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FORMAÇÃO FINANCIADA NO ÂMBITO da Tipologia de Operação 3. 30 - Formação de Profissionais do Setor da Saúde (2019-2021) – CENTRO (Coimbra) 

 
Designação da Ação Formativa (carga horária/horas) - Destinatários 
Descrição / Conteúdos 

 
1C-Comunicação com o Doente (9h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- dotar os Profissionais de Saúde de competências e ferramentas para a excelência da comunicação com o Doente, compreender a relevância da Teoria da Comunicação, contextualizando-a na Comunicação/Relação com o 
Doente.  
Desenvolver metodologias, estratégias, ferramentas que suportam a comunicação excelente/eficiente com o Doente.  
Modelos, Princípios, Leis, Axiomas, Mitos, Realidades da Comunicação Humana/Clínica 
Dicionário de Competências  
Comunicacionais e Relacionais 
Variáveis Interpessoais e Fatores Promotores da Eficiência na Comunicação com o Doente e Família.  
O Poder das Palavras e a Relevância do Não-Verbal. 
Ferramentas de Comunicação, Assertividade, Empatia, Foco.  
Perfis Comportamentais e Comunicação com o Doente. 
Comunicação com o Doente no Conflito, na Gestão da Expetativa, nas Más Notícias. 
Comunicação com o Doente 

 
2C-Diabetes na Criança e Jovem (20h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos sobre Diabetes e seu impacto na vida da criança/adolescente. Conhecer o programa nacional para a diabetes; 
-Compreender os diferentes tipos de diabetes – patogenia, padrão epidemiológico, medidas de prevenção e diagnóstico; 
-Conhecer novas formas de tratamento e controle da doença; 
-Conhecer os mecanismos de controlo não farmacológico da diabetes; 
-Conhecer os vários métodos e indicações da monitorização, controlo da glicémia; 
-Compreender impacto psicológico da doença no quotidiano da criança/jovem e pais. 
Plano nacional para a diabetes; 
-Metas na saúde a 2020; 
-Diabetes Millitus tipo 1 e 2 – patogenia, prevenção e diagnóstico. 
-Diabetes Millitus tipo 2-especificidades na criança/jovem 
-Processo de monitorização dos valores de glicemia e a criança nas diferentes idades; 
-Manuseamento e indicações dos diferentes tratamentos- insulinoterapia por múltipla infecçao e bomba de insulina-Restrições e contra-indicações 
-Noções nutrição na criança/jovem diabética; 
-Planos alimentares adaptados; 
-A diabetes e a atividade física na criança; Acompanhamento multidisciplinar na diabetes; 
-A criança diabética e a escola;  
-Comunicação e imagem na criança diabética; 
-Fatores de autoexclusão; 

 
3C-Biópsia guiada por TC (8h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Radiologia 
Objetivos- proporcionar conhecimentos e competências para a execução de biopsias, identificar técnicas de biopsia transtoracica e reconhecer a importância na abordagem ao doente. 
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4C-Comunicação Assertiva e Resolução de problemas (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- dotar Profissionais de Saúde de competências, técnicas, ferramentas de Assertividade e de Resolução de Problemas.  
Desenvolver a assertividade e as metodologias, técnicas, estratégias, ferramentas da comunicação assertiva.  
Desenvolver o ®C.H.Á. e as metodologias, técnicas, estratégias, ferramentas de resolução de problemas.  
Módulo 1 
Assertividade  
e Comunicação Assertiva  
Assertividade? Da Teoria à Prática.  
Sou um Assertivo? Diagnósticos e Análises de Perfil Comportamental 
Competências, Autoconfiança, Autocontrolo e Autorregulação 
Como Comunicam os Assertivos? Técnicas e Ferramentas   
Módulo 2  
Assertividade  
e Resolução de Problemas  
Estilos de Resolução de Conflitos:  
Diagnósticos e Análises de Perfis  
Anatomia e Administração de Conflitos e Comunicação Assertiva 
Ferramentas para a Resolução e Gestão Construtiva de Problemas, Palavras Potenciadoras de Diálogos 
e a Não-Verbalidade Assertiva  

 
5C-Preparação do Contexto Domiciliar nos Cuidados Continuados Integrados (32h) - Profissionais de saúde- TSDT / Terapia Ocupacional 
Objectivo- Analisar, avaliar e identificar os elementos facilitadores dos fatores ambientais a nível de edifícios e equipamentos que permitam à pessoa o desempenho e a participação o mais autónoma possível nas atividades tais como 
cuidados pessoais, mobilidade, comunicação e vida doméstica 
- Propor soluções para criar condições para eliminar ou diminuir as barreiras existentes entre o ambiente e a pessoa 
- Sensibilizar e dotar de competências o prestador de cuidados, para um retorno a casa /família tranquilo e inclusivo 

