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1. OBJETIVOS GERAIS 

Adquirir conhecimentos e competências básicas relacionadas com as patologias mais 

frequentes na criança e no idoso. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este módulo visa dotar os formandos de capacidades nas seguintes linhas de ação: 

o Identificar manifestações clínicas das patologias mais frequentes do foro digestivo 

e reumatismal e respetivas formas terapêuticas. 

o Identificar manifestações clínicas das patologias mais frequentes do foro 

respiratório, cardíaco, nervoso, metabólico e dermatológico e respetivas formas 

terapêuticas. 

3. CONTEÚDOS PRAGRAMÁTICOS 

o Doenças do foro digestivo  

o Colites  

o Disquinésias biliares  

o Doenças do foro reumatismal  

o Osteoartrose  

o Artrite reumatóide não reactiva  

o Espondilite anquilosante  

o Fibromialgia reumática  

o Lúpus eritematoso disseminado (LED)  

o Doenças do foro respiratório  

o Asma  

o Doença pulmonar obstrutiva crónica (dpoc)  

o Sinusite  

o Rinites  

o Faringites  

o Doenças do foro cardíaco  

o Insuficiência cardíaca  

o Doenças do foro nervoso  

o Acidente vascular cerebral (avc)  
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o Doenças do foro metabólico  

o Diabetes  

o Ácido úrico  

o Litíase renovesical  

o Doenças do foro dermatológico  

o Psoríase  

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Público geral. 

 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de atualização. 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Formação E-learning  

 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O curso será dividido em sessões e está de acordo com as especificações e os 

standards de e-learning. Além disso, estará sempre disponível, podendo o formando 

aceder aos seus conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com a sua 

disponibilidade, não necessitando, por isso, de interromper o seu horário de trabalho 

normal. Os conteúdos do curso são disponibilizados, na sua totalidade, na plataforma 

e-learning. Ao formando é, assim, possível frequentar o curso desde o dia em que tem 

início até ao último dia de formação. Este curso possui tutoria assíncrona e síncrona. 

Na tutoria online assíncrona o formando tem o apoio do tutor ou formador responsável, 

que responderá às suas questões ou esclarecerá as suas dúvidas através de emails, 

no prazo máximo de 48horas, após a recepção dos mesmos.  
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9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

ü Avaliação inicial: através de uma atividade diagnóstica 

ü Contínua: através do registo da participação nas atividades disponibilizadas 

ü Final: através de teste escrito de escolha múltipla disponibilizado na plataforma 

Moodle. 

 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Plataforma Moodle, acesso internet, recursos disponibilizados pelo formador. 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Plataforma e-learning http://www.cefolgest.pt/moodle/  

 

12. VALOR 

30 euros (Isento de IVA)  


