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

 

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

Descrição / Conteúdos 

 

1N-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  

 

2N-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. 

 

3N-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 
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• Identidade 

Acessos, redes e navegação 

 

4N-Conciliação da Vida Profissional, Pessoal, Familiar e Gestão do Tempo (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objetivo- promover o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, eliminando, ou minimizando, as tensões entre o trabalho e as outras dimensões da vida das pessoas. Para isso, esta formação pretende capacitar os TSDT 
para uma melhor organização do trabalho e das tarefas, gestão do tempo e da energia, gestão dos horários de trabalho e execução de práticas conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Com isto pretende-se contribuir para a 
criação de ambientes de trabalho saudáveis, positivos, próprios de uma cultura de bem-estar e trabalho produtivo. 

 

5N-Estratégias de Gestão de Tempo (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- explorar métodos e estratégias para a otimização da sua gestão do tempo e planeamento das rotinas diárias, tendo em vista um melhor equilíbrio ocupacional e uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e 
familiar. 

- Conhecer o impacto das dimensões temporais no uso eficaz do tempo  

- Compreender o impacto do equilíbrio ocupacional no bem-estar psicológico e na qualidade de vida 

- Aprender a organizar as tarefas diárias de modo a potenciar a gestão do tempo  

- Aprender a organizar e utilizar sistemas de gestão e acompanhamento do tempo 

1.1. O tempo 

1.2. Dimensões temporais; 

1.3. Ritmos biológicos;  

1.4. Sociotemporalidade;  

1.5. Teoria do Flow;  

1.6. Equilibrio. Ocupacional;  

1.7. Comportamento Assertivo 

1.8. Capacidade de dizer não. 

Dinâmica de grupo: fontes de pressão; conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. 

2.1. Stress e trabalho;  

2.2. Formas de reacção; 

2.3. Tipos de Personalidade; 



 
 

Para mais informações, visite www.stss.pt ou contacte 918 869 509 / formacao@stss.pt 

2.4. Stress e dificuldades na gestão do tempo; 
2.5. Desperdiçadores de tempo;  

2.6. Economizadores de tempo; 

2.7. Prioridades; 

 Sistemas de gestão e acompanhamento do tempo 

 Simulação de planeamento para gestão do tempo 

 

6N-Cuidar de Quem Cuida - Formação em Estimulação Multissensorial: Prevenção e Intervenção na Exaustação do Cuidador (16h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Terapia Ocupacional 

Objectivos- conhecer a importância da Estimulação Multissensorial/Snoezelen em pessoas com diversas patologias e nos seus cuidadores; 

• Experimentar e executar materiais e exercícios destas atividades; 

• Criar novos materiais em grupo; 

Explorar bibliografia relacionada com o tema, escalas de avaliação e fichas de exercícios 

Módulo 1 – Conceitos e teoria 

Módulo 2 – Materiais, prática, criação de sessões e discussão de casos 

 

7N-Comunicação e Saúde (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- explorar métodos e estratégias para a otimização da sua comunicação em diferentes contextos da área da saúde, quer com pares, outros profissionais e doentes, procurando uma melhor conciliação entre a vida 
profissional, pessoal e familiar. 

Explicar a importância da comunicação para o adequado desempenho do profissional de saúde; 

- Identificar as técnicas de comunicação adequadas ao desempenho profissional; 

- Identificar fatores de natureza cultural, familiar e de género que podem interferir na comunicação; 

- Identificar técnicas de comunicação em contextos e com públicos diversificados. 

Teoria da Comunicação 

Princípios da Comunicação na Interação com o utente, cuidador e/ou família 

Comunicação, Multiculturalidade e Género. 

Pilares da interação do profissional de saúde. 
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8N-Primeiros-Socorros (50h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- Saber como funciona o Sistema de Emergência e como transmitir informação; 

- Reconhecer a importância da prevenção de acidentes e de doenças; 

- Identificar os diferentes tipos de acidentes e formas de actuação relativamente às lesões provocadas. 