1. Acessibilidade 
1.1 Conceitos 
1.2 Dimensões  
1.3 Perspetiva Histórica 
1.4 Legislação em Vigor 
1.5 Normas Técnicas  
1.6 Avaliação de Contextos 

2. Design Universal 
2.1 Conceitos 
2.2 Princípios 
2.3 Exemplos Práticos 

3. Produtos de Apoio 
3.1 Conceitos 
3.2 Perspetiva Histórica 
3.3 Classificação ISSO 

4. Prestador de Cuidados às Pessoas com Dependência Funcional 
4.1 Papel esperado 
4.2 Os cuidados centrados na pessoa  
4.3 Os cuidados nas atividades da vida diária 
4.4 Os cuidados no Cuidador 

5. Estudos de caso 
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Exercícios Práticos 

 
6C-Serologia Viral nas Ciências da Transfusão e Transplantação (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Análises Clínicas 

 
7C-Cibersegurança em Contexto de Trabalho (10h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivos- sensibilizar os cidadãos, enquanto trabalhadores de uma organização, para os perigos associados ao uso desprotegido da Internet e promover boas práticas e a adoção de comportamentos adequados para se tornarem 
cidadãos ciberseguros, desenvolver competências enquanto utilizador do ciberespaço para que se sinta apto a utilizá-lo de forma segura, aprender as rotinas e comportamentos adequados para manter a sua segurança e prevenir 
incidentes de cibersegurança. 
Módulo 1 – Posto de Trabalho 

• Identidade (palavras-passe e outras credenciais de acesso) 

• Acessos, redes e navegação 

• Comportamento social 
As Ciberameaças mais comuns 
Módulo 2 – Exterior/Posto doméstico em contexto de trabalho – breve abordagem 

• Identidade 
Acessos, redes e navegação 
Cibersegurança em Contexto de Trabalho 
Esta formação pretende, 
-Sensibilizar os cidadãos, enquanto trabalhadores de uma organização, para os perigos associados ao uso desprotegido da Internet e promover boas práticas e a adoção de comportamentos adequados para se tornarem cidadãos 
ciberseguros. 
-Desenvolver competências enquanto utilizador do ciberespaço para que se sinta apto a utilizá-lo de forma segura. 
-Aprender as rotinas e comportamentos adequados para manter a sua segurança. 
- Prevenir incidentes de cibersegurança. 
No final do curso o formando deve ser capaz de: navegar na Internet de forma segura, gerir e proteger as suas credenciais (e dados pessoais), diminuindo os riscos de acesso indevido por desconhecidos, reagir de forma adequada às 
ciberameaças, como o Phishing e o Ransomware. E proteger os seus equipamentos eletrónicos utilizados para aceder a plataformas de trabalho (e que tantas vezes contêm dados pessoais de utentes). 

 
8C-Tuberculose (25h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos sobre Tuberculose no que concerne ao seu enquadramento nas políticas de saúde atuais. 
Conhecer o programa nacional para o VIH/SIDA enquanto plano nacional de saúde prioritário; 
-Compreender os diferentes tipos de tuberculose – patogenia, vias de transmissão, padrão epidemiológico, medidas de prevenção e diagnóstico; 
- Conhecer os princípios orientadores do tratamento da Tuberculose Pulmonar e promoção na adesão ao tratamento; 
- Identificar populações vulneráveis e conhecer as estratégias de intervenção mais adequadas; 
-Compreender o impacto pessoal da doença. 
Plano nacional para Tuberculose; 
 -Relatórios atividades nacionais no âmbito da Tuberculose; 
-Plano ação 2019-2020. 
-Padrão Epidemiológico da Tuberculose a nível nacional e internacional; 
-Tuberculose – doença de declaração obrigatória; 
-Tuberculose Pulmonar, Tuberculose Ganglionar, Tuberculose óssea - características, sintomatologia, tratamento, formas de transmissão, prevenção e diagnóstico. 
-Meningite Tuberculosa;  
-Outros tipos de Tuberculose de baixa prevalência. 
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-Meningite Tuberculosa;  
-Outros tipos de Tuberculose de baixa prevalência; 
- Tuberculose Pulmonar e HIV; 
-Tuberculose multi-resistente. 
-Novas orientações para a vacina BCG. 
-Plano Nacional Rastreio e diagnóstico da Tuberculose no SNS; 
-Linhas orientadoras no diagnóstico da Tuberculose; 
-Políticas de saúde pública e rastreio comunitário. 
-Como rastrear populações de risco; 
-Linhas orientadoras para o tratamento da Tuberculose;  
-Normativa para o tratamento de Tuberculose Pulmonar e Tuberculose multirresistente; 
- Fatores de risco e fatores de proteção para as populações vulneráveis; 
- Dinâmicas de transmissão de tuberculose numa comunidade. 
Tuberculose – morbilidade/mortalidade; 
-Promoção da saúde numa perspetiva multidisciplinar;  
-Impacto psicológico da Tuberculose Pulmonar no dente e na sociedade; 
-Avaliação Final 

