
1º Curso Digital da Sociedade Portuguesa de Medicina do 

Adolescente (SPMA-SPP) 

 

Data: 17 a 26 de Setembro de 2020 

 

 

Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente da SPP (SPMA-SPP) 

 

Secretariado:  

Correio eletrónico – spma.spp.2000@gmail.com 

  

Formandos:  

- Público-alvo: Internos de Formação Específica em Pediatria, Internos de 

Formação Específica de outras especialidades, Pediatras, Médicos de Medicina 

Geral e Familiar, Enfermeiros, Psicólogos, Professores.  

 

Custo da Formação: 

 - Sócios da SPMA: 50€ 

 - Não sócios da SPMA: 65€ 

(Aos preços anteriores acrescem 5€ ou 10€ se o formando optar pela formação num 

ou em dois temas extra, respetivamente). 

 

Divulgação: Site SPP, mailing-list e Facebook da Sociedade Portuguesa de Medicina 

do Adolescente da SPP 

 

Características do Curso: 

O Curso terá uma modalidade online (com disponibilização de vídeos e das 

apresentações em formato pdf) e dois momentos síncronos: 

• a) 17 a 24/09/2020: Os conteúdos estarão disponíveis a partir do dia 

17/9/2020 através da plataforma ou e-mail (a definir), podendo o formando 

aceder aos mesmos a qualquer hora; 

• a.1) Temas base: 1) Desenvolvimento biopsicossocial, 2) Exame Físico, 3) 

Questões Éticas e Legais, 4) Entrevista Clínica. 

• a.2) Temas extra (opcionais): 2 temas de entre os mais escolhidos pelos 

inscritos no curso (seleção dos 2 temas até 31/07/2020) 

 

b) Dois dias de telepresença (25 e 26 de Setembro de 2020): 

● 25/ 9/ 2020: Sessão síncrona de discussão da matéria do curso com os 

formadores, através da plataforma digital (horário: 19 às 20 horas) 

 

● 26/ 9/ 2020: Sessão síncrona de casos clínicos interativos com perguntas e 

votação em direto, através da plataforma digital (horário: 10 às 11 horas) 

 

● 26/ 9/ 2020: No final da sessão de casos clínicos, haverá uma avaliação de 

conhecimentos realizada em plataforma online (horário: 11 às 12 horas) 
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A aprovação neste curso dependerá da percentagem de acertos da avaliação 

(mínimo de 75%). 

As candidaturas são feitas exclusivamente online, desde o dia de publicação deste 

documento na página da SPP até ao final do dia 13 de setembro de 2020. Para 

proceder à inscrição deverá preencher o formulário abaixo indicado. 

https://forms.gle/vesZJeGge1FAx28X9  

Após essa data receberá um correio eletrónico confirmando se a sua inscrição foi 

aceite, altura em deverá proceder ao pagamento do valor de inscrição por 

Transferência Bancária – IBAN PT50 0269 0360 0020 7757 5982 3 (Bankinter).  
 

Deverá enviar e-mail com o comprovativo para spma.spp.2000@gmail.com, 

indicando o nome do formando a que se refere o pagamento. Pedimos que no 

momento da transferência incluam o nome do participante no comprovativo 

para facilitar a identificação do mesmo.  

 

 

Em caso de desistência:  

- Até 13 de Setembro de 2020 haverá lugar a reembolso de 35€  

- Após 13 de Setembro de 2020 não haverá lugar a reembolso do valor da 

inscrição 
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