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1. OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver competências comunicacionais nos profissionais de saúde envolvidos na 

prestação de cuidados de saúde. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este módulo visa dotar os formandos de capacidades nas seguintes linhas de ação: 

o Caracterizar as diferentes técnicas de comunicação de acordo com o tipo de 
interlocutor.  

o Identificar o tipo de informação que pode prestar no seu âmbito de intervenção.  

o Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito de intervenção terão de 
ser sempre executadas com orientação e supervisão de um profissional de 
saúde.  

o Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão direta do 
profissional de saúde e aquelas que podem ser executadas sozinho.  

o Aplicar técnicas de comunicação no atendimento telefónico em serviços de 
saúde.  

o Aplicar técnicas de comunicação na interação com o utente no atendimento 
presencial em serviços de saúde.  

o Explicar a importância de adequar a sua ação profissional a diferentes públicos 
e culturas.  

o Explicar a importância de adequar a sua ação profissional a diferentes 
contextos institucionais no âmbito dos cuidados de saúde.  

o Explicar a importância da cultura institucional no agir profissional.  

o Explicar a importância de comunicar de forma clara, precisa e assertiva.  

o Explicar a importância de demonstrar interesse e disponibilidade na interação 
com utentes, familiares e/ou cuidadores.  

o Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de limite.  

o Explicar o dever de agir em função das orientações do profissional de saúde e 
sob a sua supervisão.  

o Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-estar emocional de 
terceiros.  

o Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho das 
suas funções. 

 

3. CONTEÚDOS PRAGRAMÁTICOS 
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o O processo de comunicação  

o Conceito e tipos de comunicação  

o Elementos básicos da comunicação  

o Fatores que interferem na comunicação: barreiras  

o Regras para uma comunicação eficaz  

§ - Particularidades e vantagens do perfil assertivo  

§ - Empatia  

§ - Escuta ativa/escuta dinâmica  

o As técnicas de comunicação  

o Técnicas de comunicação perante comportamentos agressivos  

o Técnicas de comunicação para lidar com a ansiedade dos outros  

o Técnicas para manter uma comunicação eficaz com interlocutores em 
conflito  

o Técnicas de comunicação em situações de agonia e sofrimento  

o A comunicação no atendimento telefónico em serviços de saúde  

o Características  

o Os elementos chave no atendimento telefónico (o encaminhamento da 
chamada e a prestação do serviço informativo)  

o O atendimento telefónico como imagem do organismo e da qualidade 
de serviço  

o Técnicas para manter uma comunicação telefónica eficaz  

o Momentos críticos no atendimento telefónico  

o A resolução de casos típicos de atendimento telefónico  

o A comunicação no atendimento presencial em serviços de saúde  

o Características  

o Os elementos chave no atendimento presencial (receção e 
encaminhamento)  

o O atendimento presencial como imagem do organismo e da qualidade 
de serviço  

o Técnicas para manter uma comunicação eficaz com utente  

o Momentos críticos no contacto com o utente  

o A resolução de casos típicos de atendimento presencial  

o Tarefas que em relação a esta temática se encontram no seu âmbito de 
intervenção  
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o Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem de 
executar sob sua supervisão direta  

o Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, 
pode executar sozinho/a  

o Tipo de informação que pode prestar na interação com o utente, 
cuidador e família  

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Público geral. 

 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de atualização. 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Formação E-learning  

 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O curso será dividido em sessões e está de acordo com as especificações e os 

standards de e-learning. Além disso, estará sempre disponível, podendo o formando 

aceder aos seus conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com a sua 

disponibilidade, não necessitando, por isso, de interromper o seu horário de trabalho 

normal. Os conteúdos do curso são disponibilizados, na sua totalidade, na plataforma 

e-learning. Ao formando é, assim, possível frequentar o curso desde o dia em que tem 

início até ao último dia de formação. Este curso possui tutoria assíncrona e síncrona. 

Na tutoria online assíncrona o formando tem o apoio do tutor ou formador responsável, 

que responderá às suas questões ou esclarecerá as suas dúvidas através de emails, 

no prazo máximo de 48horas, após a recepção dos mesmos.  

 

9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 
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ü Avaliação inicial: através de uma atividade diagnóstica 

ü Contínua: através do registo da participação nas atividades disponibilizadas 

ü Final: através de teste escrito de escolha múltipla disponibilizado na plataforma 

Moodle. 

 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Plataforma Moodle, acesso internet, recursos disponibilizados pelo formador. 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Plataforma e-learning http://www.cefolgest.pt/moodle/  

 

12. VALOR 

30 euros (Isento de IVA)  
 