 
9C-Ciências da Transfusão e Transplantação (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Análises Clínicas 

 
10C- Gestão do Stress e Trabalho em Equipa (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- Dotar Profissionais de Saúde de competências e ferramentas para prevenção e gestão do stress em contexto laboral.  
Dotar Profissionais de Saúde de competências e ferramentas para Ser ®E.Q.U.I.P.A., para o Trabalho em® E.Q.U.I.P.A.  
Compreender as manifestações do stress, causas e consequências e a sua relação com o Trabalho em ®E.Q.U.I.P.A.  
Reconhecer o impacto dos perfis de personalidade na gestão de situações de stress em contexto de ®E.Q.U.I.P.A.  
Selecionar e Desenvolver as melhores estratégias/ferramentas para enfrentar/prevenir o stress em contexto laboral.  
Adquirir e/ou desenvolver o ®C.H.Á., a atitude e os comportamentos de trabalho em ®E.Q.U.I.P.A.   
Aplicar Ferramentas de Operacionalização do Trabalho em ®E.Q.U.I.P.A. 
Módulo 1 
Stress e Contexto Laboral 
“Ponto de Partida”  
Causas e Consequências do Stress 
Perfis de Personalidade e Stress   
Estratégias Preventivas do Stress  
Stress, Equipa, Organização  
Módulo 2  
Trabalho em E.Q.U.I.P.A. 
Ferramentas Comunicacionais para Gestão Assertiva das Relações Interpessoais na Equipa.  
Objetivos e Responsabilidades no Trabalho em Equipa.  
Ferramentas de Operacionalização do Trabalho em Equipa. 

 
11C-Prescrição e Monitorização de Exercício em Idosos (30h) - Profissionais de saúde- TSDT / Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Objectivo- dotar os formandos com o conhecimento teórico e prático necessário para prescrever programas de exercício físico no idoso, de forma segura e eficaz, tanto em ambiente clínico como em ambiente domiciliar. 
Módulo 1 

▪ Alterações fisiológicas e psicossociais do envelhecimento 
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▪ Screening pré-exercício e análise de risco no idoso 
▪ Técnicas e instrumentos para avaliação da condição física no idoso 
▪ Guidelines atuais para prescrição de exercício no idoso  
▪ Intensidade, volume de treino e monitorização do exercício no idoso 

 Módulo 2 
▪ Exercício no envelhecimento em populações especiais 
▪ Avaliação do idoso - técnicas avançadas 
▪ Treino de força no idoso - técnicas avançadas 
▪ Treino intervalado de alta intensidade no idoso 
▪ Nutrição e exercício no envelhecimento 

 
12C-Reuniões de Trabalho Inteligentes: Reunir para Resultar e Resolver (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- dotar os Profissionais de Saúde de competências e ferramentas, para garantir a condução e liderança de reuniões, compreender a importância e os objetivos das tipologias de reuniões, contextualizando-as na dinâmica 
institucional.  
Desenvolver metodologias, estratégias, ferramentas que suportam a eficiente organização e gestão de reuniões 
Módulo 1 
Conceitos Elementares  
Sobre Reuniões Inteligentes 
“Ponto de Partida”  
Necessidades e Pressupostos 
Definição e Distribuição de Papéis  
Condições-Chave à Motivação  
Módulo 2  
Planeamento e Gestão de Reuniões Inteligentes 
Âmbito, Finalidade, Objectivos  
Participantes, Meios, Recursos 
Convocatória e Agenda  
Eficácia e Produtividade da Reunião e a Gestão do Tempo  
Estratégias, Resultados, Responsabilidades, Compromisso e Follow-Up de Ações  
Módulo 3 
Liderança e Controlo Sobre Reuniões Inteligentes 
Perfis e Estilos de Liderança, Autoridade, Poder, Influência  
Comunicação com Carisma Norteada Para Resultar e Promover Estados Mentais Ideais 
Gestão das Intervenções, dos Fenómenos de Grupo e o Pensamento Grupal  
“Vender uma” Ideia  
Lidar com Pessoas com Comportamentos Difíceis 
Módulo 4 
Gerir Obstáculos à Tomada de Decisão para a  
Produção de Resultados 
Obstáculos à Tomada de Decisão  
Competência, Capacidade, Informação, Preparação, Consenso/Maioria, Envolvimento e Motivação, Conflito e Interesse, Exequibilidade da Decisão 

