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MEDICINA INTENSIVA
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10 jan a 18 dez. 2020
Coordenação
Professor Doutor Fernando Nolasco
Prof. Doutor Rui Paulo Jinó Moreno

30 ECTS

Este curso tem um caráter no âmbito do conhecimento no domínio das ciências
da saúde e da vida, não habilitando à prática de qualquer atividade médica por
parte de quem não esteja inscrito na Ordem dos Médicos

Organização

Destinatários

Metodologia
de Avaliação

Intensiva ajude a criar as bases para a prática de uma Medicina
Intensiva/Medicina de Emergência de Qualidade – em todas as suas
vertentes, da investigação à clínica – com forte ligação académica e
aos outros saberes e competências cultivados pela NOVA Medical
School|Faculdade de Ciências Médicas.

Médicos com aproveitamento de pelo menos 2 anos de especialidade
primária, relacionada com a área da Medicina Intensiva (por exemplo
Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, Medicina de Emergência,
Anestesiologia, Cirurgia, etc.).
A avaliação será contínua. A classificação final resultará da média
aritmética das classificações obtidas nos testes de escolha múltipla
a realizar no final dos vários módulos; apenas a classificação final
será arredondada às unidades.

Plano
Curricular
Calendário

Informações
Gerais
Apresentação

A Medicina Intensiva, nascida nos anos 50, na sequência da
epidemia de poliomielite, estabeleceu-se, cresceu e desenvolveuse como uma área autónoma do saber, com forte pendor hospitalar,
que:
• Apresenta um corpo de conhecimentos próprios, tendo por
base a monitorização intensiva e o suporte do doente grave com
falências orgânicas potencialmente reversíveis;
• Possui um conjunto de gestos técnicos, necessários para fins
diagnósticos, de vigilância, orientação e terapêutica;
• Assenta num modelo próprio de atuação prática, com base no
conceito de “know how, why and when” complementado por
uma estratégia de avaliação contínua;
• Implementou novas regras de organização que, ultrapassaram as
paredes da UCI, interagindo com outros Serviços, mudando as
práticas e os processos hospitalares;
• Colabora ativamente na formação e atuação em situações de
urgência/emergência e em situações de catástrofe.
Pretende-se que o discente aprenda, numa perspetiva de forte cariz
clínico, os princípios e práticas da Medicina Intensiva, de modo a
poder criar nos seus locais de trabalho núcleos de investigação e
de excelência, interconectados em rede, que contribuam de modo
decisivo para a qualidade dos cuidados prestados.
É nosso objetivo que esta edição de pós-graduação em Medicina

A iniciar em janeiro de 2020, o programa encontra-se dividido em
7 módulos: Módulo 1, 3 e 6 coordenados pelo Prof. Doutor Rui
Moreno; Módulo 2 pela Prof. Doutora Ana Luísa Papoila; Módulo
4 pela Drª. Susana Afonso de Carvalho e Módulo 5 e 7 pelo Dr.
Ricardo Matos.
ECTS | 30
Regime de faltas | 75% de presença obrigatória. A assiduidade será
registada em folhas de presença em cada sexta-feira. Ao sábado
haverá 2 folhas de presença: uma para a manhã e outra para a
tarde.
Data de início | 10 janeiro 2020
Data limite de candidatura | 28 novembro 2019
Horários | Sextas-feiras das 16h00 às 20h00
Sábados das 09h00 – 13h00 e das 14h00 – 18h00
Numerus Clausus | mínimo 17 | máximo 30
Pré-inscrição | 51,00€
Inscrição | 35,00€
Frequência | 1.800,00€
Frequência com desconto (antigos alunos graduados pela NMS| FCM ) 1.530,00€
(vagas limitadas)
Seguro escolar | 14,00€

