Avaliação cervical e rastreio de parto pré-termo
- Ecografia obstétrica 3.º Trimestre
- Fisiologia da circulação fetal
- Parâmetros biométricos na estimativa de peso fetal
- Compreensão das curvas de percentis e diagnóstico de anomalias do crescimento fetal
- Diagnóstico de restrição de crescimento fetal assimétrico
- Fluxometria multivasos (AU, ACM e DV) e seus objectivos

Metodologia de Ensino
Quatro aulas de carácter teórico (com 60 minutos cada)
Duas aulas teórico-práticas (com 60 minutos cada), para discussão inter-activa de casos clínicos
Acompanhamento de ecografias obstétricas na unidade de ecografia do departamento de
obstetrícia, ginecologia e medicina da reprodução do HSM/CHLN (12h práticas)
Seminário final (120 minutos) com discussão dos temas anteriormente definidos.

Bibliografia
Medicina Materno-Fetal, Luís Mendes da Graça, 5.ª edição, capítulos 17, 18, 19, 20, 22 e 23
Callen’s Ultrasonography in Obstretrics and Gynecology, 6th edition

3
________

Local onde as atividades irão decorrer
Aulas Teóricas e Teórico-práticas:
- Sala de aulas de Obstetrícia e Ginecologia, Piso 4
Acompanhamento de actividades clínicas:
- Unidade de Ecografia do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da
Reprodução do HSM/CHLN

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Duração – 5 dias úteis
Horas de contacto: Teóricas (T) 4; Teórico-Práticas (TP) 2; Práticas 12 e Seminário final 2 – Total 20h

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

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações diferentes
se o objetivo for dar mais valor a alguns itens

Participação / interesse / envolvimento /capacidade 0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito bom;
de sugerir melhorias
4 excelente
Reflexão crítica escrita sobre a optativa

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

Assiduidade (para além da assiduidade obrigatória Escala a ser adaptada consoante o número
em cada optativa)
de dias
Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

0 Não cumpre; 1 cumpre

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

Itens específicos a serem definidos por cada optativa Escala e ponderação para cada item a ser
/ Ver exemplos de outros itens específicos
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

4
________

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



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.

Critérios de avaliação propostos
Participação / Interesse / envolvimento

Insuficiente=0; cumpre01; bom=2; muito bom=3; excelente=4

Assiduidade

2 presenças=0; 4 presenças=1; 5 presenças=2

Pontualidade

Não cumpre=0; cumpre=1

Conduta/postura apropriada ao contexto
Não cumpre=0; cumpre=1
de ensino
Apresentação:
Apresentação de um tópico (5 minutos, 2
Insuficiente=0; cumpre=2; bom=4; muito bom=6
slides) e discussão com os outros colegas
Discussão:
(5 minutos) durante o seminário final
Insuficiente=0; cumpre=2; bom=4; muito bom=6

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

5
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Economia da Saúde
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
A Saúde das populações encontra-se diretamente relacionada com as características da sociedade e
da sua organização social e económica. Por um lado, qualquer atividade humana (todo o projeto
implementado, toda a tomada de decisão política, seja em que sector for) gera efeitos na saúde
humana (mais ou menos importantes). Por outro lado, qualquer efeito na saúde pode ter, por seu
turno, consequências importantes na atividade humana (decréscimo na produtividade, acréscimo de
custos no sector da saúde, acréscimo dos anos de vida produtiva, etc.). Num mundo com despesas em
saúde tendencialmente crescentes, há-que assegurar que o investimento neste sector tenha um
retorno positivo, quer financeiro, quer sobretudo na qualidade da vida humana, controlando ou
diminuindo a carga da doença.
Nesta disciplina, apresentam-se as principais características e especificidades dos sistemas e
mercados de saúde, abordando-se a perspetiva da saúde como bem económico e como investimento
e fator determinante de desenvolvimento social e económico. Discute-se também a avaliação
económica e de impacte na saúde e nos sistemas de saúde e a sua ligação a preocupações
económicas e de equidade.
O objetivo geral é transmitir os conceitos fundamentais de economia de saúde, enquadrando a saúde
como bem económico, realçando as suas especificidades, analisando a importância da saúde na
economia e a da economia na saúde, dando ênfase à relevância de garantir a saúde como
investimento de bom retorno.
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No final desta disciplina, os discentes deverão estar aptos a atingir os seguintes objetivos específicos:
- Conhecer os principais conceitos em economia da saúde, sabendo enquadrar a saúde como bem
económico e sendo capaz de identificar as diversas especificidades do(s) mercado(s) de saúde.
- Analisar em que medida a saúde representa um investimento e um fator de desenvolvimento social
e económico.
- Debater informada e sustentadamente alguns temas no âmbito da implementação de novos
mercados em saúde ou modificação dos existentes, de impacte sobre a saúde da tomada de decisão a
níveis diversos, de avaliação económica e de economia da saúde em geral.

Equipa docente
António Vaz Carneiro (regente)
Leonor Bacelar Nicolau - LBN
Doutorada em Ciências e Tecnologias da Saúde/Organização e Gestão em Saúde pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa FMUL e Economia da Saúde pelo Conservatoire National des Arts
et Métiers, França; mestre em Estatística e Gestão de Informação pela NOVA IMS; licenciada em
Economia pela NOVA SBE.
Docente Convidada e Investigadora na FMUL (Instituto de Medicina Preventiva & Saúde Pública e
ISAMB) desde 2004, colaborando na NOVA IMS a nível pós-graduado (2002-2006 e desde 2017).
Sócia fundadora da DataScience Cons desde 2001.
Áreas de investigação: estatística multivariada, data science, economia da saúde e avaliação de
impacte na saúde.
Experiência internacional: WHO Temporary Adviser no High-level Meeting ‘Health in Times if Global
Economic Crisis: Implications for the WHO European Region’ (2009); Adviser do Alto Comissariado
para a Saúde na avaliação do Plano Nacional de Saúde (2011); WHO Country Expert no estudo
“Health policy responses to the financial crisis in Europe” (2012-2015); focal point da FMUL no
Projeto CUTEHeart Comparative use of technologies for coronary heart disease - parceria com
Harvard Medical School e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (2014-2016); Advisor em
Mental Wellbeing Impact Assessment no Projeto Healthy Employment - parceria Portugal, Noruega e
Islândia (2015-2016).
Luís Silva Miguel - LSM
Luís Silva Miguel é Health Economist no CEMBE - Centro de Estudos de Medicina Baseada na
Evidência. Após a Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG),
aproximou-se da área da saúde, tendo feito um MSc na University of York em Health Economics com
uma tese dedicada à justiça processual na tomada de decisões de financiamento na saúde, e um
doutoramento no ISEG, também em Economia da Saúde com uma tese sobre a avaliação da
eficiência na prestação de cuidados de saúde primários.
É atualmente docente em três faculdades da Universidade de Lisboa em que se lecionam conteúdos
relacionados com a Economia da Saúde e, mais especificamente, com a Avaliação Económica de
2
________

Tecnologias de Saúde: ISEG, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Medicina. A sua atividade
docente inclui ainda vários cursos de curta duração.
Tem trabalhos publicados em revistas e em livros, bem como diversas apresentações em congressos
da especialidade. É sócio da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, já tendo integrado os
órgãos sociais, e é um dos membros fundadores do Capítulo Português da International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), sendo atualmente membro da Direção.

Conteúdo programático
Introdução à Economia da Saúde
O Crescimento da Despesa em Saúde
Conceitos Básicos de Micro e Macroeconomia
Valor Económico da Vida e da Saúde
Procura e Oferta de Saúde e de Cuidados de Saúde
Informação Imperfeita e Relação de Agência
Intervenientes da Oferta no Sector da saúde: Médico, Estado, Hospitais, Empresas Seguradoras,
Farmacêuticas
Impacte da Saúde na Sociedade e Economia e da Sociedade e Economia na Saúde: a saúde como
investimento, Avaliação de Impacte na Saúde
Avaliação Económica em Saúde
Os Desafios dos Sistemas de Cuidados de Saúde no Futuro

Metodologia de ensino
As aulas teórico-práticas procuram incentivar a discussão dos temas abordados com os alunos, cujo
número máximo não excederá os 30. A avaliação contínua nas aulas é realizada com base na
participação oral e na execução e discussão de resultados de estudos de caso trabalhados em
equipas.
A realização e apresentação de trabalho final em grupos de até 3 pessoas é efetuada com base em
lista de temas a especificar na área de economia da saúde, ou em temas nessa área propostos pelos
alunos, devidamente aprovados pelo(s) docente(s). Isso dá aos alunos a oportunidade de
aprofundarem melhor determinados temas abordados e de transmitirem e discutirem esses temas
com os seus colegas.
É realizado também um teste final com questões de resposta múltipla, com vista a fornecer mais um
elemento de avaliação individual dos discentes.

3
________

A documentação do curso é disponibilizada na plataforma Moodle de elearning da FMUL.

Bibliografia
Pita Barros P. (2013), Economia da Saúde – Conceitos e Comportamentos 3ª edição, Almedina
Simões J.A., Augusto G.F., Fronteira I., Hernandez-Quevedo C (2017) Portugal - Health system review.
In: Health Systems in Transition., Vol19, Nº2, Cristina Hernández-Quevedo (editor) and Ellen Nolte and
Ewout van Ginneken (Series editors), World Health Organization, on behalf of the European
Observatory
on
Health
Systems
and
Policies.
http://www.euro.who.int/en/countries/portugal/publications/portugal-hit-2017
[acedido
em
08/02/2018]
Getzen T.E. (2013), Health Economics and Financing, 5th Edition, Wiley
Folland S., Goodman A., Stano M. (2012), The Economics of Health and Health Care (7th edition),
Prentice-Hall
Suhrcke, M., McKee, M., Sauto-Arce, R., Tsolova, S. e Mortensen, J. (2005), The contribution of health
to the economy in the European Union, Health&Consumer Protection Directorate-General - European
Commission
European
Communities.
http://www.euro.who.int/en/countries/portugal/publications/portugal-hit-2017
OECD/WHO (2015), Promoting Health, Preventing Disease: The Economic Case, Open University Press
- McGraw-Hill, Buckingham. [http://dx.doi.org/10.1787/9780335262274-en ]
WHO Regional Office for Europe (2014), The Case for Investing in Public Health: The strengthening
public health services and capacity, A key pillar of the European regional health policy framework
Health
2020.
A
public
health
summary
report
for
EPHO
8.
[http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-Investing-PublicHealth.pdf?ua=1 ]
Drummond M.F., Sculpher M.J. (2015), Methods for the Economic Evaluation of Health Care
Programmes 4th edition, Oxford Medical Publications
É indicada bibliografia complementar em cada sessão, de acordo com os temas focados.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Realizam-se duas edições da disciplina por ano (1 edição por semestre), num total de 20h de
contacto por cada edição, dadas em regime intensivo durante a semana reservada às disciplinas
optativas em cada semestre:
2ª f 8:30 – 13:00 Aula teórico-prática LBN
3ª f 8:30 – 13:00 Aula teórico-prática LBN
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4ª f 8:30 – 13:00 Aula teórico-prática LSM
6ª f 8:30 – 13:00 e 1400-16:00 Avaliação da aprendizagem (Apresentação e discussão de trabalhos
finais, Teste) e do ensino LBN+LSM

Critérios de avaliação
Avaliação da aprendizagem: contínua nas aulas, com base em:






participação oral (10%),
execução dos estudos de caso em equipa de acordo com guião e documentação entregues aos
alunos (realizados, apresentados e discutidos em sala no final de cada sessão - 30%),
apresentação e discussão um trabalho final em grupos de até 3 pessoas, com base em lista de
temas disponibilizada ou em temas propostos pelos alunos a aprovar por docente (30%).
Na apresentação e discussão de trabalho são avaliados de 1 a 5 os seguintes critérios:
o Gestão de Tempo
o Apresentação Oral
o Conteúdos
o Discussão
o Discussão de Trabalho de outro grupo
Teste com questões de resposta múltipla (30%).

Resultado: classificação final de 0 a 20 valores, com ponderação das áreas avaliadas.
- Avaliação do ensino: por aplicação na sessão final após avaliação da aprendizagem de questionário
anónimo com modelo geral da FMUL.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Endocrinologia
Ano letivo 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
A integração da aprendizagem da Endocrinologia e das Doenças do Metabolismo ao longo do Curso
de Mestrado Integrado em Medicina é muito importante, pois vários sintomas ou sinais podem estar
na base de uma endocrinopatia, sendo o diagnóstico precoce fundamental por permitir no futuro
redução da morbilidade e aumento da sobrevivência, com qualidade de vida razoável.
Ensino da Endocrinologia através de aulas teórico-práticas e de aulas práticas na presença de
doentes.



Fisiopatologia das doenças endócrinas



O Laboratório em Endocrinologia



Neuroendocrinologia clínica



Doenças da Suprarrenal



Doenças da Tiróide



Diabetes mellitus



Obesidade



Osteoporose



Análise de casos clínicos

1
________

São objectivos da disciplina aquisição de conhecimentos essenciais e compreensão do raciocínio
perante endocrinopatias, 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 teórico-práticas:
- aquisição de conhecimentos das diversas endocrinopatias,
- apresentação dos aspectos clínicos e terapêuticos da patologia endócrina mais frequente
com que o futuro clínico será confrontado na rotina da sua prática clínica. Estas serão ministradas
sequencialmente com temas com que o clínico lidará no seu dia a dia.
As aulas práticas têm como base:
- casos clínicos reais e abordam aspectos de diagnóstico, de terapêutica e de seguimento do doente e
permitirá um contacto directo não apenas com o doente mas também com o docente que efectua a
consulta hospitalar dessa especialidade.

Equipa docente
Mário Rui Guerreiro Mascarenhas, regente
Ana Paula Barbosa, doutoramento na área de Endocrinologia, Especialista em EndocrinologiaNutrição, Coordenadora da Consulta Multidisciplinar de Osteoporose Fracturária do HSM-CHLN,EPE
Ema Nobre, Especialista em Endocrinologia-Nutrição, Assistente Hospitalar Graduada,
Coordenadora da Consulta Multidisciplinar do Pé Diabético do do HSM-CHLN,EPE

Raquel Carvalho, Especialista em Endocrinologia-Nutrição, Assistente Hospitalar, Coordenadora da
Consulta Multidisciplinar de Obesidade e da Consulta Multidisciplinar de Endocrinopatias da Gravidez
do HSM-CHLN,EPE
Dr.ª Florbela Ferreira, Especialista em Endocrinologia-Nutrição, Assistente Hospitalar, Coordenadora
da Técnica de Ecografia da Tiróide do SEDM e da Consulta Multidisciplinar de Transição para
Adultícia do HSM-CHLN,EPE

Conteúdo programático
Aquisição de conhecimentos essenciais e compreensão do raciocínio perante endocrinopatias, no
que se refere à etiologia e à estratégia do diagnóstico eventual, avaliação de exames
complementares, abordagens terapêuticas e seguimento dos doentes.
Os estudantes que frequentam esta Disciplina Optativa terão aulas práticas perante e com o doente,
em consulta externa hospitalar real, sendo deste modo confrontados com a prática clínica da
Endocrinologia e de diversas Doenças do Metabolismo que são observadas frequentemente por
endocrinologista e por nutricionistas.
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Assim, durante as horas de frequência da Disciplina Optativa, os estudantes terão contacto com a
estratégia de abordagem das diversas endocrinopatias e pelos diferentes docentes das aulas
práticas.

Metodologia de ensino
Aulas teórico-práticas e aulas práticas (com doentes).

As aulas teórico-práticas incluem: discussão de temas, sendo importantes no Ensino clínico da
Medicina. Os slides apresentados nas aulas teórico-práticas são sempre formativos e informativos.
Nas aulas práticas há contacto directo com os doentes das consultas, que são exemplos de casos
clínicos práticos.
Os alunos têm de estar presentes em 75% das aulas teórico-práticas e/ou práticas para que
obtenham os créditos disponibilizados nesta disciplina, através da avaliação contínua.

Bibliografia
Harrison, última edição

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Práticas = 12 horas; Teórico – práticas = 8 horas

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

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Farmacogenética Clínica
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 4 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Fornecer aos alunos no seu ciclo clínico as bases científicas da variação da resposta aos fármacos e
outros xenobióticos.
Aplicações com base em casos clínicos sobre algumas patologias mais prevalentes na população
portuguesa.
Aquisição final por parte do aluno de uma atitude não tipológica, isto é, o conhecimento de que “cada
doente exprime uma versão individual da doença e da resposta aos fármacos”.
Fornecer a futuros investigadores clínicos, as bases para o desenho e execução de ensaios clínicos
mais adaptados a variabilidade genética das populações.
Possibilitar a futuros investigadores, envolvidos no desenvolvimento de novos fármacos, uma
perspectiva da sua utilização de modo mais seguro e deduzir novos alvos terapêuticos.

Equipa docente
Professora Auxiliar Convidada Maria Constança Campos Morgado Silva Batista Coelho
Professora Auxiliar Convidada Ana Sofia Simões Domingues de Almeida Oliveira
Professora Auxiliar Convidada Maria Angela Ribeiro Marques Inácio
Professor Auxiliar Convidado Gabriel Miltenberger Miltényi
Professora Auxiliar Convidada Alda Pereira da Silva Oliveira
Assistente Convidada Joana de Oliveira Gomes Tavares Ferreira de Freitas
Assistente Convidada Margarida Cortez
Docente Livre Irina Margarida Pereira Machado Alho Duarte

1
________

Conteúdo programático
Parte I –
- Aspectos pré-clínicos da Farmacogenética e novas tecnologias
- Interacções farmacológicas e não farmacológicas (Individuo e Gene).
- Farmacogenética das fases 0,I,II e III.
- Terapêuticas primárias e secundárias (exemplos).
- Desempenho em Farmacogenética – Medicamentos antigos e novos alvos.
- Bioestatística , Bioinformática e Laboratório em Farmacogenética.
Parte II –
Farmacogenética – Casos Clínicos e Journal Clubs.
Doenças Cardiovasculares, Deabetes, Cancro, Asma e Doenças Neuro-Psiquiátricas
Parte III –
- Medicina Personalizada – aspectos Éticos, Legais e Sociais

Metodologia de ensino
- Journal Clubs
- Utilização de novas ferramentas informáticas (Bases de dados on-line) para avaliação de
interacções medicamentosas e influência de genótipos associados.
Avaliação Contínua Baseada em presenças e participação activas. Um teste inicial de escolha
múltipla, anónimo, para avaliar os conhecimentos prévios de Farmacogenética. No final do período de
ensino-aprendizagem será feito o mesmo teste anónimo para avaliar a resposta dos alunos ao
processo do ensino aprendizagem.

Bibliografia
Livros/Artigos
1 – Burke W., Psaty B.M., “Personalized Medicine in the Era of Genomics”, JAMA, 298(14): 16821684, 2007.
2– Aislyn D Wist, Seth I Berger, Ravi Iyengar “ Systems pharmacology and genome medicine: a
future perspective” Genome Medicine I:II, 2009.
3– Wu A.C., Fuhlbrigge A.L. “Economic evaluation of pharmacogenetic tests” Clin. Pharmacol. Ther.
84(2): 272-4, 2008.
4 –Dan M.Roden, Russel A. Wilke, Heyo K. Kroemer and C. Michael Stein “Paharmacogenomics:
The Genetics of Variable Drug Responses” Circulation 2011,123:1661-1670
5 – Vural Ozdemir, ArnoG.Motulsky, Eugene Kolker and Béatrice Godard “Genome-Environment
Interactions and Prospective Technology Assessment: Evolution from Pharmacogenomics to
Nutrigenomics and Ecogenomics” A journal of Integrative Biology,
Vol 13, nº1 , 2009
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________

6 – J.C.Knicht “Genetics and the general physician: insights, applications and future challenges”
Q.J.Med.102: 757-772, 2009.
Sites
-

The Pharmacogenomics Knowledge Base (http://www.pharmgkb.org/)

-

PubMed

-

OMIM

-

OMMBID

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo

Horas de Contacto

Teóricas (T)
Teórico-Práticas (TP)
Práticas (P)
Seminários (S)

11h
6h
2h
1h

20h

Horas de Estudo

36h

Critérios de avaliação
As metodologias de ensino aprendizagem estarão adaptadas ao caracter prático dos conteúdos
programáticos em especial do programa Teórico-prático.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Filosofia do Conhecimento
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ano
Número de vagas – 20
Breve descrição da Unidade Curricular
Sensibilização à problemática específica da filosofia do conhecimento científico, sua
interacção com outras modalidades de conhecimento humano e reflexão sobre as
modalidades de avanço, inovação e correcção científica na Biomedicina (com exemplos
históricos), tanto em investigação como na clínica.

Equipa docente
REGENTE: Miguel Oliveira da Silva
Prof. Catedrático de Ética Médica da FMUL, Licenciado em Filosofia da Ciência na FLUL
Co-Regente: (se for o caso): NA

Conteúdo programático
1. Apresentação. Programa. Informação, conhecimento, sabedoria. Delimitação do universo do
conhecimento. Da Medicina clínica como ciência e como arte. Lei, explicação, causalidade e
generalização acidental. Como avança a ciência: acumulação e ruptura epistemológica.
Aspectos éticos nas rupturas com as “leis naturais”- exemplos (na investigação e na clínica).

1
________

2. Causalidade e Bradford-Hill. Critérios (viewpoints). Causalidade multifactorial e interacção nos
diversos componentes em Medicina - exemplos. Peso específico de cada um deles. Causa
material, formal, eficiente e final. Conceito ceteris paribus como abstracção útil, pedagógica,
mas artificial. Explicações boas, explicações verdadeiras.
3. Paradigma científico. Thomas Kühn. Ciência normal e período de ciência extraordinária.
Textbook, guidelines (linhas de orientação), normas clínicas, “rotinas”. O não questionamento
de muitos cientistas: porquê?, para quê? Factos extraordinários, inesperados, imprevistos. O
novo paradigma – o que permanece e o que não subsiste do conhecimento anterior.
4. Agenda e prioridades na investigação. Políticas de ciência: a ciência não é neutra. Não a de
critérios exclusivamente empresariais e de rentabilidade. Financiamento e transparência nas
políticas de publicação, citação e de autoria (authorship).
5. Leis científicas e leis naturais. Generalização acidental. Exemplos na biomedicina. Aspectos
éticos e biopolíticos. Avanços científicos, acumulação e ruptura.

Metodologia de ensino
Aulas teóricas interactivas com recurso a frequentes exemplos conhecidos e questões

Bibliografia
Philosophy of Medicine. Wulff, Pederson A, Rosenberg (eds). Oxford, Blackwell Scientific Publications,
1990
Carl G Hempel La explicación cientifica – estudos sobre a filosofia da ciencia. Barcelona, Paidós, 1979
The Philosophy of Science. Richard Boyd, Philp Gasper and JD Trout (eds). Cambridge, MIT Press, 1991
José Massada. Vale a pena ser cientista? Lisboa, Campo das Letras, 2002
Thomas S Kühn. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo, Editora Perspectiva, 1994
Alex Rosenberg Philosophy of Science, London, Routledge, 2000
Samir Okasha Philosophy of Science, A very short introduction, Oxford University Press, 2002

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
2 horas por dia, 5 dias consecutivos

2
________

Critérios de avaliação
Em estudo

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Fisiologia Humana no Ambiente
Aeroespacial
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Voar, desde os primórdios, sempre foi um sonho cultivado pelo ser humano. Desde o início do século
20 que isso se tornou uma realidade. No entanto, para voar e o fazer com segurança são necessários
procedimentos que devem ser seguidos pela tripulação e passageiros, e que devem fazer parte da
formação do médico que, em última instância, irá tratar e orientar a gestão médico-terapêutica desses
grupos. É importante entender as características do ambiente das cabines dos aviões, os diferentes
tipos aeronaves e como a actividade aérea pode afectar a saúde e o bem-estar de tripulantes e
passageiros, as agressões ao bem estar de passageiros e tripulantes em voos comerciais como por
exemplo a hipoxia. No âmbito militar, por exemplo, é fundamental que os pilotos entendam os efeitos
das forças acelerativas sobre o corpo humano e que pilotos e passageiros de aviões de pequeno porte
percebam que estão sujeitos à desorientação espacial e ilusões visuais, as duas maiores causas de
acidentes aéreos neste tipo de aeronaves.
Esta disciplina tem como objectivo geral apresentar e discutir os riscos inerentes à exposição do ser
humano ao ambiente aeroespacial e aos problemas encontrados durante um voo de curta e longa
duração devido às características inerentes ao ambiente de cabine das aeronaves.
Os objectivos específicos são:

Caracterizar os diversos sistemas do corpo humano em relação à atividade aérea e ao
meio aeroespacial;

1
________


Discutir temas relacionados à altitude (hipóxia, disbarismo e doença da
descompressão), desorientação espacial, ilusões visuais, força G e fatores humanos na
aviação;

Sensibilizar os alunos de medicina para a identificação dos riscos a que estão sujeitos
indivíduos com patologia cardiovascular, respiratória, vestibular e neurológica durante à
exposição ao voo;

Demonstrar os efeitos de vários fatores inerentes ao ambiente aeroespacial sobre a
fisiologia humana;

Orientar quanto ao uso de medicamentos (prescritos e automedicação), fumo e álcool
por passageiros e aviadores.

Equipa docente
REGENTE: Isabel Rocha tem como principal área de trabalho a fisiologia humana com foco particular
no sistema nervoso autónomo e na função cardiovascular. Outros seus interesses incluem regulação
da função vesical, regulação respiratória, fisiologia em condições extremas, processamento de sinais
biológicos, educação médica e gestão estratégica de organizações para as quais recebeu formação
avançada na INDEG Business School em Lisboa. É co-fundadora da IBITron- Innovative Biosciences
Instrumentation e Scitria, Lda. Isabel Rocha licenciou-se em 1991 pela Faculdade de Farmácia de Lisboa
e recebeu os graus de Mestre (1996), Doutor (2000) e Agregação (2008) em Fisiologia Médica pela
Faculdade de Medicina de Lisboa. Em 1993, trabalhou com S. Dawid-Milner em Málaga, Espanha e de
1994 a 1999, com o Prof. Mike Spyer no departamento de Fisiologia da Royal Free/University College
Medical School de Londres e no Autonomic Neuroscience Institute de Londres (director: Prof
G.Burnstock). Actualmente é Professora Associada com Agregação em Fisiologia Médica na Faculdade
de Medicina de ULisboa, coordenadora do grupo de Função Autonómica Cardiovascular do Centro
Cardiovascular da ULisboa, elemento de ligação da FMUL com o Micro-G-PUCRS, directora do Gabinete
de Inovação e Empreendedorismo da Faculdade de Medicina e Vice-Reitora da Universidade de Lisboa
para a Investigação, Inovação e Empreendedorismo.
Thais Russomano é médica pela Faculdade de Medicina pela UFPel (1985), com mestrado em Medicina
Aeroespacial (Wright State University, 1991) e Doutoramento em Fisiologia Espacial ( Kings College
Londres, 1998). Estabeleceu o MicroG-PUCRS, um centro de referência no estudo da fisiologia humana
espacial, da engenharia biomédica espacial, da medicina de aviação e da Telessaúde, o qual coordenou
por 18 anos. Foi Professora Titular da Fac de Medicina da PUCRS e investigadora convidada da Agência
Espacial Alemã. Actualmente, é Senior Lecturer em Fisiologia Humana Espacial, no Centre of Human
and Aerospace Physiological Sciences, Kings College de Londres. É detentora de patentes nacionais e
internacionais, fundadora e CEO da InnovaSpace, membro da International Academy of Aviation and
Space Medicine e da International Academy of Astronautics. Possui mais de 25 anos de experiência em
investigação aeroespacial, incluindo a participação em 2 campanhas de voos parabólicos da ESA;
realizou trabalhos em câmaras hipo e hiperbáricas; testes em centrífugas humanas, caixas de pressão
negativa e positiva e cadeiras rotatórias. Publicou inúmeros livros e artigos científicos e é editora e
revisora de várias revistas. Tem vasta projeção internacional, proferindo, anualmente, diversas
palestras em temas relacionados com a ciência aeroespacial e a telessaúde.
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João de Carvalho Castro é licenciado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (1983), doutorado em Medicina (Ciências Pneumológicas), pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (2006)e Professor Adjunto da Escola de Medicina e Faculdade de Ciências
Aeronáuticas (FACA), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor
responsável pela Disciplina de Laboratório de Habilidades (I e II), Escola de Medicina, PUCRS.
Pesquisador do Centro de Microgravidade (MicroG) da PUCRS e Coordenador do Laboratório de
Pesquisa em Aviação. Professor responsável pelas Disciplinas de Medicina Aeroespacial (FACA).
Pesquisador no Grupo de Pesquisas CNPq em Ciências Aeronáuticas, da PUCRS
(dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/4703407626901595). É médico Intensivista do Serviço de Medicina
Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), UFRGS. Membro do Programa de
Desenvolvimento do Centro de Simulação para o Ensino na Saúde, (HCPA), UFRGS.
Marlise Araújo dos Santos é licenciada em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1988), especializada em Farmácia Industrial na UFRGS, mestre em Farmácia pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (1993) e doutorada pelo Kings College de Londres (2007). Actualmente é
professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Coordenadora do
MicroG-PUCRS. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Tecnologia Farmacêutica,
atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de formulação intranasal, estudo da
permeabilidade de fármacos em cultura de células, simulação de microgravidade aplicada à cultura de
células, a processos enzimáticos e químicos, cultivo de plantas em simulação de hipergravidade,
telefarmácia e fitoquímica.

Conteúdo programático
Módulo 1: Divisão física e fisiológica da atmosfera; Lei dos gases; Forças acelerativas; Câmaras
hipobárica, as suas tipologias e modo de funcionamento (2T);
Módulo 2: Adaptações fisiológicas em microgravidade ou ausência de gravidade: cardiovasculares;
respiratórias (hipóxia, hiperventilação e toxicidade ao oxigénio); cronobiológicas (ciclo sono e vigília,
secreção hormonal), osteoarticulares e musculares (4T; 3TP);
Módulo 3: Alterações á adaptação normal: desorientação espacial e ilusões vestibulares; visão e
ilusões visuais; disbarismos e doenças da descompressão (3T; 2TP);
Módulo 4: Ambiente de cabine. Ruídos e vibrações; pressão, temperatura e humidade (2T);
Módulo 5: O factor humano na aviação. Fadiga e stress laboral; Tabaco e álcool. Drogas lícitas e ilícitas
e automedicação (2T; 2TP).

Metodologia de ensino
O programa da disciplina será leccionado em módulos temáticos de duração variável. Em cada módulo,
as modalidades pedagógicas utilizadas serão distribuídas por aulas teóricas e teórico-práticas com
discussão de situações fisiológicas paradigmáticas relacionadas com os objectivos específicos de cada
módulo.
3
________

Bibliografia
DAVIS, JR; JOHNSON, R; STEPANEK, J; FOGARTY JA. (Editores). Fundamentals of Aerospace Medicine,
4⁰ Ed., Philadelphia, US: Lippincott Williams & Wilkins, 2008; ISBN-13: 978-0781774666; ISBN-10:
0781774667
GRADWELL, D; RAINFORD, DJ. Ernsting's Aviation and Space Medicine, 5⁰Ed., London, UK: CRC Press,
2016.; ISBN 9781444179941
REINHART, R.O. Basic Flight Physiology, 3⁰Ed., Columbus, US. McGraw-Hill Professional, 2007,; ISBN13:
9780071494885; ISBN10: 007149488X

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
aulas teóricas: 13h ; aulas teórico-praticas:7h

Critérios de avaliação

Avaliação da aprendizagem: A avaliação final constará de uma única prova escrita, com perguntas
curtas e perguntas de escolha múltipla, a ser realizada num tempo máximo de 30 minutos. A
composição da prova obedecerá às normas fundamentais da avaliação da aprendizagem (validade,
fiabilidade, objectividade e pertinência) e utilizará recursos web.
Avaliação do ensino: A avaliação do ensino será efectuada por inquérito anónimo e individual de forma
a avaliar qual o tipo de relação estabelecida entre o professor e o aluno e qual a eficácia da acção do
professor para que os objectivos da disciplina tenham sido atingidos. Esta avaliação utilizará recursos
web e efectuar-se-á em dois momentos: no início e no final da leccionação da disciplina. A
autoavaliação docente será efectuada e discutida em reunião posterior, a realizar durante o segundo
semestre de cada ano lectivo, de forma a se garantir o ajustamento, aos objectivos da disciplina, da
acção docente e das modalidades pedagógicas utilizadas.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

4
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Fundamentos em Neurociências: técnicas
de avaliação e estudo do comportamento animal
Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º e 3º ano,
2 semestre, do MIM
N.º de vagas: 5 alunos
Breve descrição da Unidade Curricular
A Unidade Curricular Optativa proposta, Fundamentos em Neurociências: técnicas de avaliação e
estudo do comportamento animal, tem como objetivo fornecer aos alunos as bases fundamentais do
raciocínio científico na área das neurociências e promover o contacto com a prática laboratorial dando
enfase a métodos de avaliação do comportamento animal usadas para inferir sobre diferentes
processos cognitivos.

Equipa docente
Regente: Ana M Sebastião
Co-Regente: Francisco Mouro
Ana Maria Sebastião
Ana Sebastião é Professora Catedrática e Directora do Instituto de Farmacologia e Neurociências. A
sua actividade de investigação tem-se centrado nos mecanismos de regulação da comunicação
neuronal e sua desregulação em diversas situações patológicas. Tem-se focado na avaliação da acção
1
________

sináptica de moduladores endógenos como adenosina, factores neurotróficos e, mais recentemente,
endocanabinoides. Paralelamente com a análise da função sináptica, tem-se também focado nos
seus correlatos comportamentais. O estudo das alterações de memória induzidas por toma
prolongada de canabinoides e a posibilidade de as mitigar através de co-administração de outros
fármacos, é um exemplo recente, realizado em conjunto com Francisco Mouro, de que orientou o
Doutoramento.
Francisco Mouro
Francisco Mouro nasceu em Lisboa em 1988 e licenciou-se em Ciências Psicológicas em 2009. Mestre
em Biologia Humana e Ambiente, obteve o grau de Doutor em ciências biomédicas, na especialidade
de Neurociências em 2018, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O seu
doutoramento foi efectuado no Instituto de Medicina Molecular e Instituto de Farmacologia e
Neurociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal e na Universidade de
Lancaster, Reino Unido.
É investigador de pós-doutoramento no Instituto de Medicina Molecular e Instituto de Farmacologia
e Neurociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. Integra o grupo da professora Ana
Maria Ferreira de Sousa Sebastião estudando os efeitos do consumo de canabinóides em diferentes
processos cognitivos, como a memória, a ansiedade, o humor e a sociabilização. Foi co-orientador de
um estudante de mestrado durante o seu doutoramento, dando formação e apoio a estudantes de
mestrado e doutoramento sobre métodos de avaliação e estudo do comportamento animal no
laboratório da professora Ana Sebastião. É autor de artigos científicos e de várias comunicações em
conferências nacionais e internacionais. Leccionou seminários e aulas em três programas de mestrado
diferentes, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa.

Conteúdo programático
Os alunos deverão assistir a três aulas teóricas, a três aulas práticas e a uma aula teórico-prática:
Aulas Teóricas: Nas aulas teóricas serão abordados fundamentos básicos sobre o funcionamento do
sistema nervoso. Serão lecionadas os fundamentos teóricos de técnicas experimentais relevantes na
área das neurociências, nomeadamente, registos eletrofisiológicos, imagiologia de cálcio,
comportamento animal, estudo da neurogénese e neuroinflamação.
Aulas Práticas: As aulas práticas terão a duração de 5 horas. No início da aula será feita uma introdução
ao tema, uma sumula dos métodos a utilizar e será apresentado o objetivo da atividade experimental.
Na segunda parte da aula os alunos executarão o trabalho experimental proposto.
Aula Prática 1: Apresentação do equipamento experimental. O murganho como modelo de
comportamento animal: habituação ao experimentador, identificação e marcação do animal e
cuidados a ter. Definição da hipótese de trabalho.Apresentação e realização dos testes de
2
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comportamento animal “Novel Object Recognition” para o estudo da memória a curto prazo e o
“Open-Field” para o estudo de locomoção e ansiedade.
Objetivo: Após esta aula o aluno deverá compreender os fundamentos básicos de como manusear e
tratar animais laboratoriais. De igual forma, o aluno deverá compreender os objectivos dos testes de
comportamento animal expostos e realizados durante a aula, o equipamento que deve utilizar, e
compreender como registrar e interpretar o comportamento animal. No final da aula, o aluno terá
obtido dados experimentais para os testes “Novel Object Recognition” e “Open-Field”.
Aula Prática 2: Apresentação e realização dos testes de comportamento animal “Three Chamber
Sociability” para o estudo da socialização. O teste “Elevated Plus Maze” para estudar a ansiedade.
Objetivo: Após esta aula o aluno deverá compreender os objectivos dos testes de comportamento
animal expostos e realizados durante a aula, o equipamento que deve utilizar, e compreender como
registrar e interpretar o comportamento animal. No final da aula, o aluno terá obtido dados
experimentais para os testes “Three Chamber Sociability” e “Elevated Plus Maze”.
Aula Prática 3: Apresentação e realização dos testes de comportamento animal “Rotarod” para o
estudo da coordenação motora e do teste “Y-Maze” para o estudo da memória de trabalho. Objetivo:
Após esta aula o aluno deverá compreender os objectivos dos testes de comportamento animal
expostos e realizados durante a aula, o equipamento que deve utilizar, e compreender como registrar
e interpretar o comportamento animal. No final da aula, o aluno terá obtido dados experimentais para
os testes “Rotarod” e “Y-Maze”.
Aula Teórico-Prática: Nesta aula, os alunos apresentarão e discutirão o trabalho experimental
desenvolvido.