Transmitir Noções Básicas de Primeiros-Socorros e conhecimentos de Suporte Básico de Vida (SBV); 

- Compreender como é organizado e coordenado o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM); 

- Conhecer a informação a transmitir ao Centro de Orientação dos Doentes Urgentes (CODU); 

- Ser capaz de responder eficazmente a qualquer tipo de situação emergente ou não através de técnicas até à chegada de ajuda diferenciada; 

- Aprender Técnicas de Colaboração/Interajuda com as Equipas de Emergência em Situações Ocorrentes. 

Ser Socorrista, Principios Gerais Socorrismo, SIEM, Anátomo-Fisiologia, Cadeia de Sobrevivência Suporte Básico de Vida Adulto, Posição Lateral de Segurança, Desobstrução das vias aéreas. Exame Primário e Secundário. Bancas Práticas 
Alterações Cárdio- Respiratórias e Estado de Choque. Bancas Práticas 

Hemorragias e Feridas. Bancas Práticas 

Queimaduras e Intoxicações. Bancas Práticas 

Lesões Articulares, Músculo-Esqueléticas e Efeitos do Ambiente. Bancas Práticas 

Traumatismos e Alterações do Estado de Consciência. Bancas Práticas  

Situações de Excepção, Técnicas de Extração, Levantamentos e Rolamentos e Kit Primeiros-Socorros. Bancas Práticas 

Bancas Práticas e Avaliação 

 

9N-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. 
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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; 

 

10N-Auditores Internos de Qualidade (ISO 19011) (17h) - Profissionais de saúde- TSDT   

Objectivos- desenvolver conhecimentos para o planeamento e realização de auditorias internas a sistemas de gestão de qualidade mediante a norma ISO 19011, conhecer e aplicar os requisitos da norma ISO 9001, interpretar a 
norma ISO 19011 e criar um programa de auditorias. 

Módulo I - A Norma NP EN ISO 9001:2015 

Módulo II - A Norma NP EN ISO 19011 

Módulo III – Preparação e realização de auditoria – Simulação 

 

11N-Biopsia Mamária Estereotáxica (8h) - Profissionais de saúde- TSDT / Radiologia 

Objectivos- introdução teórica de biópsia mamária por esterotaxica, reconhecer a importância da biópsia com recurso a mamografia estereotáxica no diagnóstico de patologia mamária e enaltecer o papel do técnico na realização do 
procedimento e da relação deste com a paciente. 

 

12N-Intervenção em Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental: Estimulação Multissensorial / Terapia pela Arte / Estimulação Cognitiva (24h) - Profissionais de saúde- TSDT / Terapia Ocupacional 

Objectivo- aprender conhecimentos básicos da Estimulação Multissensorial/Snoezelen, Terapia pela Arte e Estimulação Cognitiva na intervenção em Saúde Mental, saber utilizar os materiais/equipamentos das atividades da forma 
mais adequada e saber orientar uma sessão a fim de atingir os objetivos predefinidos para a mesma. 
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13N-(Re) Conhecer a Violência Doméstica (30h) -Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivos- conhecer o referencial teórico subjacente ao fenómeno da violência doméstica, dotar os profissionais de saúde de competências de diagnóstico de situações de vitimização durante o exercício das suas funções, 
desenvolver boas práticas de apoio, intervenção e encaminhamento de vítimas de violência doméstica. 

1. Aprofundar os conceitos, as crenças, as formas, os contextos e as dinâmicas inerentes à violência doméstica. 

2. Conhecer a legislação na área da violência doméstica. 

3. Adquirir competências de avaliação e gestão do risco. 

4. Identificar os princípios reguladores e a metodologia da intervenção. 

5. Aplicar as boas práticas no atendimento a vítimas de violência doméstica tendo em conta os aspectos éticos e deontológicos. 

Tipos de violência.  

- Crenças/Mitos/Estereótipos. 

- Violência física, verbal, psicológica e sexual. 

- Contextos, processos, dinâmicas das relações abusivas 

- Enquadramento Penal. 

- Estatuto de vítima. 

- Indeminização à Vítima. 

- Medidas de protecção. 

- Apoio judiciário. 

- Isenção Taxas Moderadoras. 

- Rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica 

- Vitimização e revitimização. 

- Indicadores de perigo, factores de risco/ protecção. 

- Instrumentos de avaliação do risco. 

- Especificidades e necessidades das vítimas e das vítimas especialmente vulneráveis. 

- Papel dos profissionais. 

- Trabalho em rede. 
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- Dificuldades de intervenção 

- Consequências e impacto da vitimização. 

- Processo de Apoio 

- Modelo de intervenção em Crise. 

- Questões éticas e deontológicas (consentimento, confidencialidade, partilha da informação). 

- Empatia, escuta activa, sensibilidade, assertividade. 

- Trabalho final (Desenvolver um Plano de Segurança Pessoal). 

 

14N-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. 

 

15N-Comportamentos Aditivos numa Visão Ocupacional (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- conhecer todas as diferentes dimensões dos comportamentos aditivos e dependências, desde as dependências com ou sem substância, com particular exploração desta patologia pelo prisma da Ciência Ocupacional. 

- Explicar a importância da observação para a adequada sinalização do técnico de saúde, independentemente da sua área; 

- Identificar os diferentes Tipos de consumo e de Substâncias; 

- Identificar fatores de natureza cultural, familiar e de género protetores e de risco; 
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- Identificar diferentes classificações, tipos de abordagem e diferentes tratamentos 

Introdução Histórica 

Situação em Portugal 

Tipos de Consumo 

Classificação das Substâncias 

Efeitos imediatos e tardios 

Factores Protetores e Factores de Risco 

Classificação e Tratamento (s) 

Atitudes e Papeis dos Profissionais 

Risco Ocupacional 

Intervenção e Avaliação 

 

16N-A Intervenção do Terapeuta Ocupacional em Pessoas com Demência (7h) - Profissionais de saúde- TSDT / Terapia Ocupacional 

Objetivos- perceber a importância do Terapeuta Ocupacional numa equipa multidisciplinar e a sua intervenção em diferentes áreas. 

Conteúdos: A importância da ocupação; A ocupação das pessoas com demência; Atividades terapêuticas; A avaliação; Atividades instrumentais da vida diária; Ajudas técnicas; Mobilidade; O ambiente seguro e funcional; Atividades 
físicas; Terapia aquática. 

 

17N-Serologia Viral nas Ciências da Transfusão e Transplantação (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Análises Clínicas 

 

 

18N-Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015) (24h) - Profissionais de saúde- TSDT   

No final da acção os formandos deverão ser capazes de desenvolver competências no planeamento, implementação e gestão de um sistema de gestão da qualidade em organizações de saúde, contribuindo para melhorar o nível de 
eficiência destas organizações. 

- Identificar as etapas de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade;  

- Identificar as normas da família ISO 9000;  

- Conhecer e aplicar os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015;  

- Compreender a função e aplicar cada uma das ferramentas de gestão de apoio à qualidade. 
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1.1. Conceitos e conceitos da qualidade;  

1.2. Processo de certificação;  

1.3. Ciclo PDCA;  

1.4. Abordagem por processos;  

1.5. Pensamento baseado no risco 

2.1. Termos e Definições; 

2.2. Contexto da organização; 

2.3. Liderança;  

2.4. Planeamento;  

2.5. Suporte;  

2.6. Operacionalização;  

2.7. Avaliação do desempenho;  

2.8. Melhoria contínua. 

 

19N- Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal Saudável (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivos- dotar Profissionais de Saúde de Competências e Ferramentas de Autoconhecimento para a Melhoria Pessoal/Laboral; conhecer Metodologias, Técnicas, Estratégias, Ferramentas de Autoconhecimento e Autorreflexão 
Positiva e construir um Plano de Acão Individual para o Desenvolvimento Pessoal, Profissional Saudável e Sustentável.  

Módulo 1 

Autoconhecimento  

Primeiro Passo  

Estado Atual da P.E.S.S.O.A. e do Profissional: Diagnóstico ®R.O.S.A.  

