
 
 
 
 

 III Curso de Formação de Formadores  
em Anestesiologia (CuFF-A)  

 
 
 
 

O ensino em Anestesiologia constitui um elemento vital para garantir a 

qualidade na prestação dos cuidados de saúde e a segurança de todos os 

doentes acompanhados pelos anestesiologistas. A formação dos internos é 

orientada por especialistas com graus diferentes de envolvimento no ensino 

académico. As orientações da Ordem dos Médicos caminham no sentido de 

promover a tutela de internos apenas por formadores acreditados.  

 

Apesar de a grande maioria dos orientadores de formação promoverem a sua 

própria formação contínua, muitas vezes não têm acesso a cursos que lhes 

forneçam ferramentas para potenciarem a formação/educação dos outros.  

Na tentativa de colmatar esta necessidade, a SPA tem vindo a desenvolver, ao 

longo dos últimos dois anos, o Curso de Formação de Formadores em 

Anestesiologia (CuFF-A), um curso de três dias para Especialistas em 

Anestesiologia com o objetivo de melhorar as suas capacidades de ensino. Este 

curso é baseado no Teach The Teachers Course da Sociedade Europeia de 

Anestesiologia, e é lecionado por anestesiologistas que se formaram nesse 

curso (anestesiologistas acreditados pela ESA como formadores). Ambos os 

cursos tiveram uma avaliação extraordinariamente positiva pelos formandos, 

pelo que resolvemos continuar este projeto e avançar para o III CuFF-A, que 

este ano decorrerá em Setúbal, nos dias 16 a 18 de maio. 

 

Objetivos do curso? (no final do curso, é suposto o formando:)  

 Organizar e realizar sessões formais e informais de ensino de forma eficaz  

 Utilizar uma abordagem sistemática no ensino de técnicas práticas  

 Observar o desempenho dos internos e estudantes e saber dar feedback  

 Ter uma abordagem global na conceção e execução de um Programa de 

Ensino Anestésico  



 Compreender os princípios de avaliação  

 Desenvolver programas educacionais e implementar mudanças  

 

Quem deve participar no curso?  

 Especialistas em Anestesiologia com funções atribuídas de orientador de 

formação / coordenação de Internato 

 Especialistas em Anestesiologia que poderão vir a ter funções atribuídas de 

orientador de formação  

 

Como funciona?  

O curso é ministrado como uma série de simpósios e workshops. É altamente 

interativo e grande parte do trabalho é feito pelos formandos, com facilitação pelo 

corpo docente. Cada formando fará duas apresentações formais (uma 

apresentação pessoal e um caso clínico) e receberá feedback sobre o seu 

desempenho.  

O curso decorrerá entre as 10:00h do dia 16 e as 18:00h do dia 18 de Maio de 

2019.  

No final, será emitido certificado a todos os que tiveram uma presença física 

superior a 95% do tempo.  

 

Como me posso inscrever no curso?  

A inscrição é feita, via formulário no Site da SPA http://www.spanestesiologia.pt/ 

até 31 de Março de 2019.  

Após o preenchimento do formulário deve anexar um CV tipo europeu (máx. 3 

páginas) e enviar para Secretariado da SPA (spa@spanestesiologia.pt).  

O processo de seleção demorará menos de uma semana, de forma a garantir 

que com pelo menos um mês de antecedência lhe sejam enviadas as 

orientações (trabalho de casa prévio) para o curso. 

A formação é limitada a 25 lugares.  

 

 

 

 



Qual o custo do curso e o que engloba?  

O curso tem um custo de 250,00 € que compreende: 3 dias de curso, com todo 

o material pedagógico necessário; 3 almoços de trabalho e 6 coffee-breaks. 

Optámos por não incluir alojamento, tornando o curso mais acessível e 

permitindo a cada um escolher o local ou optar por ficar no próprio domicílio. 

Esta foi uma sugestão de melhoria que surgiu da avaliação do 1º curso. 

 

Corpo Docente:  

 Dra. Filipa Lança (coordenadora) 

 Dra. Carmen Oliveira  

 Prof. Dra. Joana Mourão 

 Prof. Dr. Manuel Vico 

 Dra. Marta Azenha  

 Dr. Vitor Oliveira  

 