Metodologia de ensino
O ensino desta unidade curricular contará com 3 aulas teóricas, 3 aulas práticas e uma aula teóricoprática. Após as aulas prática os alunos deverão elaborar um pequeno relatório sob a forma de artigo
constituído por introdução teórica, objetivo, resultados e discussão.
As aulas da Unidade Curricular Optativa proposta, Fundamentos em Neurociências, Fundamentos em
Neurociências: técnicas de imagiologia de cálcio e eletrofisiológicas, serão organizadas da seguinte
forma:
1) Aulas Teóricas: Estas aulas teóricas terão um carater expositivo por parte dos docentes e
servirão para consolidar os fundamentos teóricos necessários para a realização das atividades
experimentais propostas. Cada aula teórica tem uma duração de uma hora sendo a unidade
curricular constituída por três aulas teóricas.
2) Aulas Práticas: As aulas práticas serão inseridas em projetos a decorrer no Instituto de
Farmacologia e Neurociências. Os alunos terão a oportunidade de executar o trabalho
experimental e discutir os resultados obtidos em cada experiência. As aulas práticas têm uma
duração de 5 horas e realizar-se-ão em 3 dias consecutivos.
3
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3) Aula Teórico-Prática: Na aula teórico-prática, com duração de duas horas, os alunos
apresentarão e discutirão o relatório desenvolvido.

Bibliografia
Bibliografia específica que será adaptada ao trabalho experimental a ser efetuado, nomeadamente
artigos científicos sugeridos pelos docentes.
Esta unidade curricular corresponderá a 2 ECTS; número de vagas: 5 alunos.

Local onde as atividades irão decorrer
Não aplicável

Plano de estudos

Horas

Nº

Contacto

Docentes
Estudo
Francisco Mouro

Aula Teórica

3

3

10

Ana Maria
Sebastião
Francisco Mouro

Aula Prática

Aula TeóricoPrática

3

15

16

Ana Maria
Sebastião
Francisco Mouro

1

2

10

20

36

Ana Maria
Sebastião

56 / 2ECTS

Tabela 1. Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo

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

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

4
________

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA

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

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

5
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Genética Clínica

Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5.º ano .
NOTA: Os alunos de Erasmus deverão ter efectuado a disciplina de Genética
básica nas suas faculdades de origem.
Breve descrição da Unidade Curricular
A Genética Clinica é uma especialidade médica em expansão devido ao grande aumento do
conhecimento nesta área. Os objectivos desta disciplina são adquirir os conceitos essenciais
para a compreensão da estratégia e principais objectivos das várias formas de diagnóstico e
prevenção das doenças genéticas, de modo a permitir a integração dos conhecimentos
adquiridos no período pré-clínico com a prática clínica de apoio às principais patologias
hereditárias, incluindo as doenças comuns do adulto e da criança, e aprender a realizar uma
abordagem correcta do doente e famílias respeitando as mais importantes normas de conduta
profissional e ética.

Equipa docente
REGENTE: Maria do Pilar Torres de Quinhones Levy: Integra a disciplina de Genética da FMUL,
desde 1984/85 ano da sua fundação. Professora Auxiliar da Disciplina de Genética, desde 1998. Regente
da disciplina de Genética Clínica, desde 2004. Coordenadora do Módulo de Genética do Mestrado de
Doenças Metabólicas e do Comportamento Alimentar, desde 2012. Co-Regente da disciplina de
Genética desde 2013.
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Lecciona na disciplina de Endocrinologia da FMUL e no curso de Higiene oral da Faculdade de
Medicina Dentária da UL.
Investigadora Principal do Grupo de Comportamento e Saúde Humana do ISAMB desde 2013, ano da
sua fundação (anteriormente no Centro de Metabolismo e Endocrinologia, 1993- 2013).
Coordenadora da Unidade de Pediatria do Hospital Cuf infante santo, desde a sua fundação em Janeiro
de 2012, consultas de Pediatria e Genética Médica.
Licenciatura em Medicina, 1981, FMUL. Especialidade em Pediatria Médica e Genética Médica
(Unidade de Genética), 1992, Clínica Pediátrica Universitária, Hospital de Santa Maria (Lisboa) e
Ordem dos Médicos.
Doutoramento em Genética, 1998, FMUL, com o tema da dissertação "Contribuição para o Estudo da
Etiopatogenia Genética do Autismo".
Áreas de interesse/investigação: Genética do Autismo – Perturbações Globais do Desenvolvimento,
Alcoolismo, Obesidade, Osteoporose e Hipertensão.
Publicados vários artigos e capítulos livro nacionais e internacionais. Sociedades de Pediatria e Genética
nacionais e europeia.

Isabel Maria Simões Mendes Gaspar Rodrigues Assistente convidada do Departamento de
Genética na FML desde 2011, lecciona as disciplinas de Genética pré-clinica e Clinica, e
Mestrado em Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar. Colabora na orientação de
Teses de Mestrado Integrado de Medicina. Em fase de revisão a submeter a intenção de Tese
de Doutoramento: A programação materno-fetal das doenças cardiovasculares, medicina
translacional e transgeracional.
Licenciada em Medicina pela Faculdade Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa.
Internato de Medicina Interna no Serviço de Medicina, Ciclo de Estudos Especiais de Genética
Médica no Serviço de Genética Médica e Assistente Hospitalar de Genética Médica desde 1999
no Hospital de Egas Moniz; Cardiogenética no Hospital de Santa Cruz desde 2008, e Consultora
desde 2013. As áreas de especialização são as Doenças Vasculares Hereditárias, Doenças
Cardíacas Congénitas, Síndromes Aórticos, Morte Súbita, Dislipidémias Hereditárias,
Trombofilias, Perdas Fetais, Prevenção das Neoplasias Hereditárias e Doenças Neurológicas de
Instalação Tardia.
Consultora Hospitalar dos Centros de Referencia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
Cardiopatias Congénitas, Transplante do Coração, Transplante Renal, Cancro Colo-rectal e
Implante Coclear.
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Desenvolvi e participei nos Projectos de Investigação: Teste Preditivo da Doença Machado
Joseph; Síndromes com a Delecção 22q11.2; Genótipo dos Adenomas Colo-rectais; os
Síndromes da Via RAS/MAPK, Young Heart, Estudo Português de Hipercolesterolemia
Familiar, Estudo Fenotipico e Genotipico da Miocardiopatia Hipertrófica, e Familial
Hypercholesterolemia Studies Collaboration
Peter Mike Burgos Pêgo: Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa em 2001. A especialidade em Oftalmologia foi obtida após internato
complementar no Hospital Fernando da Fonseca, Lisboa (2005-2008). Fellow do European
Board of Ophthalmology (FEBO) desde 2015. Obteve o Grau de Consultor em Oftalmologia
em 2017. Atualmente é Assistente Graduado de Oftalmologia no Hospital da Luz, Lisboa.
Durante a sua formação participou em inúmeros cursos e estágios, dos quais se destacam o
Estágio em Genética Ocular e Retinoblastoma, SickKids Hospital, Toronto, Canadá (2008); o
XIX Curso Monográfico de Oftalmologia, Instituto de Investigaciones Oftalmológicas “Ramon
Castroviejo”, Madrid, Spain (2006); Curso ESASO – Cornea and Corneal Refractive Surgery,
Lugano, Suiça (2014) e Curso Advanced Corneal Surgery DALK and DSAEK, Singapura
(2016).
Realização de projetos de investigação pessoais, bem como participação em inúmeros projetos
multicêntricos nacionais e internacionais, em áreas ligadas ao estudo genético da influência da
sobrecarga oxidante em patologia humana multifactorial. Paralelamente a esta atividade de
investigação iniciou em 2002 a sua atividade docente no Laboratório de Genética, inicialmente
como Monitor e depois como Assistente Convidado (2004), cargo que mantém actualmente,
sendo docente nas disciplinas de genética pré-clínica e clínica.
Carolina Vaz de Macedo: Completou o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de
Medicina de Lisboa em 2009 com a classificação final de 18 valores. Desenvolveu e aplicou
como trabalho final de mestrado um questionário de avaliação das expectativas dos
acompanhantes de crianças observadas na Consulta de Genética Médica.
Ingressou em 2011 no Internato de Ginecologia/Obstetrícia no Centro Hospitalar de Lisboa
Norte, que completou em Outubro de 2017 com a classificação final de 19,8 valores.
Completou em 2016 Mestrado em Genética Pré-Natal e Medicina Fetal na University College
of London, com a classificação de Distinção. Desenvolveu trabalho final de mestrado na área
do rastreio expandido de portadores. Recebeu em 2016 o Prémio Charles Rodeck de excelência
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académica, atribuído pelo Institute for Women’s Health ao melhor aluno do Mestrado. Foi ainda
distinguida na Dean’s List da Faculty of Population Health Sciences.
Exerce actualmente a sua actividade assistencial como especialista em Ginecologia/Obstetrícia
no Hospital Garcia de Orta. Dedica-se ao Diagnóstico Pré-Natal e Medicina Fetal e é o elo de
ligação com a especialidade de Genética Médica. Colabora com o Laboratório de Genética da
FML desde 2010, sendo docente nas disciplinas de genética pré-clínica e clínica. Tem várias
publicações nacionais e internacionais em Ginecologia/Obstetrícia e Genética Reprodutiva.

Conteúdo programático
Teóricos

Introdução à Genética Clínica e às consequências médicas da análise do genoma.
Teórico-Práticos
Apresentação pelos docentes de casos clínicos e discussão:
 Anomalias cromossómicas frequentes
 Cancro do cólon e da mama
 Fibrose Quística.
 Doenças cardiovasculares hereditárias
 Genética Comportamental
 Outros casos pertinentes relacionados com doentes observados
 Organização dos Serviços de Apoio à Doença Genética em Portugal.
 Ética em Diagnóstico e Prevenção das Doenças Genéticas.
 Utilização de Databases e revistas científicas para o diagnóstico e apoio às doenças
genéticas.
Práticos
 Consulta / Aconselhamento Genético

Metodologia de ensino
.Aulas Teóricas: para revisão de conhecimentos, incluindo a genética molecular.
Aulas Teórico-Práticas: serão apresentados casos clínicos em temas-chave considerados em
conjunto como módulos que configuram as principais situações de apoio às doenças genéticas.
Aulas Práticas: Observação de doentes. Serão observados em regime de consulta externa e/ou
internamento.

4
________

Bibliografia
-Turnpenny & Ellard, 2017, 15ª ed. Emery’s Elements of Medical Genetics. Elsevier.
- Adkison LR, 2012, 2ªed. Elsevier's Integrated Review Genetics. Elsevier

Local onde as atividades irão decorrer
As aulas realizam-se no Laboratório de Genética da FML e em hospital a determinar.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas teóricas – 4h;teórico-práticas – 4h; práticas – 4h; seminários e/ou outras actividades-8h

Critérios de avaliação
Avaliação contínua complementada por mini-trabalho de revisão temática e/ou apresentação de
caso clinico, sob a forma de apresentação oral, com discussão em grupo.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

5
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Genómica e Medicina Personalizada
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do
3º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A disciplina optativa de “Genómica e Medicina Personalizada” inserida no Núcleo Curricular Optativo
– Tronco Opcional do Mestrato Integrado em Medicina, tem como objectivo principal alargar e
aprofundar os conhecimentos dos futuros médicos na área da Genómica Médica. As novas técnicas de
análise do genoma e da sua transcrição dinâmica têm vindo a revelar-se como excelentes ferramentas
que podem ser aplicadas na medicina personalizada, tanto a nível de diagnóstico e prognóstico como
a nível do design de tratamentos mais adequados. Os objectivos desta disciplina visam introduzir os
fundamentos das modernas técnicas de análise genómica e as suas aplicações directas à clínica,
incluindo as novas estratégias terapêuticas baseadas na edição de genomas ou no design racional de
fármacos. Para ilustrar estas aplicações, serão analisados diversos casos clínicos exemplares dentro de
áreas médicas tão diversas como a infecção, o cancro ou as doenças metabólicas. Os alunos serão
treinados para utilizar bases de dados especializadas, analisar dados de genómica e transcriptómica, e
aplica-los na caracterização funcional de doenças específicas e no seu tratamento personalizado.

Equipa docente
Regente: Francisco J. Enguita.
O Prof. Francisco J. Enguita é Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de
Granada, Espanha e Doutorado em Microbiologia e Genética pela Universidade de Salamanca,
Espanha, e exerce funções de docência como Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina da
1
________

Universidade de Lisboa desde 2008, nas áreas de Biologia Molecular e Celular, Oncobiologia,
e Genómica. Durante este periodo, o Prof. Enguita tem participado em diversas iniciativas
docentes em programas de Doutoramento e Mestrado nas Universidade de Lisboa, Porto e
Coimbra, como organizador de cursos especializados. Os seus actuais interesses educativos
incluem a utilização das plataformas de e-learning para o desenvolvimento de conteúdos
pedagógicos flexíveis na área biomédica.

Conteúdo programático
Os conteúdos da cadeira de opção serão divididos em módulos de aulas teóricas e teórico práticas. As
aulas teóricas terão caracter monográfico, tratando tópicos fundamentais na genómica aplicada à
medicina. As aulas teórico-práticas estarão baseadas na aplicação dos conceitos estabelecidos nas
aulas teóricas, mediante o estudo de casos clínicos. Os alunos serão também treinados para utilizar
recursos online e bases de dados de livre acesso. No final da disciplina, os alunos terão de elaborar um
informe de análise genómica de um caso clínico de livre escolha com aplicação dos conceitos e as
técnicas estudadas. O programa está dividido em 5 modulos: Estrutura e dinâmica do genoma humano,
GWAS, Farmacogenómica e farmacogenética, Terapêuticas avançadas e design racional de fármacos.
Módulo 1: Estrutura e dinâmica do genoma humano. Os objectivos deste módulo são a descrição da
estrutura do genoma humano e a sua dinâmica funcional no contexto da biologia celular e a doença.
Serão abordados os conceitos de variação genética e a sua aplicação em clínica. Tópicos principais:





Genoma codificante e não codificante
Técnicas e bases de dados de análise genómica
Variações genéticas
Bases de dados e exemplos práticos

Módulo 2: Genome-Wide association studies (GWAS). O objectivo deste módulo é aprofundar na
metodologia do GWAS e as suas aplicações clínicas. Tópicos principais:




Definição de GWAS. Aplicações.
Potencialidades da utilização das análises GWAS em medicina
Bases de dados com estudos GWAS

Módulo 3: Farmacogenómica e Farmacogenética. Os objectivos do módulo são a definição dos
conceitos básicos de Farmacogenómica e Farmacogenética, e a utilização das regras genéticas para o
estabelecimento de protocolos personalizados de diagnóstico, prognóstico e tratamento de doenças.
Tópicos principais:




Definições de Farmacogenómica e Farmacogenética
Terapêuticas personalizadas. Exemplos práticos (cancer e analgésia)
Variantes funcionais na terapêutica farmacológica

2
________

Módulo 4: Terapêuticas avançadas. Neste módulo os estudantes serão confrontados com as bases
das novas terapêuticas baseadas em moléculas de RNA e na edição de genomas, e com a utilização
destas estratégias no tratamento de doenças genéticas. Tópicos principais:




Terapêuticas baseadas no RNAi. Entrega de moleculas de RNA
Edição de genomas. Métodos baseados na utilização de nucleases programáveis.
Sistema CRISPR-Cas9. Aplicações e variantes. Exemplos terapêuticos em doenças genéticas.

Módulo 5: Design racional de fármacos. Este módulo irá descrever as técnicas e estratégias para a
caracterização estrutural de biomoléculas com objectivos e apliações médicas, incluindo a
cristalografia de proteínas e a microscopia electrónica no contexto do design racional de fármacos
assistido por computador (CADD: computer aided drug design). Tópicos principais:



Bases estruturais de macromoléculas biológicas. Métodos de determinação de estruturas
tridimensionais (cristalografia de raios-X e microscopia electrónica).
Design racional de fármacos assistido por computador (CADD). Bases do design racional de
fármacos. Farmacóforos e métodos QSAR. Aplicações práticas na terapêutica personalizada
de infeções virais e cancro.

Metodologia de ensino
A disciplina optativa de “Genómica e Medicina Personalizada” está composta por 20h de aulas teóricas
e 10h de aulas teórico-práticas. Nas aulas teóricas serão apresentados conceitos básicos sobre a
organização do genoma humano, assim como serão descritas técnicas avançadas de análise genómica
e novas estratégias terapêuticas e de design racional de fármacos. Os fundamentos teóricos serão
abordados desde o ponto de vista da sua aplicação directa à clínica.
As aulas teórico práticas serão organizadas com base em casos clínicos bem documentados, onde a
aplicação das técnicas previamente descritas apresenta vantagens directas no diagnóstico,
prognóstico e/ou opções terapêuticas. As diferentes doenças serão analisadas utilizando bases de
dados especializadas, e dados de análise genómica previamente obtidos, estabelecendo relações
funcionais com o processo patológico estudado. Os alunos serão finalmente treinados no uso racional
esses dados para tomar uma decissão terapêutica dirigida e personalizada em aulas teórico-práticas
onde a componente de discussão será maioritária.

Bibliografia
A natureza da disciplina condiciona necesariamente o tipo de bibliografia recomendada, que será
constituida fundamentalmente por artigos científicos de revisão. Os temas associados a casos clínicos
serão complementados com bibliografia focada no tema e escolhida de forma selectiva em cada caso
e disponibilizada de forma activa na plataforma de e-learning da Universidade de Lisboa.
Artigos de revisão gerais recomendados:
3
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Xie L, Ge X, Tan H, Xie L, Zhang Y, Hart T, Yang X, Bourne PE. 2014. Towards Structural Systems
Pharmacology to Study Complex Diseases and Personalized Medicine. PLoS Comput Biol. 2014
May 15;10(5):e1003554. doi: 10.1371/journal.pcbi.1003554.
Kamalakaran S, Varadan V, Janevski A, Banerjee N, Tuck D, McCombie WR, Dimitrova N, Harris
LN. 2013. Translating next generation sequencing to practice: opportunities and necessary
steps. Mol Oncol. 2013 Aug;7(4):743-55. doi: 10.1016/j.molonc.2013.04.008.
Pasic MD, Samaan S, Yousef GM. 2013. Genomic medicine: new frontiers and new challenges.
Clin Chem. 2013 Jan;59(1):158-67. doi: 10.1373/clinchem.2012.
Woollard PM, Mehta NA, Vamathevan JJ, Van Horn S, Bonde BK, Dow DJ. 2011. The application
of next-generation sequencing technologies to drug discovery and development. Drug Discov
Today. 2011 Jun;16(11-12):512-9. doi: 10.1016/j.drudis.2011.03.006.
Werner T. Next generation sequencing in functional genomics. Brief Bioinform. 2010
Sep;11(5):499-511. doi: 10.1093/bib/bbq018.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
A disciplina optativa de “Genómica e Medicina Personalizada” está composta por 20h de aulas
teóricas e 10h de aulas teórico-práticas. A disciplina irá decorrer duas vezes por ano no periodo
lectivo destinado às disciplinas optativas (Fevereiro e Setembro).

Critérios de avaliação
A aprendizagem dos alunos será avaliada mediante a elaboração de um informe genético utilizando
casos clínicos previamente escolhidos, com aplicação dos métodos estudados. Idealmente o trabalho
será realizado por grupos de alunos com um número mínimo de 2 elementos. O objectivo da avaliação
será determinar o nível de aprendizagem dos alunos, focado fundamentalmente na análise da
informação genética fornecida, e as correspondentes decisões terapêuticas aplicadas. Como critérios
adicionais de avaliação também serão tidos em conta a pontualizade, participação e assiduidade dos
alunos.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: HEMATO-ONCOLOGIA
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º Ano
Número de vagas – 8
Breve descrição da Unidade Curricular
A disciplina de Hematologia complementa e expande os conteúdos programáticos de
Hematologia já lecionados no 3º ano (disciplina de Oncobiologia) e 4º ano (disciplina de
Medicina 1). Aborda tópicos não lecionados previamente, tal como avanços terapêuticos em
hemato-oncologia, transplante de progenitores hematopoiéticos, cuidados paliativos,
infeções em doentes imunocomprometidos. Os alunos devem ter bem presente a essência
das principais síndromes hematológicas (anemias, alterações da coagulação, síndromes
mielodisplásicas, leucemias agudas, doenças linfoproliferativas, neoplasias
mieloproliferativas) antes do início da disciplina de opção.

Equipa docente
Prof. Doutor João Forjaz de Lacerda – Professor Associado com Agregação da Faculdade de
Medicina, Assistente Graduado de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria e Líder de
Grupo do Instituto de Medicina Molecular
Dr. Carlos Varela Martins – Assistente Convidado da Faculdade de Medicina e Assistente
Graduado de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria

Dra. Graça Vasconcelos Esteves – Assistente Convidada da Faculdade de Medicina e
Assistente Graduada de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria
Dra. Maria João Costa – Assistente Convidada da Faculdade de Medicina e Assistente
Graduada de Hematologia Clínica do Hospital de Santa Maria
Dra. Clara Juncal – Assistente Graduada de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa Maria
Dra. Anabela Rodrigues – Assistente Graduada de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa
Maria
Doutora Rita Azevedo – Doutorada em Imunologia, membro da equipa de investigação do
JLacerda Lab do Instituto de Medicina Molecular
Doutora Sónia Santos e Mestre Sónia Matos – Respetivamente Doutoramento e Mestrado
em Biologia Molecular, membros da Genomed do Instituto de Medicina Molecular

Conteúdo programático
1 – Prática clínica assistencial no Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula,
incluindo observação e seguimento de doentes internados e em ambulatório
2 – Atualização teórica dos seguintes temas: avanços terapêuticos em hemato-oncologia,
transplante de progenitores hematopoiéticos autólogo e alogénico, cuidados paliativos,
infeções em doentes imunocomprometidos
3 – Visita à Unidade de Terapia Celular do Serviço de Imuno-Hemoterapia para ensino sobre
colheita e subsequente manipulação de progenitores hematopoiéticos para transplante
4 – Visita ao JLacerda Lab do Instituto de Medicina Molecular para apresentação de projetos
de investigação translaccionais na área da Hematologia e transplante de progenitores
hematopoiéticos
5 – Visita ao laboratório Genomed do Instituto de Medicina Molecular para apresentação de
técnicos genéticos/moleculares de apoio à prática clínica na área da Hematologia

Metodologia de ensino
1 – Prática clínica assistencial
2 – Seminários teóricos
3 – Aulas práticas

Bibliografia
1 – Kumar and Clarcks Clinical Medicine 9ª Edição
2 – Cecil Essentials of Medicine, 9ª Edição
3 – Artigos científicos facultados pelo corpo docente

Local onde as atividades irão decorrer
1 – Clínica Universitária de Hematologia, Piso 2 do Edifício do Hospital de Santa Maria
2 – Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula do Hospital de Santa Maria, Pisos 1
e 7 do Edifício do Hospital de Santa Maria
3 – Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa Maria, Piso 4 do Edifício do Hospital
de Santa Maria
4 – Jlacerda Lab e Genomed, Instituto de Medicina Molecular, Piso 3 do Edifício Egas Moniz

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Carga horária da disciplina optativa - 20h de contato 36h de estudo

Critérios de avaliação
1- Participação / interesse / envolvimento
2- Assiduidade/ pontualidade / conduta
3- Reflexão crítica sobre um tema a definir na primeira aula em 3 a 5 páginas de texto (Arial,
tamanho 12, espaço 1.5), excluindo referências bibliográficas

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Hepatologia
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular
1

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ao 5º ao
Número de vagas – 10
Breve descrição da Unidade Curricular














Estima-se que 10% dos portugueses tenham alteração das provas hepáticas, sendo pois
frequentemente encontradas na prática diária da Medicina Geral e Familiar.
As doenças do fígado constituem na Europa (Eurostar 2013) e em Portugal uma das
principais causas de mortalidade, 7ª e 8ª causa respectivamente.
São responsáveis por grande número de mortes precoces, i.e. antes dos 65 anos (dados da
Direção-Geral da Saúde, Plano Nacional de Saúde, 2012-2016.
As causas principais, consumo excessivo de álcool, hepatite C, esteatose hepática e a
consequente esteatohepatite não alcoólica (NASH – Non Alcoholic SteatoHepatitis) são
entidades susceptíveis de prevenção e de tratamento eficaz.
São doenças de forte carga oncológica já que o risco de carcinoma hepatocelular é de 1040% ao fim de 10 anos.
São entidades associadas a estilos de vida pouco saudável.
Estima-se que o impacto da NASH e do carcinoma hepatocelular venha a aumentar na
próxima década.
Pretende-se também aproveitar a experiência de investigação básica e clínica e forte
experiência clínica do corpo docente para transmitir aos alunos um modelo de translação
“from bench to bedside”.
Algumas das entidades associadas às doenças hepáticas tem elevada mortalidade, podendo
ter na história natural longo período de características assintomáticas, como seja rotura de
varizes esofágicas (25% de mortalidade), ascite (esperança média de vida de 2 anos),
carcinoma hepatocelular (mortalidade de 95% aos 5 anos.
Importante reconhecer o timing para transplante hepático.
Em termos de objetivos específicos, ao completar com sucesso o curso, o estudante será
capaz de:
1
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1. Conhecer o impacto epidemiológico das doenças hepáticas quanto à morbilidade e
mortalidade
2. Entender a variabilidade das apresentações clínicas
3. Reconhecer as formas de descompensação da doença hepática
4. Avaliar do ponto de vista clínico um doente hepático crónico, em ambiente de consulta
externa e de internamento
5. Conhecer os exames complementares necessários à avaliação de um doente
6. Conhecer os scores de avaliação prognóstica
7. Executar manobras práticas simples (paracentese, palpação abdominal, elastografia
hepática/Fibroscan®)
8. Estabelecer relação humana empática com pessoas com diferentes características, i.e.
consumidores de drogas, alcoólicos, paliativos, oncológicos.

Equipa docente
Rui Tato Marinho
Associate Professor with Agregation, Medical School of Lisbon, Head of Department of Gastroenterology,
Hepatology, Hospital S. Maria
Gastrenterologista, com a subespecialidade em Hepatologia pela Ordem dos Médicos
Fellow of American Association for the Study of the Liver Diseases
Advisor to ELPA (European Liver Patient Association) Governing Board
Expert for the European Commission Programme Horizon 2020, 2016-2017
United European Gastroenterology-UEG (Elected Member of General Assembly, Selected for “Visiting
Fellowships for Clinicians”, Mentoring Programme, UEG Week 2017, 2018
Vice-President (2013-2019), General-Secretary (2005-2007) of Portuguese Society of Gastroenterology
President of Digestive Week 2017
President of Portuguese Board of Hepatology (2013-2015)
President (2007-2009) and General-Secretary (1993-1997) of Portuguese Association for the Study of The Liver
Adviser of Viral Hepatitis Prevention Board, www.vhpb.org, since 2008.
Fellow of European Board of Gastroenterology and Hepatology (FEBGH), since 2009.
Editor-in-Chief of Acta Médica Portuguesa, Scientific Journal of Portuguese Medical Association (2011-2016), IF,
Thomson-Reuters
Coordenator of the advisory group of INFARMED for HCV therapy (2014-2015)
Editor-in-Chief of Portuguese Journal of Gastroenterology (2009-2011), in PubMed
Member of Pedagogic Committee of Medical School of Lisbon, since 2011
Medal of Merit of Portuguese Medical Association, 2015
Member of Scientific Board of Masters in Palliative Care, Medical School of Lisbon
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93 papers in PubMed inc. NEJM, Gastroenterology, Liver International, Journal Viral Hepatitis, Annals Oncology,
Lancet Gastr Hepatol, World J Gastroenterol, Endoscopy, etc
Organizer of 24 meetings including the Digestive Week (National Congress of Gastroenterology) 2017 and
International Network Hepatitis in Substance Users, Portugal, 2018

Helena Cortez-Pinto
Helena Cortez-Pinto (MD, PhD), specialist in Gastroenterology with a particular interest in Hepatology. She is
mostly interested in alcoholic and nonalcoholic fatty liver, nutrition, and public health.
She is a full professor in Faculdade de Medicina de Lisboa (FML), since 2017, and Director of the “Clínica
Universitária de Gastrenterologia”, from the FML.
Her activities include teaching pre and post-graduate students, coordination of a Master Degree in Clinical
Nutrition as well as a discipline of Dietetics and Nutrition from the Integrated Mastership in Medicine.
She is director of the Hepatology Unit of the Gastroenterology Department of Hospital de Santa Maria/Centro
Hospitalar Lisboa Norte, Portugal. She is the Policy Councillor for EASL EU affairs, since April 2016. She was also
President of the Portuguese Association for the Study of the Liver (APEF).
She is associate editor of Liver International and member of the “Editorial Board” of Journal of Hepatology.
Published more than one hundred scientific articles in indexed Journals including JAMA, Gastroenterology,
Hepatology, Journal of Hepatology and Liver International.

Mariana Machado
Educational background




Completed high school in 1996 with a final average 20/20.
Medical degree by Faculty of Medicine, Lisbon University, in October 2002, with the final average
18.01/20.
PhD degree by Faculty of Medicine, Lisbon University, in 2015, as part of the 4th edition of Program
for Advanced Medical Education, a full time doctoral program for MDs, which started on September
2011, sponsored by Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia and
Fundação Champalimaud.

Medical training and actual position









General internship at Hospital de Santa Maria, Lisbon, from 2002 to 2004.
Gastroenterology residence at Hospital de Santa Maria, Lisbon, from 2005 to 2009, with final
classification 19.80/20, being positioned at first place in the national ranking (total 9 candidates).
Clinical assistant at Gastroenterology & Hepatology Department, Hospital de Santa Maria, Lisbon,
since February 2010.
Training period of 3 months (March to May 2011) in endoscopic ultrasound at University Clinic
Hospital in Santiago de Compostela, Spain, under supervision of Prof. Julio Iglesias Garcia.
Training period in basic science at Anna Mae Diehl’s lab, Gastroenterology Department, Duke
University, Durham, North Carolina, USA, from July 2012 to July 2015.
Invited Auxiliary Professor at Faculty of Medicine, Lisbon University, since September 2016.
Medical assistant in Private Hospital, Luz Amadora and Luz Oeiras, since January 2018.
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Clinical and Research activity














She has intense clinical activity, being currently at a Gastroenterology and Hepatology Intensive Care
Unit. She also performs several Gastroenterology techniques such as liver biopsy, upper endoscopy
and colonoscopy. She has training in endoscopic ultrasound, percutaneous endoscopic gastrostomy,
intra-gastric balloon and hepatic elastography. She also takes care of outpatients, from general
Gastroenterology, Hepatology and collaborates in two multidisciplinary groups: Cystic Fibrosis and
Metabolic Diseases.
She dedicates her research to clinical and translational research in Hepatology, namely nonalcoholic
fatty liver disease (NAFLD), alcoholic liver disease, and liver cirrhosis. She has been and continues to be
an investigator in several randomized clinical trials:
Hypo-CAT (Satavaptan Dose-Ranging Study in Hyponatraemic Patients With Cirrhotic Ascites) and
SPARe-1 (Satavaptan for the Prevention of Ascites Recurrence in Patients With Ascites Due to Cirrhosis
of the Liver), Sanofi-Aventis, 2006-2008.
REGENERATE Study (RandomizEd Global phase 3 study to Evaluate the impact on Nash with fibrosis of
Obeticholic Acid TreatmEnt), Intercept, ongoing.
RESOLVE-IT (a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study to evaluate
the efficacy and safety of Elafibranor in patients with NASH and fibrosis), Genfit, ongoing.
STELLAR-3 (safety and efficacy of Selonsertib in adults with NASH and bridging fibrosis), Gilead
Sciences, ongoing.
She is a partner of the industry-academic consortium CARBALIFE that encompasses partners from
other UK centers, Spain, Italy, Portugal, France and Switzerland, coordinated by Prof. Rajiv Jalan. This
consortium was created for the clinical evaluation of nanoporous carbon adsorbent with tailored
porosity (Yaq-001) for the treatment of liver cirrhosis and NAFLD.
Her group at Hospital de Santa Maria (PI Helena Cortez-Pinto) is a partner in the NAFLD European
Registry, which has as head of consortium Dr. Quentin Mark Anstee, from Newcastle University, UK.

Publications, peer-review activity and awards








Co-author of 65 abstracts at international meetings (4 presented as oral communications), including
United European Gastroenterology Weeks, annual meetings from European Association for the Study
of the Liver, American Association for The Study of Liver Diseases and European Federation of Internal
Medicine.
Published 79 full-papers, 76 in indexed journals. The articles published have 1745 citations. H index 22
(Web of Science).
Published 11 book chapters, 8 in international publications, including in: Zakim and Boyer’s
Hepatology, 7th edition, 2017.
Gave 28 invited talks in scientific meetings, 2 in international meetings. Also, 2 lectures at University of
Catalunha, Spain.
Abstracts reviewer for EASL meetings (2013-2016) and UEGW (since 2014). Reviewer for 2
international projects for Agence Nationale de la Recherche, France (2013) and Swiss National Science
Foundation (2017). Reviewer for national (Port J Gastro, Acta Médica Portuguesa) and international
journals (Adv Ther, Aliment Pharmacol Ther, Ann Nutr Metab, BMC Gastrenterol, Br J Nutr, Clin Res
Hepatol Gastroenterol, Dig Dis Sci, Expert Rev Gastroenterol Hepatol, Gut, Hepatology, J Clin Invest, J
Clin Gastroenterol, J Gastroenterol Hepatol, J Hepatol, Liver Int, Nature Rev Gastroenterol Hepatol,
Plos One, and Scand J Gastroenterol).Member from the Editorial Board for the Portuguese Journal of
Gastroenterology since 2010.
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Received 2 merit awards from Lisbon University, 3 research awards from National Societies (APEF,
Portuguese Society for the Study of the Liver and Portuguese Society of Gastroenterology) and Three
Travel Grants for EASL meetings.

Fátima Serejo





Professora da Faculdade de Medicina de Lisboa, Departamento de Gastrenterologia e Hepatologia
Graduou-se em 1976 na Faculdade de Medicina de Lisboa e doutorou-se em Gastrenterologia em
2004 pela Faculdade de Medicina de Lisboa sendo Professora de Gastrenterologia com a SubEspecialidade de Hepatologia. Adquiriu o grau de Chefe de Serviço em 2010. É responsável pela
Comissão de Qualidade do Serviço de Gastrenterologia, pela Consulta de Terapêutica Antivírica e pelo
sector do internamento do Departamento de Gastrenterologia. Professora do ensino pós e prégraduado da cadeira de opção de Gastrenterologia e da cadeira de Medicina 2. Desde 2016 é a
representante do Departamento de Gastrenterologia no CIC (Centro de Investigação Científica) da
FML integrado no CAML (Centro Académico de Medicina de Lisboa). É Orientadora de dois Projectos
de Doutoramento: pertencente ao Programa Doutoral em Saúde Ambiental (EnviHealth&Co) em
colaboração com o Laboratório de genética da FML, o Serviço de Cardiologia do HSM e o ISAMB
(Instituto de Saúde Ambiental).
É autora de numerosos trabalhos e capítulos de livros em diversas revistas nacionais e internacionais e
foi distinguida com 12 prémios científicos.