Sistemas Representacionais: Diagnóstico para Entender e Fortalecer Comunicação/Relações  

Sou um Águia, Golfinho, Lobo ou Tubarão? Diagnóstico para Melhoria do Trabalho em Equipa  

Estilos de Comportamento Dominantes: Diagnóstico para Trabalhar Assertividade e Objetivos   

Estados do Ego: Diagnóstico para Compreensão de Ações/Atitude  

Rodas dos Valores e Competências 
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Como Estou a Gerir o Meu Tempo?  

Outras Ferramentas de Autoconhecimento e Autorreflexão  

Módulo 2 

Autoconhecimento  

Segundo Passo  

Plano de Ação de Desenvolvimento e Melhoria Sustentável/Saudável 

 

20N-Processo Clínico (24h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivos- 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. 

Protecção da informação de saúde – sigilo 

Confidencialidade e privacidade 

Sistemas de informação na saúde – partilha de dados 

Dados pessoais de saúde 

Interconexão de dados de saúde 

Dever Jurídico de Documentação 

A titularidade 

O acesso 

 

21N-Terapia Ocupacional no Autismo - Brincar e Actividades de Vida Diária (18h) - Profissionais de saúde- TSDT / Terapia Ocupacional 

Objectivos- Conhecer os critérios de diagnostico das PEA; Relacionar as características individuais com a participação diária; desenhar um plano de avaliação compreensivo e implementar intervenção individualizada. 

Compreender o uso do brincar como ferramenta terapêutica; 
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Compreender como aprendem as crianças com autismo; 

Identificar e reconhecer a influência das questões sensoriais em crianças com PEA; 

Implementar terapia de precisão 

Autismo: Etiologia para o dia-a-dia 

– Quanto vale um diagnóstico 

 Diferenças e similaridades nas crianças com Autismo 

 – Problemas sensoriais e motores  

– Comportamentos repetitivos  

 – SAACs, Interação Social, Autonomia e Brincar 

 A intervenção com o TF 

 – Autismo e impacto na família  

– Modelos teóricos de intervenção na Terapia Ocupacional 

– Identidade Ocupacional no Autismo 

Ocupações Significativas para a criança e para a família 

 Brincar 

Atividades de Vida Diária 

 O papel do Terapeuta Ocupacional 

Avaliação Compreensiva (foco no brincar) 

– Avaliação Compreensiva (foco nas atividades de vida diária) 

– Desenho do plano específico de intervenção 

 Estudos-Caso 

– Participação no Brincar (recursos e modificações) 

 Estudos-Caso 2 

– Participação nas AVD (recursos e modificações) 



 
 

Para mais informações, visite www.stss.pt ou contacte 918 869 509 / formacao@stss.pt 

 

22N-A importância do Rigor da Escrita nos Cuidados de Saúde (20h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivos- Dotar de conhecimentos e otimizar as competências para a redação de documentos técnicos, ajudando o profissional a planear, estruturar de forma objetiva e eficaz, adequando a linguagem a diversos contextos, com 
recurso a vocabulário e terminologia adequados. 

Resultados esperados  

• Distinguir diferentes tipos de comunicação escrita  

• Identificar informação relevante a ter conta na elaboração dos documentos técnicos  

• Conhecer as regras orientadoras para a elaboração de relatórios (estruturação, estilo e linguagem adequados)  

• Redigir documentos de acordo com as normas em vigor 

- Distinguir diferentes tipos de comunicação escrita  

- Identificar informação relevante a ter conta na elaboração dos documentos técnicos  

- Conhecer as regras orientadoras para a elaboração de relatórios (estruturação, estilo e linguagem adequados)  

- Redigir documentos de acordo com as normas em vigor 

Bases de Referência para a Elaboração de Documentos Técnicos: 

1.1 CIF 

1.2 Modelo Biopsicossocial 

1.3 Modelo QoL   

2. Comunicação Escrita: 

2.1 Importância 

2.2 Características 

2.3 Tipos  

2.4 Destinatários 

2.5 Objetivos 

3. Elaboração de um Documento Técnico: 

3.1 Fases, do pensamento ao texto  

3.2 Estrutura dos Relatórios Técnicos 
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3.3 Estilo e Linguagem da Redação Escrita 

Critérios Gráficos dos Documentos Técnicos 

4. estudo de caso: 

Exercícios práticos 

 

23N-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. 
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24N-Angiografia em Bloco Operatório (8h) - Profissionais de saúde- TSDT / Radiologia 

Objectivos– Entender o contexto e funcionalismos do intensificador de imagem em contexto de Bloco Operatório e aquisição de conhecimentos fundamentais angiográficos. 

