
13 e 14 de maio
Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa

CONGRESSO 
SPSIM 
RIEM

20
22
|



CURSOS E WORKSHOPS | SPSIM|RIEM 2022

O QUE ESPERAR DA EVIDÊNCIA EM EDUCAÇÃO 
MÉDICA (BEME) VS. EM MEDICINA (COCHRANE)? 
Dicas para uma rápida revisão sistemática de sucesso

A BEME (Best Evidence Medical Education) Collaboration, com mais
de 70 revisões publicadas e 22 em desenvolvimento é líder no apoio à
síntese da evidência para apoiar docentes, escolas médicas e outros
stakeholders na tomada de decisões com base na evidência.

Este workshop pretende apresentar a BEME Collaboration, discutir o
que podemos esperar da evidência em Educação (BEME) quando
comparada com a evidência em Medicina (COCHRANE) e iniciar a
audiência ao processo de escrita de uma Revisão Sistemática em
Educação médica ou em outras áreas da Saúde.

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Madalena Patrício (patricio@medicina.ulisboa.pt)
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 12h00
Duração: 3 horas
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OFICINAS DE DADOS
Contribuições da Bioestatística para a investigação em 
Educação Médica

Cada vez mais, a destreza na leitura e correta interpretação de
informação estatística está a captar a atenção dos profissionais da
área da saúde. A preparação de dados, a organização matricial da
informação e a codificação de variáveis são procedimentos
imperativos para o sucesso das análises estatísticas.

Neste workshop, vamos dar exemplos de preparação e codificação
de bases de dados, com aplicações em software estatístico e
baseados em exemplos relacionados com a saúde.

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Ana Marreiros (ammarreiros@ualg.pt)
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 8h30 – 10h00
Duração: 1 hora e 30 minutos
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COMO INTERPRETAR UM P-VALUE? 
Exemplos nas ciências da saúde 

A crescente discussão sobre a utilização inadequada de testes
estatísticos em estudos de natureza clínica, e outras aplicações na
área da saúde, tem levado alguns investigadores a pronunciarem-se
sobre a possibilidade de se utilizar formas alternativas de resultados
estatísticos relevantes, sem necessidade de utilização do conceito de
“significativo” associado à designação de p-value.

Este workshop pretende desmistificar o conceito de p-value nas
áreas de investigação clínica e de educação médica, potenciando
maior literacia em estatística aplicada nestes campos do conhe-
cimento.

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Ana Marreiros (ammarreiros@ualg.pt)
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 10h30 – 12h00
Duração: 1 hora e 30 minutos
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BOAS PRÁTICAS NA ELABORAÇÃO DE 
PERGUNTAS DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
Workshop hands on

Os testes de avaliação são importantes no processo de ensino-
aprendizagem e devem estar sujeitos a critérios de validade,
fiabilidade, praticabilidade e aceitabilidade.

As perguntas dos testes de escolha múltipla são uma ferramenta
eficaz para avaliar diferentes níveis de resultados da aprendizagem. A
chave para tirar partido destes pontos fortes é a construção de bons
itens de escolha múltipla.

Com base nas evidências científicas, vamos discutir em conjunto os
erros frequentemente cometidos na construção dos itens e como
podemos melhorar a qualidade das avaliações de escolha múltipla.

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Ana R. Gouveia (anagouveia@fcsaude.ubi.pt)
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior

Mafalda Fonseca (mfonseca@fcsaude.ubi.pt)
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 12h00
Duração: 3 horas
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA MELHORAR A 
RETENÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
O que nos dizem a evidência e as teorias dos processos 
cognitivos? 

Neste workshop poderá encontrar algumas respostas que a ciência dos
processos cognitivos e da aprendizagem vem dando aos desafios que se
colocam aos docentes:

• O que posso saber sobre a arquitetura dos processos cognitivos da
memória e da aprendizagem para melhorar os resultados de
aprendizagem dos meus alunos?

• Que estratégias pedagógicas estão ao meu alcance para tornar mais
eficazes e eficientes as suas aprendizagens, nos diferentes contextos e
tipos de aula, de acordo com a mais recente evidência científica
disponível?

• Como conceber e planificar estratégias e técnicas pedagógicas
adaptadas especificamente às minhas aulas e aos meus alunos, baseadas
na teoria cognitiva da aprendizagem?