Conteúdo programático










Fisiopatologia das doenças hepáticas – from bench to bedside
Imagens clínicas em hepatologia
Doença hepática descompensada por ascite, encefalopatia, sepsis (álcool, hepatite
C), carcinoma hepatocelular, cuidados paliativos – Internamento na Unidade de
Hepatologia
Hemorragia digestiva (UCIGE)
Hepatite C, B, NASH, doenças autoimunes (colangite biliar primária, hepatite
autoimune, colangite esclerosante primária), tumores hepáticos benignos, litíase
biliar, ensaios clínicos – Consulta de Hepatologia
Unidade de Técnicas de Gastrenterologia - Fibroscan®, laqueação de varizes, CPRE
Transplante hepático – Unidade de transplante do Hospital Curry Cabral

Metodologia de ensino
Sessão expositivas (1º Dia)
 Burden mundial, europeu e em Portugal das doenças hepáticas
 A translação da investigação básica para a vida clínica
 (Esteatose hepática, hepatologia molecular e oncologia)
5
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 A clínica hepática em imagens
Restantes dias – acompanhamento clínico em regime de rotação
O Serviço tem reconhecimento europeu desde 2009 pelo European Board of
Gastroenterology and Hepatology e pela Ordem dos Médicos como tendo
idoneidade para a formação de subespecialistas em Hepatologia. Existem 91
subespecialistas em hepatologia pela Ordem dos Médicos, dos quais 8 estão
no Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia.









Unidade de Hepatologia
Consulta de Hepatologia
Unidade de Técnicas de Gastrenterologia
UCIGE (Unidade de Cuidados Intensivos em Gastrenterologia e
Hepatologia)
Cirurgia hepatobiliar
Unidade de Transplante hepático do Hospital Curry Cabral
Unidades Móveis do Ares do Pinhal (Praça de Espanha, Av. de Ceuta)
Contacto com doentes de patologias específicas (casos da vida real):
transplante hepático, doença hepática descompensada, colangite biliar
primária, doença hepática alcoólica
Bibliografia







Material de apoio fornecido pelos assistentes
Guidelines da European Association for the Study of the Liver
Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System, 13th Edition (2018), James S. Dooley
(Editor), Anna S. F. Lok (Editor), Guadalupe Garcia-Tsao (Editor), Massimo Pinzani (Editor)
Mount Sinai Expert Guides: Hepatology: Hepatology (2014). Editors(s): Jawad Ahmad MD,
Scott L. Friedman MD, Henryk Dancygier MD, PhD
Publicações do Serviço – NEJM, Lancet gastroenterology, Gastroenterology, Hepatology,
Liver International, Journal Viral Hepatitis, etc

Local onde as atividades irão decorrer
Unidade de Transplante hepático do Hospital Curry Cabral, Unidades Móveis
(Ares do Pinhal)
6
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Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Teóricas e teórico práticas – 4 horas, briefing sobre o dia anterior – 2 horas, práticas, práticas de
contacto com utentes (role model) 14 horas

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 de relatório com 5000 caracteres com espaços sobre o estágio em que o
aluno discorra sobre: 1-Hepatologia no geral, impacto, factos e números, 2-orgânica do Serviço 3sobre uma patologia à sua escolha - 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: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

7
__________

7

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: História da Medicina
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Fornecer os conhecimentos para a compreensão da evolução do pensamento médico e
evolução da Medicina no contexto da evolução da humanidade.
Dar a conhecer os principais marcos: descobertas, personalidades e instituições mais
relevantes. Fornecer as bases e referências que sirvam de instrumento para um estudo mais
aprofundado

Equipa docente
António Manuel Dias Farinha
Professor Catedrático Jubilado de História da Faculdade de Letras – UL
Licenciado em Medicina FMUL
Ana Maria Gomes de Almeida
Professora Associada da Clínica Universitária de Cardiologia - FMUL
Ana Júlia de Oliveira Pedro
Assistente Convidada de Anatomia I e II– FMUL
Assistente Convidada de Medicina II -FMUL

1
________

António José Barros Veloso
Membro do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos
Membro do Núcleo de História dos Hospitais Civis de Lisboa
Diretor do Serviço de Medicina do Hospital de Santo António dos Capuchos – Jubilado
Artur José Borges da Costa e Silva
Assistente Convidado de Anatomia Patológica – FMUL
Assistente Graduado de Anatomia Patológica – HSM-CHLN
Diogo Telles Correia
Professor Auxiliar da Clínica Universitária de Psiquiatria - FMUL
Francisco José Nunes Antunes
Professor Catedrático Jubilado da Clínica Universitária de Doenças Infeciosas - FMUL
José Germano Rego de Sousa
Professor Jubilado da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa
Alto-Comissário do Museu da Saúde
João Manuel Martins Neto
Licenciado em História – Faculdade de Letras
Presidente da Associação Nacional de Museus
Director do Museu da Farmácia (Associação Nacional de Farmácias
Maria do Sameiro Pereira Reis Barroso
Licenciada em Medicina-FMUL
Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar

Directora do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos (2018-2012)
Investigadora do Centro de Antropologia e Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra.
Investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

2
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Augusto Mayer Silva
Assistente Convidado da Clínica Universitária de Dermatologia - FMUL
Olga Duarte Silva
Professora Agregada da Faculdade de Farmácia - UL
Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes
Assistente Convidado do Instituto de Saúde Pública e Medicina Preventiva - FMUL
Vitor Albuquerque Freire
Mestre em História – Faculdade de Letras –UL
Licenciado em Economia- ISEG-UL
Administrador Hospitalar Jubilado do Hospital Miguel Lombarda
Vitor Augusto Rocha de Oliveira
Professor Auxiliar da Clínica Universitária de Neurologia – FMUL
Chefe de Serviço de Neurologia – HSM-CHLN
Regente da área disciplinar de História da Medicina – FMUL
Responsável do Museu Egas Moniz – FMUL

Conteúdo programático
Interacção doentes, médicos ao longo dos tempos. Evolução do pensamento e da prática
médicas nas principais culturas. Evolução do ensino médico. Evolução das ciências básicas
desde a sua origem: Anatomia, Circulação Sanguínea, Anatomia Patológica, Doenças Infectocontagiosas, Farmacologia e da Saúde Publica. Medicina dos Descobrimentos. A Medicina
portuguesa dos séculos XIX e XX

Metodologia de ensino
Aulas Teóricas na FML (16horas)
Aulas Teórico-práticas no Museu da Farmácia (4 horas)

3
________

Bibliografia
- História da Medicina em Portugal – doutrinas e instituições (volume I). Maximiano Lemos. 2ª ed.
Publicações Dom Quixote. Lisboa, 1991 (disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- 1911-1999. O ensino médico em Lisboa no início do século. Sete artistas contemporâneos evocam a
geração médica de 1911. Manuel Valente Alves. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 1999
(disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- A geração médica de 1911. Origem, realização e destino. Jaime Celestino da Costa. Fundação
Calouste Gulbenkian. Lisboa, 1999 (disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- Egas Moniz – 50 years after the Nobel Prize. João Lobo Antunes. Tecnimede. 1999 (disponível para
consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- História da Medicina e do Pensamento Médico. Maurice Tubiana. Editorial Teorema. Ano: 2000
(disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- História da Medicina Portuguesa Durante a Expansão. Autor: Germano de Sousa. Temas e Debates.
Ano: 2013 (disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- Curso de História da Medicina. Tavares de Castro. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 1981
(disponível para consulta no Instituto de Semiótica Clínica)
- História das Doenças Infecciosas. ed: Fernando Maltez e Ramalho de Almeida. ISBN 978-989-98842

Local onde as atividades irão decorrer
16 horas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
4 horas de visita ao Museu da Farmácia em Lisboa

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas Teóricas -16h
Aulas Teórico-Práticas 4h

Critérios de avaliação
Teste de escolha múltipla

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Ano letivo 2019/2018
Designação da Unidade Curricular: Humanidades Médicas
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A UC visa dar formação sobre a relevância das narrativas e da comunicação para o encontro
clínico, cruzando saberes e procurando contribuir para práticas eticamente refletidas.
Objetivo geral
Adquirir conhecimentos e conceitos da área das Humanidades, designadamente dos estudos
literários e das artes visuais e performativas, numa perspetiva comunicativa.
Objetivo específico
- Desenvolver estratégias comunicativas e de autoconsciência reflexiva como instrumentos
capacitadores da prática profissional de futuros médicos.

Equipa docente
Prof.ª Doutora Isabel Fernandes - Professora Catedrática na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Foi Investigadora Principal do projecto interdisciplinar Narrativa &
Medicina: (con)textos e práticas interdisciplinares (FCT Ref.ª PTDC/CPC-ELT/3719/2012–
2013/16) e coordena actualmente um outro projecto, também no âmbito das Humanidades
Médicas, SHARE – Saúde e Humanidade Actuando em REde, financiado pela FCT (Ref.ª
PTDC/LLT-OUT/29231/2017 - 2018/2021). Responsável científica por Unidades Curriculares,
oficinas e cursos breves na mesma área de intersecção disciplinar, fundou a Rede Portuguesa
de Humanidades Médicas em 2017. Foi ainda Directora do CEAUL - Centro de Estudos
Anglísticos da Universidade de Lisboa entre 2009 e 2014. As suas áreas de especialidade
incluem a literatura e a arte britânicas, a narratologia e a teoria da literatura, bem como os
________
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estudos inter-artes. Como autora publicou: Olhar a Escrita: Para uma Introdução ao Estudo da
Literatura na Universidade (2004), Critical Dialogues: Slow Readings of English Literary Texts
(2011), Literatura: a (in)disciplina na intersecção dos saberes e das artes (2011). Mais
recentemente, dirigiu, organizou e participou nos seguintes volumes: Contar (com) a Medicina
(2015, 2016 e 2018) e Creative Dialogues: Narrative and Medicine (2015).
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 (ISCSP-UTL) e em Sociologia (ISCTE), com
Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela Faculdade Complutense de Madrid.
Prof.ª Doutora Maria de Jesus Cabral – Investigadora e Professora Auxiliar convidada da FLUL,
membro integrado do ULICES / Projecto em Humanidades Médicas. Integrou o projecto
interdisciplinar Narrativa & Medicina: (con)textos e práticas interdisciplinares (2013-2016) e
é actualmente co-investigadora principal do projecto SHARE-Saúde e Humanidades Actuando
em REde, financiado pela FCT. É co-coordenadora científica da Unidade Curricular em
Medicina narrativa, responsável pela UC “Narrativa e Comunicação” (desde 2013). Cocoordena o grupo de investigação em leitura literária LÉA! Lire en Europe Aujourd’hui
financiado por programa europeu (desde 2016).
Desenvolve investigação e publica sobre: poética teatral comparada (Literatura francesa,
belga, portuguesa do fim-de-século XIX ao Modernismo), leitura literária, relações entre
literatura e medicina (com enfâse no paradigma teatral), Medicina narrativa e Humanidades
médicas.
Autora do livro Mallarmé hors frontières (2007) e de vários trabalhos em
publicações inter/nacionais, co-organizou, no âmbito das Humandiades médicas, os seguintes
livros: Contar (com) a Medicina (2015, reed. 2016, e 2018); Maux écrits, mots vécus… (2015);
Santé et Bien-être à l’épreuve de la Littérature (2017), Médecins, soignants, osons la
littérature. Un Laboratoire virtuel pour la réflexion éthique (2019).
Prof.ª Doutora Teresa Casal - Professora Auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e investigadora no Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa
(CEAUL/ULICES), onde coordena o grupo de investigação dedicado às Outras Literaturas e
Culturas de Expressão Inglesa. Integrou o projecto interdisciplinar Narrativa & Medicina:
(con)textos e práticas interdisciplinares (2013-2016) e integra actualmente o projecto em
Humanidades Médicas, SHARE – Saúde e Humanidade Actuando em Rede (2018-2021), ambos
financiados pela FCT. É co-coordenadora científica da Unidade Curricular em Medicina
Narrativa desde 2012. A sua investigação em humanidades médicas incide sobre o estudo de
narrativas de doença e o seu uso na formação de profissionais de saúde. Co-organizou Beyond
Diagnosis: Relating the person to the patient – The patient to the person (2014), Contar (com)
a Medicina (2015) e Revisitar o Mito / Myths Revisited (2015).

________
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Profª. Doutora Cecilia Beecher Martins – Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e membro do projecto interdisciplinar Narrativa e
Medicina desde 2010. As suas áreas de especialidade incluem cinema, literatura dos Estados
Unidos e do Canada, e as humanidades médicas. Co-organizou números de revistas e obras
colectivas sobre medicina e narrativa e cinema: Edição Especial da Revista AngloSaxonica,
Changing Times: Performances and Identities on Screen SER. III N. 7 (2014), Creative
Dialogues: Narrative and Medicine (2015) e Cinematic Narratives: Transatlantic
Perspectives (2017). É autora de artigos e capítulos de livros, como: “Gaining Awareness &
Acceptance of Self and Developing Coping Skills through Film Analysis” em Narrativa e
Bioética (2015) e “Free Associative Film Analysis” em Belgrade English Language &
Literature Studies (2015).
Membro dos Projectos Narrativa & Medicina (FCT Ref.ª PTDC/CPC-ELT/3719/2012 –
2013/16) e SHARE (FCT Ref.ª PTDC/LLT-OUT/29231/2017 - 2018/2021); a sua participação
em formação na área das humanidades médicas, inclui leccionação na UC em Medicina
Narrativa (FLUL, 2019,),ateliers em Literacia Visual (Escola de Verão em Medicina Narrativa
(FLUL, 2018) e ESC#45 (FLUL, 2017), e módulos, seminários e aulas livres na Licenciatura e
Mestrados em Enfermagem (ESEL 2014-2019), bem como ateliers de medicina e narrativa
na Université Bordeaux Montaigne, França (2017) e Università di Verona, Itália (2019).
Marta Soares - Professora Auxiliar Convidada no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas de Lisboa. Investigadora no ULICES/CEAUL e membro do Projecto em Humanidades
Médicas, é doutorada em Estudos Americanos pela Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, com uma tese sobre a obra poética e ensaística de Adrienne Rich. A sua investigação
incide sobre Poesia Contemporânea, Escrita Autobiográfica, “Disability Studies” e
Humanidades Médicas, sendo várias as publicações nestas áreas, com destaque para o artigo
“Patricia Lay-Dorsey’s Visual Narrative of Chaos and Quest”, Diegesis (2018). Salienta-se a sua
participação em actividades formativas de estudantes e profissionais na área da saúde,
nomeadamente o Mestrado em Medicina Narrativa Aplicada (Fondazione ISTUD, Milão,
2017), uma acção de formação no Projecto Marca Mundos (Associação de Estudantes da
NOVA Medical School| Faculdade de Ciências Médicas, 2018) e o Workshop em Literacia
Visual da Escola de Verão em Medicina Narrativa (Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, 2018). No âmbito da escrita criativa e reflexiva, é de referir o trabalho desenvolvido
junto de doentes e cuidadores na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (Coimbra) e
na Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (Lisboa).

Conteúdo programático
Módulo 1 - Literatura e Artes visuais
- Humanidades Médicas e Medicina Narrativa: Definição e objetivos
- Close Reading e Close Listening
- Exercícios de análise narrativa e visual e de escrita reflexiva
Módulo 2 – Teatro e representação
- Origens e definição do teatro; principais contributos para a medicina à luz do triângulo
aristotélico (ethos /logos / pathos)
- uma arte do espaço e do presente, uma narrativa do corpo: desafios e possibilidades no
________
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exercício clínico
- evidenciando a dimensão verbal no processo de co-construção do sentido: criatividade,
reflexividade, reciprocidade
- exercícios de performance, com base em Doctor Feelgood, de Armando Nascimento Rosa.
Módulo 3 – Semiótica fílmica
- Introdução: semiótica e literacia visual aplicadas ao cinema
- Análise de imagens paradas e cenas de filmes em contexto de saúde
- Close Reading e exercícios de escrita reflexiva a partir de imagens paradas e de cenas de
filmes

Metodologia de ensino
O aluno deverá frequentar os três módulos. Cada módulo parte de uma breve moldura
teórico-conceptual seguida de exercícios de leitura, de audição, de análise (de narrativas,
casos clínicos, imagens, filmes), escrita reflexiva, discussão e performance.

Bibliografia
BLEAKLEY, A., 2015. Medical Humanities and Medical Education. How the Medical Humanities
can shape better doctors, London: Routledge.
CAREL, 2008, Havi, Illness: The Cry of the Flesh, Durham: Acumen.
CHARON, R. 2006. Narrative Medicine. Honoring the Stories of Illness. Oxford, Oxford Univ.
Press.
FERNANDES, I. CABRAL, M.J., CASAL, Teresa, CORREIA, Alda, V. ALMEIDA, Diana. 2018. Contar
(com) a Medicina. Casal de Câmara: Caleidoscópio [1ª edição 2015].
FRANK, A. W. 2013. The Wounded Storyteller. Chicago: The Univ. of Chicago Press [1st ed.
1995].
JURECIC, A. 2012. Illness as Narrative, Pittsburgh: Pittsburgh UP.

Local onde as atividades irão decorrer
(aplicável apenas a atividades a decorrer fora da FMUL)

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de contacto: módulo 1: “Literatura e artes visuais”: 8 h teórico-práticas; módulo 2: ¨Teatro e
representação”: 8 h teórico-práticas; módulo 3: “Semiótica fílmica”: 4 h teórico-práticas. Aulas de
segunda à sexta-feira e sempre das 9.00 às 13.00. Número máximo de alunos: 25 por semestre.

________
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Critérios de avaliação
Trabalho escrito individual: ensaio sobre temática que incida em conteúdos dos módulos do
programa, com breve enquadramento teórico, dimensão analítica e reflexão sobre a autoaprendizagem adquirida. Máximo de 5 págs. A4 (espaço 1.5, letra 12). Entrega até 10 dias após a
última aula através do Moodle e impresso (Centro de Bioética (piso 5, das 9:00 às 16:00).
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: 2 ECTS
(1, 2 ou 3 ECTS de acordo com o seguinte modelo:)

Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

________
5

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Imunologia Clínica
Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3.º ano ao
5.º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
1. Abordar quatro grandes temas da Imunologia Clínica, nomeadamente Imunodeficiências,
Doenças “alérgicas”, Patologia Autoimune e Transplantação, proporcionando ao estudante:
a) Um número limitado de exposições temáticas com intenção predominantemente
estimuladora do interesse;
b) Exposição do estudante à vivência de situações clínicas de enfermaria e de consulta externa
ilustrativas das aplicações da Imunologia à prática médica na compreensão dos mecanismos
imunológicos de doença, na utilização de testes imunológicos no diagnóstico/prognóstico e no
desenvolvimento de “Terapêuticas Imunológicas”;
c) Sessões de resolução de problemas clínicos relacionados com os temas.
2. Estimular no estudante a capacidade de analisar informação nova na literatura, criticando-a e
tentando contextualiza-la na prática clínica (“Journal Club”).
3. Expor o estudante ao próprio processo de investigação em Imunologia Médica através de um
contacto com médicos e cientistas não-médicos envolvidos em projectos de investigação em
Imunologia Clínica.

Equipa docente
Rui MM Victorino – Prof Catedrático de Medicina Interna e Imunologia Clínica
Manuel Pereira Barbosa – Prof Associado de Imunoalergologia, Director da Clinica Universitária
de Imunoalergologia
Ana Espada de Sousa – Investigadora Coordenadora, Directora do Laboratório de Imunologia
Clínica FMUL/IMM
1
________

Manuel António Branco Ferreira – Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar Graduado de
Imunoalergologia
Mª Conceição Galvão Barata Pinto Pereira Santos – Investigadora Principal no Laboratório de
Imunologia Clínica FMUL/IMM
Susana Lopes da Silva - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar Graduada de Imunoalergologia,
Coordenadora do Centro de Imunodeficiências Primárias FMUL/IMM/CHLN
Susana Mendes Fernandes - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar de Medicina Interna e
Medicina Intensiva com área de interesse em Imunologia das mucosas
Maria Catarina Mota - Prof Auxiliar e Assistente Hospitalar de Medicina Interna com área de
interesse em Doenças autoimunes
Ana Catarina Godinho Santos – Bolseira de Post-doc no Laboratório de Imunologia Clínica
FMUL/IMM com área de interesse em imunodeficiência associada à infecção HIV/SIDA
Ana Luisa Serra Caetano – Técnica Superiora no Laboratório de Imunologia Clínica FMUL/IMM
com particular diferenciação em Citometria de fluxo e estudos funcionais do sistema imunitário.

Conteúdo programático
Núcleo de Temas das Sessões Teórico-Práticas
- Imunodeficiências primárias.
- Imunodeficiência associada ao VIH-SIDA.
- Problemas clínicos em Imunoalergologia.
- Aspectos imunoclinicos de conectivites/vasculites sistemáticas.
- Hipersensibilidade a medicamentos.
- Imunologia da transplantação.
- Imunoterapia específica.
Aulas Práticas
a) Locais onde se desenvolve o programa
Consulta e Hospital de Dia do HSM.
Enfermaria - casos de Imunologia Clínica.
Laboratório de Imunologia Clínica do Instituto de Medicina Molecular/Faculda de Medicina de Lisboa:
• Investigação.
• Diagnóstico.
b) Programa e Objectivos do Ensino Prático
- Consulta de Imunoalergologia
Avaliação das seguintes patologias: Rinite, Asma brônquica, Eczema atópico, Urticária, Angioedema,
Alergia alimentar, Alergia medicamentosa com:
√ Elaboração de história clínica e exame objectivo com as especificidades inerentes à patologia alérgica.
√ Realização de técnicas de diagnóstico in vivo: testes cutâneos (testes em picada, intradérmicos
e de contacto), espirometria, rinometria, provocação nasal.
√ Contactar com as atitudes terapêuticas preventivas, sintomáticas e com terapêutica
imunomodeladora com as vacinas de alergénios.
- Enfermaria e Hospital de Dia
√ Avaliação e orientação terapêutica da Imunodeficiência Comum Variável do adulto,
Angioedema por déficit de C1 inibidor agudizado.
√ Contacto com técnicas específicas de diagnóstico/terapêutica com provas de provocação
medicamentosa, vacinas em alergia a venenos de himenópteros e exame funcional respiratório.
√ Avaliação de situações de Imunodeficiência.
√ Avaliação de patologias auto-imunes.

2
________

- Laboratório de Imunologia Clínica
Contacto com actividades de laboratório importantes na área do diagnóstico e da investigação clínica:
• Avaliação laboratorial do sistema imunitário.
• Avaliação de Imunocompetência.
• Abordagem diagnóstica do doente com doença alérgica.
• A citonetria de fluxo em Imunologia Clínica.
• Planeamento da investigação clínica e análise crítica de resultados.
- Sessões de Resolução de
Problemas
√ Imunodeficiências.
√ Alergologia.
√ Doenças auto-imunes.

Metodologia de ensino
EnsinoTutorial baseado no contacto directo com os docentes com base na sua regular actividade
profissional e académica. Metodologia baseada em "problemas clínicos".

Bibliografia
Artigos de revisão de que serão fornecidos aos alunos em cada curso.

Local onde as atividades irão decorrer
Aulas teórico-práticas e apresentações – Clinica Universitária de Medicina 2 – piso 2.
Aulas práticas: Hospital de dia e consulta de Imunoalergologia; Consulta de Imunodeficiências
Primárias e Laboratório de Imunologia Clínica.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h contacto sendo 4h aulas teórico-práticas, 12h aulas práticas e 4h apresentações dos alunos; 36h
de estudo.

Critérios de avaliação
Avaliação contínua complementada por trabalho de Journal Club/revisão que será apresentada sob a
forma de comunicação oral com discussão em grupo.
Grelha de classificação:

3
________

Insuficiente - 0
1.

2.

Suficiente - 3

Bom - 4

Muito Bom – 4,5

Excelente - 5

Capacidade de
Aprendizagem,
compreensão dos
temas e
progressão de
conhecimento
revelado
Participação nas
Discussões

3.

Qualidade da
apresentação do
trabalho na
sessão final

4.

Assiduidade e
interesse
manifestados

Classificação final

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

4
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Infeções Sexualmente Transmissíveis
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do
3 º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
As infeções sexualmente transmissíveis são um problema crescente de saúde pública e, apesar da
morbilidade associada e consequências bem conhecidas, o ensino da sua epidemiologia e clínica é
insuficientemente efetuado ou abordado, atendendo à escassez de tempo curricular. Os doentes
com estas infeções recorrem aos Serviços de Urgência, pelo que, independentemente das
especializações médicas que prossigam, os alunos de medicina devem reconhecer os quadros clínicos
e métodos de diagnóstico, assim como as opções terapêuticas mais adequadas. É importante ainda
que estejam alertados para o rastreio e tratamento dos parceiros, para quebrar a cadeia de
transmissão na comunidade Ao finalizar este módulo, os alunos deverão ter adquirido (objetivos
específicos):


Conhecimentos sobre a epidemiologia das infeções sexualmente transmissíveis



Conhecimentos que permitam a identificação dos quadros clínicos e respetivo diagnóstico
diferencial



Conhecimentos sobre os métodos de diagnóstico, opções terapêuticas e seguimentos dos
doentes com infeções sexualmente transmissíveis



Conhecimento das recomendações internacionais e das técnicas para rastreio dos parceiros

1
________

Equipa docente
Os docentes, com a exceção da Professora Maria Clara Bicho, lecionam já na Faculdade de Medicina
de Lisboa nas respetivas Clínicas Universitárias e foram selecionados por na sua atividade clínica e de
investigação se dedicarem também às infeções sexualmente transmissíveis. Segue-se uma sucinta
nota biográfica dos docentes e da sua atividade na unidade curricular:












Professor doutor Paulo Leal Filipe: diretor do serviço de dermatologia do Hospital de Santa
Maria e regente da clínica universitária de dermatologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa. Membro de várias comissões científicas em reuniões nacionais e
internacionais, com mais de 90 publicações em revistas indexadas nas áreas da dermatologia
e venereologia. Efetuará a aula de introdução às infeções sexualmente transmissíveis.
Professor doutor Óscar Proença Dias: regente da clínica universitária de otorrinolaringologia
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Membro de várias comissões
científicas em reuniões nacionais e internacionais, com mais de 70 publicações em revistas
indexadas. Tem colaborado em várias reuniões multidisciplinares sobre estas infeções e
efetuará a aula de infeções sexualmente transmissíveis da cavidade oral, com especial
enfoque na patologia associada ao vírus do papiloma humano.
Professor doutor João Borges da Costa: responsável pelas consultas de venereologia e de
patologia dermatológica em doentes em doentes com imunossupressão do Hospital de Santa
Maria. Secretário da seção de infeções sexualmente transmissíveis da sociedade portuguesa
de dermatologia, fundador e coordenador do curso de infeções sexualmente transmissíveis
do CHLN desde 2009. Responsável por várias atividades de formação sobre estas infeções em
Portugal e várias apresentações sobre este tema em reuniões nacionais e internacionais.
Colaboração nacional na definição de caso com a DGS e internacional como revisor de
algumas guidelines europeias destas infeções. Mais de 30 publicações em revistas indexadas
nas áreas da Dermatologia e Venereologia. Será responsável pela coordenação do curso,
aulas teórico-práticas e pelas aulas teóricas de uretrites, úlceras genitais, ectoparasitoses e
manifestações cutâneas que levam ao diagnóstico do VIH. Será ainda o responsável pelas
aulas práticas.
Professora doutora Maria Clara Bicho: investigadora da unidade de investigação em
dermatologia do IMM e assistente hospitalar de ginecologia. Membro de várias comissões
científicas em reuniões nacionais e internacionais, salientando-se a área de investigação
sobre o vírus do papiloma humano, nomeadamente a carcinogénese cervical. Será
responsável pelas aulas teóricas sobre o vírus do papiloma humano.
Dra. Anabela Colaço: assistente hospitalar de ginecologia do Hospital de Santa Maria e
responsável pela consulta de colposcopia. Será responsável pelas aulas teóricas sobre
corrimentos vaginais.
Dra. Luísa Pinto: assistente hospitalar de ginecologia do Hospital de Santa Maria e
responsável pela consulta de alto risco na obstetrícia. Será responsável pelas aulas teóricas
sobre infeções sexualmente transmissíveis na gravidez.
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Conteúdo programático
Serão abordados os seguintes conteúdos programáticos:












Úlceras genitais (sífilis, herpes genital, cancróide, linfogranuloma venéreo e donovanose)
Uretrites e Cervicites (gonorreia e infeção por Chlamydia trachomatis)
Infeções sexualmente transmissíveis na gravidez
Tricomonose
Molusco contagioso
Infecção anogenital por vírus do papiloma humano
Manifestações cutâneas que levam ao diagnóstico do VIH e de outras IST
Ectoparasitoses (pediculose púbica e escabiose)
Importância do diagnóstico laboratorial e diagnóstico diferencial destas infeções
Tratamento e recomendações internacionais
Abordagem do rastreio dos parceiros

Metodologia de ensino
O ensino será teórico-prático interativo, com formação teórica primeiro em infeções sexualmente
transmissíveis e posterior discussão de casos clínicos com especial interesse educativo. O ensino
prático será efetuado através do acompanhamento do assistente na Consulta de Venereologia do
Hospital de Santa Maria e os alunos terão oportunidade de efetuar a anamnese, formular hipóteses
de diagnóstico e propor opções de tratamento e seguimento dos doentes com infeções sexualmente
transmissíveis.

Bibliografia


Center for Disease Control. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015.
Disponível na WWW: http://www.cdc.gov.pt



International Union against Sexually Transmitted Infections guidelines. Acedido em
dezembro de 2017
Disponível na WWW: https://iusti.org/regions/Europe/euroguidelines.htm



F Guerra Rodrigo, M Marques Gomes, A Mayer-da-Silva, Paulo L Filipe, 2010, Dermatologia,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian



F Guerra Rodrigo, A Mayer-da-Silva, 2003, Doenças Transmitidas Sexualmente, Lisboa, Lidel



Protocolo para o Diagnóstico e Tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis no
Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Disponível na WWW: http://www.hsm.min-saude.pt



Úlceras genitais causadas por Doenças Sexualmente Transmissíveis. Actualização do
diagnóstico, terapêuticas, e a sua importância na pandemia do VIH. J Borges da Costa, D
Domingues, R Castro, F. Exposto. Acta Médica Portuguesa, II Série, Volume 19, nº4 de 2006,
pag 335-42
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2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Lanjouw
E, Ouburg S, de Vries HJ et al. Int J STD AIDS, 27(5) de 2016, pag 333-48



Atualizações em Infeções Sexualmente Transmissíveis. A Catarino, J Borges-Costa. Revista da
Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, 75(2) de 2017, pag 163-168



2017 European guidelines for the management of genital herpes. Patel R, Kennedy OJ, Clarke
E et al. Int J STD AIDS, 2017, 28(14) de 2017, pag 1366-1379

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
São 22 horas de contacto, que se dividem em 14 horas de aulas teóricas (12 horas) e teórico-práticas
(2 horas com discussão de casos clínicos) e 8 horas de aulas práticas (acompanham o responsável
pela cadeira na atividade assistencial da Consulta de Venereologia do Hospital de Santa Maria).

Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação são a presença e participação nas aulas, com um teste de escolha múltipla
no último dia.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

4
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Infertilidade / Medicina da Reprodução
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º ou 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A infertilidade é um tema de importância médica e social crescente, pelo que é desejável que
integre uma cultura médica alargada. A evolução técnica nas últimas dezenas de anos criou
alternativas terapêuticas relevantes mas criou também muitas questões quanto à sua utilização
mente. Este tema é ainda mais pertinente tendo em conta as modificações dos padrões sociais a
nível dos conceitos actuais de família.
No final da disciplina optativa de Infertilidade / Medicina da Reprodução os alunos devem saber:
•

Descrever os principais tópicos da Fisiologia da reprodução humana;

•
Discutir os conceitos básicos que enquadram a infertilidade como doença e suas
repercussões individuais e sociais;
•

Enunciar os principais factores de infertilidade, sua investigação e modo de resolução;

•
Descrever as variantes das técnicas de PMA, grau de eficácia, implicações éticas e
enquadramento social.

Equipa docente
1. Prof. Calhaz Jorge,
Professor Catedrático de Ginecologia e Obstetrícia
Especialista da área da Medicina da Reprodução há 30 anos
Director do Centro de Procriação Medicamente Assistida do CHLN
2. Dr. Joaquim Nunes
Assistente Convidado da Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia há mais de 10 anos
1
________

Assistente Hospitalar Graduado de Ginecologia e Obstetrícia
Especialista da área da Medicina da Reprodução há 18 anos
Responsável clínico da Unidade de Medicina da Reprodução, e membro do Centro de Procriação
Medicamente Assistida do CHLN
3. Dra. Sandra Sousa
Assistente Hospitalar Graduado de Ginecologia e Obstetrícia
Especialista da área da Medicina da Reprodução há 14 anos
Médica da Unidade de Medicina da Reprodução e membro do Centro de Procriação
Medicamente Assistida do CHLN
4. Dra. Ana Aguiar
Assistente Hospitalar Graduado de Ginecologia e Obstetrícia
Especialista da área da Medicina da Reprodução há 9 anos
Médica da Unidade de Medicina da Reprodução e membro do Centro de Procriação
Medicamente Assistida do CHLN
5. Dra. Cátia Rodrigues
Assistente Hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia
Especialista da área da Medicina da Reprodução há 5 anos
Médica da Unidade de Medicina da Reprodução e membro do Centro de Procriação
Medicamente Assistida do CHLN
6. Dra. Isabel Pereira
Assistente Hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia
Médica da Unidade de Medicina da Reprodução e membro do Centro de Procriação
Medicamente Assistida do CHLN

Conteúdo programático
Temas a abordar e conteúdos genéricos, obviamente incidindo num conjunto de noções básicas
adequadas ao nível de conhecimentos de alunos desta fase do curso, recuperando saberes já
adquiridos como base para a integração de novas informações.
•

Fisiologia da reprodução humana
- A ovulação no âmbito do ciclo menstrual normal
- A produção de espermatozoides
- A fecundação
- O desenvolvimento embrionário inicial e a implementação

•

Infertilidade – conceitos gerais
2
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- Definição
- Prevalência
- Etiologia
- Implicações psicológicas
- Implicações sociais e demográficas
•

Factores relevantes de infertilidade
- Investigação
- Alternativas terapêuticas

•

Procriação medicamente assistida (MPA)
- O que é
- Variantes técnicas
- Grau de eficácia
- Implicações éticas e sociais

Metodologia de ensino
•

Quatro aulas expositivas (com 60 minutos cada)

• Duas aulas teórica-práticas (com 60 minutos cada), para discussão inter-activa de casos
clínicos e súmula integradora pelo docente.
• Um seminário final (90 minutos) discutindo temas anteriormente definidos.
• Acompanhamento das actividades clínicas e laboratoriais diárias.

Bibliografia
• Fisiologia da reprodução humana
Calhaz Jorge, C. (2017) Ovulação, fecundação e implementação. In Medicina Materno-fetal (ed Luís
Mendes Graça), 5ª Edição, pág. 2-12 – Lidel, Lisboa.
Regulation of the Menstrual Cycle. In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011) Clinical Gynecologic
Endocrinology and Infertility, 8th edition, pag 199-242.
Sperm and egg Transport, Fertilization and Implantation. In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011)
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 8th edition, pag 243-268, Filadélfia (EUA), Wolters Kluwer
– Lippincott Williams & Wilkins.
• Infertilidade – conceitos gerais
Female Infertility. In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011) Clinical Gynecologic Endocrinology and
Infertility, 8th edition, pag 1137-1190, Filadélfia (EUA), Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins.
• Factores relevantes de infertilidade
3
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Calhaz Jorge, C. (2000) In Andrologia Clínica. Ed. Sociedade Portuguesa de Andrologia, Porto, 2000, pág. 171180.
Female Infertility. In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011) Clinical Gynecologic Endocrinology and
Infertility, 8th edition, pag 1137-1190, Filadélfia (EUA), Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins.
Male Infertility, In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011) Clinical Gynecologic Endocrinology and
Infertility, 8th edition, pag 1249-1292, Filadélfia (EUA), Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins.
• Procriação medicamente assistida (PMA)
Assisted Reproductive Technologies. In Fritz, MA and Speroff, L (eds) (2011) Clinical Gynecologic
Endocrinology and Infertility, 8th edition, pag 1331-1382, Filadélfia (EUA), Wolters Kluwer – Lippincott
Williams & Wilkins.