 
25N-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 
Exercícios Práticos 

 

26N-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; 
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-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. 

-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 



 
 

Para mais informações, visite www.stss.pt ou contacte 918 869 509 / formacao@stss.pt 

 

27N-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 

 

28N-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; 

-Reconhecer rede de referenciação para tratamento das hepatites virais; 

-Conhecer os princípios orientadores do tratamento da hepatite C e promoção na adesão ao tratamento. 
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-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. 

 

29N-A Análise e Impacto do Assédio Moral no Local de Trabalho (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- fornecer estratégias por forma a se ter uma postura identificativa e declarativa por parte dos profissionais. 

Segundo o artigo 29º do Código do Trabalho e a Lei n.º 73/2017 de 16 de agosto, o assédio moral no local de trabalho é punido e considerado uma contraordenação muito grave. 

A lei define o assédio moral como “(…) o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de d iscriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o 
objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.” 

http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/Lei_73_2017.pdf


 
 

Para mais informações, visite www.stss.pt ou contacte 918 869 509 / formacao@stss.pt 

 

30N-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. 

 

31N-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  
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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  

 

32N-Assédio Moral e Relações Interpessoais na Equipa (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Dotar Profissionais de Saúde de competências para prevenção e gestão do Mobbing nos Contextos Profissionais 

Conhecer e compreender o conceito de Mobbing, contextualizando-o na dinâmica da Equipa e da Organização.  

Desenvolver metodologias, técnicas, estratégias, ferramentas de prevenção do Mobbing na Equipa de Trabalho.  

Desenvolver o Autoconhecimento e o Conhecimento os Outros, as Competências Funcionais e Comportamentais.  

Mobbing no Trabalho: Causas, Situações, Protagonistas, Métodos, Tipologias, Duração, Consequências 

Mobbing: Como Agir e Resolver?  

Casos Práticos e Aspetos Jurídicos  

Relações Interpessoais   

na ®E.Q.U.I.P.A. 

O Comportamento Humano e o Meu Comportamento na Equipa  

®Eu e as Minhas Perspetivas, Os Outros e as Suas Perspetivas: Percepções, Crenças, Valores  

Para Que Servem a Confiança e a Credibiidade e como Se Constroem?  

As Lições Para Entender Motivação: O Que Nos Motiva Pessoal e Profissionalmente?  

A Liderança como Ferramenta de Prevenção do Mobbing  
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33N-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 

▪ 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 

 

34N-Cuidados Paliativos - Nocões Básicas (14h) - Profissionais de saúde- TSDT /Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Terapeutas da Fala, entre outros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (em exercício na área)  

Objectico- No final do Curso “Cuidados Paliativos – Noções Básicas”, os/as formandos/as deverão ter adquirido conhecimentos e aptidões necessárias para desenvolver e/ou aperfeiçoar competências globais nesta área, promovendo 
a sua compreensão e a sua capacidade de intervenção no apoio aos pacientes e cuidadores. 

Definir a Filosofia e Princípios dos Cuidados Paliativos;  

Determinar as necessidades de um doente em cuidados paliativos e família;   

Identificar as Áreas Centrais de intervenção em Cuidados Paliativos;  

Identificar os sintomas mais frequentes em Cuidados Paliativos e a sua repercussão no nível de  

dependência e qualidade de vida. 

- Cuidados Paliativos: Filosofia e  

Princípios.  
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- Cuidados Paliativos:  

Organização de Serviços. 

- Comunicação e Trabalho em Equipa  

em Cuidados Paliativos.  

- Abordagem e controlo de sintomas  

em Cuidados Paliativos.   

