
I Curso  
Intensivo de 
Obstetrícia e 

Pediatria 
para Medicina Geral 

e Familiar

2 a 4 NOV.´17

Teatro Municipal de Portimão
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É com muito gosto que os Serviços de 
Obstetrícia e Pediatria da unidade de Portimão 
do Centro Hospitalar Universitário do Algarve  
em parceria com a Associação de Formação 
e Investigação da Maternidade do Barlavento 
Algarvio (AFIMBA) apresentam o seu evento 
para o ano de 2017. 

À semelhança do Curso Intensivo de 
ginecologia geral, realizado no ano passado, 
esta formação intensiva é dirigida aos colegas 
de medicina geral e familiar, internos e 
especialistas, da região do Algarve e restantes 
regiões do país.   

Este curso tem a duração de 30 horas de 
formação e conta com avaliação final. 

2 Nov.
08:30 | Abertura e introdução ao curso 

Mesa I
09:00 | Rotinas na pré-conceção
09:20 | Rotinas na gravidez
09:40 | Critérios de referenciação
10:00 | Fármacos na gravidez
10:20 | Datação na gravidez

Coffee-Break

Mesa II
11:00 | Vacinação na gravidez
11:20 | Conselhos e Mitos
11:40 | Exercício físico e dieta e nutrição na 

gravidez
12:00 | Aconselhamento acerca de 

diagnóstico pré-natal
12:00 | SIMPÓSIO –Teste de diagnóstico pré 

natal não invasivos

Almoço

Mesa III
14:00 | Alterações ginecológicas da gravidez
14:20 | Alterações cardiovasculares da 

gravidez
14:40 | Grávida com hipertensão
15:00 | Alterações hematológicas da gravidez
15:20 | Alterações urinárias da gravidez
15:40 | Alterações digestivas da gravidez

Coffee-Break

Mesa IV
16:30 | Alterações endócrinas na gravidez
16:50 | Grávida com diabetes
17:10 | Alterações dermatológicas na gravidez
17:30 | Alterações músculo-esqueléticas na 

gravidez

Avaliação 1º dia

3 Nov.
Mesa I
09:00 | Emergência em saúde materna
09:20 | Aconselhamento no parto vaginal
09:40 | Aconselhamento na cesariana
10:00 | Consulta pós parto
10:20 | Contraceção pós-parto

Coffee-Break

Mesa II
11:00 | Alterações psiquiátricas no pós-parto 
11:20 | Amamentação – aconselhamento
11:40 | Amamentação – alterações patológicas
11:40 | SIMPÓSIO – criopreservação de 



células estaminais
Almoço

Mesa III
14:00 | Avaliação do recém nascido
14:20 | Avaliação do crescimento estato- 

-ponderal
15:00 | Alimentação no primeiro ano de vida
15:20 | Ortopedia infantil - principais 

problemas

Coffee-Break

14:20 | Curvas de crescimento e percentis
14:40 | Plano nacional de vacinação
15:00 | Vacinas extra plano
15:20 | Alimentação com leite adaptado no 

primeiro ano de vida

Coffee-Break

Mesa IV
16:30 | Febre
16:50 | Principais infeções respiratórias em 

pediatria
17:10 | Antibioterapia em pediatria

Avaliação 2º dia

4 Nov.
Mesa I 
09:00 | Patologia gastrointestinal mais 

frequente em pediatria 
09:30 | Sibilância recorrente e asma 
10:00 | Exantemas em idade pediátrica 
10:30 | Utilização de dispositivos eletrónicos 

na infância 

Coffee-Break

Mesa II 
11:30 | Programa nacional de vacinação 
11:50 | Vacinas extra programa nacional de 

vacinação 
12:10 | SIMPÓSIUM – Vacinação HPV

Almoço

Mesa III
14:00 | Exame ginecológico na infância e na 

adolescência 
14:20 | Malformações uterinas quando 

suspeitar? 
14:40 | Hirsutismo e acne 
15:00 | Anomalias da puberdade 
15:20 | Hemorragia uterina anómala em idade 

pediátrica 

Coffee-Break

Mesa IV
16:30 | Contraceção na adolescência
16:50 | Vaginites na infância e na 

adolescência 

Lançamento livro Ginecologia 

Avaliação 3º dia 

Sessão de encerramento 



+ info.
www.chalgarve.min-saude.pt

Organização: 
Serviço de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria - Portimão
Associação de Formação e Investigação da Maternidade do Barlavento Algarvio (AFIMBA)
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