Local onde as atividades irão decorrer
Aulas Teóricas e Teórico-práticas, e Seminário:
– Sala de aulas de Obstetrícia e Ginecologia, Piso 4
Acompanhamento de actividades clínicas e laboratoriais:
– Consulta de Infertilidade, Laboratório de Reprodução Humana, Bloco operatório do Serviço de
Ginecologia

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Duração – 5 dias úteis
Horas de Contacto:
Teóricas (T)
4
Teórico-Práticas (TP) 2
Seminários 2
Outros 12
Total 20h

4
________

Critérios de avaliação

Participação / interesse / envolvimento

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

Assiduidade

3 presenças=0; 4 presenças=1; 5 presenças=2

Pontualidade

Não cumpre=0; cumpre=1

Conduta/postura apropriada ao contexto de
ensino

Não cumpre=0; cumpre=1

Apresentação de um tópico (5 minutos, 2 slides)
e discussão com os outros colegas (5 minutos)
durante o seminário final

Apresentação:
Insuficiente=0; cumpre=2; bom=4; muito bom=6
Discussão:
Insuficiente=0; cumpre=2; bom=4; muito bom=6

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

5
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Luto em Medicina
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
Os profissionais de saúde lidam diariamente com perdas cujo manejo requer formação
reflexiva e aquisição de recursos de intervenção pertinentes.
Objetivo geral
- Conhecer os principais modelos concetuais do luto.
Objetivos específicos
-

Identificar as principais fases do processo de luto.
Diferenciar luto normal, complicado, psicopatológico.
Identificar fatores de risco de luto complicado.
Conhecer estratégias de prevenção e intervenção individual, familiar e grupal.
Saber intervir em situações de catástrofe.

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 (ISCSP-UTL) e em Sociologia (ISCTE), com

1
________

Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela Faculdade Complutense de
Madrid.
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.
Mestre Alexandra Coelho - Psicóloga Clínica; Coordenadora da Consulta de Luto da Unidade
de Medicina Paliativa do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.; Mestre em Psiquiatria e
Saúde Mental pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Pós-Graduação em
Cuidados Paliativos pela Universidade Católica Portuguesa; Investigadora no Núcleo
Académico de Estudos e Intervenção sobre Luto/Centro de Bioética e Docente livre
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Conteúdo programático
-

Principais modelos concetuais de luto.
Aspetos neuroimunoendócrinos, psicoculturais e espirituais do processo de luto.
Fases normais integrativas do processo de luto.
Formas de luto complicado e psicopatológico.
Luto em situações de saúde agudas, crónicas e terminais.
Luto na criança, no adolescente, no casal e no idoso.
Luto nos cuidadores e nos profissionais de saúde.
Luto em situações de catástrofe.
Fatores de risco e de vulnerabilidade no luto.
Estratégias de intervenção individual, familiar e grupal.
Programas de intervenção em instituições de saúde e de proteção civil ou militar.

Metodologia de ensino
Exposições teórico-práticas com enquadramento teórico. Utilização de técnicas pedagógicas
interactivas: estudo-caso, análise crítica de vídeos e simulação de papéis sobre modos de
intervenção individual, grupal e familiar.

Bibliografia
Barbosa, A. (2016). Fazer o luto. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de
Bioética/Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

2
________

Barbosa, A. (Ed.) (2014). Contextos do luto. Lisboa: Núcleo Académico de Estudos e
Intervenção sobre Luto/Centro de Bioética/Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contacto (Teóricas (T): 10h; Teórico-Práticas (TP):6h; Práticas (P): 4h); 1 semana (4 horas
diárias) em Setembro e em Fevereiro no início de cada semestre

Critérios de avaliação
Trabalho individual com descrição e análise crítica e reflexiva de duas situações de luto.
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: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Mecanismos moleculares de
neuroinflamação
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º e 3º ano
do MIM.
Número de vagas – 5
Breve descrição da Unidade Curricular
A presente unidade curricular tem como objetivo dar aos alunos formação teórica e prática na área da
neuroinflamação, expondo a sua relevância no sistema nervoso central, e demostrando o seu potencial
como alvo terapêutico para várias patologias do foro neurológico. Pretende-se mostrar abordagens
experimentais, usadas em ciência básica, para avaliação deste tema.

Equipa docente
REGENTE: Cláudia Valente de Castro (cvalentecastro@medicina.ulisboa.pt)
Cláudia Valente de Castro nasceu em Faro em 1973, e licenciou-se, no ano de 1997, em Engenharia
Química pelo Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. Obteve o grau de Doutor em
Biotecnologia no Instituto Superior Técnico em 2002. Realizou dois estudos de pós-doutoramento, nas
áreas de Biologia do Desenvolvimento (2004 – 2007) e Neurociências (2007 – 2010), no Instituto de
Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa.
É Professora Auxiliar Convidada a 0% no Instituto de Farmacologia e Neurociências da Faculdade de
Medicina, Universidade de Lisboa. Coordena um grupo de investigação que tem como objetivo estudar
o papel da neuroinflamação nas doenças do foro neurológico, com particular ênfase na epilepsia.
Orientou uma tese de doutoramento, 11 teses de mestrado e vários estágios de estudantes

internacionais. Orienta, neste momento, 1 aluno de doutoramento e 3 alunos de mestrado. É autora
de várias publicações em revistas internacionais e de comunicações em variados congressos científicos
nacionais e internacionais.
Outros docentes
Consoante os tópicos a abordar nos seminários serão convidados outros palestrantes.

Conteúdo programático
1) No primeiro dia os alunos terão que frequentar 4 seminários, para uma visão abrangente dos
diversos tópicos que se podem explorar na área das neurociências. Neste dia os alunos tomarão
contacto com os protocolos experimentais que irão realizar.
2) Nos 3 dias seguintes os alunos terão sessões práticas em que avaliarão, em fatias organotípicas de
hipocampo, num contexto saudável e de inflamação:
2º dia – a produção de espécies reativas de oxigénio pela formação de diclorofluoresceína (DCF);
3º dia – a morfologia dos astrócitos e da microglia através de um ensaio de imunofluorescência;
4º dia – a produção da citocina pró-inflamatória interleucina-1 por ELISA.
3) No 5º dia, os alunos deverão preparar e entregar um relatório, incluindo uma breve revisão da
literatura, sobre o trabalho realizado. Neste dia deverão ainda fazer uma apresentação oral sobre o
trabalho.

Metodologia de ensino
Esta disciplina é uma disciplina teórico-prática. O alunos assistirão a seminários, sobre vários temas na
área das neurociências, e terão 3 dias de sessões “hands-on”. Durante as sessões práticas os alunos
tomarão contacto com abordagens experimentais que permitem avaliar marcadores de
neuroinflamação.

Bibliografia
Bibliografia aconselhada para complementar os conceitos de neuroinflamação abordados na
disciplina:
Block ML, Hong JS. Microglia and inflammation-mediated neurodegeneration: Multiple triggers with a
common mechanism. Prog Neurobiol. 2005; 76:77-98. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2005.06.004.
David, S. Neuroinflammation: New Insights into Beneficial and Detrimental Functions. Wiley-Blackwell.
ISBN: 978-1-118-73282-3.
Sofroniew MV. Molecular dissection of reactive astrogliosis and glial scar formation. Trends Neurosci.
2009; 32:638-47. DOI: 10.1016/j.tins.2009.08.002.
Sofroniew MV, Vinters HV. Astrocytes: biology and pathology. Acta Neuropathol. 2010;119:7-35. DOI:
10.1007/s00401-009-0619-8.

Song L, Pei L, Yao S, Wu Y, Shang Y. NLRP3 Inflammasome in Neurological Diseases, from Functions to
Therapies. Front Cell Neurosci. 2017; 11:63. DOI: 10.3389/fncel.2017.00063.
Suzumura, A and Ikenaka, K. Neuron-glia interaction in neuroinflammation. Springer. ISBN: 978-14614-8313-7.
Woodroofe, N, and Amor, S. Neuroinflammation and CNS Disorders. Wiley. ISBN: 978-1-118-40641-0.

Local onde as atividades irão decorrer
n. a.
Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo

Plano de Estudos

Horas

Nº

Docentes

Contacto

Estudo

Assistência a seminários

4

4

6

Palestrantes

Sessões práticas

6 (2.5h/sessão)

15

12

Cláudia Valente

Elaboração do relatório e
da apresentação

1

0

18

n.a.

Apresentação Final

1

1

0

Cláudia Valente

20

36
56 = 2 ECTS

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

ESCALA

Participação / interesse /envolvimento / capacidade de sugerir
melhorias

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

Reflexão crítica escrita sobre a optativa

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

Assiduidade

Escala a ser adaptada consoante o número de dias

Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta / postura apropriada ao contexto de ensino

0 Não cumpre; 1 cumpre

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
Mecanismos Moleculares de Neuroinflamação (Prof. Cláudia Valente)
Capacidade de executar as abordagens práticas de forma rigorosa

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

Capacidade de análise e reflexão sobre os resultados obtidos

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

Capacidade para expôr, por escrito, de forma sintética, clara e com
rigor científico

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

Capacidade para expôr, oralmente, de forma sintética, clara e com
rigor científico

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

CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA MÁXIMA = 10 VALORES

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

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina da Adolescência
Ano letivo de 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
A adolescência é uma fase do desenvolvimento com caraterísticas específicas e tarefas bem
definidas. Corresponde a um período da vida extremamente vulnerável, em que qualquer
interferência à integridade física ou psicológica se vai repercutir neste equilíbrio já de si tão
frágil. Das múltiplas interferências possíveis na vida dos adolescentes, a doença e a eventual
hospitalização são acontecimentos marcantes que podem ter repercussões graves, por vezes
mal definidas, para as quais todos os profissionais de saúde deverão estar alertados. A doença
aguda, mas sobretudo a crónica, obrigando a múltiplos internamentos, vai imprimir marcas
profundas no desenvolvimento do adolescente. Dado que todo o futuro médico, em alguma
fase da sua vida profissional, irá direta ou indiretamente contactar com pacientes deste grupo
etário, idealmente todos os alunos de medicina deveriam ser expostos a estes conteúdos
durante a sua formação pré-graduada.
Esta unidade curricular tem como objectivos gerais expor os alunos do Mestrado Integrado à
Medicina do Adolescente, facultando-lhes a aprendizagem necessária dos conhecimentos e a
aquisição de competências que lhes permita lidar adequadamente com as problemáticas da
adolescência tanto a nível da prevenção como do diagnóstico e terapêutica.
Objectivos específicos:
- Compreender o conceito de Medicina da Adolescência. Porque é que o adolescente é
diferente da criança e do adulto? Quais são as suas necessidades em termos de saúde?
1
________

- Aprender a avaliar o adolescente na sua identidade bio-psico-social.
- Aprender a intervir em saúde na adolescência.

Equipa docente
Maria do Céu Machado (Coordenadora): Professora Catedrática Convidada FMUL; Presidente
do INFARMED; Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Foi AltaComissária da Saúde, Diretora Clínica do HSM-CHLN, Diretora do Departamento de Pediatria
do HSM – CHLN, Presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos.
Helena Fonseca (Regente): Pediatra; Mestre em Saúde Pública pela Universidade do
Minnesota; Terapeuta Familiar; Professora Associada Convidada da FMUL com Agregação;
Regente Módulo VI.I; Assistente Hospitalar Graduada Sénior; Coordenadora da Unidade de
Medicina do Adolescente e da Consulta de Obesidade Pediátrica do Departamento de
Pediatria HSM – CHLN; Coordenadoras do Ciclo de Estudos Especiais em Medicina do
Adolescente; Fundadora e Ex-presidente da Secção de Medicina do Adolescente da Sociedade
Portuguesa de Pediatria; Ex-Vice-Presidente da Internacional Association for Adolescent
Health.
Sílvia Freira: Pediatria; Assistente Hospitalar Graduada da Unidade de Medicina do
Adolescente, Departamento de Pediatria HSM-CHLN; Especializada em Entrevista
Motivacional; Aluna de Doutoramento do CAML.
Pedro Dias Ferreira: Psicólogo Clínico da Unidade do Adolescente, Departamento de Pediatria
HSM-CHLN; Especializado em Psicoterapias.
Sérgio Neves: Pediatra com Ciclo de Estudos Especiais em Medicina do Adolescente;
Assistente Hospitalar; Mestre em Saúde do Adolescente, FMUL.
António Videira da Silva: Licenciado em Ciências do Desporto, Exercício e Saúde; Mestre em
Exercício, Nutrição e Bem–Estar; Pós-Graduado em Doenças Metabólicas e Comportamento
Alimentar; Aluno de Doutoramento do CAML.

Conteúdo programático
- Adolescência: epidemiologia, oportunidades e desafios
- O adolescente na sua identidade bio-psico-social
- Crescimento e Desenvolvimento pubertário
- Ritmos de maturação
- Cognição e vida emocional
- A vida relacional do adolescente
2
________

- O adolescente a e família
- Fatores de proteção e de risco na vida do adolescente
- Problemas de internalidade e externalidade
- Técnicas de entrevista
- Treinos de gestos e atitudes em contexto de ambulatório de Medicina do Adolescente.

Metodologia de ensino
- Ensino teório-prático interativo.
- Ensino prático com oportunidade de acompanhar consultas de adolescentes.
- Discussão de Casos Clínicos
- Utilização das técnicas de simulação e role-play para treino da entrevista ao adolescente.

Bibliografia
Fonseca H., Compreender os Adolescentes – Um desafio para pais e educadores, 6.ª ed. Barcarena:
Editorial Presença, 2012.
Fonseca H., A ansiedade nos adolescentes e jovens, 1.ª ed. Lisboa: Verso de Kapa, 2017.
Fonseca H., Semiologia da Adolescência. In: Semiologia Médica – Princípios, Métodos e
Interpretação, 2.ª ed. JL Ducla Soares (Coord.). Lisboa: Lidel; 2017:(18) 477-92.

Local onde as atividades irão decorrer
Aulas teórico-práticas e Teste escrito: Sala de Aula piso7 Pediatria (elevador 5); Aulas práticas:
Consulta Externa de Pediatria.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de contacto (4h de aulas teórico-práticas – 15h30m + 30m de estes escrito) + 36h de
estudo.

Critérios de avaliação
Avaliação da Aprendizagem
- Avaliação contínua, com particular relevo para a participação em contexto de consulta e na discussão
dos casos clínicos.
- Teste escrito com perguntas de escolha múltipla (5 alíneas, uma correta)

3
________

Avaliação de Ensino
- É solicitado uma apreciação sob a forma de resposta a dois questionários anónimos, um de iniciativa
institucional e outro de iniciativa da UCO. Este último, compreende oito perguntas que comtemplam
o grau de satisfação nas diversas áreas e um espaço para comentários livres. O grau de satisfação é
avaliado através de uma escala de Likert de 1 a 5, em que 1 corresponde ao nível mais baixo de
satisfação e 5 ao nível mais elevado. As questões contemplam o grau de satisfação face a: expectativas
criadas; conteúdo do programa; metodologia utilizada; aulas teórico-práticas; aulas práticas;
importância do curso para a prática clínica futura; oportunidade da existência de um curso específico
nesta área no Curso de Mestrado Integrado; acompanhamento, disponibilidade e suporte dos doentes.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

4
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina Física e de Reabilitação
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes dos 2º e 3º
anos
Breve descrição da Unidade Curricular
O objetivo da unidade curricular é fazer contatar os alunos na fase inicial da sua formação prégraduada, com uma área cada vez mais relevante no contexto da Saúde e da Doença – a
Reabilitação. Conhecer os conceitos gerais, os princípios e a evolução do modelo em que
assenta. Conhecer e saber aplicar de forma genérica a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A avaliação semiológica do doente na perspetiva
da reabilitação e os principais meios complementares de diagnóstico e de terapêutica
utilizados.
Transmitir uma visão global das principais áreas de intervenção em reabilitação. E a
importância dos conceitos de qualidade de vida e principais indicadores para o século XXI.

Equipa docente
Dra. Teresa Mirco (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Teresa Matias (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Edite Cordeiro (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Fernanda Gabriel (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dra. Ana Diz (assistente hospitalar graduada de MFR)
1
________

Dr. Ricardo Henriques (assistente hospitalar graduada de MFR)
Dr. Nuno Duarte (assistente hospitalar de MFR)
Dra. Sara Domingues (assistente hospitalar de MFR)
Dr. José Costa (assistente hospitalar de MFR)
Dra. Margarida Alves (assistente hospitalar de MFR)

Conteúdo programático
O programa está estruturado de forma a permitir atingir os seguintes objetivos: Conhecer a
importância da Reabilitação no contexto da Saúde. Conhecer de forma genérica a
especialidade de Medicina Física e de Reabilitação (MFR). A evolução dos modelos de
Reabilitação. Conceitos gerais. Evolução dos conceitos de deficiência, incapacidade e
desvantagem. Conhecer a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) e a sua aplicação. Formação e Organização em Reabilitação. Avaliação do doente
em MFR – especificidades da história clínica e do exame objetivo. Prognóstico vital e funcional.
Envelhecimento e doença crónica. Conceito de qualidade de vida e principais indicadores.
Meios complementares de diagnóstico mais usados em Reabilitação. Métodos terapêuticos
mais usados em Reabilitação. Indicações e contra-indicações. O exercício como promoção da
saúde e tratamento da doença. Principais áreas de intervenção da Reabilitação.

Metodologia de ensino
O programa será desenvolvido ao longo de 10 módulos de 2h, agrupados em 5 blocos de 4
horas, em que a primeira parte terá um caráter mais teórico, de exposição / explicação do
tema e a segunda parte mais pratica, com envolvimento dos alunos na aplicação dos
conceitos, gestos e/ou escalas aprendidas na primeira parte.

Bibliografia Geral
Livro Branco sobre Medicina Física e de Reabilitação na Europa - Union Européenne des
Médecins Spécialistes (UEMS) / European Board of Physical and Rehabilitation Medicine; 2006
Fisiologia Articular; A. I. Kapandji; vol 1 (membro superior); vol. 2 (membro inferior); vol. 3
(coluna vertebral); 2007
Oxford American Handbook of Physical Medicine and Reahabilitation ; 2010
Physical Agents in Rehabilitation from Research to Practice; Michelle H. Cameron ; 5th ed;
2017

2
________

Bibliografia específica
(a fornecer posteriormente)

Local onde as atividades irão decorrer
(Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital de Santa Maria)
Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Total de 20 horas de contato presencial e de 36 de estudo. A atividade presencial é divida em 5 blocos
de 4 horas, diários, durante o decurso de uma semana. Cada bloco está subdividido em dois, com a
primeira parte com um carater mais teórico / teórico-prático e a segunda parte com um caráter mais
teórico- prático / prático (total de 10 blocos de 2 horas cada)

Critérios de avaliação
(Adaptar a matriz anexa)

Avaliação qualitativa: aprovado / não aprovado, com base apenas na frequência (2/3 das presenças
nos módulos lecionados)
ou
Avaliação quantitativa (0 a 20):
- componente transversal (de acordo com o que for definido): participação (0 a 4) + assiduidade (0 a
2) + pontualidade (0 a 2) – total 8
- componente específico (ainda a precisar): resposta a teste final simples - tipo “quiz” (0 a 4) + reflexão
final escrita sobre a disciplina (0 a 4) + capacidade de avaliação funcional de um doente através da
aplicação de uma escala (0 a 4) – total 12

Creditação a atribuir: 2 ECTS

3
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina Humanitária

Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

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

Breve descrição da Unidade Curricular
A Medicina Humanitária designa o exercício da profissão dos médicos e outros agentes de saúde (e
não só) em cenários de carência, no sentido lato, muito graves. A disciplina de “Medicina Humanitária”
logicamente aborda e põe em exegese os aspetos essenciais do exercício da medicina em situações de
catástrofes (conflitos, guerras, terramotos, furacões, tsunamis, chuvas torrenciais, secas…) ou em
situações de subdesenvolvimento profundo. O ensino ora ministrado é, pelas matérias abordadas, um
modus operandi das boas práticas colhidas durante mais de três décadas em cenários de grande
carência, de profunda instabilidade e por vezes de perigo iminente, numa perspetiva de ensino por
osmose da experiência acumulada.
O exercício da medicina humanitária requer, para ser útil e eficaz, a correta e total aprendizagem de
todos os conhecimentos ministrados em todas as outras matérias ensinadas durante o curso de
medicina: da anatomia à semiótica, da fisiologia à medicina interna, da farmacologia à infeciologia, da
bioética à cirurgia, da pediatria à ginecologia e obstetrícia, da nutrição à oftalmologia e cardiologia, da
oncologia à deontologia…
Em situações e cenários onde se torna muito difícil, senão mesmo de todo impossível, o requerimento
de exames complementares de diagnóstico, mesmo os mais elementares, tais como um hemograma
ou uma simples radiografia, torna-se evidente a importância de uma anamnese e de um exame clínico
bem realizados…
O ensino da disciplina da medicina humanitária não põe, porque não é possível (visto não dispor de
serviço hospitalar individualizado, nem ser possível ministrar o curso num cenário de carência
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profunda como os encontrados no terreno), a tónica principal na análise de casos clínicos concretos
em consulta ou em internamento nos serviços dos nossos centros de saúde ou hospitais, porque não
é fácil encontrar entre nós casos de marasmo, de doença do sono, de malária ou de “crush síndrome”
(esmagamento em tremores de terra…).
O ensino ora ministrado é, pelas matérias abordadas, um modus operandi das boas práticas colhidas
durante mais de três décadas em cenários de grande carência, de profunda instabilidade e por vezes
de perigo iminente, numa perspetiva de ensino por osmose da experiência acumulada.
Tirando as grandes endemias, as doenças negligenciadas e a má nutrição e desnutrição extremas com
as quais somos confrontados diariamente, a tónica da disciplina é colocada sobretudo na abordagem
prática e correta das situações, quase sempre dramáticas, que as equipas médicas enfrentam quando
atuam em situações extremas, tais como, por exemplo, o genocídio no Ruanda, o tsunami no Sri Lanka,
o terramoto no Haiti ou a seca e a fome na Somália…
Que e como pode fazer o médico quando confrontado com tais cenários de desolação? Que
metodologias seguir na aplicação das terapêuticas e no estudo dos impactos objetivos da sua
intervenção? Como montar uma operação, urgência ou desenvolvimento, de assistência médica
humanitária? Eis ensinamentos de suma importância no trabalho das equipas médicas em missão.
A medicina humanitária implica pois e evidentemente, conhecimentos de medicina mas também,
conhecimentos de política, de história, de cultura e hábitos dos povos, de demografia, de ambiente,
de agricultura, de religião, de segurança, de diplomacia… E ainda, e talvez sobretudo, bom senso e
profundo amor na abordagem terapêutica do próximo sempre nosso irmão. Em suma, Ciência mas
também Cultura, Humanismo e Cidadania ativa e interveniente.
Por fim, esta disciplina tem como finalidade última alertar as consciências de todos nós e abrir outras
portas e janelas de oportunidades no exercício da profissão médica.
N. B. Ao aluno que obtenha a melhor classificação no teste de avaliação final, é dada a oportunidade de conhecer
uma missão internacional da AMI através da participação no projeto “Aventura Solidária”.

Equipa docente
Regente:
Fernando José de La Vieter Ribeiro Nobre
Professor Catedrático Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa
Doutor em Medicina, Cirurgia e Partos pela Universidade Livre de Bruxelas
Especialista em Cirurgia Geral e em Urologia
Fundador e Presidente da Fundação AMI
Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Medicina de Lisboa
Colaboradores:
Teresa Champalimaud
Médica Especialista em Ginecologia/Obstetrícia
Assistente Hospitalar Graduada – Hospital de Cascais
Médica voluntária da Fundação AMI
Maria José Amaro
Médica Especialista em Cardiologia
Assistente Hospitalar Graduada – Hospital de Santa Maria
Médica voluntária da Fundação AMI
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Sara Proença
Médica Especialista em Ginecologia/Obstetrícia
Hospital de Cascais
Tânia Barbosa
Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais
Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional
Diretora do Departamento Internacional (DI) da Fundação AMI
Ivo Saruga
Licenciado em Enfermagem
Pós-graduação em Saúde Tropical para enfermeiros
Mestrando em Saúde e Desenvolvimento
Diretor Adjunto do DI da Fundação AMI
Andreia Carvalho
Licenciada em Relações Internacionais
Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional
Desk-Officer do DI da Fundação AMI

Conteúdo programático
a) Desafios e Esperanças da Humanidade;
b) Os objetivos de Desenvolvimento do Milénio e o porquê da sua importância;
c) Saúde Tropical;
d) A maternidade nos Países em Desenvolvimento;
e) Ação Humanitária: introdução e enquadramento;
f) Missões de Emergência e questões de segurança;
g) Crises Humanitárias e Medicina de Emergência;
h) Saúde em Emergência;
i) Relações interpessoais numa missão;
j) Voluntariado;

Metodologia de ensino
A disciplina organiza-se da seguinte forma:
- 14h de abordagem teórica sobre diversos temas que interessam à Medicina Humanitária
- 7,5h de formação teórico-prática, durante as quais se propõe a realização de dinâmicas e exercícios,
bem como a análise concreta de missões já implementadas e o estudo do processo de montagem de
uma missão de emergência, tendo em conta todas as suas componentes (humana, logística e
geopolítica). Durante as aulas poderão ser projetados filmes e utilizado outro material iconográfico.

Bibliografia
1. Françoise Bouchet-Saulnier, 2006, Dictionaire pratique du droit humanitaire. Paris. Editora La
Decouverte.
2. Jean Ziegler, Império da Vergonha, Lisboa, Edições ASA.
3. Romeo A. Dallaire, 2003, Shake hands with the Devil. NY, Carroll & Graf Publishers Sonia Shah,
Cobaias humanas – Os testes Medicamentosos no 3.º Mundo, Lisboa, Caleidoscópio.
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4. Jimmie Briggs, Meninos-Soldados – Quando as crianças vão à guerra, Lisboa,
caleidoscópio.(Prefácio do Prof. Doutor Fernando de La Vieter Nobre)
5. Vários 2009, A insegurança Alimentar na Economia Global: situação, consequências e vias de
resposta. Coimbra, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
6. Sonia Shah, Cobaias Humanas, Caleidoscópio, 2008. (Prefácio do Prof. Doutor Fernando de La
Vieter Nobre)
7. Fernando Nobre, 2009, Humanidade – Despertar para a Cidadania Global Solidária, Lisboa, Temas
& Debates.
8. Fernando Nobre, 2004, 7.ª Edição, Viagens contra a indiferença. Lisboa. Temas & Debates.
9. Fernando Nobre, 2004, 4.ª Edição, Gritos contra a indiferença. Lisboa. Temas & Debates.
10. “The Sphere Project”:
11. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies. (2007). Public Health Guide in Emergencies. Geneva: International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
12. Checchi, F., & Roberts, L. (Setembro de 2005). Interpreting and Using Humanitarian Mortality
Data in Humanitarian Emergencies. A primer for non-epidemiologists. Humanitarian Network
Practice - Network Paper , 52.
13. CDC (24 de Julho de 1992). Famine-Affected, Refugee, and Displaced Populations:
Recommendations for Public Health Issues. MMWR Weekly Report.
14. ACNUR (Julho de 2007). Handbook for emergencies.
15. Heyse, L. (2007). Choosing the lesser evil: understanding decision making in humanitarian aid
NGOs. Hampshire: Ashgate Publishing.
16. Bradt, D. A. (dezembro de 2009). Evidence-based decision-making in humanitarian assistance.
Humanitarian Network Practice - Network Paper , 67.
17. Depoortere, E., & Brown, V. (2006). Rapid health assessment of refugee or displaced populations
(3ª ed.). Médecins Sans Frontières.
18. ALNAP,(2010). The State of the Humanitarian System
19. DG ECHO (European Comission)
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
18. One response - http://oneresponse.info/
19. The Sphere Project – www.sphereproject.org
20. Word Mapper – www.worldmapper.org
21. UNHCR – www.unhcr.org
22. UNOCHA – Reliefweb - http://reliefweb.int/
23. Ted Talks – ideas worth spreading: http://www.ted.com/talks
24. http://www.ted.com/talks/tags/medicine
25. Quem se importa: http://www.quemseimporta.com.br/
26. Barefoot College: http://www.barefootcollege.org/
27. Gapminder – for a fact-based world: http://www.gapminder.org/
28. World Bank / Voices of the Poor: http://go.worldbank.org/DUCTEM8V50
29. Fundação AMI – www.ami.org.pt
30. https://aidworkersecurity.org/
31. World Health Organization – http://who.int/
32. Reliefweb 2008 - Glossary of humanitarian terms – www.reliefweb.int
33. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_936_eng.pdf

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
- 14h de abordagem teórica - 7,5h de formação teórico-prática
4
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Critérios de avaliação
Haverá um período, no final de cada aula teórica, para respostas a dúvidas, o que permitirá aferir da
participação ativa e interesse por parte dos alunos. No final do curso será proposto um teste prático,
de escolha múltipla, com 25 questões, sobre os temas abordados.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina Intensiva
Ano letivo de 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
A Medicina Intensiva tem sido desenvolvida ao longo dos anos como um saber específico das
Ciências Médicas, incidindo particularmente na prevenção, identificação e tratamento de
situações agudas, em que exista falência de funções vitais eminente ou estabelecida.
Especializa-se no suporte do órgão, tendo como objetivo restaurar o equilíbrio fisiológico em
todas as suas vertentes e reestabelecer o estado de saúde prévio do doente.
Atualmente a Medicina intensiva é reconhecida como área de especialização, considerandose essencial que o ensino desta vertente da Medicina se faça desde a fase pré-graduada. Esta
é uma disciplina que permite ao aluno integrar conhecimentos de fisiologia e fisiopatologia
com monitorização não invasiva e invasiva da função dos vários órgãos, e o suporte desses
mesmos órgãos até restabelecimento da sua função.
Esta disciplina optativa tem assim como objetivo geral propiciar a um grupo restrito de alunos
o “contato” com a área de Medicina Intensiva.
Tem como objetivos específicos, e espelhados no que são as aulas teórico-práticas e práticas:
1) Compreensão dos componentes da abordagem do doente crítico;
2) Integrar conhecimentos de disciplinas básicas como fisiologia e bioquímica, na
monitorização de funções vitais e conhecer diferentes tipos de monitorização;
3) Identificar os tipos de suporte de órgão: cardiovascular, renal, ventilatório, e as suas
aplicações.
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4) Conhecer o funcionamento de um Serviço de Medicina Intensiva, critérios de admissão e
critérios de alta.

Equipa docente
Professora Dra. Susana Mendes Fernandes

Licenciada em Medicina em 2004, realizou posteriormente doutoramento em Imunologia
Clinica que termina em 2015 em conjunto com a especialização em Medicina Interna. Em 2017
adquire a especialidade em Medicina Intensiva e realiza com sucesso as provas do Diploma
Europeu em medicina intensiva. Desde a fase pré-graduada que se decida ao ensino, tendo
sido tutora de Anatomia durante 2 anos, e posteriormente assistente livre de Medicina II
desde 2013. Desde 2015 que é Professora Convidada da área disciplinar de Medicina II,
colaborando adicionalmente com o ensino da área optativa de Medicina Intensiva assim como
de Imunologia Clínica. Desde 2017 que é responsável pela disciplina optativa de Medicina
Intensiva. Nesta disciplina tem como funções coordenar as atividades da disciplina, assim
como lecionar aulas práticas e teórica prática dedicada a equilíbrio ácido base.
Professor Dr. Carlos França

Licenciado em Medicina em 1974, tendo obtido sucessivamente as especialidades de
Medicina Interna, e de Cardiologia, e a sub-especialidade de Medicina Intensiva. Esteve na
criação da especialidade de Medicina Intensiva, tendo sido diretor do Serviço de Medicina
Intensiva do CHLN entre 2001 e 2015. A sua experiência na área de Medicina Intensiva é
transmitida aos alunos quer numa aula teórico-prática sobre choque séptico quer durante
aula prática dedicada a técnicas invasivas em Medicina Intensiva.
Dr. Carlos Candeias

Licenciado em Medicina em 2002, completou a especialidade de medicina interna em 2009, e
a formação em Medicina Intensiva em 2013. Desde o início da sua carreira pós-graduada tem
colaborado com o ensino pré e pós graduado tendo sido tutor de estágios parcelares de
Medicina Intensiva de internos do internato complementar das várias especialidades médicas;
colaborado na Disciplina de Medicina Intensiva do Curso de Mestrado Integrado em Medicina,
com responsabilidade por aulas teórico-práticas e na última edição aulas práticas; orientador
do Trabalho Final do Mestrado Integrado em Medicina de alunos do 6.º ano da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa; formador do curso FCCS e BASIC, assim como de cursos
variados na área da ventilação mecânica e da monitorização hemodinâmica.
Na disciplina optativa de Medicina Intensiva tem como função leccionar aulas práticas assim
como é responsável pela teórico-prática dedicada a insuficiência respiratória.
Dr. João Gouveia

Licenciado em Medicina em 1994, adquire a especialidade de Medicina Interna em 2001 e
posteriormente a sub-especialidade em Medicina Intensiva em 2007, e o diploma europeu
em Medicina Intensiva em 2004. É actualmente Assistente hospitalar do Serviço de Medicina
Intensiva do CHLN. Tem colaborado com o ensino pré- e pós-graduado desde o início da sua
carreira tendo sido assistente na Cadeira de Cirurgia do 6º ano da Faculdade de Ciências
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Médicas da Universidade Nova de Lisboa entre 2008 e 2014, docente convidado da
Universidade Atlântica do Módulo de Urgências e Emergências Cardiológicas do Curso de
Pósgraduação Urgência e Emergência hospitalar de 2007 a 2012, formador de vários cursos
no âmbito da Medicina Intensiva. Participa ativamente na disciplina optativa de Medicina
Intensiva desde 2008, sendo responsável pela aula teórico prática sobre lesão renal aguda.
Dr. João Santos Silva

Licenciado em Medicina em 1998, tendo adquirido sucessivamente a especialidade de
Medicina Interna em 2007 e de Medicina Intensiva em 2012, tendo o titulo de assistente
graduado de Medicina Interna desde 2015. É actualmente assistente hospitalar do Serviço e
Medicina Intensiva do CHLN. Desde cedo com interesse na formação pré e pós graduada
participou como assistente livre no ensino da disciplina de Medicina I até 2008. De relevante
foi o criador e é atualmente responsável pelo Curso de Ecografia Torácica. Participa no ensino
de Medicina Intensiva desde a criação desta área disciplinar, sendo atualmente responsável
pela teórico prática dedicada ao politrauma.
Dra. Doroteia Silva
Licenciada em Medicina em 2006, tendo adquirido a especialidade de Cardiologia em 2013, e
posteriormente a de Medicina Intensiva em 2017. Dedicou-se sempre ao ensino prégraduado,
sendo Assistente Convidada da Disciplina de Cardiologia desde 2014. Tem para além disso
uma extensa atividade cientifica, sendo autora de 4 artigos originais como primeira autora,
tendo no total 17 publicações como primeira autora.
Participa ativamente na disciplina optativa lecionando uma aula teórico-prática dedicada a
choque.
Dr. Pedro Costa
Licenciado em Medicina em 2010, tendo adquirido a especialidade de medicina interna em
2017, encontrando-se atualmente em titulação em medicina intensiva. Ao longo do seu
percurso tem participado na formação pré-graduada como assistente livre da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa (Medicina II), assim como formador no Instituto Nacional
de Emergência Médica e Reanima, e assistente convidado na escola Superior de Enfermagem
de Lisboa. Na disciplina optativa de Medicina Intensiva tem orientado os alunos nas aulas
práticas.
Dr. Gustavo Jesus
Licenciado em Medicina em 2010, tendo adquirido a especialidade de medicina interna em
2017 e competência especial em Emergência Médica, encontrando-se atualmente em
titulação em medicina intensiva. Ao longo do seu percurso tem participado na formação
prégraduada e pós-graduada como assistente da área curricular de Introdução à Clinica, assim
como formador no instituto Nacional de Emergência Médica e Reanima. Na disciplina optativa
de Medicina Intensiva tem orientado os alunos nas aulas práticas.

Conteúdo programático
1) Avaliação global de doente crítico, isto é doente em risco de, ou com falência de órgão;
2) Compreensão dos tipos de choque, e a sua abordagem fisiopatológica;
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3) Abordagem de insuficiência respiratória aguda, e tipos de suporte ventilatório;
4) Abordagem de lesão renal aguda e técnicas de suporte renal continuas;
5) Compreensão dos mecanismos de alteração do equilíbrio ácido-base;
6) Avaliação do doente com choque séptico e politraumatismo.