 

35N-Formação em Intervenção nas Demências: Estimulação (24h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Terapia Ocupacional 

Objectivos- 

• Aprender conhecimentos básicos da Estimulação Multissensorial/Snoezelen, Terapia pela Arte e Estimulação Cognitiva na intervenção em pessoas com Demência; 

• Saber utilizar os materiais/equipamentos das atividades da forma mais adequada; 

Saber orientar uma sessão a fim de atingir os objetivos predefinidos para a mesma 

• Conhecer a importância das atividades terapêuticas, nomeadamente a Estimulação Multissensorial/Snoezelen, a Terapia pela Arte e a Estimulação Cognitiva nas demências; 

• Experimentar e executar materiais e exercícios destas atividades; 

• Criar novos exercícios em grupo; 

Explorar bibliografia relacionada com o tema, escalas de avaliação, fichas de exercícios e relatórios de sessões. 

 

36N-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). 

 

37N-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.  
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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  

 

38N-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; 

-Identificar populações vulneráveis e conhecer as estratégias de intervenção mais adequadas; 

-Identificar e conhecer rede de rastreio para o HIV/SIDA na sociedade civil; 
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-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;  
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-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. 

 
39N-Ciências da Transfusão e Transplantação (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Análises Clínicas 

 

40N-Liderança Transformacional de Pessoas e Equipas (9h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- Dotar Profissionais de Saúde de competências e ferramentas de Liderança Transformacional de Pessoas e Equipas.  

Compreender a importância e os objetivos da Liderança Desenvolvimentista, contextualizando-a no Setor da Saúde.   

Desenvolver metodologias, estratégias, ferramentas que suportam a liderança transformacional de Pessoas/Equipas.  

Módulo 1 

 A Liderança e o Líder   

No Setor da Saúde  

Como São os ®Líderes Fortes? 

Que Líder Sou Eu? Diagnósticos e Análise de Perfis de Liderança 

O Que Fazem os Líderes?  

Papel do Líder nas Equipas de Baixa/Elevada Competência/Vontade 

Como Fazem os Líderes? Caso Prático e Treino de Liderança 

Módulo 2  

®Líderes Fortes,  

Equipas Fortes  

Como Fazem os ®Líderes Fortes?  

Como Inspiram Outros à Ação?  

Como Comunicam com Carisma?  
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Como Concretizam Reuniões Inteligentes?  

Como Desenvolvem com Competências do Coaching?  

Como Gerem e Resolvem Conflitos e Problemas? 

 

41N-Consentimento Informado (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. 

Justificação do Consentimento Informado 

Aspectos históricos e éticos 

Quando informar? 

Quanto informar? 

A Informação: 

Quem deve informar? 

A quem deve informar? 

Prova da informação 

Direito a não-saber 

Privilégio terapêutico 

O Consentimento: 

Consentimento presumido 

Consentimento expresso 

Oral ou escrito? 

Consentimento do doente ou da família? 
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Dispensa do consentimento 

Recusa de tratamento 

Responsabilidade criminal por falta de Consentimento 

Responsabilidade civil e responsabilidade disciplinar por falta de consentimento informado 

Declarações antecipadas de vontade - requisitos e limites 

Procurador de cuidados de saúde 

Consentimento Informado: análise de formulários e debate prático 

 

42N-Automotivação, Motivação e Confiança (8h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objectivo- Dotar Profissionais de Saúde de Competências e Ferramentas para Potenciar Confiança e Motivação 

Conhecer Metodologias, Estratégias e Ferramentas Para Melhorar Autoconhecimento e Aumentar a Automotivação.  

Corrigir Atitude, Comportamentos, Rotinas, Hábitos Não Favorecedores da sua Confiança, Autoestima, Autoimagem.  

Conhecer os Principais Fatores Motivacionais no Local de Trabalho e na Vida.  

Compreender a Desmotivação Para Preveni-la e para Saber Lidar e Viver com a Desmotivação dos Outros.  

Construir um Plano de Acão Individual Para a Manutenção ou Melhoria de Confiança e Motivação 

Módulo 1 

Automotivação, Motivação e Confiança  

Mapeando o Caminho: Autoconhecimento ®R.O.S.A.  