 
13C-Hepatites Virais (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- Aquisição de conhecimentos sobre as hepatites virais no que concerne ao seu enquadramento nas políticas de saúde atuais, patologia, prevenção, meios de diagnóstico e tratamento. 
Conhecer o programa nacional para as hepatites virais enquanto plano nacional de saúde prioritário e medidas de saúde para o combate as hepatites no panorama nacional e internacional; 
-Compreender os diferentes tipos de vírus da hepatite: HVA, HVB,HVC,HVD e HVE- vias de transmissão, padrão epidemiológico, medidas de prevenção e diagnóstico; 
- Identificar métodos de rastreio comunitário para hepatite B e C; 
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-Reconhecer rede de referenciação para tratamento das hepatites virais; 
-Conhecer os princípios orientadores do tratamento da hepatite C e promoção na adesão ao tratamento. 
-Compreender o impacto pessoal e comunitário de ser portador de hepatites virais e identificar respostas adequadas existentes. 
Plano nacional para hepatites virais; Relatório atividades nacionais no âmbito das hepatites Virais. 
Plano ação 2019-2020. 
OMS e ECDC- conclusões e orientações para o combate às diferentes hepatites; Situação epidemiológica nacional e internacional 
VHA, VHB, VHC, VHD,VHE- Tipo de vírus, características, sintomatologia, tratamento, formas de transmissão, prevenção e diagnóstico; 
VHG- tipo de vírus; 
Hepatites virais –co-infeccão. 
Hepatites virais e outras patologias; Noções básicas de funcionamento hepático;  
Programa Nacional Rastreio e diagnóstico das hepatites no SNS; 
Programas da Sociedade Civil para rastreios e diagnóstico das Hepatites; 
Normativas de referenciação nacionais -como, quando e quem. 
Normas orientadoras para o tratamento da hepatite C de acordo com os grupos de risco e população alvo;  
Programas e projetos para o incentivo e adesão ao tratamento; 
Monitorização de resultados ao tratamento. 
- Hepatites; patologia aguda e cronica – morbilidade/mortalidade; 
-Multidisciplinariedade no acompanhamento da doença;  
-Sociedade e as hepatites; 
-Avaliação final. 

 
14C-Responsabilidade dos Profissionais de saúde (24h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- contribuir para a implementação de novos modelos de prestação de cuidados mais integradores da autonomia e da dignidade da pessoa doente, dotando os seus profissionais de conhecimentos, aptidões e atitudes 
conducentes ao exercício adequado às funções que lhes são confiadas, por forma a potenciar a satisfação das necessidades dos doentes e a boa gestão dos recursos existentes.   
Definição conceptual; 
Definição legal; 
Identificação de dilemas ético-legais; 
Resolução de problemas práticos. 
Pressupostos da responsabilidade civil 
Responsabilidade civil em instituições de saúde públicas 
Responsabilidade civil em instituições de saúde privadas 
Ilicitude e culpa na responsabilidade dos profissionais de saúde 
O Dano Corporal 
O Dano da Perda de chance 
Responsabilidade disciplinar dos profissionais de saúde 
Sistemas alternativos de responsabilidade 
Responsabilidade penal dos profissionais de saúde 
Tipos legais de crime 