Metodologia de ensino
O horário será dividido entre aulas teórico-práticas em sala de aula com uma breve introdução
teórica seguida de discussão de casos clínicos ilustrativos das várias áreas que se pretendem
exemplificar e aulas práticas à cabeceira do doente em que cada aluno poderá fazer uma
avaliação detalhada de dois doentes no Serviço de Medicina Intensiva sendo dada maior
relevância a aspetos relacionados com monitorização de funções vitais e suporte de órgão.

Bibliografia
1. Berend K, de Vries AP, Gans RO. Physiological approach to assessment of acid-base
disturbances. N Engl J Med. 2014;371(15):1434-45.
2. De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, et al. Comparison
of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010;362(9):77989.
3. Force ADT, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, et al.
Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307(23):2526-33.
4. Holodinsky JK, Roberts DJ, Ball CG, Blaser AR, Starkopf J, Zygun DA, et al. Risk factors
for intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome among adult
intensive care unit patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care.
2013;17(5):R249.
5. Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. N Engl J Med.
2003;348(2):138-50.
6. Investigators N-SS, Finfer S, Chittock DR, Su SY, Blair D, Foster D, et al. Intensive versus
conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;360(13):1283-97.
7. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, Jaeschke R, Malbrain ML, De Keulenaer B, et
al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated
consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the
Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med. 2013;39(7):1190-206.
8. Malbrain ML, De Laet IE, De Waele JJ, Kirkpatrick AW. Intra-abdominal hypertension:
definitions, monitoring, interpretation and management. Best Pract Res Clin Anaesthesiol.
2013;27(2):249-70.
9. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving
Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016.
Intensive Care Med. 2017;43(3):304-77.
10. Sessler CN, Wilhelm W. Analgesia and sedation in the intensive care unit: an overview
of the issues. Crit Care. 2008;12 Suppl 3:S1.
11. Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS, et al.
Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock: For the
Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA.
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2016;315(8):775-87.
12. Vallet B, Pinsky MR, Cecconi M. Resuscitation of patients with septic shock: please
"mind the gap"! Intensive Care Med. 2013;39(9):1653-5.
13. Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med. 2013;369(18):1726-34.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Horas total de contacto 20h, divididas em 10 horas de teórico-práticas e 10 horas de aulas práticas.

Critérios de avaliação
Parâmetros de Avaliação Transversal a todas as
optativas
Participação / interesse / envolvimento /capacidade de
sugerir melhorias
Reflexão crítica escrita sobre a optativa
Assiduidade/pontualidade para além da assiduidade
obrigatória definida no regulamento
Conduta apropriada ao contexto de ensino
Classificação máxima possível

Níveis da Escala
Ponderações a serem definidas *
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente
0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente
0 Não cumpre; 1 cumpre;
10 Valores

Níveis da Escala

Parâmetros de Avaliação Específicos

Ponderações a serem definidas *
Conhecimentos específicos que se reflectem nas aulas
práticas
Capacidade de comunicação (com doentes / membros
da equipa de saúde)

0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente

Reflexão escrita sobre um tema da área de Medicina
Intensiva

0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente

Classificação máxima possível

10 valores

0 insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom; 3 excelente

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina Transfusional
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
A relevância da aprendizagem da Medicina Transfusional da Transplantação e Doenças da
Coagulação decorre da necessidade do aluno durante a formação médica aprender de forma
geral quando e como utilizar os diversos produtos biológicos de origem humana na prática
clinica assistencial de forma transversal às diferentes especialidades hospitalares.
Os objetivos gerais abordam de forma integrada o tratamento transfusional de diferentes tipos de
anemias, alterações da coagulação, situações hemorrágicas médicas e cirúrgicas, bem como as
aplicações das células progenitoras hematopoéticas na transplantação de medula óssea e terapia
celular.
As boas práticas em medicina transfusional são discutidas em áreas específicas como a doação de
sangue e obtenção de componentes sanguíneos, compatibilização imunológica e indicação clínica da
terapêutica transfusional, utilização de hemocomponentes e hemoderivados, patologia das
coagulopatias congénitas e adquiridas, histocompatibilidade para transplantação, proporcionando ao
estudante a oportunidade de tomar contacto com a organização da rede nacional de transfusão
sanguínea; vivenciar experiências de situações clínicas de consulta externa, de tratamento
ambulatório, em enfermaria, cirúrgicas, urgências e emergências, exemplificativas da prática
1
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hospitalar; vivenciar demonstrações laboratoriais da prática corrente e resolução dos problemas mais
frequentes; discutir problemas clínicos e tomadas de resolução orientadas por critérios de qualidade
e segurança em Medicina Transfusional.

Equipa docente
Álvaro Beleza de Vasconcelos
Licenciatura Medicina Faculdade Medicina Universidade do Porto (1987)
Especialista Imuno-Hemoterapia Hospital Universitário de Coimbra (1996)
Director do Serviço de Sangue Hospital de Évora (1997-2008)
Prof de cursos pós-graduação em sistemas internacionais de qualidade Universidade Moderna (20022005)
Coordenador rede de Serviços de Imuno-Hemoterapia do ARS Alentejo Hospitais de Elvas, Beja,
Litoral Alentejano e Évora (1999-2008) Certificação IS09001 (2002)
Professor Curso Post-Graduação em Sistemas de Qualidade – Universidade Moderna (2002-2005)
Coordenador rede de Serviços de Imuno-Hemoterapia do ARS Algarve (2008-2011) Certificação
ISO9001 (2009)
Director do Laboratório Regional de Saúde Publica do Algarve/ARS Algarve “Laura Ayres” (20082010) Presidente Conselho Directivo Instituto Português do Sangue (Fevereiro/Novembro 2011)
Certificação (ISO9001) Director do Serviço de Imuno-Hemoterapia do CHLN (Março 2012)
Certificação ISO9001 (2010)
Professor de Clínica da Faculdade Medicina da Universidade de Lisboa HSM e Regente da disciplina
de Medicina Transfusional (Dezembro 2012)
Presidente Associação do Nacional Jovens Médicos (1987-1991)
Conselho Nacional Medico Interno da Ordem dos Médicos (1988-1992)
Vice-Presidente Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos (2007-2010)
Presidente Conselho Nacional Auditorias e Qualidade da Ordem dos Médicos (2011- 2013). Dirige a
elaboração e auditoria das Normas Orientação Clínicas - CDGS (2011-2013)
Secretario Nacional do Partido Socialista com pelouro de Saúde (2011-2014).
Coordenador Gab. Estudos Saúde/LIIP do PS (2011/2014) Membro da comissão política nacional do
PS e da Comissão Nacional do PS (Dezembro 2014).
Miguel Frederico Leal Galvão,
Especialista de Imuno-Hemoterapia (1986) e Assistente Graduado (1994).
Director do Serviço de Imuno-Hemoterapia de 1990 até 2012.
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Director do Departamento de Meios Complementares de Terapêutica, DR. nº127, II Série 25/10/2004.
Lecionou desde 1983 a 2012 aulas de formação pré e pós-graduada de Medicina.
Responsável pela formação pós-graduada dos médicos do Internato Complementar, (1990-2011).
Frequentou mais de 20 cursos na área de medicina transfusional, e de formação de formadores (1996).
Membro do Conselho Científico da Revista do Interno, do Hospital de Santa Maria, desde 1993.
Coordenador de Formação do Serviço de Imuno-Hemoterapia desde 2012.
Membro do Gabinete de Gestão do Risco do CHLN, E.P.E. desde 2013.
Professor Convidado de Clinica e Regente da Disciplina de Medicina Transfusional do Tronco Opcional
do Mestrado Integrado em Medicina, da FMUL desde 2013.
Mais de 25 Trabalhos Publicados e 100 Comunicados a nível nacional e internacional.
Organizou e coordenou e lecionou 15 cursos na área de Imuno-Hemoterapia entre 1991-2017.
Colaborou em 8 ensaios clínicos internacionais na área da medicina transfusional e coagulação.
Condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Ordem do Mérito Internacional do Sangue em 1990, da
FIODS.

Conteúdo programático
Organização da medicina transfusional; prescrição médica transfusional, como actuar; avaliação clínica
e decisão em ambulatório; identificação laboratorial dos grupos sanguíneos de antigénios e anticorpos
eritrocitários; demonstração laboratorial de compatibilidade transfusional; complexidade da patologia
hemorrágica congénita e adquirida; aplicações da hipocoagulação clínica; obtenção de células
estaminais para transplantação de medula óssea e outras técnicas aferéticas; aplicações da
criobiologia e terapia celular; como actuar em situações hemorrágicas, emergência e catástrofe.

Metodologia de ensino
Exposição de temas teóricos
Ensino teórico-prático interactivo com apresentação de casos clínicos em que os discentes discutem
a sua resolução com os docentes.
Ensino prático com demonstrações laboratoriais de várias técnicas essenciais para a prática da
medicina transfusional segura e de qualidade.
Ensino prático com oportunidade de acompanhar consultas.
Discussão de casos clínicos
Avaliação contínua eventualmente complementada por trabalho com discussão de grupo.
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Bibliografia
Eva Quinley,1998 2nd edition, Immunohematology Principles and Practice, Philadelphia, LippincottRaven Publishers
Paul Mintz, 2005 2nd edition, Transfusion Therapy: Clinical Principles and Practice, Bethesda, Mariland,
AABB Press
Harvey Klein, David Anstee, 2008 11th edition, Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine,
Oxford, Blackwell Publishing
Jeffrey McCullough, 2012 3rd edition, Transfusion Medicine, New York, Wiley Blackwell
Mark Fung, 2014 18th edition, Technical Manual AABB, Bethesda Maryland, American Association of
Blood banks

Local onde as atividades irão decorrer
Hospital de Santa Maria - Serviço de Imuno-Hemoterapia piso 4
Hospital de Dia de Imuno-Hemoterapia piso 1

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h contacto + 36h estudo, sendo 10 horas de aulas teóricas e 8 horas de aulas teórico-práticas

Critérios de avaliação
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
DISCIPLINA MEDICINA TRANSFUSIONAL
Intervenção e discussão durante as sessões clínicas
Capacidade de trabalho em equipa (Atividade
Laboratorial)

Capacidade de comunicação (Atividade Clinica)
Capacidade de análise/reflexão
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA 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 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
0 Insuficiente; 1 cumpre; 2 bom; 3 muito
bom; 4 excelente
Soma das avaliações obtidas em cada
item Cálculo da nota final com base
numa regra de 3 simples

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS
4
________

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

5
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Medicina Tropical
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4.º ano.
Breve descrição da Unidade Curricular
O objectivo principal desta disciplina optativa em Medicina Tropical é interessar os alunos nas
doenças tropicais, não só na perspectiva médica mas, também, em termos de saúde pública.
As aulas teóricas, práticas ou teórico-práticas, de índole epidemiológica, laboratorial ou
clínica, permitem aos alunos a aprendizagem e o aperfeiçoamento na identificação das
principais doenças tropicais, na observação e na identificação dos principais agentes
infecciosos, na identificação laboratorial das principais doenças tropicais e na observação de
casos clínicos. Por outro lado, os alunos devem exercitar-se, em face dos dados epidemiológicos,
laboratoriais e clínicos, na elaboração do diagnóstico definitivo e da respectiva terapêutica.

Equipa docente
Categoria

Nome

Assistente Convidado

Aida Marisa de Carvalho Pereira Valente

Assistente Convidado

Alexandra Isabel Neves Zagalo e Melo

Prof. Catedrático
Jubilado
Convidado

Unidade Estrutural
HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas
HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas

António José Santos Grácio

IHMT/UNL

Antónia Gomes

HSM
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Assistente Convidado

Carla Isabel Mimoso Santos

Convidado

Diana Neves

Professor Auxiliar

Emília de Jesus da Encarnação Valadas

Assistente Convidado

Fábio Cota Medeiros

Convidado

Inês Leitão

Assistente Convidado
Assitente Convidado
Convidado
Prof. Associado
Convidado

HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas
HSM
HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas
HSM/Instituto de Microbiologia

HSM
HSM/Clínica Universitária de
João Pedro Graça de Freitas
Dermatologia
Joana Boto Viana Fernandes Solano de HSM/Clínica Universitária de
Almeida
Doenças Infeciosas
Joana Maria Costa
HSM
Jorge Luís Atouguia

IHMT/UNL

Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira

HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas

Maria Amélia Afonso Grácio

IHMT/UNL

Maria João Alves

INSA/UNL

Convidado

Pedro Miguel dos Anjos Rocha Alves

USFForte, ACES Estuário do Tejo

Convidado

Ricardo Baptista

Assistente Convidado
Prof. Catedrático
Jubilado
Investigador

Assistente Convidado
Assistente Convidado

HSM
HSM/Clínica Universitária de
Robert Alfred Badura
Doenças Infeciosas
Sérgio Eduardo Rodrigues de Carvalho HSM/Clínica Universitária de
Paulo
Doenças Infeciosas

Prof. Auxiliar
Agregação

Thomas Hänscheid

Instituto de Microbiologia

Assistente Convidado

Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques

HSM/Clínica Universitária de
Doenças Infeciosas

CV´s
Aida Marisa de Carvalho Pereira Valente
Licenciada em Medicina pela Universidade Agostinho Neto Luanda, Angola (1992). Exame de equiparação da
Licenciatura, pela Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa (1997). Especialista em
Doenças Infeciosas e em Medicina Tropical no Hospital de Santa Maria em Lisboa, CHLN desde 2004. Assistente
Graduada de Doenças Infeciosas do Departamento de Doenças Infeciosas do Hospital de Santa Maria, CHLN
desde 2015 e Assistente Convidada 40% na Faculdade de Medicina de Lisboa, na Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas e Parasitárias desde 2007. Os seus interesses científicos e de investigação incluem as áreas de Doenças
Infeciosas, Sida e Medicina Tropical. Participação e apresentação pública de comunicações orais e posters como
primeira e coautora. Publicação de artigos em várias revistas biomédicas incluindo as revisadas por pares.

Alexandra Isabel Neves Zagalo e Melo
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1991.
Especialidade de Doenças Infecciosas no Hospital de Santa Maria, em 1999.
Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Maio de 2012.
Actividade clínica na Unidade de Internamento do Serviço de Doenças Infecciosas (SDI) desde 1999, com
responsabilidade sobre tira assistencial própria desde a mesma data a Janeiro de 2016.
Responsável pela Unidade de Internamento do SDI de Novembro de 2013 a Maio de 2017.
Responsável pela Unidade de Ambulatório do SDI (Consulta de Infecciologia, Consulta do Viajante, Consulta de
Profilaxia da Raiva, Consulta de Imunodepressão, Consulta de Profilaxia Pós exposição Ocupacional/Não
Ocupacional, Consulta de Imunodepressão na Gravidez) desde Junho de 2017.
Responsável pela Consulta de Imunodepressão na Gravidez do Hospital de Santa Maria, CHLN desde 1999.
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Assistente Convidada da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2007.
Orientação de trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina e participação em júri de defesa das provas
finais de alunos do Mestrado Integrado em Medicina.
Docente convidado em mestrados e cursos de pós graduação na FMUL.

António José Santos Grácio
Professor Catedrático Jubilado na Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).
Desde muito cedo se interessou pela Parasitologia, em especial pelas doenças tropicais causadas por parasitas.
Foi responsável pela Unidade de Entomologia Médica no IHMT. Foi orientador de variadíssimas Teses de
Mestrado e de Doutoramento e esteve envolvido em múltiplos projectos de investigação, em parasitologia
médica, quer em Portugal quer em PALOP.

Antónia Gomes
Licenciada em Medicina pela Kharkov State Medical University (2003/2009), na Ucrânia. Internato do Ano
Comum no Hospital de Vila Franca de Xira em 2012. Internato Complementar em Doenças Infecciosa no Hospital
de Santa Maria desde 2013 onde exerce, até à data, as suas funções.
Estágio de Medicina Tropical, em 2017, na Guiné-Bissau, com a duração de três meses, no Bandim Health Project.
Cursos de pós graduação:
a) Saúde Tropical, Instituto de Higiene e Medicina Tropical Outubro/2013 a Setembro/2014.
b) Tuberculose, Hospital Curry Cabral, 2014.
c) VIH, Hospital Curry Cabral, 2015.
d) Fundamental Critical Care Support (FCCS) em Novembro/2015.
- Várias apresentações como autora principal em congressos nacionais e internacionais
- Autora em duas publicações:



Ocular toxoplasmosis: a very rare presentation in immunocompetent patient. BMJ Case
Reports 2014; doi:10.1136/bcr-2014-205846.
Infecção invasiva por Klebsiella Pneumoniae em doente imunocompetente, com focalização hepática e
óssea. Revista Infecção e Sépsis 2015.

Carla Isabel Mimoso Santos
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1996.
Especialidade de Doenças Infecciosas no Hospital de Santa Maria em 2004.
Grau de Consultor de Doenças Infecciosas em Outubro 2015.
Coordenadora do Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (PAPA) do GCL-CCPIRA do CHLN desde Janeiro
2015.
Responsável pela Consultadoria de Infecciologia do Serviço de Doenças Infecciosas, do CHLN desde Junho de
2017.
Responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos Doenças Infecciosas (UCIDI)/ Unidade de Isolamento
Respiratório (UIR) do CHLN de Dezembro de 2013 a Outubro de 2016.
Consultora de Infecciologia do Grupo de Apoio à Transplantação Renal do CHLN desde Setembro 2015.
Membro do Grupo de Trabalho das Doenças Transmissíveis, coordenado pela Diretor-Geral da Saúde, desde
Setembro 2015.
Assistente Convidada da Clínica Universitária de Doenças Infecciosas e Parasitárias desde 2008.
Orientação de 21 e vogal de 4 trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina.
Professora no Módulo de Tropical Medicine and Clinical Microbiology, coordenado pelo Prof. Dr. Thomas
Hanscheid e Prof Dra. Emília Valadas, na 2ª, 3ª e 4ª Edição do PGCD- Programa de Pós-Graduação Ciência para
o Desenvolvimento, em 2015, 2016, e 2017, Praia, Cabo Verde.

Diana Neves
Licenciada e com Mestrado Integrado em Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa (2002-2008). Fez o Internato Complementar de Infecciologia no Hospital de Santa Maria, Centro
Hospitalar de Lisboa Norte, sob a orientação Dra. Aida Pereira (2012-2017). Frequentou o Mestrado em Medicina
Tropical e Saúde Internacional na London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inglaterra, sob a orientação
do Professor Dr. Robin Bailey e Professora Dra. Diana Lockwood (2013-2014). Realizou, como tese final de
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Mestrado, o trabalho: ”The Morbidity and Mortality Associated with Erythema Nodosum Leprosum and its
Treatment in Brazil”. Frequentou o Diploma “Tropical Medicine and Hygiene” autorgado pela London School of
Hygiene and Tropical Medicine (2014). Actualmente exerce actividade como assistente de Infecciologia no
Hospital de Santa Maria – CHLN.

Emília de Jesus da Encarnação Valadas
evaladas@medicina.ulisboa.pt
Infecciologista, Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital de Santa Maria, Lisboa. Professora Auxiliar, Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL).
Licenciada em Medicina pela FMUL, ingressou no Internato Complementar de Medicina Interna, onde começou
a interessar-se pelas doenças infecciosas (DI) e pela investigação. Em 1992, iniciou a Especialidade de DI no
Hospital de Santa Maria.
Em 1994/1995 fez o Mestrado em imunologia das DI, na London School of Hygiene & Tropical Medicine,
continuando na mesma escola até terminar o Doutoramento em imunidade celular na tuberculose (1999).
É especialista em Infecciologia, desde 2001 e Professora Auxiliar da FMUL, desde 2000.
A tuberculose e VIH, imunidade celular, terapêutica antirretroviral são os seus interesses actuais, para além das
doenças tropicais/negligenciadas.
Publicações recentes:
Adherence to Mediterranean diet in HIV infected patients: Relation with nutritional status and cardiovascular
risk. Clin Nutr ESPEN 2017; 18:31-6.
CD4 cell count response to first-line combination ART in HIV-2+ patients compared with HIV-1+ patients: a
multinational, multicohort European study. J Antimicrob Chemother 2017; 72 (10):2869-8.
Potency of HIV-2-specific antibodies increase in direct association with loss of memory B cells. AIDS 2017;
31:2431-3.
HIV-2 infection is associated with preserved GALT homeostasis and epithelial integrity despite ongoing mucosal
viral replication. Mucosal Immunol 2017.

Fábio Cota Medeiros
Cumpriu o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 20052011. Durante a formação pré-graduada participou em projectos de investigação do GAPIC, tendo o trabalho
sido desenvolvido no Instituto de Microbiologia da mesma Faculdade. Neste âmbito procedeu à caracterização
epidemiológica e molecular de Streptococcus bovis, tema da tese de Mestrado apresentada em 2011. Desde
2010 que integra o corpo docente da Disciplina de Microbiologia do Tronco Comum II.a da Faculdade de Medicina
de Lisboa e em 2013 iniciou a Formação Complementar em Doenças Infecciosas no Centro Hospitalar Lisboa
Norte. Lecionou o primeiro “Workshop de Antibioticoterapia” em Maio de 2015, actividade organizada pela
Associação de Estudante da Faculdade de Medicina de Lisboa e dirigida a alunos dos anos clínicos da mesma
Faculdade. No contexto da Formação Complementar em Doenças Infecciosas integrou durante três meses a
equipa PROA (Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos) do Hospital Universitário Virgen Macarena
(Sevilla) sob orientação de Pilar Retamar e Jesús Rodriguez-Baño.

Inês Leitão
inesleonorleitao@gmail.com | ines.leitao@chln.min-saude.pt
Mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) em 2014, tendo ao longo do
seu percurso pré-graduado desenvolvido particular interesse pelas doenças infecciosas e medicina tropical.
Efectuou o Trabalho Final de Mestrado, intitulado “Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases: um novo
desafio no controlo da infecção hospitalar” na Clínica Universitária de Doenças Infecciosas da FMUL. Em 2016
iniciou a Formação Específica em Doenças Infecciosas no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa
Maria. Tem dedicado especial interesse à antibioterapia e resistências aos antimicrobianos, bem como à
medicina de emergência, encontrando-se a frequentar a 8ª Pós-graduação em Medicina do Doente Crítico,
organizada e certificada pela Reanima.
Comunicações recentes:
“Toxoplasmose
no
imunocompetente:
manifestações
frequentes
de
uma
patologia
subdiagnosticada”, poster com apresentação no XI Congresso Nacional de VIH/ SIDA e XIII Congresso Nacional
de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, Dezembro/ 2016.
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- “Infecções Hospitalares e Resistências aos Antimicrobianos”, sessão formativa orientada no âmbito do
projecto Insight Out da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), Abril/ 2017.
- “Leishmaniose: reemergência de patologia parasitária negligenciada em contexto de terapêutica
imunossupressora”, poster com apresentação no 7º Congresso Pandemias na Era da Globalização, Junho/ 2017.

João Pedro Graça de Freitas
1978-1985:Assistente Faculdade de Medicina de Lisboa (Bioquímica)
1985-1989:Assistente Estagiario da Faculdade de Medicina de Lisboa (Dermatologia e Venereologia)
1989-Assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa (Dermatologia e Venereologia)
1977:Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa
1988:Médico Especialista em Dermatovenereologia
1988:Assistente da Carreira Médica Hospitalar
1989:Provas de Aptidao Pedagogica e Capacidade Científica em Dermatologia e Venereologia
1998:Grau de Consultor da Carreira Médica Hospitalar
2012:Auditor em Consentimento informado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Pósgraduação)
2016:Assistente Graduado Sénior da Carreira Médica Hospitalar
1995-Responsável pelo Internamento de Dermatologia do HSM
1988-Tutor/Orientador de Médicos do lnternato Complementar de Dermatovenereologia.
Participa, desde há muitos anos, no ensino pré-graduado, leccionando, regularmente 1990 na Disciplina de
Dermatologia e Venerologia.
Tem, ao longo do tempo, leccionado em várias disciplinas: Fisiopatologia, Bioquímica, Medicina Tropical e em
cursos de pós-graduação e de Mestrado (pré-Bolonha).
Participa no ensino aos alunos do ano de estágio clínico do MIM. Ensina regularmente nos cursos de
Farmacovigilancia do Infarmed. Orientador de Teses de Mestrado e Trabalhos Finais do MIM.
Mais de 300 trabalhos publicados, 6 capítulos em livros, 400 comunicações e posters.
Recebeu 11 prémios científicos.
Editor da revista “Acta Fotobiológica”.
Perito médico de Dermatologia do Ministério da Saúde.

Joana Boto Viana Fernandes Solano de Almeida
joanafsolano@gmail.com
Dados pessoais:
Data Nascimento: 30/03/1976
Número da cédula profissional: 40279
Experiência Profissional:
2001-2002 Hospital de Pulido Valente – Internato Geral.
2003-2008 Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria – Internato Complementar de
Infecciologia.
2009- Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE – Hospital de Santa Maria –
Assistente Hospitalar.
2016- Assistente convidada a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa na disciplina de Infecciologia.
Formação Académica:
1994-2000 Faculdade de Medicina de Lisboa – Licenciatura em Medicina.
2004 Faculdade de Medicina de Lisboa – Mestrado em Doenças Infecciosas Emergentes (ano curricular).

Joana Maria Costa
Terminou, em 2011, o Mestrado Integrado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa. Atualmente, frequenta o internato complementar em Doenças Infeciosas no Serviço de Doenças
Infeciosas do Hospital de Santa Maria, onde desempenha atividade assistencial na enfermaria, consulta de
infeciologia geral e do viajante, urgência interna e urgência central. Realizou um estágio de três meses na área
de medicina tropical no Brasil, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo, e na Fundação de Medicina
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, Manaus. Realizou, também, um estágio com duração de três meses de
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Controlo de Infecção e “Antimicrobial Stewardship”, no Hospital de Santa Maria. Fez vários cursos na área de
infecção VIH, tuberculose, medicina do viajante, doenças tropicais, infecções bacterianas e antibioterapia. Tem
formação em SBV e SAV. Fez várias apresentações como primeira autora em congressos nacionais e
internacionais. Foi co-autora de alguns estudos retrospectivos, já apresentados: “Utilidade da procalcitonina na
orientação da terapêutica antimicrobiana numa Unidade de Cuidados Intensivos”; “Infecção por Mycobacterium
avium complex - 14 anos no Departamento de Doenças Infecciosas”; “Doze anos de neurocisticercose num
Hospital Central de Lisboa”; “Tolerabilidade e eficácia da terapêutica antirretroviral em doente com mais de 50
anos”.

Jorge Luís Atouguia
Médico.
Especialista em Infecciologia.
Especialista em Medicina Tropical.
Doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Nova de Lisboa.
Professor Auxiliar do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Professor Coordenador Convidado da ESTeSL.
Professor Convidado do Instituto Carlos III, Madrid, Espanha.
Professor Convidado da Universidade de Granada, Espanha.
Coordenador do Curso de Medicina das Viagens, Curso de Enfermagem Tropical e do Mestrado em Saúde
Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Experiência de 20 anos de actividades de cooperação em Saúde em África.
Mais de 20 trabalhos publicados em revistas científicas internacionais. Mais de 200 comunicações em congressos
e reuniões científicas nacionais e internacionais. Cinco capítulos de livro publicados, cinco livros sobre saúde
tropical publicados.
Investigador Principal em vários projectos de investigação da União Europeia, FCT e Fundação Gulbenkian.
Principais áreas de investigação: as Doenças Parasitárias, as Doenças Emergentes e a Medicina das Viagens.
Coordenador do Doutoramento de Medicina Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).
Até 2010 - Coordenador do Mestrado de Saúde Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).

Luís Filipe Diniz Cabral Caldeira
Nascido em Lisboa, em 12 de Junho de 1956.
Licenciatura em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Médicas, em 1982.
Especialista em Doenças Infecciosas pela Carreira Médica Hospitalar desde Julho de 1991 e pela Ordem dos
Médicos desde 1992.
Grau de Assistente Graduado (Consultor) da Carreira Médica Hospitalar desde 2001.
Director do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Lisboa Norte desde Outubro de 2014.
Membro da Comissão Técnica de Medicamentos da Direcção Geral dos Assuntos Farmacêuticos desde 1993.
Perito da Agência Europeia de Medicamentos desde 1997. Colaborador do Observatório do Medicamento do
INFARMED desde 2004.
Membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHLN desde 2012.
Representante do INFARMED na acção de monitorização de utilização de antimicrobianos ao nível comunitário
ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption).
Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
No campo das comunicações orais, tem participado regularmente como docente e como coordenador de
docentes em vários mestrados na área das Doenças Infecciosas e da avaliação de medicamentos.
Assistente Convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa desde 2012.
Membro do corpo editorial da publicação periódica “Infecção e Sépsis”.
Membro da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas.

Maria Amélia Afonso Grácio
É Professora Catedrática Jubilada na Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical
(IHMT). Licenciada em Ciências Biológicas e Doutorada em Parasitologia Médica, desde muito cedo se interessou
pelas Helmintologia e Malacologia Médicas, linhas de investigação que ainda mantém. Foi coordenadora de
Mestrados nas áreas de Parasitologia e Ciências Biomédicas, desempenhou vários cargos na
coordenação/direcção do IHMT e orientou dezenas de Teses de Mestrado e de Doutoramento. Publicou várias
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dezenas de artigos em revistas com peer-review e foi coordenadora de múltiplos projectos de investigação, quer
em Portugal quer em PALOP.

Maria João Alves
Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Av.
Liberdade 5, 2965 575 Águas de Moura.
m.joao.alves@insa.min-saude.pt
Qualificação académica: Licenciada em Microbiologia pela Universidade Karlova, Praga, mestre em Biotecnologia
(engenharia bioquímica) pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduação em Ciências da Educação pela
Universidade Aberta, doutorada em Microbiologia pela Universidade de Lisboa.
Situação actual em termos científicos e/ou profissionais: Investigadora auxiliar no Centro de Estudos de Vectores
e Doenças Infecciosas/Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (CEVDI/INSA) onde exerce funções
desde 1992.
Responsável pelo Laboratório Nacional de Referência de Arbovírus e Febres Hemorrágicas onde é feito o
diagnóstico, vigilância e investigação de vírus transmitidos por vectores nomeadamente arbovírus (Dengue, West
Nile, Febre Amarela, TBE, Zika, Toscana e Chikungunya, entre outros) e vírus de febres hemorrágicas (Hantavírus,
Arenavírus, Febre Hemorrágica Crimeia-Congo).
Publicações: Três teses, 15 capítulos de livros, 35 artigos em revistas internacionais, 17 artigos em revistas
nacionais.
Domínios de especialização: Virologia, Microbiologia. Vírus transmitidos por vectores, Febres Hemorrágicas
Virais, Arbovírus, Epidemiologia, Saúde Pública.

Pedro Miguel dos Anjos Rocha Alves
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Interno de Medicina Geral e
Familiar na USF Forte, ACES Estuário do Tejo. Desde cedo demonstrou um interesse especial pelas Doenças
Infecciosas Tropicais. Em 2011, ainda enquanto aluno, realizou um estágio de 4 semanas no Hospital Dr.
Agostinho Neto, Cidade da Praia, Cabo Verde, no contexto da Pratica Clínica de Medicina Tropical (África) e, no
ano seguinte voltou a Cabo Verde, onde colaborou no projecto Medicina Mais Perto. Nos últimos seis anos tem
colaborado regularmente em actividades pedagógicas da Clínica de Doenças Infecciosas.

Ricardo Jorge Inácio Resina Baptista, 29 anos de idade, português, natural do concelho de Sintra. Terminou,
em 2013, o Mestrado Integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Realizou o
Internato de Ano Comum em 2014 no Centro Hospitalar Lisboa Norte e na Unidade de Saúde Pública de Loures–
Odivelas. Iniciou em 2015 o Internato Complementar em Doenças Infeciosas, no Serviço de Doenças Infeciosas
do Hospital de Santa Maria, onde desempenha atividade assistencial na enfermaria, consulta e urgência
interna/externa. Integra também uma equipa de urgência central no Hospital de Santa Maria e cumpre trabalho
extraordinário como médico de urgência no Hospital de São Bernardo – Setúbal.
Pós-graduado em Medicina de Doente Crítico e de Emergência pela REANIMA. Tem formação em SBV, SAV, SAVIC
e ecografia point of care. Realizou vários cursos e formações em terapêutica antibiótica, multiresistências
e stewardship antibiótico. Tem especial interesse pelas áreas das doenças infeciosas e medicina intensiva e de
emergência, com enfâse na sépsis/choque séptico, infeções bacterianas, multiresistências e infeções
oportunísticas em doentes imunodeprimidos /imunomodelados. Após terminar o Internato de Doenças
Infeciosas pretende complementar a sua formação com a realização de ciclo de estudos especiais em medicina
intensiva.

Robert Alfred Badura
rbadura@medicina.ulisboa.pt
Robert Badura é licenciado em Medicina pela Universidade de Copenhaga. Fascinado pelas Doenças Infecciosas
optou, ainda durante a Licenciatura em Medicina, por um intercâmbio estudantil no Brasil num Hospital de
Doenças Infecciosas, voltando, no ano a seguir, para trabalhar, voluntariamente, nesse mesmo Hospital.
Completou o Internato Geral na Dinamarca, altura em que iniciou a sua actividade profissional num Hospital na
Noruega.
Em 1996 obteve o grau de Mestre em Doenças Infecciosas pela London School of Hygiene & Tropical Medicine
(LSH&TM) e o Diploma em Medicina Tropical (DTM&H, Universidade de Londres).
Desde cedo, a sua formação clínica manteve-se ligada à investigação laboratorial. Ainda no Brasil e, mais tarde,
durante o Mestrado na LSH&TM dedicou-se ao estudo dos aspectos clínicos e imunológicos da Leishmaniose.
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Actualmente, é Assistente Hospitalar no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria e Assistente
convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
As suas áreas de especial interesse incluem: respostas imunológicas por infecções intracelulares (Leishmaniose
e infecção por VIH); terapêuticas e vacinas aplicadas; resistências a antibióticos e a anti-retrovirais.

Sérgio Eduardo Rodrigues de Carvalho Paulo
Licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entre Outubro de 1995 e
Outubro de 2001.
Ano curricular do Mestrado de Microbiologia Clínica da Faculdade Medicina de Lisboa, Janeiro a Dezembro de
2005.
Contratado em Abril de 2009 como Assistente Hospitalar de Infecciologia para o Serviço de Doenças Infecciosas,
Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Responsável, entre Janeiro de 2012 e Junho, pela Consulta Externa de Doenças Infecciosas e Consulta do
Viajante.
Responsável, desde Janeiro de 2012, pelo Centro de Vacinação Antirrábica.
Colaboração com a DGS para a elaboração da Orientação nº 003/2013 de 15-03-2013, Profilaxia da Raiva
Humana, e Norma nº 007/2017 de 12/06/2017, Procedimento para disponibilização da reserva estratégica
nacional de imunoglobulina contra a raiva (REN IgR).
Elemento, desde Setembro de 2013, do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de
Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), como coordenador do subgrupo do Controlo de
Infecção.
Contratado a 40% pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa no ano lectivo de 2017/18.

Thomas Hänscheid
Médico
Professor auxiliar com agregação, Instituto de Microbiologia,
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt
Thomas Hänscheid is Professor of Microbiology at the Instituto de Microbiologia, Faculdade de Medicina de
Lisboa. He also worked as Clinical Microbiologist at the Hospital de Santa Maria up to 2010. Professor Hänscheid
trained in medicine (Germany) and worked for 8 years as a clinician in internal medicine with a special focus on
infectious diseases (HIV/TB) in various Hospitals in London. He specialized in Clinical Pathology in Lisbon, Portugal
with a focus on clinical microbiology. His research interests include the development of new diagnostic tests for
malaria, schistosomiase and bacterial (focus on tuberculosis) diseases based on low cost fluorescent microscopy
and flow / image cytometry. He has developed a novel flow cytometry based sensitivity test for malaria parasites,
which is the fastest test described until today. He has been very active in the investigation and evaluation of
fluorescent stains for the detection of microbes, especially mycobacteria and schistosome eggs. He has also
worked on the immune-pathogenic role of the malaria pigment. Further work has been on the interactions of
pathogens, especially malaria and TB, malaria and other respiratory pathogens, malaria and non-typhoidal
Salmonella. He has close collaborations with African Institutions especially with the Medical Research Unit of the
Albert Schweitzer Hospital, Lambaréné, Gabon, which focuses on clinical research, with a particular interest in
malaria and TB.

Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques
Nasceu em Ourém a 9 de Dezembro de 1980, na freguesia de N. Sra. da Piedade, concelho de Ourém, distrito de
Santarém.
Ingressa aos 5 anos na instrução primária na Escola Primária de Ourém. Frequenta o Ensino Preparatório e o
Ensino Secundário na Escola Secundária de Ourém até ao 12º ano, com a média de 18,5 valores.
Licencia-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 15 de Outubro de 2004, com a classificação
final de 17,7 valores.
Inscrito, desde 11 de Novembro de 2004, na Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos com a cédula
profissional nº 44104.
Em Dezembro de 2006 realiza o exame de acesso ao Internato Complementar, obtendo a classificação de 94%,
escolhendo a especialidade de Infecciologia.
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Iniciou o Internato Complementar de Infecciologia a 27 de Março de 2006. Terminou o internato em 2011 com
a avaliação final de 18,4 valores.
Desde 2011 exerce funções no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria com a categoria de
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Assistente Hospitalar.
Desde 2013 é Assistente Convidado a 40% da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Conteúdo programático
9
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Metodologia de ensino
O ensino da disciplina de Medicina Tropical inclui, no seu programa, aulas teóricas e práticas
(laboratoriais e clínicas). O programa do ensino é seleccionado de acordo com a relevância da Medicina
Tropical no âmbito da saúde pública, epidemiologia, toxicologia, parasitologia e clínica.

Bibliografia
Manson´s Tropical Diseases. Gordon C. Cook, Alimuddin Zumla. Elsevier.
Principle and Practice of Infectious Diseases. Mandell, Douglas e Bennett´s. Elsevier.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h contacto + 36h estudo

Critérios de avaliação
A avaliação, realiza-se no 5.º dia da disciplina de Medicina Tropical, e é baseada num teste de 18
perguntas, com resposta múltipla e classificação de zero a 18 valores. Para além disso, haverá uma
pergunta geral sobre um tema de Medicina Tropical, avaliado de zero a dois valores.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Meditação e Medicina
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5 º ano
Número de vagas – 30 alunos
Breve descrição da Unidade Curricular
Há nas últimas décadas uma crescente redescoberta das práticas meditativas e
contemplativas pela civilização ocidental, com particular incidência nas áreas da saúde, do
desenvolvimento pessoal, da educação e da vida empresarial. Estudos científicos têm
comprovado os benefícios da prática regular da meditação – como regulação da atenção
focada na aceitação não judicativa da experiência presente - em termos de intervenção clínica,
de desenvolvimento cerebral e de rentabilidade escolar e laboral, em particular na diminuição
do stress, da ansiedade, do burnout, da dor crónica e dos défices de atenção. A meditação
laica está hoje no centro dos interesses da investigação neurocientífica de vanguarda e
multiplicam-se as publicações académicas a seu respeito.
Objectivos gerais:
1 – Compreender o contexto e o sentido do crescente interesse contemporâneo pelas práticas
meditativas e contemplativas como um dos grandes fenómenos culturais e civilizacionais do
século XXI.
2 – Compreender a afinidade original entre medicina e meditação, sugerida pela própria
etimologia latina das palavras, que remete para o “cuidar”.

1
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3 – Conhecer o enquadramento tradicional das práticas meditativas e contemplativas nas
várias culturas e tradições espirituais e filosóficas da humanidade.
Objectivos específicos:
1 – Compreender experiencialmente a importância da regulação e estabilidade da atenção,
bem como da gestão harmoniosa dos estados mentais e emocionais, para o
autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a relação terapêutica consigo e com o
outro.
2 – Conhecer experiencialmente métodos concretos e diversificados de prática meditativa,
adaptados a diferentes propensões, situações e necessidades, e seu benefício na redução do
stress, da ansiedade e do burnout.

Equipa docente
Prof. Doutor Paulo Borges - Professor de Filosofia e Meditação, Filosofia da Religião,
Pensamento Oriental, Filosofia e Literatura e Antropologia Filosófica na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa. Praticante de meditação desde 1981, seguindo os programas de
formação do Centre d’Études de Chanteloube, em França e Portugal, e da Comunidade
Internacional de Meditação Tergar, em França e na Alemanha. Professor de meditação desde
1999, tendo orientado centenas de aulas, cursos, workshops e retiros em todo o país.
Cofundador e presidente do Círculo do Entre-Ser, associação filosófica e ética. Autor de
centenas de conferências e artigos em revistas científicas e obras colectivas, publicados em
Portugal, Espanha, França, Itália, Roménia, Alemanha, Turquia, Brasil e Estados Unidos da
América. Autor e organizador de 47 livros, a maioria de estudos e ensaios filosóficos, entre os
quais O Coração da Vida. Visão, meditação, transformação integral (guia prático de
meditação) (2015) e Meditação, a Liberdade Silenciosa. Da mindfulness ao despertar da
consciência (2017). Criador do programa de formação ético-meditativa O Coração da Vida.
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 (ISCSP-UTL) e em Sociologia (ISCTE), com
Mestrado Europeu em Bioética e em Psiquiatria Legal pela Faculdade Complutense de Madrid.

Conteúdo programático
1. A redescoberta da meditação pela cultura ocidental e pelas neurociências como um dos
grandes fenómenos culturais e civilizacionais do séc. XXI.
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2. Meditação e Medicina. A fenomenologia da consciência atenta: seu valor cognitivo e no
desenvolvimento da relação inter-pessoal e terapêutica.
3. A meditação na cultura indiana bramânica e budista.
4. A meditação na cultura chinesa taoista. A circulação do “sopro vital”: ch’i.
5. A meditação na cultura hebraica.
6. A filosofia como exercício terapêutico e espiritual na tradição greco-romana. Meditação e
atenção ao momento presente. O “cuidado de si” em Michel Foucault.
7. Oração, meditação e contemplação no cristianismo. John Main e a redescoberta da
meditação cristã.
8. Meditação e recitação dos nomes divinos no sufismo islâmico. O dhikr.
9. O divórcio entre vida activa e vida contemplativa (Nietzsche, Hannah Arendt) e o mal-estar
na civilização. A “sociedade do cansaço”, as consequências na saúde pública e a meditação
como alternativa.
10. Mindfulness e meditação laica. O trabalho de Jon Kabat-Zinn. O estudo científico dos
efeitos da meditação e o repensar da relação entre mente, cérebro e corpo.
11. Como meditar? Métodos, técnicas e práticas meditativas laicas. A meditação como prática
(auto)terapêutica. Meditação, medicina e promoção de uma cultura da atenção plena
(este conteúdo, referente ao aspecto prático do programa, será leccionado ao longo de
todos os anteriores pontos, que dizem respeito à dimensão teórica).

Metodologia de ensino
As aulas serão teórico-práticas, alternando períodos de exposição teórica, de comentário
hermenêutico de textos disponibilizados previamente e de experiência das várias técnicas
meditativas, seguida de debate.

Bibliografia
BORGES, P., O Coração da Vida. Visão, meditação, transformação integral (guia prático de
meditação), 2015.
- , Meditação, a Liberdade Silenciosa. Da mindfulness ao despertar da consciência, 2017.
DOBKIN, P. L. (Ed.), Mindful Medical Practice. Clinical Narratives and Therapeutic Insights,
Springer, 2015.
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DOBKIN, P. L., HASSED, C. S., STEPHEN, C., Mindful Medical Practitioners. A Guide for
Clinicians and Educators, Springer, 2016.
EPSTEIN, R., Attending: Medicine, Mindfulness, and Humanity, Scribner, 2017
FREEMAN, L., A peregrinação interior. O caminho da meditação, 2012.
GOLEMAN, D., The meditative mind: The varieties of meditative experience, 1988.
HADOT, P., Exercices spirituels et philosophie antique, 2002.
IRELAND, Michael J., et al. A randomized controlled trial of mindfulness to reduce stress and burnout
among intern medical practitioners. Medical Teacher, 2017, 39.4: 409-414.

K.-ZINN, J., Full Catastrophe Living, 2013.
KRASNER, Michael S., et al. Association of an educational program in mindful communication with
burnout, empathy, and attitudes among primary care physicians. Jama, 2009, 302.12: 1284-1293.

LAIRD, M., Into the Silent Land. The Practice of Contemplation, 2009.
RICARD, M., A Arte da Meditação, 2011.
SCHMIDT, S. Meditation-neuroscientific approaches and philosophical implications, Springer,
2014.
THOMPSON, E., Waking, Dreaming, Being: Self and Consciousness in Neuroscience,
Meditation, and Philosophy, Columbia University Press, 2014.
WALLACE, A., Mind in the Balance. Meditation in Science, Buddhism, and Christianity, 2009.
- , Minding Closely. The Four Applications of Mindfulness, 2011.
WILLIAMS, J. Mark G.; KABAT-ZINN, Jon (ed.), Mindfulness: Diverse perspectives on its
meaning, origins and applications, Routledge, 2013.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contacto Teórico-Práticas, 1 semana em Setembro e em Fevereiro no início de cada semestre.
Máximo 30 alunos por semestre.

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
obrigatória em cada optativa)

assiduidade

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

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
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.

Critérios de avaliação
A avaliação será feita a partir de um trabalho final escrito que deverá conciliar um estudo ou ensaio
teórico sobre um ou mais pontos do programa com uma descrição fenomenológica da experiência
meditativa pessoal com um curto comentário reflexivo sobre a auto-aprendizagem.
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)
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4. Capacidade de autoaprendizagem (0-Insatisfatório; 1-Satisfatório; 2-Bom; 3- Muito bom)

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Nanomedicina
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
Tendo as Disciplinas Optativas como objetivo transmitir conhecimentos sobre matérias não
versadas durante o curriculum obrigatório, e sendo a Nanomedicina uma nova área, em rápida
expansão, que poderá desempenhar uma importante missão nas próximas décadas, a
Disciplina Optativa de Nanomedicina poderá ser de grande relevância para as carreiras dos
futuros Médicos que a FMUL está presentemente a formar. Espera-se que a Nanomedicina
(ou a Nanotecnologia aplicada a problemas Médicos) possibilite no futuro soluções inovadoras
de diagnóstico precoce, “smart treatment” e mecanismos de regeneração. Os avanços mais
recentes na área da Nanomedicina abrangem o desenvolvimento de nanopartículas para
diagnóstico molecular, a Imagiologia médica e a terapêutica por nanossistemas integrados
que possam no futuro executar ações de regeneração complexas.

Equipa docente
Nuno C. Santos, Prof. Associado com Agregação da FMUL e Diretor da Unidade de
Biomembranas e Nanomedicina do Instituto de Medicina Molecular. Regente da Disciplina
Optativa de Nanomedicina do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da FMUL, por si
criada e implementada no Ano Letivo de 2008-2009. Parte do seu trabalho de investigação é
desenvolvida no âmbito da Nanomedicina, conforme demonstrado pelos seus artigos
publicados nas principais revistas científicas desta área (e.g., Nature Nanotechnology,
1
________

Nanomedicine e Nanoscale). É ainda autor de um artigo sobre o ensino da Nanomedicina,
publicado em 2015 na revista Adv. Physiol. Educ.
Filomena A. Carvalho, Prof.ª Auxiliar da FMUL e Investigadora da Unidade de Biomembranas
e Nanomedicina do Instituto de Medicina Molecular. Colabora na Disciplina Optativa de
Nanomedicina do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da FMUL desde a sua criação,
no Ano Letivo de 2008-2009. Parte do seu trabalho de investigação é desenvolvida no âmbito
da Nanomedicina, conforme demonstrado pelos seus artigos publicados nas principais
revistas científicas desta área (e.g., Nature Nanotechnology, Nanomedicine e Nanoscale). É
ainda autora de um artigo sobre o ensino da Nanomedicina, publicado em 2015 na revista
Adv. Physiol. Educ.
Para além destes dois docentes, a Disciplina Optativa de Nanomedicina contará com
Seminários de outros investigadores ativos na área da Nanomedicina no âmbito de outras
temáticas, maioritariamente docentes de outras instituições nacionais. Para o ano letivo de
2017-2018 estão previstos (mas não todos confirmados) seminários adicionais apresentados
por:
Prof. Doutor Ricardo Franco (FCT-UNL) – Bionanossensores
Prof. Doutor João Pedro Conde (INESC MN / IST-UL) – Micro e nanofabricação em
Nanomedicina
Prof. Doutor Pedro Baptista (FCT-UNL) – Nova geração de sensores de DNA/RNA
Prof. Doutor António Almeida (FFUL) – Transporte direcionado e libertação controlada de
fármacos
Doutora Ana Paula Serro (IST-UL e CiiEM-EM) – Libertação controlada de fármacos a partir
de lentes oftálmicas
Prof. Doutor Hugo Ferreira (IBEB-FCUL) – Sistemas "nanorobóticos" de entrega de fármacos
guiados por ressonância magnética
Prof. Doutor Carlos Neves e Dr. David Sousa (FMUL) – Aplicações da Nanomedicina em
Oftalmologia

Conteúdo programático
Os conteúdos da Disciplina abarcam as quatro prioridades para o desenvolvimento da
Nanomedicina, identificadas pela Agenda Estratégica de Investigação da União Europeia
[European Technology Platform on Nanomedicine (2006) Strategic Research Agenda for
Nanomedicine. Nanomedicine – Nanotechnology for Health;
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/pdf/nanomedicine.pdf]:
• Métodos de diagnóstico de base nanotecnológica.
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• Imagiologia de base nanotecnológica.
• Sistemas transportadores de fármacos direcionado para alvos específicos e/ou com
libertação controlada.
• Medicina regenerativa.

Metodologia de ensino
• 1.ª Fase – Frequência de um conjunto de Seminários por Investigadores convidados, vindos
de diferentes instituições, com trabalho nas diferentes vertentes da Nanomedicina.
• 2.ª Fase – Escolha de grupos e artigos recentes da área da Nanomedicina a apresentar em
Journal Club.
• 3.ª Fase – Seminários complementares de discussão temática com os Discentes e
apresentação de artigos escolhidos por parte destes (Journal Club).

Bibliografia
Devido ao caracter altamente dinâmico, recente e diverso desta área do conhecimento, não
há bibliografia aconselhada. Contudo, cada grupo de Discentes deverá pesquisar e selecionar
um artigo recente da área da Nanomedicina, para posterior apresentação. Artigos de revisão
não serão aceites para este fim.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 h contacto (Seminários)

Critérios de avaliação
A avaliação será feita de acordo com a assiduidade e participação de cada Aluno nas
atividades indicadas na Metodologia de Ensino.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

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

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
• Compreensão dos principais padrões dos diferentes síndromas nefrológicos.
• Aprender a analisar as diferentes técnicas de observação e diagnóstico e adquirir uma
metodologia adequada no seu uso cronológico e na sua correcta integração.
• Envolvimento nas atividades de um serviço de Medicina.

Equipa docente
Edgar Avito Fernandes de Almeida (Regente);
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

José António Machado Lopes (Regente);
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Ana Sofia Cortesão Costa
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"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Catarina Susana Calado Teixeira
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Mário Castro Raimundo
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Sónia Marina Morgado Silva
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Maria Cristina Resina Rodrigues
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Paulo Francisco Fernandes
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Sofia Conceição Alves Jorge Lopes
"Especialista em Nefrologia desde há vários anos com larga atividade nefrológica assistencial.
Excelente colaboração nas aulas de Nefrologia ministradas regularmente nos últimos anos a alunos
da FMUL"

Conteúdo programático
Aulas teóricas sobre os principais síndromes nefrológicos; Reuniões para discussão de casos clínicos;
Seminários sobre hemodiálise, diálise peritoneal e transplantação renal; Clínica nefrológica:
acompanhamento dos doentes na enfermaria, consulta externa e regime interno.

Metodologia de ensino
Contacto direto dos alunos com os problemas práticos nefrológicos, envolvendo-os diretamente no
ambiente do serviço; Ensino essencialmente de carácter prático. Os temas teóricos servem apenas
de suporte e apoio.
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Bibliografia
Harrison´s Principles of Internal Medicine 19th Edition

Local onde as atividades irão decorrer
As aulas decorrem nas Instalações da FMUL e do HSM; poderão decorrer no Hospital Beatriz Ângelo

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de Contacto (10 horas de aulas Teóricas + 19 horas aulas Teórico-práticas)

Critérios de avaliação
Prova final escrita com perguntas de escolha múltipla

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Nutrição
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes 4º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Objectivo geral:
Aquisição de conhecimentos relevantes para a compreensão da:
1) Importância da nutrição como mecanismo de doença ou co morbilidade.
2) Terapêutica nutricional como integrante de qualidade em cuidados de saúde.
Objectivos de aprendizagem:

 Compreender a importância da epidemiologia alimentar e nutricional;
 Compreender a relação entre a alimentação e a saúde;
 Conhecer a composição corporal: características e avaliação da sub e sobrenutrição;
 Identificar doentes em ambulatório ou hospitalizados, que necessitem de avaliação,
monitorização e prescrição de terapêutica nutricional;

 Reconhecer as necessidades em macro e micronutrientes nas variações fisiológicas e em
função da presença de patologia;

 Adquirir noções básicas de terapêutica nutricional, por via oral, entérica, parentérica,
adequadas a situações clínicas correntes.
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Equipa docente
Helena Cortez Pinto-Pinto (Regente)
Helena Cortez-Pinto (MD, PhD), médica especialista em Gastrenterologia, tem particular
interesse em Hepatologia, na área do Fígado Gordo alcoólico e não-alcoólico, assim como em
Saúde Publica. Estas áreas têm uma forte relação com a Nutrição, que é a outra área na qual
tem tido especial interesse. É Professora Catedrática de Medicina na Faculdade de Medicina
de Lisboa, desde 2017. A sua atividade inclui o ensino Pré e Pós-Graduado coordenação de
um Mestrado de Nutrição Clínica, assim como de uma Disciplina de Dietética e Nutrição do
Mestrado Integrado em Medicina. Colabora também numa Disciplina Dietética e Nutrição da
Licenciatura em Ciências da Saúde. É Diretora da Unidade de Hepatologia do Departamento
de Gastrenterologia do Hospital de Santa Maria. É Conselheira política para os assuntos da UE
da EASL desde Abril de 2016, dedicando-se aos assuntos relacionados com fatores de risco,
incluindo políticas relacionadas com os alimentos e com o álcool. A Professora Helena CortezPinto foi presidente da Associação Portuguesa para o estudo do Fígado. (Junho 2013-Junho
2015). É editora associada do Liver International e membro do “Editorial Board” do Journal of
Hepatology. Publicou mais que cem artigos científicos em revistas em que se incluem o JAMA,
Gastroenterology, Hepatology, Journal of Hepatology e Liver International.
Catarina Sousa Guerreiro
Professora Associada da Faculdade de Medicina de Lisboa (FML) e Nutricionista da Fundação
Champalimaud. É licenciada em Dietética, mestre em Nutrição Clínica e doutorada em
Nutrição com trabalho publicado na área da nutrição, genes e doenças intestinais. É desde
2006 docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Mantém desde essa altura
intensa atividade pedagógica junto de estudantes de 1º, 2º e 3º ciclo, da área da nutrição, mas
também das áreas médicas e de enfermagem. Iniciou atividade clínica em 2003 mantendo
desde então atividade assistencial ao doente em ambulatório. Em janeiro de 2015 passou a
integrar o corpo clínico da Fundação Champalimaud, ficando responsável pela coordenação
do apoio nutricional prestado nesta instituição. Durante este período colaborou em diferentes
projetos de investigação, tendo publicado vários artigos científicos, em revistas nacionais e
internacionais. Foi investigadora na unidade de nutrição e metabolismo do IMM, pertencendo
atualmente ao laboratório de nutrição da FML. Tem procurado ao longo dos anos adquirir
formação contínua, em instituições nacionais e internacionais de referência como a Sociedade
Europeia de Nutrição e Metabolismo e King's College London, School of Medicine. Atualmente
é membro do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas.
Filipa Cosme Silva
Filipa Cosme Silva, especialista em Farmácia Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos, exerce
a sua actividade profissional no Hospital de Santa Maria (Outubro de 2011) na área da
produção de medicamentos estéreis (incluindo nutrição parentérica) e não estéreis. É a
farmacêutica responsável pelo apoio clínico aos Serviços de Nefrologia e Cuidados Paliativos
Pediátricos, Neonatologia e recentemente Consulta de Farmacologia Clínica. É ainda Mestre
em Farmacoterapia e Farmacoepidemiologia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa (05/2015) e é investigadora do iMed. ULisboa.

2
________

Na área da Nutrição Artificial, a sua actividade inclui o apoio aos Serviços Clínicos do Hospital
de Santa Maria, validando a prescrição médica bem como verificando a produção de nutrição
parentérica. Tem o Curso de especialização de Nutrição em Pediatria, pelo Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa (Julho de 2016).
Tem vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e é oradora frequente no
Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica.
Colabora ainda no ensino Pré-Graduado de uma Disciplina de Dietética e Nutrição do
Mestrado Integrado em Medicina e da Licenciatura em Ciências da Saúde. Dá ainda apoio na
Disciplina Prática da Terapêutica Clínica I, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Joana Sousa
Nutricionista desde 2001. Mestrado (2004) e doutoramento (2010) em Saúde Pública (ramo
de Nutrição) da Escola Nacional de Saúde Pública da UNL, da ENSP-UNL. Em 2001 assume
funções na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, atividade que se prolonga ao
longo dos anos com outras instituições de ensino superior como a Escola Superior de
Enfermagem, a Escola Superior de Saúde de Bragança, a Escola Nacional de Saúde Pública,
entre outras, com atividade pedagógica em cursos de 1º, 2º e 3º ciclos de formação. Em 2009
assume funções de professora adjunta de carreira na ESTeSL, e professora auxiliar convidada
a na ENSP-UNL. Em Abril de 2017 assume funções de professora auxiliar da Faculdade de
Medicina – UL (Laboratório Nutrição).
Em 2010, com a criação da Ordem dos Nutricionistas, integrou a Direção da Ordem dos
Nutricionistas, atividade que mantém atualmente. Coordenação do Referencial para a
Formação Académica do Nutricionista em Portugal que decorreu em estreita cooperação com
todas as Instituições de Ensino Superior que ministram as licenciaturas com acesso à Ordem.
Na área da Nutrição Comunitária e Saúde Pública, área que tem desenvolvido no seu percurso
académico, científico e pedagógico, regeu todas as unidades curriculares no plano de estudos
da licenciatura em dietética e nutrição, e integra a comissão de especialidade em Nutrição
Comunitária e Saúde Pública da Ordem dos Nutricionistas.
Durante todo este período temporal desenvolveu perto de 15 publicações científicas. É
investigadora do Instituto de Saúde Ambiental da FMUL e integra ou integrou projetos de
investigação nacionais e internacionais. Realizou cerca de 30 palestras por convite e 50 na
forma de comunicação livre.
Sara Policarpo
Licenciada em Dietética e Nutrição, exerce a função de nutricionista no Hospital de Santa
Maria (Setembro 2009) essencialmente na área de nutrição clinica, sendo um dos elementos
da equipa de investigação do Serviço de Dietética e Nutrição. Tem como áreas de interesse a
avaliação do estado nutricional, implicação do estado nutricional, nomeadamente com a
relação entre estado nutricional e função imunitária, dieta mediterrânica e padrões
alimentares em relação com patologia hepática.
Mestre em Nutrição Clinica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Assistente Auxiliar Convidada a tempo parcial do Laboratório de Nutrição da Faculdade de
Medicina, onde colabora na Unidade de Curricular de Dietética e Nutrição da Licenciatura em
Ciências da Saúde, Optativa de Nutrição e Doenças Infecciosas do Mestrado Integrado em
Medicina e também no mestrado em Nutrição Clínica.
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Membro Colaborador a tempo parcial do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, com colaboração em projectos de investigação no
âmbito da nutrição e doenças infecciosas

Conteúdo programático
 Alimentação e saúde. Epidemiologia Alimentar e Nutricional.
 Alimentos e nutrientes.
 Regras de cálculo nutricional.
 Tipos de malnutrição. Avaliação do risco e estado nutricional.
 Nutrição entérica e parentérica: constituição dos produtos, forma de preparação e
apresentação.
 Forma e vias de administração do suporte nutricional.
 Fundamentos da nutrição infantil; alimentação no 1º ano de vida.
 Nutrição e desporto.
 Nutrição e obesidade, na perspetiva terapêutica.

Metodologia de ensino
Ensino teórico-prático com trabalho de tutoria em Enfermaria e Consultas. Realização de
jornal-club.

Bibliografia


Nutrition Screening vs Nutrition Assessment: What’s the Difference? Maria Isabel
Toulson Davisson Correia - Nutrition in Clinical Practice 2017 American Society for
Parenteral and Enteral Nutrition. DOI: 10.1177/0884533617719669



Mahan, K., EscottStump, S. (2012). Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy. (13ªed).
St Loius: Elsevier



Sobotka L. Basics in clinical Nutrition (2011). (4ª ed). Galén



Ross, C. & Caballero, B. (2012). Modern Nutrition in Health and Disease (11ª ed).
Filadélfia: Lippincott Williams & Wilkins.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
4
________

20 horas de aulas teórico-práticas.

Critérios de avaliação
Avaliação contínua com presença obrigatória (serão contabilizados todos os atrasos).
Atribuição de apreciação qualitativa, baseado na avaliação contínua e apresentação de journal
club no último dia de aulas (artigo disponibilizado no início da disciplina para ser trabalhado
em grupo para apresentação e discussão no último dia).

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo
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Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Procedimentos Clínicos em Pediatria: dos
Fundamentos à Execução
Ano letivo – 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 4º e 5º anos
Número de vagas – 19 alunos FMUL e 1 Aluno ERASMUS
Breve descrição da Unidade Curricular
A disciplina “Procedimentos Clínicos em Pediatria” dirige-se aos alunos da FMUL no estadio
formativo clínico avançado, que pretendam consolidar a sua formação prática e teórico-prática
relativamente a alguns dos procedimentos clínicos mais utilizados em Pediatria, como reforço de
conhecimentos e competências previamente adquiridos.
- A Disciplina tem como pressupostos, o reconhecimento:
a) da complementaridade destes conteúdos formativos relativamente à formação curricular
nuclear;
b) da especialidade dos procedimentos clínicos inerentes aos grupos etários pediátricos (recém
nascido, idade escolar / pré-escolar) relativamente ao adulto;
c) da sua utilização transversalmente em Medicina Clínica, bem como da sua relevância para o
desempenho da futuro médico, tanto no contexto da prática da medicina hospitalar como de
base comunitária.
- No final da disciplina o aluno deverá ficar habilitado a conhecer e a executar com autonomia os
principais procedimentos clínicos, utilizados em idade pediátrica, designadamente: fundamentos,
indicações, contra-indicações, execução, riscos, sugestões específicas – “tips” (aquisição de
conhecimentos, de aptidões – saber como se faz – e de competências – saber fazer)

Equipa docente
Maria do Céu Machado, Professora Catedrática Convidada, Diretora da Clínica Universitária de
Pediatria e Presidente do Infarmed – Coordenadora
Ana Isabel Lopes, Professora Catedrática, Regente do Módulo VI II, Chefe de Serviço de Pediatria –
Regente
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Ana Fernandes, Assistente Livre da FMUL e Assistente Hospitalar do Serviço de Pediatria, HSM
Ana Rita Figueira, Enfermeira do Serviço de Pediatria, HSM
Anabela Ferrão, Assistente Convidada da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria, HSM
Carla Marques, Enfermeira do Serviço de Pediatria, HSM
Catarina Maltez, Enfermeira Chefe na Unidade de Gastroenterologia Pediátrica, HSM
Cristina Gonçalves, Assistente Hospitalar do Serviço de Pediatria, HSM
Cristina Lorenzo, Assistente Livre da FMUL e Interna do Serviço de Pediatria,HSM
Graça Oliveira, Assistente Convidada da FMUL e Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria, HSM
Ima Figueiredo, Enfermeira Chefe na Unidade de Técnicas de Pediatria, HSM
Inês Viegas, Assistente Livre da FMUL e Interna do Serviço de Pediatria, HSM
Isabel Dias, Enfermeira Chefe da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, HSM
Joana Gil, Assistente Livre da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria
Leonor Boto, Assistente Livre da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria
Lucília Freitas, Enfermeira da Unidade de Técnicas de Pediatria, HSM
M. João Palha, Assistente Livre da FMUL e Interna do Serviço de Pediatria, HSM
Maria João Palaré, Assistente Convidada da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria, HSM
Patricia Cardoso, Enfermeira da Urgência de Pediatria, HSM
Priscilla Carrreira, Enfermeira Chefe na Urgência de Pediatria. HSM
Rita Flor, Enfermeira da Urgência de Pediatria, HSM
Sara Azevedo, Assistente Livre da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria, HSM
Sofia Almeida, Assistente Livre da FMUL e Assistente Hospitalar de Pediatria, HSM
Sol Sendino, Enfermeira da Unidade de Técnicas de Pediatria, HSM

Conteúdo programático
Módulo I (4h) (T/ TP/P): ESPECIFICIDADES DA PEDIATRIA E PRINCÍPIOS BÁSICOS
Abordagens diagnóstica e terapêutica integradas da criança e do jovem
Princípios básicos:
- Terapêutica em Pediatria
- Analgesia e sedação
- Consentimento informado
Módulo II (2h) (TP/P): CUIDADOS BÁSICOS AO RECEM-NASCIDO
Módulo III (2h) (TP/P): PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE MONITORIZAÇÃO CLÍNICA
- Antropometria (determinação do peso, altura, perímetro craniano, cálculo do IMC )
- Avaliação da temperatura
- Avaliação da tensão arterial, frequência cardíaca, pulso, tempo de recoloração capilar
(“sinais vitais”)
- Determinação da saturação de O2 transcutâneo
Módulo IV (4h) (T/P, P): PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICO E DE
INTERVENÇÃO
- Colheita de sangue (venopunção, punção capilar)
- Determinação da glicemia
- Colocação de acesso venoso periférico e sistemas de perfusão IV
- Administração de terapêutica (injecção) IV
- Colheita de urina (midstream, saco colector, algaliação, punção supra-púbica)
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- Análise de urina por tiras teste (Comburtest, Multistix)
- Punção lombar
Módulo V (4h) (T/P, P)- PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS BÁSICOS DE INTERVENÇÃO
Isolamento; assepsia e prevenção de infecção
Higienização das mãos, Eliminação de resíduos
Colocação de sonda naso e orogástrica
Colocação de sonda rectal / aplicação de enema rectal
Aspiração de secreções
Administração de oxigénio /Aerossolterapia
MÓDULO VI (4h) (T/P, P) - PRIMEIROS SOCORROS EM PEDIATRIA
Noções básicas de Primeiros Socorros (prevenir, alertar e socorrer)
Kit de emergência transportável
- Asfixia/afogamento
- Convulsões e intoxicações
- Feridas, Hemorragias e Queimaduras
- Picadas e mordeduras

Metodologia de Ensino
Aulas Teórico-Práticas em pequenos grupos (máximo 6 alunos por grupo), utilizando metodologias
interativas: breve exposição teórica inicial, dirigida a todos os alunos em simultâneo, seguida de
demonstração com diapositivos/vídeos e discussão de casos.
Aulas Práticas: aplicação dos conteúdos abordados e treino de competências em contexto handson (ver executar, descrever a execução do procedimento, executar, auto-avaliar/ avaliar) simulação
com modelos e role play.
Em cada módulo existirá uma componente prática na qual os docentes exemplificarão a execução
de determinados procedimentos-padrão (hands-on) ao longo de um conjunto de “estações”
integrando os respectivos conteúdos temáticos.
Para esta componente prática do ensino, serão constituídos pequenos grupos de alunos ; a título de
exemplo, poderá haver rotatividade de cada grupo de alunos pelas sucessivas “estações”, sob a
supervisão dos monitores respectivos; cada aluno terá a oportunidade de observar e executar os
diversos procedimentos do programa.
Cada “estação” será da responsabilidade de um ou dois monitores designados para ensino tutorial
e orientação respetiva nas actividades letivas práticas .
No início e final de cada aula os alunos registarão em checklist própria o respectivo grau de
conhecimento relativamente ao procedimento(s).
Após o período letivo os alunos serão adicionalmente convidados (facultativo) a observar a
realização em contexto clínico de procedimento(s) previamente seleccionado(s) pelos próprios no
Departamento de Pediatria (por ex. no Serviço de Urgência).
Será dada a possibilidade de registo em vídeo dos procedimentos executados pelos alunos.
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Bibliografia
Manual da Disciplina: inclui Textos de Apoio disponibilizados pelos docentes relativamente aos
conteúdos leccionados em cada aula (disponível na plataforma moodle).
Livros e Manuais (disponível na Biblioteca da Clínica Universitária de Pediatria):
- Nelson Texbook of Pediatrics.Robert M. Kliegman, 20th Ed. W.B. Saunders Company 2016.
- Pediatric Clinical Skills. Richard B. Goldbloom. Philadelphia Saunders, 2011 (4th Edition).
- Tratado de Clínica Pediátrica. J. Videira Amaral e col. 2ª Edição Abbot 2013 (3 volumes).
- Orientação Diagnóstica em Pediatria. J. Martins Palminha e E. Monteiro Carrilho (2 volumes) Ed.
Lidel 2003.
- Current Pediatric Diagnosis &Treatment. Hay. 22th ed. 2014.
- Protocolos de Urgência em Pediatria (edição ACSM, Clínica Universitária de Pediatria) 2014, 3.ª
edição revista.
Websites:
American Academy of Pediatrics,
Child Health Guide,
Children’s Virtual Hospital,
Great Ormond Street Hospital Children & Institute of Child Health

Local onde as atividades irão decorrer
Sala de Aula do Departamento de Pediatria do HSM-CHLN (piso 7), para a introdução teórica com
sessões de vídeo e diapositivos); Unidade de Técnicas, Departamento de Pediatria do HSM-CHLN
(piso1) com 3 salas/espaços para exercícios de demonstração hands-on com modelos.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Horas de Contacto: 20 aulas Teóricas (T); 2 aulas Teórico-Práticas (TP); 6 aulas Práticas (P) e 12h de
estudo

Critérios de avaliação
A avaliação da disciplina baseia-se em:
AVALIAÇÃO TRANSVERSAL (10 valores) a qual integra uma componente de reflexão sobre a disciplina com
a pontuação máxima de 4 valores (Pagina A4, máximo 250 palavras); constitui requisito mínimo obrigatório
de assiduidade a frequência de 4 aulas em 5 aulas.

TESTE ESCRITO (ultimo dia de aulas), 20 questões de escolha múltipla/4 alíneas cada/ uma
verdadeira ou falsa (10 valores).

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

4
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Psicologia da Saúde
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 4 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
Se considerarmos a prática médica do ponto de vista da intervenção sobre comportamentos
associados a patologias ou a riscos para a saúde e/ou à necessidade de introduzir adaptações no
comportamento do doente a condições resultantes das patologias, podemos depressa concluir um
bom médico não ser apenas um detentor de uma grande cultura médica, mas alguém capaz de, no
quadro de uma boa relação terapêutica, designadamente persuadir o doente a seguir as prescrições
terapêuticos, a manter a adesão e a abster-se de comportamentos de risco. Os mecanismos
emocionais e cognitivos envolvidos nestes processos de decisão são analisados no sentido de
fundamentar uma eficaz intervenção.

Equipa docente
Samuel Pombo – Prof. Auxiliar da FMUL
Sílvia Ouakinin - Profª Auxiliar com Agregação da FMUL
Marco Torrado – Prof. Auxiliar da FMUL
David Barreira – Docente convidado FMUL
Isabel Nabais – Docente convidada FMUL
Tiago Mendes – Docente convidado FMUL

1
________

Conteúdo programático
- Sistemas políticos e políticas de Saúde: formas da sua institucionalização, discussão do seu
desempenho e impacto nos indicadores de saúde. A perspetiva da satisfação do utente, os protocolos
médicos e os recursos disponíveis – Tendências da otimização na organização do Sistema de Saúde.
– Modelos cognitivos e comportamentais de intervenção na saúde e na doença. Cognições e
comportamentos de saúde. Doença e representação da doença. Identidade de doente e
comportamento de doente. Promoção da saúde e prevenção da doença mental.
– A propósito das doenças infeciosas, a influência das emoções na saúde e na doença. Psicologia da
emoção. Psiconeuroimunologia e adoecer: conexões, funcionamento e implicações na saúde e
vulnerabilidade à doença. Variações da imunidade no luto e no stress.
– A propósito das doenças cardiovasculares, a adaptação à doença crónica e terminal: aspetos
biopsicossociais.