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Hugo Camilo (hconceicao@fmed.uc.pt)
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 10h00 – 12h00
Duração: 2 horas
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PERFORMANCE TEATRAL E ENSINO MÉDICO
Treino e investigação sobre o doente simulado

O doente simulado com prática e formação está apto a lidar com as
necessidades pedagógicas específicas dos estudantes de Medicina e
dos profissionais de saúde, sobretudo as necessidades relacionadas
com a comunicação, profissionalismo e o bem-estar físico e psicoló-
gico do doente. Com este workshop pretende-se discutir questões tais
como:

• Qual o papel da performance teatral enquanto meio de otimi-
zação do ensino médico?

• Quais as estratégias performativas a eleger para adequar o doen-
te simulado às necessidades pedagógicas?

• Que tipo de doentes simulados e com que formação para o ensino
de soft skills?

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Margarida Figueiredo Braga (mmfb@med.up.pt)
Faculdade de Medicina Universidade do Porto

Vasco Pinto De Almeida (vasco.almeida.mcc@gmail.com)
Faculdade de Medicina Universidade do Porto

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 10h30
Duração: 1 hora e 30 minutos
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COMO ABORDAR A ÉTICA E A INTEGRIDADE 
NO ENSINO MÉDICO
Investigação, boas práticas e casos de fraude 

A integridade é um dos preceitos mais nobres da academia, sendo
fundamental no ensino e na investigação. De acordo com o Centro
Internacional de Integridade Académica, a integridade assenta em seis
valores fundamentais: honestidade, confiança, justiça, respeito,
responsabilidade e coragem.

Este workshop tem como principal objetivo sensibilizar docentes e
investigadores para a importância da integridade e da ética no meio
académico e na investigação, capacitando-os com conhecimentos e
estratégias que permitam transmitir estes valores a estudantes e
colaboradores.

REDE DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MÉDICA (RIEM)
Laura Ribeiro (lribeiro@med.up.pt)
Faculdade de Medicina Universidade do Porto

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 12h00
Duração: 3 horas
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SOS PEDIATRIA
Emergências Pediátricas

O uso da simulação como ferramenta pedagógica permitiu revolu-
cionar o treino de situações clínicas complexas e de elevado risco:
através da imersão num cenário simulado, controlado e seguro, os
participantes têm oportunidade de aprender com os seus erros.

As situações de doença súbita ou acidente na população pediátrica
requerem cuidados especializados e atempados. A capacitação dos
profissionais de saúde e o trabalho de equipa é essencial para um
outcome clínico favorável.

Este workshop aborda Emergências Pediátricas comuns através de
cenários de simulação de alta fidelidade. Os participantes serão
também estimulados a praticar o trabalho em equipa, liderança e
capacidade de comunicação.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE SIMULAÇÃO APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE (SPSIM)
Pedro Garcia (presidente@spsim.pt)
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 11h00
Duração: 2 horas



CURSOS E WORKSHOPS | SPSIM|RIEM 2022

ERRO MÉDICO
Uma abordagem baseada em Simulação Biomédica

Os Erros Médicos representam um sério problema de saúde pública e
uma ameaça à Segurança do Doente. O relatório To Err is Human
concluiu que, só nos EUA, morriam, por ano, entre 44.000 e 98.000
doentes por erros evitáveis.

O reconhecimento do erro e a reflexão sobre a sua origem e formas
de prevenção são fundamentais.

Este curso pretende explorar os tipos de Erros Médicos mais
frequentes, as suas causas e identificar estratégias que permitam
minimizá-los.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE SIMULAÇÃO APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE (SPSIM)
José Luís Ferreira (jlferreira@netcabo.pt)
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 12h00
Duração: 3 horas
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CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA
Uma Abordagem Laparoscópica

A Cirurgia Minimamente Invasiva e em particular a modalidade da
laparoscopia têm adquirido um papel cada vez mais relevante nas
ultimas décadas, seja por permitir uma melhor recuperação pós-
operatória, seja pela possibilidade de realizar cirurgias mais
complexas com menor taxa de complicações. Para a boa utilização
destas técnicas é fundamental o treino de diversas habilidades
nomeadamente a perceção visuo-espacial e a sincronização visão-
mão.

Neste workshop irá ser feita uma abordagem teórica e prática
simultânea através de diversas atividades dinâmicas na perspetiva
de estimular as capacidades necessárias à pratica de cirurgia
laparoscópica.

FIRST TOUCH ACADEMY
Mário Rui Gonçalves (info@lap-school.com)
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 | 9h00 – 11h30
Duração: 2 horas e 30 minutos



Mais informações e inscrições
www.spsim.pt/congresso-spsim-2022