Mudando o Mindset: Mudando Padrões de Pensamento  

Aumentando a sua Autoestima:  Trabalhar Autoimagem, Fazer Pazes com o Sabotador/Crítico Interno, Análise de Crenças Limitantes  

Controlar Medos Para Atingir Objetivos e Superação  

Fortalecer a Mente: Jogo Interno  

Plano de Ação de Melhoria Pessoal  

Módulo 2  

Automotivação, Motivação e Confiança Profissional  

Motivação Profissional: Autodiagnóstico e Autorreflexão  
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Principais Motivadores no Trabalho  

Lidar com a Desmotivação dos Outros e o Poder da Linguagem  

Como Reforçar e Manter a sua Automotivação Profissional  

 

43N-Protecção de Dados Pessoais (40h) - 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. 

Apresentação do quadro normativo de protecção de dados resultante da aplicação do Regulamento EU 2016/679 de 27 de Abril de 2016: 

• Enquadramento histórico, normativo e jurisprudencial da protecção de dados pessoais 

• Regime jurídico europeu e nacional 

 

• Conceitos e Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais (Licitude do tratamento dos dados pessoais; Requisitos do consentimento; Tratamento de categorias especiais de dados pessoais) 

• Responsabilidades e funções no tratamento de dados (Responsável pelo Tratamento e Subcontratante; Segurança dos dados pessoais; Códigos de conduta e Certificação) 

 

• Direitos dos titulares dos dados pessoais (Direito de acesso; Direito de rectificação; Direito ao apagamento; Direito à limitação do tratamento; Direito de portabilidade; Direito de oposição; Limitações) 

• Principais novidades do Regulamento Geral de Protecção de Dados (Âmbito de aplicação do Regulamento; Fim do controlo prévio dos tratamentos de dados pela Autoridade de Controlo; Encarregado da 
protecção de dados; Avaliação de impacto sobre a protecção de dados e consulta prévia; Privacy by Design e Privacy by Default; Profiling; Pseudoanomização; Novos direitos do titular; O consentimento e o 
desvio de finalidade; Data breach notification; Transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações nacionais) 

• Implementação do Novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (Informação aos titulares dos dados; Exercício dos direitos dos titulares dos dados; Consentimento dos titulares dos dados; Avaliação e 
tratamento de dados sensíveis; Registo de actividades de tratamento; Avaliação de contratos de subcontratação; Nomeação de Encarregado de proteção de dados; Medidas técnicas e organizativas de segurança 
no tratamento de dados; Protecção de dados desde a concepção e avaliação de impacto até à sua concretização prática; Notificação de violações de segurança) 

PROTECÇÃO DE DADOS NA ACTUALIDADE – ameaças do século XXI, oportunidades e desafios das novas tecnologias, pegada digital, big data. 

DISCUSSÃO PRÁTICA 



 
 

Para mais informações, visite www.stss.pt ou contacte 918 869 509 / formacao@stss.pt 

A metodologia da formação será essencialmente expositiva e activa, com espaço para uma forte dinâmica de grupo, no sentido de promover a interacção e o intercâmbio de experiências profissionais. Nas discussões práticas deverão 
ser destacadas a experiência dos formandos e as demonstrações que contemplem a implementação de boas práticas 

 

44N-Comportamentos Aditivos e Dependências (40h) - Profissionais de saúde- TSDT 

Objetivos gerais:  

- Capacitar os profissionais de saúde acerca da conceptualização, arquitetura da rede, suas dinâmicas, seus interventores, operacionalização das políticas e desenvolvimento da intervenção em comportamentos aditivos e 
dependências; 

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria de CAD; 

- Aumentar a qualificação e especialização das respostas nos vários contextos e áreas de intervenção. 