Metodologia de ensino
A exposição teórica dos temas é feita com amplo recurso a meios audiovisuais e, cada tema intervalado
por uma aula prática onde serão discutidos casos clínicos que exemplificam os temas abordados, quer
a partir de vinhetas clínicas, quer decorrendo da observação de doentes. No seminário serão
apresentados temas por clínicos especializados nas respetivas áreas e discutidos artigos relevantes
para uma leitura crítica, estimulando uma reflexão aprofundada e a participação ativa dos alunos.

Bibliografia
Brannon, Linda & Feist, Jess (1992) - Health Psychology: an Introduction to Behavior and Health 2nd
Edition Wadsworth Inc.
Conner, M & Norman, P, (1996) - Predicting Health Behaviour, Open University Press, Buckingham.
Ogden, Jane, (2004) - Health Psychology - A Textbook. 3th Ed, Open University Press, Inglaterra.
Sarafino, Edward P. (2002) - Health Psychology – Biopsychosocial interactions. J. Wiley & Sons Inc.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas: 2ª a 6 ª feira das 9h00 às 13h00

2
________

Critérios de avaliação
Avaliação contínua de acordo com os critérios de avaliação aprovados pela FMUL (50%). Avaliação de
uma apresentação sobre temáticas da área (50%).
A Avaliação compreende uma parte contínua das aulas e a preparação e apresentação em grupo de
um tema relacionado com a disciplina. Cada grupo será constituído por 3 elementos, tendo um total
máximo de 20 minutos para apresentar o trabalho (20 min. p/grupo).

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

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

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º, 4º e 5º ano

Breve descrição da Unidade Curricular
A Psicossomática engloba o legado de uma antiga arte de curar e contribuições mais recentes, das
neurociências, que facilitam a compreensão dos circuitos cerebrais envolvidos em quase todos os processos
de regulação homeostática do organismo. Pode ser entendida como uma leitura da doença mas também
como uma atitude médica, face ao doente.
O adoecer em geral, particularmente o adoecer somático, tem sido alvo de teorizações distintas ao longo do
tempo, através de leituras que decorrem de um modelo biomédico, de causalidade linear, ou de um modelo
biopsicossocial que representou um marco de mudança na compreensão da interação entre níveis, na saúde
e na doença.
Num modelo atual, de integração entre as neurociências e as ciências psicológicas, poder-se-á pensar a
saúde e o adoecer no contexto de uma vulnerabilidade psicobiológica, determinada pela herança genética,
pelo desenvolvimento e experiências precoces e pela modulação epigenética. De facto, a Psicossomática
integra a herança de várias perspetivas científicas, da fisiologia à psicanálise e a sua influência numa prática
médica integradora e centrada no doente tem sido reconhecida e valorizada, no ensino da Medicina, na
maioria dos países europeus e americanos.
Nesta Unidade Curricular Optativa procura-se, como objetivo geral, abordar a questão das relações
psicossomáticas/somatopsíquicas, situando-a no contexto filosófico e científico que deu origem à sua
fundamentação atual. Apresenta-se uma revisão das principais correntes teóricas e de investigação, com
ênfase para as teorias integradoras e elabora-se o conceito de vulnerabilidade psicossomática a partir de

1
________

fatores biológicos e psicológicos que interagem ao longo do ciclo de vida, visando o reconhecimento da sua
importância em cada caso individual e nas diferentes patologias.
Como objetivos específicos, procura-se que os alunos desenvolvam a capacidade de discutir questões
metodológicas e conceptuais e de estruturar diferentes intervenções terapêuticas, de forma a promover
uma atitude integradora na prática médica e procurando o desenvolvimento das competências necessárias
à aplicação destes conceitos.
Salienta-se que o avanço da investigação psicobiológica tem permitido fundamentar uma prática médica
integradora, valorizando a importância da empatia e a necessidade imprescindível de uma boa relação
médico-doente.

Equipa docente
SILVIA RAQUEL SOARES OUAKININ - Regente
Professora Auxiliar com Agregação da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica. Regente da
Disciplina optativa de Psicossomática desde 2010, FMUL
Sócia fundadora e atual Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática.
Presidente da Secção de Psico-Oncologia da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental desde
2016.
Desenvolve atividades clínicas e de investigação no âmbito da adaptação à doença crónica, psicoimunologia,
stress e regulação emocional.
Coordenação da Equipa de Apoio Psiquiátrico à Unidade de SIDA, do Serviço de Doenças Infecciosas do HSM
- CHLN, desde 1994 até ao momento atual.
Guest Associate Editor do Research Topic “Psychobiological Research in Psychosomatic Medicine”, secção
“Affective Disorders and Psychosomatic Research” da revista Frontiers in Psychiatry, desde 2013.
NUNO MARIA FÉLIX DA COSTA
Prof. Auxiliar com Agregação da Clinica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica.
Regente da Disciplina de Psicologia, Tronco Comum III, Módulo de Neurociências, FMUL
Coordenação da Consulta de Toxicodependência do Serviço de Psiquiatria do HSM – CHLN
Desenvolve investigação na área dos modelos psicológicos do adoecer e adaptação à doença crónica.
LUISA BRANCO VICENTE
Professora Auxiliar da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica, FMUL
Sócia fundadora da Sociedade Portuguesa de Psicossomática
Coordenação da Consulta de Pedopsiquiatria (Serviço de Psiquiatria) e Psiquiatria de Ligação ao Serviço de
Obstetricia do HSM – CHLN
Desenvolve atividade clínica e de investigação na área dos modelos psicossomáticos do adoecer
MARCO ALBERTO VICENTE BARRETO TORRADO
Psicólogo Clínico. Professor Auxiliar Convidado da Clinica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica,
FMUL
Sócio da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, Editor da Revista Portuguesa de Psicossomática.
Desenvolve investigação na área da regulação emocional, stress e modelos psicossomáticos do adoecer

2
________

Guest Associate Editor do Research Topic “Psychobiological Research in Psychosomatic Medicine”, secção
“Affective Disorders and Psychosomatic Research” da revista Frontiers in Psychiatry, desde 2013

PAULO DAVID PIRES BARREIRA
Psicólogo Clínico, Serviço de Gastrenterologia, HSM- CHLN. Assistente Livre de Psicologia, Tronco Comum III,
Módulo de Neurociências, FMUL
Doutorando na FMUL; projecto de Dissertação “Caracterização Psicobiológica da Depressão na Hepatite C”
Guest Associate Editor do Research Topic “Psychobiological Research in Psychosomatic Medicine”, secção
“Affective Disorders and Psychosomatic Research” da revista Frontiers in Psychiatry desde 2013
Desenvolve atividade clínica e de investigação na área da depressão e adaptação à doença crónica.
SUSANA FILIPA GONÇALVES EUSÉBIO
Psicóloga Clínica, actividade clínica na área da Psico-Oncologia. Assistente Convidada de Psicologia, Tronco
Comum III, Módulo de Neurociências, FMUL
Guest Associate Editor do Research Topic “Psychobiological Research in Psychosomatic Medicine”, secção
“Affective Disorders and Psychosomatic Research” da revista Frontiers in Psychiatry, desde 2013.
Desenvolve investigação na área da regulação emocional, stress e modelos psicossomáticos do adoecer
MARIA INÊS do SOUTO CORREIA BRÁZ
Interna do Internato de Especialidade em Psiquiatria, Serviço de Psiquiatria do HSM – CHLN.
Desenvolve atividade clínica e de investigação na área da adaptação à doença crónica, colaborando na
Consulta de Apoio Psiquiátrico à Unidade de SIDA, do Serviço de Doenças Infecciosas do HSM - CHLN

Conteúdo programático
Os conteúdos programáticos percorrem tópicos relevantes para a consolidação de conhecimentos e
competências numa perspetiva psicossomática. Desde uma abordagem histórica que ajuda a compreender
o percurso de diferentes correntes do pensamento científico até ao conjunto de dados da investigação atual,
procura-se fundamentar a importância desta disciplina na investigação e na clínica. Os modelos de
compreensão e explicação do adoecer são apresentados valorizando uma integração psicobiológica e
psicossocial, bem como uma perspetiva do desenvolvimento individual. O papel da emoção, do stress e das
relações entre diferentes sistemas do organismo permite explicitar a procura dos mecanismos
psicofisiológicos e etiopatogénicos associados a várias doenças como o Cancro, a SIDA ou as Doenças
cardiovasculares

Tópicos


Evolução dos conceitos em Psicossomática I (Breve revisão de conceitos e perspetivas teóricas.
Paradigmas de investigação em psicossomática);



Evolução dos Conceitos em Psicossomática II (As teorias Psicanalíticas e alguns modelos conceptuais);
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________



O corpo e o comportamento (O inato e o aprendido, a natureza e a cultura. O SNC, processamento
de informação e socialização);



Patologia Psicossomática na Criança (Psicossomática do bebé e da criança. Vinculação e
desenvolvimento. A asma);



A Vulnerabilidade Psicossomática (Regulação psicobiológica. Emoção, regulação dos afetos e
alexitimia);



Relações entre os sistemas nervoso, endócrino e imunitário (Psiconeuroimunologia -PNI. Fatores
psicossociais e função imunitária. PNI e SIDA);



Stress e adoecer (Modelos conceptuais. Stress e patologia: Obesidade, doenças cardiovasculares);



Psico-Oncologia (Fatores psicossociais, desenvolvimento e progressão do cancro);



Psiquiatria de ligação, Psicossomática e Intervenção Terapêutica (Modelos de intervenção
terapêutica: psicofarmacológico e psicoterapêutico. A Equipa Multidisciplinar);



Seminário de Apresentação e Discussão de Casos Clínicos

Metodologia de ensino
As metodologias de ensino que são utilizadas procuram estimular a aquisição de conhecimentos específicos
da disciplina através da apresentação e discussão de diferentes perspetivas teóricas, partindo de uma
atitude de abertura a modelos de causalidade múltipla, de nível físico ou psicológico e à interação entre os
diversos níveis.
Para além da exposição teórica, nas aulas práticas serão discutidos casos clínicos que exemplificam os temas
abordados, quer a partir de vinhetas clínicas, quer decorrendo da observação de doentes. Serão fornecidos
artigos relevantes para uma leitura crítica e discussão a propósito das metodologias de investigação em
diferentes áreas, estimulando uma reflexão aprofundada e a participação ativa dos alunos.
Face aos dados da investigação, é estimulada uma atitude crítica que promova a capacidade de avaliação
dos trabalhos apresentados, distinguindo os seus pontos fortes e as suas fragilidades. Através de exemplos
práticos, discute-se a relevância dos conceitos introduzidos numa dimensão mais teórica e procura-se
ensaiar as estratégias terapêuticas adequadas a cada situação, tendo em conta o doente na sua globalidade
e a evolução da doença de que sofre.

Bibliografia
Eusébio S, Ouakinin S. “No Mundo não Tem Boa Sorte Senão quem Tem por Boa a (mãe) que Tem” - Da
Vinculação à Saúde na idade adulta. Revista Portuguesa de Psicossomática. 2012; Vol (II On-Line): 1-27
4
________

Fava GA, Cosci F, Sonino N. Current Psychosomatic Practice. Psychother Psychosom 2017; 86:13–30
Gross JJ & Thompson RA. Emotion Regulation Conceptual Foundations. In: Gross JJ, ed. Handbook of
Emotion Regulation. Guilford Publications; 2007
Karatsoreos, IN and McEwen BS. Annual Research Review: The neurobiology and physiology of resilience
and adaptation across the life course. Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:4 (2013), pp 337–
347
LutgendorfSK, Sood AK. Biobehavioral factors and cancer progression: Physiological pathways and
mechanisms. Psychosom Med 2011; 73,724–730.
McDonald, PG, O’Connell M, Lutgendorf SK. Psychoneuroimmunology and cancer: A decade of discovery,
paradigm shifts, and methodological innovations. Brain Behav Immun. 2013; 30(Suppl.), S1–S9
Morey JN, Boggero IA, Scott AB, and Segerstrom SC. Current Directions in Stress and Human Immune
Function. Curr Opin Psychol. 2015 October 1; 5: 13–17
Mushtaq R, Shoib S, Shah T, Mushtaq S. Relationship between Loneliness, Psychiatric Disorders and
Physical Health? A Review on the Psychological Aspects of Loneliness. Journal of Clinical and Diagnostic
Research. 2014 Sep, Vol-8(9): WE01-WE04
Nusslock R and Miller GE. Early-Life Adversity and Physical and Emotional Health Across the Lifespan: A
Neuroimmune Network Hypothesis. Biological Psychiatry July 1, 2016; 80:23–32
Ouakinin S, Torrado M, Eusébio S, Barreira D. Editorial: Psychobiological Research in Psychosomatic
Medicine. Front Psychiatry. 2017 Feb 13;8:19
Ouakinin S. Regulação Psicobiológica e Vulnerabilidade Psicossomática. Revista Portuguesa de
Psicossomática. 2011; Vol I (On-line): 1-13
Raison CL, Miller AH. Malaise, melancholia and madness: The evolutionary legacy of an inflammatory
bias. Brain Behav. Immun. 2013; 31:1-8
Slavich GM, Life Stress and Health: A Review of Conceptual Issues and Recent Findings. Teach Psychol.
2016 October; 43(4): 346–355.
Spiegel D. Mind Matters in Cancer Survival. Psychooncology. 2012 June ; 21(6): 588–593.
Vicente LB. Psicanálise e Psicossomática – Uma Revisão. Revista Portuguesa de Psicossomática. 2005;
vol. 7 (1-2,): pp. 257-267

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Carga horária - 20 horas de contacto
Distribuição - Ao longo de uma semana no início de cada semestre lectivo
Aulas Teórico-Práticas (TP) 10 horas
Aulas Práticas (P) 6 horas
5
________

Seminários (S) 4 horas

Critérios de avaliação
A avaliação final inclui o registo de presenças, a participação dos alunos ao longo do curso e a apresentação
de um caso clinico na última aula (Seminário).
Esta inclui uma presentação breve da história clínica de um doente com patologia orgânica, o seu
enquadramento teórico e discussão, numa perspectiva psicossomática.
Entrega de resumo escrito (2 páginas A4) para classificação de zero a vinte – resumo e apresentação

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

6
________

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

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A Reumatologia é uma área médica que aborda o grupo de patologias que mais diminui o número de
anos com saúde e que causa mais incapacidade transitória e definitiva. Corresponde também a cerca
de 30% dos motivos de consulta na medicina geral e familiar. O diagnóstico precoce e a intervenção
terapêutica atempada e correta mudam o prognóstico destas doenças
Objectivos Gerais de Ensino
Aumentar a capacidade de diagnóstico de doenças reumáticas e compreender o alcance das
intervenções diagnósticas e terapêuticas nesta área médica.
Objectivos específicos de Ensino
12345-

Elaborar e discutir uma história clínica de um doente reumático
Consolidar a aprendizagem do exame objectivo do aparelho locomotor
Contactar com as principais patologias acompanhadas em Consulta Externa de Reumatologia
Conhecer o tipo de técnicas diagnósticas e terapêuticas realizadas em Reumatologia
Conhecer os tratamentos efetuados no Hospital de Dia de Reumatologia

1
_________

Equipa docente
Prof. Dr. João Eurico Fonseca, Professor catedrático da FMUL, Diretor do Serviço de Reumatologia do
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Elsa Sousa, Assistente da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar
Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Filipa Ramos, Assistente da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar
Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dr. Joaquim Pereira, Assistente da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Susana Capela, Assistente da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Cristina Ponte, Assistente da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Rita Barros, Assistente livre da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Maria João Saavedra, Assistente livre da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dra. Raquel Marques, Assistente livre da FMUL, Reumatologista do Serviço de Reumatologia do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria
Dr. Vasco Romão, Assistente livre da FMUL, Interno de Reumatologia do Serviço de Reumatologia do
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

Conteúdo programático
2ª feira Seminário interativo baseado em casos clínicos (Instituto de Semiótica Clínica)
8.00-9.30h Osteoartrose, artrites microcristalinas, patologia periarticular, fibromialgia e osteoporose
9.30-10h intervalo
10-11h Artrite Reumatóide
11-12h Espondilartrites
12.00-13.00h DDTC e Vasculites
3ª feira Reunião Serviço, consulta decisão de biológicos, visita clinica e Consulta de Reumatologia
Pediátrica

2
_________

9.30-12.00 Sessão clinica, consulta de decisão de biológicos e visita clínica (piso 2, sala 17, instituto
de semiótica)
13.00-15.30 Consulta de Reumatologia Pediátrica
4ª feira 8-13h Acompanhamento atividade clínica dos assistentes na Consulta Externa, Hospital de
Dia e Unidade de Técnicas de Reumatologia
5ª feira 8-13h Acompanhamento atividade clínica dos assistentes na Consulta Externa, Hospital de
Dia e Unidade de Técnicas de Reumatologia
6ª feira 8-13h Discussão Histórias Clínicas elaboradas pelos alunos 4ª feira e 5ª feira. Avaliação.

Metodologia de ensino
Ensino baseado na resolução de problemas. O aluno deverá preparar antecipadamente a sua
participação nesta semana de atividades revendo os conteúdos leccionados nos módulos de
Reumatologia inseridos na Introdução à Clinica no 3º ano e na Medicina II no 5º ano. Caso tenha a
disciplina optativa antes de frequentar a Medicina II pode aceder aos slides do ano anterior no moodle
e utilizar a bibliografia proposta para estudo antes e durante a unidade curricular. Salienta-se que o
seminário de introdução procede a um aprofundamento desses conteúdos com base em casos clínicos
e que é fundamental o estudo das matérias listadas para que o modelo de ensino funcione
adequadamente.

Bibliografia
Reumatologia Fundamental, Edições Lidel. João Eurico Fonseca, Helena Canhão, Mário Viana
Queiroz.
Reumatologia, Casos Clínicos, Edições Lidel. João Eurico Fonseca, Helena Canhão, Mário Viana
Queiroz.
Semiologia Médica 2ª edição, Edições Lidel. José Luís Ducla Soares. Capítulo Semiologia do aparelho
locomotor.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de contacto incluindo 5 horas de seminário e 15 horas práticas+36 horas de estudo

Critérios de avaliação
Avaliação contínua 50%+Avaliação de elaboração e discussão de histórica clínica 50%.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

3
_________

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

4
_________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Saúde Ambiental

Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ano

N.º de vagas: 20
Breve descrição da Unidade Curricular
Enquadramento
O ambiente é um dos determinantes da saúde. O médico no seu exercício profissional deverá
saber reconhecer o impacto do ambiente no estado de saúde dos indivíduos e das
populações.
A Universidade de Lisboa tem um conjunto de recursos e de áreas disciplinares dedicadas ao
ambiente e à sua relação com a saúde. Nesse sentido esta unidade opcional dá a oportunidade de
conhecer a multidisciplinaridade do conhecimento sobre o ambiente e intervenções de âmbito de
saúde ambiental.

Objectivos da Unidade
No final da frequência desta Área Disciplinar, os alunos devem:
a. Conhecer e compreender o moderno conceito de Saúde ambiental;
b. Identificar o papel do ambiente no estão de saúde das pessoas e das comunidades;
c. Conhecer o papel de diferentes profissionais na área da saúde ambiental.
1
________

Equipa docente
REGENTE: António Vaz Carneiro
Médico Especialista em Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Clínica, Professor na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa onde dirige o Centro de Estudos de Medicina Baseada na
Evidência, o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública e o Instituto de Saúde Ambiental.
Director da Cochrane Portugal

Rui Portugal
Médico Especialista em Saúde Pública. Assistente Convidado do Instituto de Medicina Preventiva e
Saúde Pública. Coordenador do Internato Médico de Saúde Pública da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo. Médico de Saúde Pública da Unidade de Saúde Pública do ACES de Lisboa Central.
Delegado de Saúde de Lisboa.

Mário Jorge Santos
Médico Especialista em Saúde Pública. Coordenador do Internato Médico de Saúde Pública da Região
de Saúde Alentejo. Médico de Saúde Pública da Unidade de Saúde Pública da ULS do Litoral
Alentejano. Delegado de Saúde de Santiago do Cacém

António Lopes
Doutorou-se em 2004, em Geografia Física, na Universidade de Lisboa. É Professor Auxiliar do. IGOTULisboa e atual coordenador do Grupo de Investigação ZHEPHYRUS (Climate Change and
Environmental Systems). Foi estagiário do LNEC e prof. convidado no IST e no ISCTE

Telmo Nunes
DVM, MSc. Professor de Epidemiologia e Análise de Risco (FMV-ULisboa). Investigador em
Epidemiologia e Análise de Risco em Segurança Alimentar e Bem estar Animal. – Unidade de
Epidemiologia.

Luís Ribeiro
Engenheiro de minas pelo IST( 1978). Doutorado pela Universidade Técnica de Lisboa (1992).
Professor Associado com Agregação no IST onde é responsável pelo grupo de disciplinas de
Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos. Coordenador pelo IST do programa de mestrado
ERASMUS+

2
________

António Matos
Engenheiro Sanitarista. Responsável pela Unidade de Engenharia Sanitária do Departamento de
Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Paulo Diegues
Engenheiro Sanitarista. Chefe de Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional da Direção Geral da
Saúde.

Osvaldo Santos
Osvaldo Santos é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa onde leciona vários
tópicos de psicologia da saúde e de métodos quantitativos e qualitativos, aplicados a diferentes áreas
da epidemiologia e da saúde. É, há quase 20 anos, investigador do Instituto de Medicina Preventiva e
Saúde Pública e, mais recentemente, do Instituto de Saúde Ambiental, ambos da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa.

Paulo Nogueira
Professor Convidado do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Licenciado e Mestre em
Probabilidades e Estatística da Saúde pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a
concluir o seu Doutoramento em Saúde Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa. Diretor do Departamento de Estatística e Análise da Direção Geral da
Saúde.

Sara Gamboa Madeira
Médica Especialista em Medicina Geral e Familiar, Professora Assistente e Investigadora do Instituto
de Saúde Ambiental ambas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Conteúdo programático










Prática Médica em Saúde Ambiental
Clima urbano e Ordenamento do Território: medidas de adaptação para cidades mais
saudáveis
Zoonoses: O seu impacto e controlo na perspectiva de uma só saúde
Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas em Portugal Continental
Saúde Ambiental
Politicas em Saúde Ambiental
Tabagismo e Saúde
Determinantes ambientais das mudanças comportamentais
Ondas de Calor: Impactos na Saúde

3
________

Metodologia de ensino
Expositiva com maior intensidade de apresentação de casos e práticas em saúde ambiental.

Bibliografia
Não existe nenhum manual recomendado. A bibliografia será proposta em cada aula.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
Aulas teóricas: 20 horas de contacto (36h estudo)

Critérios de avaliação
O aproveitamento na Disciplina de Saúde Ambiental requer:
1. Frequência de, pelo menos, 85% do total de horas letivas.
2. Elaboração de um ensaio sobre um dos temas das aulas que são lecionadas durante a semana (até
duas páginas A4), avaliado numa escala de 0 a 20 valores em grelha própria.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

4
________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Saúde Ocupacional
Ano letivo de 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
A disciplina optativa de Saúde Ocupacional é uma disciplina do Tronco Opcional III, que constitui um
primeiro contacto dos futuros médicos com aspetos relativos à saúde dos trabalhadores no local de
trabalho. Tem como objetivo geral que os discentes se consciencializem das relações entre o
trabalho e a saúde (doença), nomeadamente em profissionais de saúde.
Espera-se, como principais objetivos específicos, que os discentes sejam capazes de:
- Explicar alguns dos conceitos essenciais em saúde ocupacional;
- Compreender as relações entre o trabalho e a saúde (doença) através da exemplificação de alguns
fatores de risco de natureza profissional, designadamente em ambiente hospitalar;
- Identificar e distinguir as principais atividades de prevenção desenvolvidas por um Serviço de Saúde
Ocupacional.

Equipa docente
Ema Sacadura Leite
Especialista em Medicina do Trabalho e em Pneumologia, Assistente Graduada Sénior de
Medicina do Trabalho do CHLN, Diretora do Serviço de Saúde Ocupacional do CHLN,
Doutorada em Saúde Ocupacional e Ambiental pela ENSP/UNL, Professora Auxiliar

1
__________

Convidada da ENSP/UNL, Investigadora do CISP, co-coordenação da Comissão de Medicina
do Trabalho em Hospitais da SPMT
António de Sousa-Uva
Especialista em Medicina do Trabalho e em Imunoalergologia, Professor Catedrático da
ENSP/UNL, Coordenador do Grupo de Disciplinas de Saúde Ocupacional e Ambiental da
ENSP/UNL, Investigador do CISP
Luís Mendonça Galaio
Especialista em Medicina do Trabalho, Assistente Hospitalar de Medicina do Trabalho do
CHLN, co-coordenação da comissão de Medicina do Trabalho em Hospitais da SPMT

Conteúdo programático
•
•

•
•
•

•
•
•

Breve introdução histórica da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional; Especialidade
de Medicina do Trabalho.
Influência do trabalho na história natural da doença: doenças profissionais, doenças
relacionadas com o trabalho, doenças agravadas pelo trabalho e alterações de saúde
relacionadas com o trabalho. Acidentes de trabalho.
Relações trabalho - saúde (doença).
Introdução à avaliação e gestão do risco em saúde ocupacional.
Fatores de risco profissionais: alguns exemplos, designadamente em ambiente hospitalar
o de natureza biológica,
o de natureza física,
o de natureza química,
o de natureza psicossocial.
Vigilância da saúde e avaliação da aptidão para o trabalho.
Programas de prevenção em Serviços de Saúde Ocupacional de Hospitais.
Apresentação do Serviço de Saúde Ocupacional do CHLN.

Metodologia de ensino
A estruturação da disciplina engloba aulas teóricas e teórico-práticas, onde é efetuada a exposição
dos conceitos teóricos dos conteúdos programáticos e são discutidas situações-problema para
exemplificação dos conceitos de uma forma proporcionada. Dados os seus objetivos, esta disciplina
está ainda organizada de forma a promover a interligação entre os conhecimentos adquiridos na
Faculdade e a realidade de Serviços de Saúde Ocupacional, designadamente em ambiente hospitalar,
através de visitas de estudo integradas no processo ensino-aprendizagem. Estas visitas proporcionam
aos alunos o contacto direto com atividades de trabalho concretas da Saúde Ocupacional através da
interação com médicos do trabalho e outros técnicos do Serviço de Saúde Ocupacional de um Centro
Hospitalar.

2
__________

Bibliografia
• LaDou J, Harrison RJ (Ed. Lit). Current Diagnosis & Treatment. Occupational & Environmental
Medicine. 5 th Edition. New York : McGraw-Hill, 2014. 911pp. ISBN 978-0-07-180815-6.
• Serranheira F, Uva SA, Sousa P, Sacadura-Leite E. Segurança do doente e saúde e segurança dos
profissionais de saúde: duas faces da mesma moeda. Saúde e Trabalho 7 (2009):5-30. Disponível em
https://www.spmtrabalho.org/revista-saude-e-trabalho (consultado em 9-12-2017).
• Smedley J, Dick Finlay, Sadhra S (Ed. Lit). Oxford Handbook of Occupational Health. 2 nd Edition.
Oxford: Oxford University Press, 2013. 915pp. ISBN 978-0-19-965162-7.
• Silva-Santos C, Sousa-Uva A. Saúde e Segurança do Trabalho: notas historiográficas com futuro.
Lisboa: ACT, 2009. 231pp. ISBN978-989-8076-28-1.
• Sousa-Uva A. Diagnóstico e Gestão do Risco em Saúde Ocupacional. Lisboa: ACT, 2010. 2ª edição.
197 pp. ISBN 978-989-8076-35-9.
•Sousa-Uva A, Graça L. Glossário de Saúde e Segurança do Trabalho. Cadernos Avulso 2004:4.272pp.
Disponível em https://www.spmtrabalho.org/cadernos-avulsos (consultado em 9-12-2017).

Normas e Orientações Técnicas:
• Portugal. Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Comissão de Trabalho Medicina do
Trabalho em Hospitais da SPMT. Acidentes de Trabalho com Exposição a Sangue e a outros Fluidos
Orgânicos. Coordenação: Ema Sacadura Leite e Luís Mendonça Galaio (2.ª revisão, Março 2017).
Disponível em https://www.spmtrabalho.org/normas-tecnicas (consultado em 9-12-2017).
•Portugal. Direção-Geral da Saúde. Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a radiação
ionizante – Guia Técnico n.º 1 / Programa Nacional de Saúde Ocupacional: 2.º Ciclo – 2013/2017.
DGS, 2015 (edição de julho 2016). https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/guia-tecnico-n-1vigilancia-da-saude-dos-trabalhadores-expostos-a-radiacao-ionizante.aspx (consultado em 9-122017).
• DGS - Programa Nacional de Saúde Ocupacional: 2.º Ciclo – 2013/2017 (PNSOC 2013/2017). Lisboa:
DGS, 2013. https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/programa-nacional4.aspx (consultado em 9-122017).
• DGS: Protecção dos Trabalhadores contra os Riscos de Exposição aos Agentes Biológicos Recomendações Gerais, 2004. https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/agentesbiologicos-recomendacoes-gerais.aspx (consultado em 9-12-2017).

Local onde as atividades irão decorrer
Para além da FMUL, serão realizadas visitas ao Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) do CHLN

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
3
__________

Aulas teóricas: 12 horas; Aulas teórico-práticas: 8 horas;

Critérios de avaliação
O aproveitamento na Disciplina de Saúde Ocupacional (definido em aprovado ou não aprovado)
requer:
1. Frequência de, pelo menos, 85% do total de horas letivas.
2. Elaboração de um relatório crítico da visita de estudo (de uma a duas páginas A4).

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2

4
__________

Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Seminários de Neurociências
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 5º ano
do MIM
Breve descrição da Unidade Curricular
A presente unidade curricular tem como objetivo fornecer aos alunos as bases fundamentais do
raciocínio científico e promover a reflexão e contacto com questões científicas em Neurociências.
Fomentar a análise crítica de resultados experimentais.

Equipa docente
Maria José Diógenes
Maria José Diógenes, nasceu em Lisboa em 1977, licenciou-se, no ano de 2001, em Ciências
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. Em 2003 terminou o Mestrado em
Neurociências na Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. Obteve o grau de Doutor na
especialidade de Neurociências em 2009 pela Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa.
É Professora Auxiliar de Farmacologia e Neurociências na Faculdade de Medicina, Universidade de
Lisboa. Coordena um grupo de investigação que tem como objetivo o estudo de situações fisiológicas
(envelhecimento) ou patológicas (Doença de Alzheimer e Síndrome de Rett) nas quais exista
desregulação dos efeitos de fatores neurotróficos. Orientou cerca de quinze teses de mestrado e uma
tese de doutoramento. Orienta, neste momento, quatro estudantes de doutoramento. É autora de
várias publicações incluindo artigos em revistas internacionais e capítulos de livros.
Sara Xapelli
Sara Xapelli, nasceu em Coimbra em 1980, licenciou-se, no ano de 2003, em Biologia pela Faculdade
Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Obteve o grau de Doutor na especialidade de Biologia
Molecular em 2008, pela Faculdade Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. O seu
doutoramento foi realizado na Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra,
Portugal; na Universidade do Sul da Dinamarca, Odense, Coimbra e na Universidade de Alberta,
Edmonton, Canada.

1
________

É Investigadora Auxiliar no Instituto de Farmacologia e Neurociências daa Faculdade de Medicina,
Universidade de Lisboa onde coordena o grupo de investigação “Controlo da neurogénese e
oligodendrogénese pós-natal”. Orientou quatro teses de mestrado e uma tese de doutoramento.
Orienta, neste momento, dois estudantes de doutoramento. É autora de várias publicações incluindo
artigos em revistas internacionais e capítulos de livros e detém o registo de 2 patentes.

Conteúdo programático
Os alunos deverão assistir a Seminários/palestras/conferências da FMUL no âmbito de neurociências
nomeadamente:
1-Opening Lecture in Neuroscience
2- Seminários de grupos de investigação em Neurociências Segundas-Feiras, 11-12h Ed. Egas Moniz Piso 1B - Sala 66 (Biblioteca Instituto Farmacologia e Neurociências)
3-Seminários/lições no âmbito dos cursos de Mestrado e de Doutoramento em Neurociências e em
Ciências Cognitivas Terças – Feiras, 17:15-19:00
4-Seminários de investigação no âmbito dos cursos de Mestrado e de Doutoramento em
Neurociências Quartas-Feiras (Sala 7 do Edifício Egas Moniz)

Metodologia de ensino
1) Os alunos terão que frequentar um mínimo de 10 seminários e elaborar um pequeno resumo de
cada um deles (cerca de 1 página A4). Nestes resumos devem salientar o objetivo do seminário,
enquadrar o tema, descrever os principais resultados e fazer uma análise crítica do seminário.
2) Uma vez por mês haverá uma sessão intercalar com todos os alunos na qual cada aluno terá de fazer
uma breve apresentação sobre um dos seminários que já tenha elaborado o resumo (no total de 3
sessões).
3) Após as 3 sessões, escolherão um seminário para fazer uma apresentação mais detalhada com a
revisão da literatura e discussão aprofundada.

Bibliografia
Bibliografia especifica adaptada a cada seminário assistido, nomeadamente artigos científicos
sugeridos pelos palestrantes.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20h de contato e 36h de estudo

2
________

Critérios de avaliação

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TRANSVERSAL / COMUM A TODAS AS OPTATIVAS

ESCALA
Podem ser introduzidas ponderações diferentes se o objetivo for
dar mais valor a alguns itens

Participação / interesse / envolvimento /capacidade de sugerir melhorias

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

Reflexão crítica escrita sobre a optativa

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

Assiduidade

Escala a ser adaptada consoante o número de dias

Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre

Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

0 Não cumpre; 1 cumpre

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

Itens específicos a serem definidos por cada optativa / Ver exemplos na pag.3

Escala e ponderação para cada item a ser definida por
cada optativa tendo por base a escala relativa á avaliação
transversal
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
Seminários de Neurociências (Prof. Maria José Diógenes)

ESCALA

Capacidade para expor, por escrito, os conteúdos dos seminários de forma sintética, clara e com
rigor científico

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

Capacidade para expor, oralmente, os conteúdos dos seminários de forma sintética, clara e com
rigor científico

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

Capacidade de análise e reflexão sobre os seminários

Capacidade de integração de conhecimentos
Capacidade para propor uma continuidade para os estudos expostos nos seminários assistidos

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 valores

0 Insuficiente; 1 satisfatório; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
0 Insuficiente; 1 satisfatório; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
0 Insuficiente; 1 satisfatório; 2 bom; 3 muito bom; 4
excelente
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2

3
________

Unidade Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Sexualidade Humana e Perturbações
Sexuais
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 2º ao 5º ano
Número de vagas - 8-10
Breve descrição da Unidade Curricular
A sociedade tem hoje uma visão mais aberta e liberal sobre a sexualidade, e considera a
resolução dos problemas sexuais como fazendo parte da competência dos profissionais de
saúde. Assistimos, nos últimos anos, a um aumento do número de pessoas que procuram
apoio especializado para os problemas disfuncionais da sua vida sexual e que desejam e
exigem técnicos bem informados e com capacidade de manejo competente destas situações.
No entanto, é um “território” que o clínico não tem tido, em geral, uma preparação
suficientemente boa para abordar na sua prática clínica. A Disfunção Sexual é relativamente
comum na população geral e está associada a uma redução significativa na qualidade de vida.
As amostras comunitárias indicam que 10-50% de homens e 25-60% de mulheres registam
algum problema sexual ao longo da sua vida. Nesta disciplina pretende-se fornecer uma visão
multidisciplinar, atualizada e integrada dos conhecimentos científicos na área da Sexualidade
Humana e sensibilizar o aluno para o diagnóstico e manejo clínico e terapêutico das
perturbações sexuais com ênfase nas disfunções sexuais.

