
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11ª EDIÇÃO  

 
M Ó D U L O 

U R G Ê N C I A S - I 
 

▪ CARDIOLOGIA  
▪ PNEUMOLOGIA 
▪ NEUROLOGIA  
▪ UROLOGIA 

 

▪ OFTALMOLOGIA  
▪ ORL 
▪ CIRURGIA GERAL  
▪ EMERGÊNCIAS 

 

1 5 ,  1 6  e  1 7  d e  A b r i l  de  2 0 2 1  

 
COMISSÃO CIENTÍFICA 

Professora Doutora Luciana Couto |Professor Doutor Paulo Santos 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dr. Daniel Beirão | Dr.ª Marta Magalhães 
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9:00h – 9:15h Sessão de Abertura 
 

9:15h - 11:00h Urgências em ORL 
Infeção respiratória superior complicada 
Corpos estranhos no ouvido / nariz 
Traumatismo do ouvido / nariz 
Tumefações cervicais 
 
(Dr. Fernando Mar, Hospital de Braga) 
 
 

11:00h – 11:30h Intervalo 
 
 

11:30h – 14:00h Urgências em ORL 
Continuação... 
 
(Dr. Fernando Mar, Hospital de Braga) 
 
 

14:00h – 15:00h Almoço 
 
 

15:00h – 17:00h Urgências em Urologia 
Queixas urinárias 
Escroto agudo 
Cólica renal 
 
(Dr. Agostinho Cordeiro, Hospital de Braga) 
 
 

17:00h – 19:00h Urgências em Pneumologia 
Exacerbação de Asma / DPOC 
Infeções respiratórias 
Dispneia de outras causas 
 
(Dr. Gustavo Barbosa, CHP) 
 
 
 
 

15 de Abril 
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9:00h – 11:00h 

 
 
 
 
Urgências em Neurologia 
Cefaleias 
Crise convulsiva 
Síndrome vertiginoso 
Défices neurológicos focais 
 
(Dra. Andreia Costa, CHSJ) 
 
 

11:00h – 11:30h Intervalo 
 
 

11:30h – 13:30h Urgências em Neurologia 
Continuação... 
 
(Dra. Andreia Costa, CHSJ) 
  
 

13:30h – 14:30h Almoço  
 
 

14:30h – 17:30h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30h – 19:00h 

Urgências em Cardiologia 
Dor torácica 
Crise hipertensiva 
Arritmias 
Insuficiência cardíaca 
 
(Dr. Ricardo Ladeiras, CHVNG/E) 
 
 
 
Emergências – Algoritmos  
Anafilaxia 
Obstrução da via aérea 
SBV com DAE 
 
(Dr. Hugo Meleiro, Hospital de Braga) 
 

  

  

16 de Abril 
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9:00h – 11:00h Urgências em Oftalmologia 
Olho vermelho 
Traumatismo ocular 
Corpos estranhos oculares 
 
(Dr. Miguel Ruão, CHEDV) 
 

 
11:00h – 11:30h 

 
Intervalo 
 
 

11:30h – 13:30h Urgências em Cirurgia Geral 
Dor abdominal aguda 
Patologia proctológica 
 
(Dr. José Carlos Pereira Pinto, CH Tondela-Viseu, EPE) 
 

 
13:30h – 14:00h 
 

 
Sessão de Encerramento 
 

  

  

 

  

17 de Abril 
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CURSO DE ATUALIZAÇÕES EM MGF – MÓDULO URGÊNCIAS | 11 ª EDIÇÃO – 2021 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO: 

No Módulo Urgências serão discutidos de forma prática e sistematizada os principais 

motivos de urgência em contexto Cuidados de Saúde Primários e a sua abordagem, 

tendo em conta os meios de diagnóstico e tratamento disponíveis nos Centros de Saúde. 