 
15C-VIH - Novas Abordagens (44h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivo- Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos sobre o VIH/SIDA no que concerne ao seu enquadramento nas políticas de saúde atuais, patologia, prevenção, meios de diagnóstico e tratamento. 
-Conhecer das novas metas na luta pela irradicação do VIH/SIDA. 
Conhecer o programa nacional para o VIH/SIDA e Tuberculose enquanto plano nacional de saúde prioritário e medidas de saúde para o combate ao VIH no panorama nacional e internacional; 
-Conhecer os desafios éticos e legislação aplicável ao HIV/SIDA; 
-Compreender os diferentes tipos de vírus do VIH - patogenia da infeção, vias de transmissão, padrão epidemiológico, medidas de prevenção e diagnóstico; 
-Conhecer rede de referenciação e tratamento do VIH/SIDA; 
-Conhecer os princípios orientadores do tratamento do HIV/SIDA e promoção na adesão ao tratamento; 
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-Identificar populações vulneráveis e conhecer as estratégias de intervenção mais adequadas; 
-Identificar e conhecer rede de rastreio para o HIV/SIDA na sociedade civil; 
-Compreender o VIH enquanto problema de saúde publica; 
-Identificar factores de descriminação ao portador de HIV e o estigma do rastreio; 
-Compreender a importância da multidisciplinaridade na luta e tratamento do VIH/SIDA. 
Plano nacional para VIH/SIDA;  
-Relatório atividades nacionais no âmbito do VIH/SIDA; 
-Plano ação 2019-2020. 
-Programas Nacionais e internacionais para o HIV/SIDA; 
-Importância da legislação no acompanhamento da evolução da infeção e suas implicações epidemiológicas; 
VIH1 e VIH2- Tipo de vírus, características, sintomatologia, tratamento, formas de transmissão, prevenção e diagnóstico; 
-SIDA – Síndrome de imunodeficiência humana; 
-HIV/SIDA- patogenia da infeção. 
-HIV/SIDA – infeções oportunistas; 
-Co-infecçao: VIH/VHC/VHB; 
-HIV e Tuberculose; 
-HIV/SIDA e outras patologias; 
-Profilaxia da infecção-PrEP e PPE; 
-Programa Nacional Rastreio e diagnóstico do HIV/SIDA no SNS; 
-Programas da Sociedade Civil para rastreios e diagnóstico do VIH/SIDA. 
-Normativas de referenciação nacionais -como, quando e quem. 
-Normas orientadoras para o tratamento e acompanhamento do VIH/SIDA de acordo com os grupos de risco e população alvo;  
-Programas e projetos para o incentivo e adesão ao tratamento; 
-Monitorização de resultados ao tratamento. 
-Diferentes abordagens na prevenção, referenciação e tratamento nas populações alvo de intervenção: grupos prioritários.  
-Objetivos da ONUSIDA para as populações de risco. 
HIV– morbilidade / mortalidade; 
-Promoção da saúde numa perspetiva multidisciplinar;  
-Noções básicas de aconselhamento psicossocial no VIH/SIDA; 
-Impacto psicológico da infeção no portador. 
-Sociedade e o HIV – direitos, deveres e legislação aplicável; 
-Acessibilidade ao Rastreio VIH/SIDA- Anonimo, confidencial e gratuito; 
-Avaliação final. 

 
16C-Intervenção do Fisioterapeuta nos Programas de Reabilitação Respiratória dos Cuidados de Saúde Primários (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Fisioterapeutas 
Objectivo- melhorar as competências dos fisioterapeutas, por forma a integrarem os Programas de Reabilitação Respiratória de acordo com a Orientação Técnica 000/2019 - Programas de Reabilitação Respiratória nos Cuidados de 
Saúde Primários (Conteúdo do programa que integra a Orientação Técnica 000/2019). 

 
17C-Resistência à Terapêutica Oncológica - Abordagem Clínica e Prática (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 
18C-Segurança do Medicamento (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 
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19C-Gestão Logística dos Medicamentos em Contexto Hospitalar (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 
20C- Abordagem Integrada na Diabetes Mellitus Tipo 2 - Avanços Nutracêuticas, Farmacológicos e Modificação de Estilos de Vida (20h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 
21C-Avanços em Psicofarmacologia (20h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 
22C-Segurança e Saúde no Trabalho (20h) - Profissionais de saúde- TSDT 
Objectivos- conhecer o enquadramento legal de segurança e saúde no trabalho; compreender os conceitos de acidente de trabalho e doenças profissionais; identificar os riscos profissionais e as medidas de prevenção e proteção a 
adoptar e Avaliar os riscos profissionais. 
Módulo I Enquadramento legal de SST  
Módulo II – Riscos profissionais e medidas de prevenção e proteção 
Módulo III – Segurança contra incêndios  
Módulo IV – Metodologias de avaliação de riscos profissionais 

 
23C-Angiografia Digital (8h) - Profissionais de saúde- TSDT / Radiologia 
Objectivo- Introdução à angiografia digital 
formação geral: 1° física das radiações; 2° protecção radiológica; 3° princípios básicos da angiografia digital; 4° material e dispositivos utilizados em angiografia, 5° procedimentos e técnicas de neurorradiologia de intervenção, 
radiologia de intervenção e cirurgia vascular; 6° função do técnico de radiologia como membro da equipa multidisciplinar. 

 
24C-Desenvolvimento Profissional nas Tecnologias da Saúde - da Investigação à Prática Clínica (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 

 
25C- Imunohistoquímica: Novos Desafios (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/Analises Clínicas 

 
26C-Experimentação Animal (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 