1
________

Equipa docente
Rui Manuel Xavier Vieira: Professor Regente do Curso Livre de Sexologia da FML desde 2001.
Coordenador da Unidade de Sexologia Clínica do Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário de
Santa Maria, desde 1997. Competência/sub-Especialidade/ em Sexologia Clínica - Ordem dos
Médicos, 2015. Terapeuta Sexual outorgado pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica em
1998. Coordenador científico do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana (duas edições), 2013.
Coordenador científico de várias edições de Cursos Pós-Graduados em Sexualidade Humana da FML.
Coordenador do Núcleo de Estudos em Sexologia Clínica e Saúde Mental, desde 2006. Autor e Coautor de publicações científicas e de capítulos de livros especializados.
Pedro Fernandes dos Santos Pechorro: Professor na Faculdade de Ciências Humanas e SociaisUniversidade do Algarve. Docente do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana (1º e 2ª edições) e
de várias edições dos cursos pós-gaduados em Sexualidade Humana da FML. Doutorado em Ciências
e Tecnologias da Saúde, Especialidade em Medicina- Legal e Ciências Forenses-Faculdade de
Medicina de Lisboa, 2012. Mestrado em Psicopatologia e Psicologia Clínica- Instituto Superior de
Psicologia Aplicada. Competência na área da avaliação psicológica e saúde mental- Instituto de
Psicologia Aplicada. Terapeuta sexualatribuído pela Sociedade Portuguesa de sexologia clínica e
membro do núcleo de estudos de sexologia clínica e saúde mental, clínica uinversitária de psiquiatria
da FML. Autor e Co-autor de publicações científicas e de capítulos de livros especializados.
Bolseiro de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Dr.ª Sofia Coimbra, docente livre da Faculdade de Medicina de Lisboa, Psicóloga clínica- Clínica
Universitária de Obstetricia e Ginecologia, FML/ HSM, membro da consulta de sexologia clínica do
HSM e do Núcleo de Estudos de Sexologia Clínica e Saúde Merntal, Clínica Universitária de Psiquiatria
e Saúde Mental da FML.

Conteúdo programático
A sexualidade humana ao longo do ciclo de vida; aquisição e desenvolvimento do género, da
identidade e dos papeis de género e suas vicissitudes; perspetiva bio - fisiológica e
psicossociocultural da sexualidade humana; anatomia dos genitais do homem e da mulher; estudos
neuroanatómicos, hormonais, genéticos e psicológicos da orientação sexual; dimensões da
personalidade, vivências da sexualidade e os fatores de risco; infeções sexualmente transmissíveis e
medidas preventivas; fatores biológicos e psicológicos da resposta sexual humana; estudos recentes
sobre a incidência e prevalência das disfunções sexuais e estimativas quantitativas sobre outros
problemas sexuais menos comuns; aspetos causais das disfunções sexuais; análise do modelo de
intervenção terapêutica P-LI-SS-IT; avaliação clínica, diagnóstica e terapêutica das disfunções sexuais
masculinas e femininas; identificação dos problemas sexuais nas perturbações mentais e nas doenças
médicas; avaliação clínica e diagnóstica das perturbações parafílicas; conceito de “normalidade” em
sexologia e os comportamentos ditos “desviantes”; instrumentos de avaliação psicométrica das
perturbações sexuais.

2
________

Metodologia de ensino
Aulas teóricas com a duração de uma hora de carácter essencialmente expositivo. Serão utilizados
suportes visuais de vídeos demonstrativos dos temas que serão discutidos interativamente com os
alunos.
SEMINÁRIOS
Seminários de duas horas, de carácter expositivo e interativo com os discentes, centrados na
discussão de casos clínicos.

Bibliografia
Vieira, RX (2016): Sexualidade Humana e Perturbações Sexuais, in: Manual de Psiquiatria Clínica, 5ª
edição coord.. J.Cordeiro. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 131-249.
Cowen, P. Harrison, P. Burns, T (2012): Disorders of sexual function, preference, and gender identity,
in: Shorter Oxford Testbook of Psychiatry, vol. 1,6ª Edit. Oxford University Press, United Kingdom,
365-377.
Pechorro, P., Diniz, Almeida, S. Vieira, R.(2009): Validação Portuguesa do índice de funcionamento
sexual feminino (FSFI). Laboratório de Psicologia, ISPA, 7 (1): 33-44.
Pechorro, P.Calvinho; A. Pereira, N. Vieira, R.(2011): validação de uma versão Portuguesa do índice
internacional de função eréctil-5 (IIEF-5). Revista Internacional de Andrologia, 9,1: 3-9.
Vieira, RX (2003): Transexualismo: da clínica ao diagnóstico. Revista da Faculdade de Medicina de
Lisboa, Série III; 8(3): 123-129.

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
A carga horária de contacto corresponde a 20 horas distribuídas de 2-6 feira, em fevereiro e 20 horas
em setembro, também de 2-6 feira, ao longo do ano letivo e de acordo com o calendário estipulado
pela FML.

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 (para além da assiduidade obrigatória
em cada optativa)
Pontualidade
Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino

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
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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

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

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA = 10 VALORES

Escala e ponderação para cada item a ser
definida por cada optativa tendo por base a
escala relativa á avaliação transversal
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra
de 3 simples

Critérios de avaliação proposta do Regente
Avaliação específica (0-10 valores)
Prova Escrita de escolha múltipla. Cinquenta perguntas. Duração de uma hora.

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

ECTS
2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Terapias de regeneração:
potencial das células estaminais neurais
Ano letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do
2º ano do MIM (2º semestre)
N.º de vagas – 3 a 5 alunos
Breve descrição da Unidade Curricular
A Unidade Curricular Optativa proposta, Terapias de regeneração: potencial das células
estaminais neurais, tem como objetivo fornecer aos alunos as bases fundamentais do
raciocínio científico na área das neurociências e promover o contacto com a prática
laboratorial dando enfase ao estudo das células estaminais neurais e a sua potencialidade
para a regeneração cerebral.

Equipa docente
Regente: Sara Xapelli
Sara Xapelli, nasceu em Coimbra em 1980, licenciou-se, no ano de 2003, em Biologia pela
Faculdade Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Obteve o grau de Doutor na
especialidade de Biologia Molecular em 2008, pela Faculdade Ciências e Tecnologia,
Universidade de Coimbra. O seu doutoramento foi realizado na Centro de Neurociências e
Biologia Celular, Universidade de Coimbra, Portugal; na Universidade do Sul da Dinamarca,
Odense, Coimbra e na Universidade de Alberta, Edmonton, Canada.
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É Professora Auxiliar no Instituto de Farmacologia e Neurociências daa Faculdade de
Medicina, Universidade de Lisboa onde coordena o grupo de investigação “Controlo da
neurogénese e oligodendrogénese pós-natal”. Orientou três teses de mestrado e uma tese de
doutoramento. Orienta, neste momento, três estudantes de mestrado e três de doutoramento.
É autora de várias publicações incluindo artigos em revistas internacionais e capítulos de livros
e detém o registo de 2 patentes.
Docente: Filipa Ribeiro
Filipa Ribeiro nasceu em Lisboa em 1987, licenciou-se, no ano de 2008, em Bioquímica pela
Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa, e obteve o grau de Mestre na mesma
instituição em 2010, em Bioquímica Médica. Obteve o grau de Doutor em Ciências
Biomédicas, especialidade em Neurociências, em 2017, pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa. O seu doutoramento foi realizado no Instituto de Farmacologia e
Neurociências e no Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de
Lisboa, Portugal; no Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), Universidade do Porto,
Portugal; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Majadahonda, Madrid, Espanha.
É investigadora no Instituto de Farmacologia e Neurociências e no Instituto de Medicina
Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, onde faz parte do grupo da
Professora Sara Xapelli cuja área de investigação é “Controlo da neurogénese e
oligodendrogénese pós-natal”. É autora de várias publicações incluindo artigos em revistas
internacionais.

Conteúdo programático
Os alunos deverão assistir a três aulas teóricas, a três aulas práticas e a uma aula teóricoprática:
Aulas Teóricas: Nas aulas teóricas serão abordados fundamentos básicos sobre o
funcionamento do sistema nervoso. Serão lecionados os fundamentos teóricos de técnicas
experimentais relevantes na área das neurociências, nomeadamente, registos
eletrofisiológicos, imagiologia de cálcio, comportamento animal, estudo da neurogénese e
neuroinflamação.
Aulas Práticas: As aulas práticas terão a duração de 5 horas. No início da aula será feita uma
introdução ao tema, uma sumula dos métodos a utilizar e será apresentado o objetivo da
atividade experimental. Na segunda parte da aula os alunos executarão o trabalho
experimental proposto.
Aula Prática 1: Metodologias em laboratório I (Estudos in vitro)
Cultura de células estaminais neurais (neurogénese pós-natal).
Obtenção de material biológico para a aula prática 3.
Aula Prática 2: Metodologias em laboratório II (Estudos in vivo)
Estudo da neurogénese em modelos animais in vivo (neurogénese adulta).
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Avaliação de comportamento animal (“Morris Water Maze, Novel Object Recognition,
Elevated Plus Maze, Y Maze, Rota-Rod, Pole Test”).
Obtenção de material biológico para a aula prática 3.
Aula Prática 3: Metodologias em laboratório III (Análise dos estudos in vitro e in vivo)
Métodos de avaliação de neurogénese pós-natal e adulta: imunocitoquímica e
imunohistoquímica, microscopia de fluorescência, imagiologia de cálcio e estereologia.
Aula Teórico-Prática: Nesta aula, os alunos apresentarão e discutirão o trabalho
experimental desenvolvido.

Metodologia de ensino
O ensino desta unidade curricular contará com 3 aulas teóricas, 3 aulas práticas e uma aula
teórico-prática. Após as aulas prática os alunos deverão elaborar um pequeno relatório sob a
forma de artigo constituído por introdução teórica, objetivo, resultados e discussão.
As aulas da Unidade Curricular Optativa proposta, Terapias de regeneração: potencial das
células estaminais neurais, serão organizadas da seguinte forma:
1) Aulas Teóricas: Estas aulas teóricas terão um caráter expositivo por parte dos
docentes e servirão para consolidar os fundamentos teóricos necessários para a
realização das atividades experimentais propostas. Cada aula teórica tem uma
duração de uma hora sendo a unidade curricular constituída por três aulas teóricas.
2) Aulas Práticas: As aulas práticas serão inseridas em projetos a decorrer no Instituto
de Farmacologia e Neurociências. Os alunos terão a oportunidade de executar o
trabalho experimental e discutir os resultados obtidos em cada experiência. As aulas
práticas têm uma duração de 5 horas e realizar-se-ão em 3 dias consecutivos.
3) Aula Teórico-Prática: Na aula teórico-prática, com duração de duas horas, os alunos
apresentarão e discutirão o relatório desenvolvido.
Esta unidade curricular corresponderá a 2 ECTS, de acordo com a tabela 1 e serão aceites
entre 3-5 alunos.

Bibliografia

"Stem Cells and Cancer Stem Cells, Volume 2: Therapeutic applications in disease and injury"
- by M.A. Hayat - Sringer (2011).
"Principles of Regenerative Medicine" - By Anthony Atala, Robert Lanza, James A. Thomson,
Robert Nerem - Academic press, Elsevier (2010).
Artigos científicos distribuídos aos alunos.
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Local onde as atividades irão decorrer
na

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano
letivo

Plano de
estudos

Nº

Aula Teórica

Horas

Docentes

Contacto

Estudo

3

3

10

Aula Prática

3

15

16

Aula TeóricoPrática

1

2

10

20

36

Sara Xapelli
Sara Xapelli
Filipa Ribeiro
Sara Xapelli
Filipa Ribeiro

56 / 2ECTS

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

ESCALA

Podem ser introduzidas ponderações diferentes se o objetivo
for dar mais valor a alguns itens

Participação / interesse / envolvimento
/capacidade de sugerir melhorias

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

Reflexão crítica escrita sobre a optativa

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

Assiduidade

Escala a ser adaptada consoante o número de dias

Pontualidade

0 Não cumpre; 1 cumpre
0 Não cumpre; 1 cumpre
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AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ESCALA

Terapias de regeneração: potencial das células estaminais
neurais
(Prof. Sara Xapelli e Prof. Ana Flipa Ribeiro)

Capacidade para expor, por escrito, o trabalho realizado no 0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
laboratório, de forma sintética, clara e com rigor científico Muito bom; 4 Excelente
(Relatório do trabalho experimental realizado)
Capacidade para expor, oralmente, o trabalho realizado no 0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
laboratório, de forma sintética, clara e com rigor científico Muito bom; 4 Excelente
(Apresentação oral do trabalho experimental realizado)
Interesse e desempenho nas aulas

0 Insuficiente; 1 Satisfatório; 2 Bom; 3
Muito bom; 4 Excelente

Classificação específica máxima = 10 valores

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

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

Cálculo da nota final com base numa regra de três
simples

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

Escala e ponderação para cada item a ser definida por cada
optativa tendo por base a escala relativa á avaliação
transversal
Soma das avaliações obtidas em cada item
Cálculo da nota final com base numa regra de 3 simples

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICA MÁXIMA

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia
Disciplinas Optativas

Carga horária

20h contacto + 36h
estudo

ECTS
2
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Unidade de Curricular Optativa
Designação da Unidade Curricular: Uso clínico de antimicrobianos
Responsável da Unidade Curricular:
Thomas Hanscheid (Instituto de Microbiologia)

Ano Letivo 2018/2019
Tipologia da Unidade Curricular

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 3º ao 5 º ano
Breve descrição da Unidade Curricular
O desenvolvimento de (multi-)resistências aos antimicrobianos é uma das principais
preocupações em Saúde e este problema é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde
(OMS)
(http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobialresistance/policy). O uso inadequado dos antibióticos é a principal causa ao promover a
emergência e seleção de bactérias resistentes e multirresistentes. Diversas entidades iniciaram
atividades para contrariar esta tendência e implementar o melhor uso dos antibióticos existentes,
incluindo a OMS, o ECDC (https://antibiotic.ecdc.europa.eu/em) e a DGS
(https://www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-infecoes-e-de-resistencia-aosantimicrobianos/apresentacao.aspx).
Todas estas iniciativas reconhecem a importância da formação dos profissionais da saúde para
o uso correto dos antimicrobianos. Foram identificados vários aspetos relevantes para a
formação médica:
 A temática dos antimicrobianos é vasta e complexa: há várias classes de antibióticos, cada
antibiótico tem várias particularidades, e sobretudo, diferentes espectros antimicrobianos.
 A mesma doença infeciosa (p.ex. pneumonia, infeção urinária) pode ser causada por diversos
agentes microbianos com padrões de sensibilidade muito diferentes, o que complica a
escolha do tratamento empírico;
 A pratica de defensive medicine (https://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_medicine); a
tendência de evitar riscos e "errar pelo exagero". Isso traduz-se em tratamentos empíricos
1
________

inapropriados, seja nos casos em que não existe indicação para o uso de antibióticos, seja no
uso de antibióticos de espectro excessivamente alargado ou por demasiado tempo.
 Apesar da enorme complexidade deste tema, os antibióticos são prescritos por praticamente
todos os médicos, ao contrário de outras terapêuticas, como, por exemplo, a quimioterapia
na oncologia. Esta perspetiva do uso dos antimicrobianos leva a que os alunos da FMUL
abordem a temática do uso dos antibióticos em diversas disciplinas e ao longo dos anos, de
forma pouco coordenada, o que pode criar uma insegurança no uso correto dos antibióticos.
Esta disciplina optativa pretende reunir as bases para o bom uso clínico dos antimicrobianos.
A ideia geral é abordar o cerne em todas as áreas essenciais desta temática de forma a que os
alunos consigam integrar o conhecimento.
Depois das bases farmacológicas e microbiológicos serão abordadas as infeções/doenças
infeciosas dos sistemas/órgãos mais frequentes bem como o tratamento mais apropriado para
cada uma destas situações. No final, serão discutidas as situações clínicas complexas, a nível
hospitalar, provocadas por microrganismos (multi)-resistentes. A abordagem baseia-se na
discussão de casos clínicos que irá proporcionar aos alunos o desenvolvimento apropriado do
raciocínio clínico para o uso apropriado dos antimicrobianos. Embora o desenvolvimento do
raciocínio clínico seria, naturalmente, mais fácil para os alunos do 5 ano, a ideia subjacente
desta disciplina é que os alunos dos outros anos consigam entender e seguir a temática de forma
a suscitar neles um interesse contínuo por este tema tão relevante.

Equipa docente
Docente

Categoria

Prof. André Weigert

Prof. Auxiliar
convidado

Dra. Carla Santos

Assistente convidada

Profª. Constança Pombo

Profª. Associada

Dr. Fábio Medeiros

Assistente convidado

Dra. Filipa Prata

Assistente convidada

Prof. Joaõ João Mendes

Prof. Auxiliar
convidado

Prof. José Melo Cristino

Prof. Catedrático

Dr. Robert Badura

Assistente convidado

Prof. Thomas Hanscheid

Prof. Auxiliar c/
Agregação

Dr. Tiago Marques

Assistente convidado

Unidade Estrutural
Instituto de Farmacologia e
Neurociências/FMUL, Hospital de S.
Cruz/CHLO
Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN
Centre for Interdisciplinary Research in
Animal Health FMV/UL
Instituto de Microbiologia/FMUL,
HSM/CHLN
Clínica Universitária da Pediatria/
FMUL, HSM/CHLN
Instituto de Microbiologia/FMUL,
Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca
EPE/ Hospital CUF Infante Santo
Instituto de Microbiologia/FMUL,
HSM/CHLN
Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN
Instituto de Microbiologia/FMUL
Clínica Universitária de Doenças
Infeciosas/FMUL, HSM/CHLN
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Nota biográfica dos docentes:
Prof. Doutor André Weigert
Sou Assistente Graduado de Nefrologia do H. S. Cruz/CHLO e Professor Auxiliar Convidado
de Farmacologia, sendo Especialista de Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Clínica
pela Ordem dos Médicos e tendo obtido o American Board of Internal Medicine (penso que em
1992) e o American Board of Nephrology and Hypertension (em 1996), para além do
Doutoramento em Farmacologia/Medicina em 1999. Sou Vogal da Direção da Soc Portuguesa
de Transplante e Membro do Comitê africano da International Society of Nephrology Global
Outreach. Fui no passado Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do HSC e
depois Membro da CFT do CHLO quando o HSC foi integrado nesse centro hospitalar. Fui
membro da Comissão para o Uso Racional do Medicamento, órgão consultivo do INFARMED
Dr.ª Carla Isabel Mimoso Santos
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1996. Especialidade de
Doenças Infeciosas no Hospital de Santa Maria em 2004. Grau de Consultor de Doenças
Infeciosas em Outubro 2015.
Coordenadora do Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (PAPA) do GCL-CCPIRA
do CHLN desde Janeiro 2015. Responsável pela Consultadoria de Infeciologia do Serviço de
Doenças Infeciosas, do CHLN desde Junho de 2017. Responsável pela Unidade de Cuidados
Intensivos Doenças Infeciosas (UCIDI)/Unidade de Isolamento Respiratório (UIR) do CHLN
de Dezembro de 2013 a Outubro de 2016. Consultora de Infeciologia do Grupo de Apoio à
Transplantação Renal do CHLN desde Setembro 2015. Membro do Grupo de Trabalho das
Doenças Transmissíveis, coordenado pela Diretor-Geral da Saúde, desde Setembro 2015.
Assistente Convidada da Clínica Universitária de Doenças Infeciosas e Parasitárias desde 2008.
Orientação de 21 e vogal de quatro trabalhos finais do Mestrado Integrado em Medicina.
Professora no Módulo de Tropical Medicine and Clinical Microbiology, coordenado pelo Prof.
Doutor Thomas Hanscheid e Profª Doutora Emília Valadas, na 2ª, 3ª e 4ª Edição do PGCDPrograma de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento, em 2015, 2016, e 2017, Praia,
Cabo Verde.
Profª. Doutora Constança Pombo
Constança Pombo é Professorª associada na medicina interna e terapêutica antimicrobiana na
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Atualmente desempenha as
seguintes funções: Head of the Laboratory of Antimicrobial and Biocide Resistance, Centre for
Interdisciplinary Research in Animal Health (CIISA), University of Lisbon, Portugal; Member
and former Vice-Chair of Antimicrobial Working Party and Member of the Antimicrobial
Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) of the Committee For Medicinal Products For
Veterinary Use, European Medicine Agency, London, United Kingdom.
Orientou 6 alunos de Doutoramento, 40 alunos de Mestrado e 2 Post-doctoral Fellows. Os
interesses de investigação focam no tratamento antimicrobiano de infeções multirresistentes em
animais bem como a dispersão dos patogénios e os genes de resistência. Participa em estudo de
vigilância de bactérias multirresistentes e interessa-se pelos mecanismos moleculares
subjacentes com a meta de identificar novos alvo terapêuticas.
É responsável por ume curso sobre terapêutica com antimicrobianos.
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Dr. Fábio Cota Medeiros
Cumpriu o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa entre 2005-2011. Durante a formação pré-graduada participou em projetos de
investigação do GAPIC, tendo o trabalho sido desenvolvido no Instituto de Microbiologia da
mesma Faculdade. Neste âmbito procedeu à caracterização epidemiológica e molecular de
Streptococcus bovis, tema da tese de Mestrado apresentada em 2011. Desde 2010 que integra
o corpo docente da Disciplina de Microbiologia do Tronco Comum II.a da Faculdade de
Medicina de Lisboa e em 2013 iniciou a Formação Complementar em Doenças Infeciosas no
Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lecionou o primeiro “Workshop de Antibioticoterapia” em
Maio de 2015, atividade organizada pela Associação de Estudante da Faculdade de Medicina
de Lisboa e dirigida a alunos dos anos clínicos da mesma Faculdade. No contexto da Formação
Complementar em Doenças Infeciosas integrou durante três meses a equipa PROA (Programa
de Optimización de Uso de Antimicrobianos) do Hospital Universitário Virgen Macarena
(Sevilla) sob orientação de Pilar Retamar e Jesús Rodriguez-Baño.
Dra. Filipa Prata
Assistente hospitalar graduada em Pediatria, a exercer funções na Unidade de Infeciologia
Pediátrica (UIP) do Serviço de Pediatria Médica do departamento de pediatria do HSM/CHLN,
desde 2001.
Assistente convidada da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Membro do Núcleo de Investigação do Departamento de Pediatria.
Formadora em vários cursos de Antimicrobianos da Sociedade de Infeciologia Pediátrica
/Sociedade Portuguesa de Pediatria e da UIP.
Responsável no HSM/CHLN pelos estudos: Doença invasiva por Streptococcus pneumoniae,
Estudo clinico-epidemiológico multicêntrico da Tosse Convulsa em idade pediátrica em
Portugal (2007-2012), Doença Invasiva por Streptococcus pyogenes e Streptococcus
dysgalactiae subsp. equisimilis em idade pediátrica, Vigilância Clínica e Laboratorial de
Doença Invasiva por Staphylococcus aureus em idade pediátrica.
Prof. Doutor João João Mendes
Especialidade em Medicina Interna e Medicina Intensiva, Competência em Emergência Médica
(Ordem dos Médicos)
Diploma Europeu em Medicina Intensiva (European Society of Intensive Care Medicine)
Licenciado em Medicina, Doutorado em Medicina, Professor Auxiliar Convidado de
Microbiologia e Medicina (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa)
Assistente Hospitalar de Medicina Intensiva (Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Prof.
Doutor Fernando da Fonseca EPE, e Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital
CUF Infante Santo).
Formador de múltiplos cursos nacionais e internacionais na área do doente crítico,
infeção/sépsis e terapêutica antibiótica (do qual se destacam o Curso de Terapêutica Antibiótica
do Grupo Infeção e Sépsis, e o Fundamental Critical Care Support da Society of Critical Care
Medicine). Autor/editor de artigos, livros e capítulos de livros na área da infeção/sépsis e
terapêutica antibiótica (do qual se destaca a edição do Manual de Terapêutica Médica e do
Manual de Cuidados Intensivos). Vencedor de bolsas nacionais e internacionais na área da
infeção/sépsis (do qual se destaca a NEXT Fellowship in Infection Management da European
Society of Intensive Care Medicine)
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Prof. Doutor José Melo Cristino
Licenciado em Medicina, mestre em Educação Médica pela FMUL (e diplomado em Educação
Médica pela “University of Wales College of Medicine”) e doutorado em Microbiologia
também pela FMUL. É Professor Catedrático de Ciências Patológicas e Diagnóstico
(Microbiologia) desde 2003. É Presidente do Conselho Científico da FMUL desde 2015. Dirige,
desde 2002, o Instituto de Microbiologia da FMUL. Tem cerca de 145 trabalhos científicos
publicados no País e no estrangeiro. No Centro Hospitalar Lisboa Norte, dirige o Serviço de
Patologia Clínica (desde 2006) e o Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica.
Dr. Robert Badura
Robert Badura é licenciado em Medicina pela Universidade de Copenhaga. Fascinado pelas
Doenças Infeciosas optou, ainda durante a Licenciatura em Medicina, por um intercâmbio
estudantil no Brasil num Hospital de Doenças Infeciosas, voltando, no ano a seguir, para
trabalhar, voluntariamente, nesse mesmo Hospital. Completou o Internato Geral na Dinamarca,
altura em que iniciou a sua atividade profissional num Hospital na Noruega.
Em 1996 obteve o grau de Mestre em Doenças Infeciosas pela London School of Hygiene &
Tropical Medicine (LSH&TM) e o Diploma em Medicina Tropical (DTM&H, Universidade de
Londres).
Desde cedo, a sua formação clínica manteve-se ligada à investigação laboratorial. Ainda no
Brasil e, mais tarde, durante o Mestrado na LSH&TM dedicou-se ao estudo dos aspetos clínicos
e imunológicos da Leishmaniose.
Atualmente, é Assistente Hospitalar no Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de Santa
Maria e Assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
As suas áreas de especial interesse incluem: respostas imunológicas por infeções intracelulares
(Leishmaniose e infeção por VIH); terapêuticas e vacinas aplicadas; resistências a antibióticos
e a antirretrovirais.
Prof. Doutor Thomas Hänscheid
Médico. Professor auxiliar com agregação, Instituto de Microbiologia.
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Thomas Hänscheid é Professor auxiliar c/ agregação de Microbiologia no Instituto de
Microbiologia, Faculdade de Medicina de Lisboa. Ele trabalhou como Patologista Clínico no
Hospital de Santa Maria (CHLN) até 2010, especialmente ligado a microbiologia clínica. Ele
formou-se em Alemanha (licenciatura em medicina) e trabalhou 8 anos em medicina interna
(clínico) em diversas especialidades (principalmente ligado a doenças infeciosas, HIV/TB) em
hospitais em Londres. Desde 2001 é docente na FMUL e obteve o grau de Agregado em 2016.
Participou em múltiplas atividades letivas de pré e pós-graduação. Foi responsável/regente de
várias cadeiras.
Dr. Tiago Miguel Pinheiro Gonçalves Marques
Nasceu em Ourém a 9 de Dezembro de 1980, na freguesia de N. Sra. da Piedade, concelho de
Ourém, distrito de Santarém.
Ingressa aos 5 anos na instrução primária na Escola Primária de Ourém. Frequenta o Ensino
Preparatório e o Ensino Secundário na Escola Secundária de Ourém até ao 12º ano, com a média
de 18,5 valores.
Licencia-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 15 de Outubro de 2004,
com a classificação final de 17,7 valores.
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Inscrito, desde 11 de Novembro de 2004, na Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos
com a cédula profissional nº 44104.
Em Dezembro de 2006 realiza o exame de acesso ao Internato Complementar, obtendo a
classificação de 94%, escolhendo a especialidade de Infeciologia.

Conteúdo programático
1) Introdução; Erros e controvérsias na terapêutica com antibióticos
Princípios da terapêutica com antibióticos (TP)
Carla Santos/Thomas Hanscheid
Introdução a temática. Problemática do uso excessivo dos antibióticos e da (multi)-resistência.
Uso errado e/ou controverso dos antibióticos. Casos clínicos para exemplificar o uso
errado/excessivo de antibióticos. Situações específicas: Bacteriúria assintomática, otite, rinite,
gastrenterite, amigdalite, etc. (Ab)uso de antibióticos de largo espectro.
2) Antibióticos - Farmacologia (T) André Weigert
Antibióticos orais (ambulatório), do uso frequente. Classificação. Atividade antimicrobiana
(espectro, resistência), indicação: penicilina V, ampicilina, amoxicilina/ácido clavulanico,
cefalosporinas da 1ª, 2ª 3ª geração, tetraciclinas, macrolidos, quinolonas, agentes para infeção
urinária, metronidazole, SXT.
Antibióticos endovenosos (hospital). Classificação. Atividade antimicrobiana (espectro,
resistência), indicação: penicilina, piperacilina/tazobactam, cefalosporinas 1ª-5ª geração,
aminoglicosídeos, linezolid, vancomicina, estreptograminas, tigeciclina, colistina.
Interações medicamentosos. Ajuste de doses.
3) Microbiologia – agentes de infeção (P) Thomas Hanscheid
Revisão dos agentes etiológicos das infeções mais frequentes: meningite, infeção urinária,
bacteriemia/endocardite.
4) Microbiologia – agentes de infeção (P) Thomas Hanscheid
Revisão dos agentes etiológicos das infeções mais frequentes: infeção respiratória (pneumonia),
amigdalite, infeção dos tecidos moles, gastrenterite.
5) O papel do laboratório de Microbiologia (T)
José Melo Cristino
Uso correto do laboratório de microbiologia, processamento das amostras (turn-around-time),
conceito das concentrações (S, I, R) e consequências para a interpretação, escolha de
antibióticos testados para o TSA, restrição dos resultados do TSA. Importância da CIM.
Guidelines EUA e Europeus.
6) Princípios da terapêutica com antibióticos (T) João João Mendes
Princípios e conceitos básicos do uso correto dos antibióticos. Aspetos gerais que influenciam
a escolha do antibiótico: (administração), gravidez, crianças, insuficiência renal, penetração de
tecidos. Aspetos de PD/PK.
7) Infeções intra-abdominais/profilaxia cirúrgica (TP) João João Mendes
Tratamento dirigido das infeções intra-abdominais: apendicite, colecistite, infecção póscirúrgica, peritonite. Conceitos e pratica da profilaxia com antibióticos.
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8) Infeção urinária (TP) Thomas Hanscheid
Tratamento dirigido das infeções: infeção urinária na mulher sexualmente ativa, pielonefrite,
infeção urinária na gravida, infeções (colonização) em algaliados, infeções por bactérias
(multi)resistentes.
9) Antibióticos – perspetiva veterinária (T) Constança Pombo
Animais como reservatório de resistência aos antibióticos (bactérias/genes de resistência):
animais de produção / animais de companhia. Antibióticos usados na veterinária – sobreposição
com antibióticos usados em humanos. Princípios do uso de antibióticos em animais e possível
impacto para a criação de resistências. Repercussões para a Saúde Pública.
10) Meningite, bacteriemia, endocardite (TP)
Fábio Medeiros
Tratamento dirigido das infeções: meningite bacteriana, implicações da possível resistência,
endocardite – princípio do tratamento das agentes mais frequentes, abordagem do doente com
bacteriemia/septicémia.
11) Infeção dos tecidos moles (TP)
Fábio Medeiros
Tratamento dirigido das infeções: Infeções cutâneas por agentes mais frequentes (S. aureus,
Strep. pyogenes), importância da resistência, infeção/colonização de ulceras e feridas, situações
específicas.
12) Gastrenterite, Doenças sexualmente transmissíveis (TP) Thomas Hanscheid
Tratamento dirigido das infeções: gastrenterites de causa bacteriana, quando devem ser
tratados, tratamento da disenteria, problemática do tratamento dirigido face a outros agentes
(vírus, parasitas).
Tratamento dirigido das infeções sexualmente transmissíveis: gonorreia, sífilis, etc.
13) Infeções respiratórias (TP)
Robert Badura
Tratamento dirigido das infeções respiratórias altas: amigdalite, laringite, otite, sinusite,
bronquite. Tratamento dirigido das infeções respiratórias baixas: pneumonia comunidade
(agentes típicas e atípicas), agudização de DPCO, pneumonia hospitalar.
14) Outras infeções (Leptospirose, febre Q, etc.) (TP) Robert Badura
Tratamento de outras infeções específicas como a legionellose, leptospirose, febre Q, etc.
15) Tratamento das infeções na pediatria (TP) Filipa Prata
Particularidades na pediatria, antibióticos usados na pediatria, agentes etiológicos mais
frequentes, padrões de sensibilidade/resistência, antibióticos utilizados em profilaxia.
16) Tratamento das infeções na pediatria (TP) Filipa Prata
Tratamento das infeções mais frequentes: pneumonia da comunidade, sépsis e choque tóxico,
infeções do sistema nervoso central, infeções da pele e tecidos moles, infeções osteoarticulares,
infeções urinárias, diarreia do viajante.
27) Resistência e multirresistência ESKAPE (MRSA, ESBL, CBP) (T) José Melo Cristino
Situação atual das resistências graves e o seu impacto no uso dos antibióticos: MRSA, ESBL,
KPC, P. aeruginosa, Acinetobacter. Infeções associadas. Novos antibióticos para o tratamento
destas infeções.
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18) Casos Clínicos (P) Tiago Marques
Apresentação de 4 casos clínicos de situações comuns/frequentes para discutir o uso correto de
antibióticos.
19) Uso correto de antibióticos em doentes no hospital (TP) Carla Santos
Abordagem correta do tratamento (empírico) das situações mais frequentes (adultos) no âmbito
hospitalar: infeção urinária, infeção respiratória, DPOC, infeção dos tecidos moles e feridas,
etc.
20) Uso correto de antibióticos em doentes no hospital (TP) Carla Santos
Abordagem correta do tratamento (empírico) das situações difíceis (adultos) no âmbito
hospitalar: infeções graves: septicemia, meningite, problemática das infeções por micróbios
resistentes (MRSA, ESBL, KPC). Princípio da terapêutica correta. Antibiotic stewardship.

Metodologia de ensino
O ensino da disciplina do Uso clínico de antimicrobianos inclui, no seu programa, aulas teóricas
e teórico-práticas, e duas aulas práticas laboratoriais; com apresentação e discussão detalhada
de casos clínicos reais.
A ideia subjacente é de expor os aspetos gerais em três aulas teóricas e duas aulas praticas no
início da disciplina. Seguem-se as aulas do core em que as infeções dos vários sistemas/órgãos
são abordadas de forma interativa, recorrendo ao uso de casos clínicos. No fim, segue uma
exposição teórica sobre a problemática da multirresistência, seguido por discussão interativa de
casos clínicos e situações atuais ao nível hospitalar.
As aulas têm a duração de 50 minutos com um intervalo de 10 minutos entre cada aula para
eventuais discussões, reflexões. etc.

Bibliografia
Access Medicine. Flashcards. Pharamcology. Anti-Bacterial Agents
(http://medicalflashcards.mhmedical.com/index.html?siteId=iL6hvvagsptyS2MgRUGUvg%3
d%3d&referenceId=Rd1SxC8zes3aEe05VWBcJA%3d%3d#/dashboard/cards)
Access Medicine. Review Questions. Katzung & Trevor’s Pharamcology: Examination &
Board Review. Chemotherapeutic Drugs.
(http://accessmedicine.mhmedical.com/qa.aspx?resourceID=1576)
Access Medicine. Review Questions. Microbiology.
(http://accessmedicine.mhmedical.com/qa.aspx#tab1)
B. Joseph Guglielmo Chapter e1: Anti-Infective Chemotherapeutic & Antibiotic Agents. In:
Current Medical Diagnosis & Treatment 2018. Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee,
Michael W. Rabow (Eds.). Access Medicine.
(http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=167994536&bookid=2192&R
esultclick=2)
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Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. Laurence L.
Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann (Eds). Section VII: Chemotherapy of
Infectious Diseases. (http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2189)

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo
20 horas de contacto distribuído conforme o horário com:
Aula teórica: 5;
Aula teórico-prática: 13;
Aula prática: 2

Critérios de avaliação
Avaliação transversal:
Avaliação Transversal
Participação / interesse / envolvimento /capacidade de
sugerir melhoria
Assiduidade (para além da assiduidade obrigatória em
cada optativa)
Conduta/postura apropriada ao contexto de ensino
classificação transversal máxima = 10 valores

Escala
0 Insuficiente ; 1 cumpre; 2 bom;
3 muito bom
Cada manha vale: 0,2 (máximo 1)
0 Não cumpre; 1 cumpre
total: 5 valores

Avaliação Específica:
A avaliação terá lugar na semana a seguir, 4ª Feira as 13:00 ou 17:00h com a duração de 30
minutos.
A avaliação será um exame escrita com:
- 10 perguntas (uma de cada docente) da escolha múltipla, com a cotação de 1 valor (total: 10
valores).
- uma pergunta de resposta aberta sobre o tratamento correto de uma das infeções abordadas
com a cotação de 5 valores

Creditação a atribuir: 2 ECTS
Tipologia

Carga horária

ECTS

Disciplinas Optativas

20h contacto + 36h estudo

2
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Disciplina Optativa – Uso clínico de antimicrobianos
Horário
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