 

ESTRUTURA DO CURSO: 

O curso terá a duração de 30 horas sendo composto por oito sessões. Cada sessão terá 

uma componente teórica seguida de apresentação e discussão de casos clínicos, com 

recurso a televoto.  

As apresentações serão cedidas em suporte digital, aos participantes. 

 

CORPO DOCENTE:  

• Dra. Andreia Costa, CHVNG/E  
• Dr. Fernando Mar, Hospital de Braga 
• Dr. José Carlos Pereira Pinto, CH Tondela-Viseu, EPE 
• Dr. Miguel Ruão, CHEDV 
• Dr. Gustavo Barbosa, CHP 
• Dr. Agostinho Cordeiro, CHEDV 
• Dr. Ricardo Ladeiras, CHVNG/E  
• Dr. Hugo Meleiro, Hospital de Braga 

 

DESTINATÁRIOS:  

O Curso está destinado a qualquer interessado licenciado em Medicina, sendo 

particularmente dirigido a: internos e especialistas de MGF. 

 

  



        
geral@atuamgf.pt 

 

6 

AVALIAÇÃO: 

A obtenção do certificado de avaliação está dependente da realização de um teste de 

avaliação online e da comparência mínima em 85% das sessões.  

O link para o teste ficará disponível durante 48 horas, após o término do curso, sendo 

constituído por 40 questões de escolha múltipla. O certificado com a classificação será 

emitido conforme o desempenho na avaliação.  

A realização do curso completo sem avaliação confere Certificado de presença desde 

que, o participante só tenha faltado, a uma sessão.  

 

INSCRIÇÕES: 

O comprovativo de pagamento do curso, deverá ser enviado, até 48 horas após a 

confirmação da pré-inscrição, para o seguinte e-mail: geral@atuamgf.pt.  

Se o comprovativo de pagamento não for enviado no prazo supra indicado, a sua pré-

inscrição será automaticamente cancelada.  

Após o envio do comprovativo de pagamento, receberá um e-mail, a confirmar a sua 

inscrição no curso.  

Nota: A inscrição efetuada para esta Edição do Curso apenas é válida para a 

correspondente edição, não sendo possível transitar a inscrição efetuada para edições 

futuras.  

 

  

mailto:geral@atuamgf.pt
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DIREITO DE LIVRE RESOLUÇÃO:  

Nos termos do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro, o aplicável aos contratos 

celebrados à distância, o consumidor tem o direito de resolver livremente o contrato, 

no prazo de 14 dias de calendário, sem necessidade de indicar qualquer motivo. Esse 

prazo, inicia-se a partir da data da celebração do contrato.  

Para este efeito, o contrato considera-se celebrado assim que, receber o email de 

confirmação da inscrição.  

A fim de exercer o seu direito de livre resolução, tem de nos comunicar, através do 

email: geral@atuamgf.pt, a sua decisão de resolução do presente contrato por meio 

de uma declaração inequívoca. Poderá utilizar o modelo de formulário de resolução 

(facultado por nós), mas tal não é obrigatório.  

Assim que, recebermos o seu e-mail com o pedido de resolução do contrato, enviar-

lhe-emos, por correio eletrónico, um aviso de receção do mesmo, num prazo máximo 

de 24 horas (dias úteis).  

Para que o prazo de livre resolução seja respeitado, basta que a sua comunicação 

referente ao exercício do direito de livre resolução seja enviada antes do termo do 

prazo de resolução. 

• Efeitos da livre resolução: 

Em caso de resolução do presente contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os 
pagamentos efetuados. 
Esses reembolsos serão efetuados, usando o mesmo meio de pagamento que usou na 
transação inicial, salvo acordo expresso em contrário da sua parte;  

 

FORMATO:  

Online  

HORÁRIO:  

Quinta e Sexta-feira das 9:00h às 19:00h 

Sábado das 9:00h às 13:30h 

CONTACTO: 

Para qualquer esclarecimento, por favor contacte-nos através do seguinte e-mail: 
geral@atuamgf.pt. 
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