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Projecto de sensibilização e formação dos profissionais de saúde 



Objetivos e atividades do Projeto 

▫ Conhecer os médicos e enfermeiros do ACES ON com 

formação em Diabetes 

▫ Dinamizar ações de formação aos profissionais de 

saúde para o ensino de pessoas com Diabetes, 

focando especialmente os profissionais que não têm 

essa formação. 

Objectivos Especificos 



1. Inventariar listagem de profissionais (médicos e 

enfermeiros) do ACES ON com formação em Diabetes 

2. Selecionar profissionais das unidades de saúde para a 

frequência de cursos especificos sobre Diabetes 

3. Dinamizar formação em Diabetes no ACES ON 

(Seminários, Encontros, outros) 

Actividades a desenvolver 

Quem? 
Equipa Coordenadora (1) 

Equipa Coordenadora e UCFD (2) 

Equipa Coordenadora  (3) 



Como e Quando? 

1. Questionário individual a médicos 

e enfermeiros 

2. Reunião com profissionais sem 

formação em Diabetes 

3. Organização de formação no ACES 

ON sobre Diabetes 

Como? 

            

            Durante 2014 

 

       1ºSemestre de 2015 

 

     1ºSemestre de 2016 

Quando? 



Avaliação 

• Número de profissionais médicos com curso/total médicos 

• Número de profissionais de enfermagem com curso/total de 

enfermeiros 

• Número de profissionais sem formação em Diabetes presentes 

na reunião/número total de profissionais por Unidade de 

Saúde 

 



• Número total de profissionais (médicos e enfermeiros) com 

formação em Diabetes/número total de profissionais por 

Unidade de Saúde 

 

• Realização efectiva de formação sobre Diabetes no ACES ON. 

Avaliação 



Metas 

• Listagem de profissionais que têm formação em Diabetes 

no final de 2014 

• Até ao final de 3 anos 75% dos profissionais de cada 

Unidade de Saúde do ACES ON deverão ter formação em 

Diabetes. 

FIM 



Projeto de sensibilização e formação dos 

profissionais de saúde e utentes 

relativamente à Diabetes Mellitus 

 

Equipa Coordenadora: 

 Dr.Luis Fonseca 

  

Projecto de sensibilização e formação dos utentes 



Objetivos e atividades do Projeto 

▫ Realizar acções de sensibilização sobre Diabetes à população, 

particularmente a pessoas com Diabetes e a grupos populacionais de 

maior risco 

 

▫ Efectuar actividades de índole comunitária à população no âmbito da 

celebração do Dia Mundial da Diabetes 

 

▫ Propor metodologias formativas (cursos e seus conteúdos, equipas 

multidisciplinares) às Unidades de Saúde do ACES 
 

Objectivos Especificos 



1. Elaboração de folhetos informativos para divulgar nos orgãos de 

Comunicação Social 

2. Afixação de cartazes nas unidades de saúde, em locais públicos e nas 

empresas (colaboração dos SMT das empresas) 

3. Acções de sensibilização e informação à população aquando de acções de 

rastreio 

4. Actividades a definir anualmente com colaboração das Autarquias, 

Comunicação Social e Parceiros a identificar 

5. Definição dos cursos e conteúdos (em colaboração com as outras equipas 

do programa) 

 

 

Actividades a desenvolver 

Quem? 
Equipas Coordenadoras dos dois projectos e 

USP (1,2,3) 

Equipa Coordenadora,USP,Autarquias e outros 

Parceiros (4) 

Equipas Coordenadoras dos dois projectos  (5) 



Como e Quando? 

1. Recolha e selecção de material informativo 

já disponível 

2. Reuniões com órgãos de comunicação social 

3. Reuniões com SMT das empresas 

4. Reuniões entre Equipa Coordenadora, USP e 

Conselho da Comunidade 

5. Reuniões com as coordenações das Unidades 

de Saúde 

Como? 

           Ao longo do 1º ano 

 

Ao longo dos 2º e 3º anos do 

projecto 

 

         Novembro de cada ano do 

projecto 

 

             2º semestre 

Quando? 



Avaliação 

• Número de acções de informação divulgadas nas Unidades de 

Saúde/número total de Unidades de Saúde 

• Número de artigos divulgados na Comunicação Social, por 

concelho 

 



 

• Realização efectiva de actividades (elaboração de relatório) 

 

• Número de Unidades de Saúde que realizaram cursos de formação 

aos seus utentes diabéticos/número total de Unidades de Saúde 

Avaliação 



Metas 

• Que no final do projecto tenham sido efectuadas acções informativas em 

todas as Unidades de Saúde 

 

• Que tenha sido feita divulgação de artigos sobre o tema em todos os 

concelhos, pela Comunicação Social e que pelo menos 50% dos SMT 

tenham realizado actividades de informação junto dos trabalhadores das 

empresas 

 

• Realização de pelo menos uma actividade por ano num concelho do ACES 

 

• Até ao final de 2016, 75% das Unidades de Saúde deverão ter realizado 

cursos de formação aos seus utentes diabéticos( 50% no 2º ano do projecto) 

FIM 


