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APRESENTAÇÃO DO CURSO

O padrão epidemiológico actual é dominado por uma elevada prevalência de doenças crónicas
não transmissíveis que provocam um excesso de carga de doença nos sistemas de saúde e 
constituem uma ameaça ao desenvolvimento global.

A diabetes mellitus, com uma prevalência mundial estimada de cerca de 9% da população adulta, 
é um dos elementos desta epidemia a par das doenças cardiovasculares, respiratórias e 
oncológicas. O estudo da actuação da sociedade e dos sistemas de saúde em diabetes é hoje
assumido como um modelo de análise nas áreas dos determinantes de saúde nomeadamente na
interação entre as características e comportamentos individuais com o ambiente social e 
económico e o ambiente físico.

A resposta tradicional do sistema de saúde tem sido a de providenciar soluções farmacológicas e 
tecnológicas para os casos de diabetes diagnosticados e a de oferecer soluções para as 
complicações tardias da mesma (retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença vascular periférica, 
insuficiência cardíaca e doença coronária, acidentes vasculares cerebrais). Os resultados de 
diferentes investigações mostram que o percurso tem de ser alterado: os países têm de apostar
na prevenção primária, no diagnóstico precoce e definição de intervenções efectivas por parte de 
todos os agentes. 

A conjugação destas intervenções deverá ser feita de forma integrada, tendo em conta as 
diferentes perspectivas de todos os envolvidos: comunidade, cuidados de saúde, financiadores, 
pessoas com diabetes. Este curso procura responder às necessidades dos profissionais que 
pretendam ter uma visão global do que se define como cuidados integrados em diabetes.

João Filipe Raposo, MD, PhD
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DESTINATÁRIOS DO CURSO
Profissionais de Saúde – não médicos

MAX. PARTICIPANTES
25

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
Análise curricular

REQUISITOS DE PRESENÇA
Presença em 90% das aulas

>> Ter adquirido conhecimento básico sobre classificação, diagnóstico e terapêuticas em
diabetes;

>> Conhecer os diferentes actores intervenientes nos processos de cuidados e os seus papeis -
profissionais de saúde, agentes da comunidade, pessoas com diabetes e seus cuidadores, 
gestores, decisores, investigadores;

>> Conhecer e discutir as diferentes dimensões da integração de cuidados;

>> Ser capaz de elaborar um plano assistencial em diabetes;

>> Ser capaz de incorporar na sua prática os componentes relevantes para as pessoas com 
diabetes e integrá-los num programa de qualidade de serviço.

COORDENADORES >>

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM >> CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
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AGENDA

2022 / OUTUBRO

4 de OUT
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional de Farmácias

11 de OUT
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional de Farmácias

>> Apresentação do curso

>> Diagnóstico e Classificação da Diabetes

>> Educação Terapêutica

>> Terapêutica na Diabetes

>> Aspectos psicológicos na Diabetes

>> Transformação Digital da Saúde

>> SPSCI – Sistemas de Perfusão Subcutânea
Contínua de Insulina

>> Nutrição e SPSCI

>> Prática SPSCI

>> CGM
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18 de OUT
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional de Farmácias

>> Hospitalização Domiciliária

>> Valores e Cultura – a partilha de recursos

>> Outros intervenientes – Fisiologista do Exercício

>> Integração de Comunicação

>> O papel da pessoa com diabetes e as Associações

2 de NOV
9:00 – 18:00
@ Associação Nacional de Farmácias

>> PROM's+PREM's //Qualidade

>> Equipas Multidisciplinares

>> Diabetes e Europa

>> Avaliação
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DOCENTES

>> Ana Filipa Lopes
>> Ana Lúcia Covinhas
>> Ana Rita Pedro
>> Bruno Almeida
>> João Filipe Raposo
>> João Marques Gomes
>> João Nabais

TAXA de INSCRIÇÃO >> 50€
PROPINA >> 900€

INSCRIÇÃO E ADMISSÃO
As inscrições devem ser realizadas em https://www.essa.pt/portal/cursos/prr-dci/
O participante considera-se inscrito após o pagamento da taxa de inscrição.

Após a inscrição, os participantes são admitidos por ordem de chegada desde que cumpram os 
critérios de admissão. 
Após a admissão, o participante deverá proceder ao pagamento da propina até 3 dias antes do 
curso começar.

BOLSAS
Este curso tem direito a atribuição de Bolsa a 100%

A atribuição da bolsa está sujeita às seguintes condições cumulativas:
- Adulto maior de 23 anos (complete 23 anos, até 31 de Dezembro do ano que antecede a 
realização do curso)
- Residente no território nacional aquando da frequência do curso
- Pagamento da taxa de inscrição e da propina pelo participante
- Frequência igual ou superior a 90% da duração do curso
- Aproveitamento do curso através de avaliação  

Data limite para inscrição: 27 de SETEMBRO 2022

Para mais informação sobre o curso, por favor contacte:
info@ahed.pt ou +351 911 191 954

Este curso conta com o apoio de >>

CRÊDITOS >> 2,5 ECTS DURAÇÃO >> 32 HORAS
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>> José Manuel Boavida
>> Lurdes Serrabulho
>> Maria João Afonso
>> Marina Dingle
>> Rita Nortadas
>> Rogério Ribeiro
>> Xavier de Melo
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