Objectivos específicos: 

- Capacitar os profissionais dos serviços para adequação das respostas às solicitações, dentro das suas áreas de intervenção e dentro da rede institucional; 

- Promover a articulação interinstitucional e potenciar uma adequada referenciação; 

- Caraterizar a intervenção em perturbações aditivas não relacionadas com substâncias; 

- Caraterizar a intervenção em pessoas com comportamentos aditivos e sua relação com multimorbilidade, seus desafios e orientações técnicas; 

- Diferenciar a Intervenção em Redução Riscos e Minimização de Danos, seus interventores e competências. 

 

45N-O Cuidador Informal - da Infância à Velhice (50h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Terapeutas da Fala, entre outros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (com exercício na área) 

Objectivos- adquirir conhecimentos e aptidões necessárias para desenvolver e/ou aperfeiçoar competências globais nesta área, promovendo a sua compreensão e a sua capacidade de intervenção no apoio aos pacientes e cuidadores 
informais. 

 Definir o conceito de “Cuidador  Informal”,  enquadrando-o  nas  características  e  exigências  da sociedade atual.  

 Refletir sobre a intervenção e acompanhamento dos pacientes com doenças crónicas e outras condições de saúde e seus cuidadores, identificando elementos específicos do acompanhamento desta população.  

 Reconhecer a existência de diferentes especificidades e exigências ao longo das várias etapas da vida e a sua repercussão no perfil do Cuidador Informal. 

- A conceção de “Cuidador Informal” e outros conceitos relacionados.  

- Enquadramento legal: O estatuto do Cuidador Informal. 

- O Papel do Profissional de Saúde na relação com o doente e seu cuidador informal. 

- A alteração do perfil do Cuidador Informal nas diferentes etapas da vida:  
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Especificidades e exigências da infância.   

- A alteração do perfil do Cuidador Informal nas diferentes etapas da vida:  

Especificidades e exigências da idade adulta e da velhice. 

 
46N-Doença Rara: da Ausência de Diagnóstico à Incerteza do Prognóstico (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Terapeutas da Fala, 
entre outros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (com exercício na área) 

Objectivos- adquirir conhecimentos e aptidões necessárias para desenvolver  e/ou aperfeiçoar competências globais nesta área, promovendo a sua compreensão e a sua capacidade de intervenção junto das pessoas e famílias que 
vivenciam esta realidade.  

Definir o conceito de Doença Rara e enquadrá-la nos condicionalismos inerentes.  

. Refletir sobre a Intervenção Terapêutica na  Doença  Rara,  considerando  as  dificuldades acrescidas  pela  ausência  de diagnóstico  e  desconhecimento  do  prognóstico  e  outras especificidades.  

. Refletir sobre as alterações da dinâmica da família com Doença Rara. 

- Conceito de Doença Rara e os condicionalismos inerentes a esta condição. 

- Intervenção Terapêutica na Doença Rara:  

a) Dificuldades acrescidas pela ausência de diagnóstico e desconhecimento do prognóstico.  

b) Especificidades da intervenção com famílias com Doença Rara.  

- Viver em família com a Doença Rara: a angústia do desconhecimento do diagnóstico e do prognóstico. 

 

47N-Resistência à Terapêutica Oncológica - Abordagem Clínica e Prática (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 

48N-Segurança do Medicamento (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 

49N-Gestão Logística dos Medicamentos em Contexto Hospitalar (10h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 

50N-Abordagem Integrada na Diabetes Mellitus Tipo 2 - Avanços Nutracêuticas, Farmacológicos e Modificação de Estilos de Vida (20h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

 

51N-Avanços em Psicofarmacologia (20h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 
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52N-Desenvolvimento Profissional nas Tecnologias da Saúde - da Investigação à Prática Clínica (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 

 

53N-Imunohistoquímica: Novos Desafios (30h) - Profissionais de saúde- TSDT/Analises Clínicas 

 

54N-Experimentação Animal (30h) - Profissionais de saúde- TSDT 

 

55N-Introdução aos Psicofármacos (8h) - Profissionais de saúde- TSDT/ Farmácia 

Objectivo- dotar os formandos de conhecimentos na área da Psicofarmacologia 

Princípios. (Psico) farmacologia vs (Psico) farmacoterapia  

Avaliação de eficácia e ensaios clínicos 

FARMACOCINÉTICA 


