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VAMED Educação e Formação CatálogoIntrodução

SOBRE A EDUCAÇÃO E 
A FORMAÇÃO DA VAMED

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o mundo 
carece de mais de 18 milhões de pro�ssionais de saúde 
especializados até 2030, sobretudo devido à grande 
escassez na América Latina, Sudeste Asiático e África. No 
sentido de preencher esta enorme lacuna em termos de 
pro�ssionais de saúde quali�cados, a VAMED iniciou em 
2014 a sua oferta de cursos de educação e formação em 
mercados-alvo internacionais. Desde então, temos levado 
a cabo estes programas no Bangladesh, China, Gabão, 
Quénia, Líbia, Malásia e Mongólia. O ponto forte da 
VAMED, neste domínio, reside nos seus conhecimentos e 
na sua experiência prática ao longo de mais de 40 anos, 
abrangendo todo o ciclo dos serviços de cuidados de saúde 
e a respectiva rede de parceiros internacionais. Constituída 
por académicos de topo, médicos e executivos em todas 
as áreas dos cuidados da saúde, esta rede assegura que 
o conhecimento e as competências adquiridos por cada 
formando lhes permita fornecer serviços hospitalares de 
elevada qualidade, salvando, assim, vidas.  

“Pensar globalmente, agir localmente". 
A VAMED ministra os seus programas de educação e 
formação com uma qualidade que segue as normas 
internacionais, mas também baseada nas necessidades 
locais. A VAMED realiza uma avaliação no terreno para 
determinar as lacunas e necessidades dos pro�ssionais 
de saúde que estão a receber a formação. Nesta se 
inclui uma avaliação prévia aos formandos, na qual 
assentará o desenvolvimento do programa de formação, 
discussões com as partes interessadas relevantes, e uma 
revisão dos procedimentos operacionais padrão (POP) e 
protocolos existentes, etc.Para projectos que envolvam 
desenvolvimento curricular para programas de educação e 
formação, os actuais programas de educação e formação 
do país são revistos e são dadas recomendações para 
adaptações. Isto irá assegurar que toda a formação 
e ferramentas são adaptadas às necessidades dos 
participantes, às suas instalações de saúde e ao sistema de 
saúde do seu país.

Todo este catálogo, 
bem como outros 

informação, pode ser 
encontrado no nosso sítio web: 

edu.vamed.com.

E-Learning

Treinamento em 
sala de aula

Mentorias

Observações

Treinamento de 
Simulação
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VAMED Educação e Formação Catálogo Parceiros

Tecnologia e Inovação
A VAMED acredita que é importante 
usar ferramentas e conceitos 
inovadores, bem como tecnologia 
de ponta, sempre que possível. 
Por isso, a VAMED usa tecnologia 
como equipamento de simulação 
(manequins e software) e e-learning 
para complementar a formação mais 
tradicional em sala de aula. O treino 
de simulação permite aos formandos 
praticar as novas habilidades, 
processos e tomada de decisões como 
se estivessem em cenários clínicos da 
vida real. A plataforma de e-learning 
da VAMED é de última geração, 
proporcionando aos formandos 
programas de treino interactivos e 
abrangentes que podem fazer em 
qualquer altura, em qualquer lugar - 
mesmo nos seus smartphones.

Sustentabilidade
É essencial que todos os países do 
mundo sejam capazes de produzir 
uma força de trabalho bem treinada 
para os seus sistemas de saúde que 
possa oferecer às suas populações 
serviços de saúde de alta qualidade e 
também lidar com os desa�os actuais 
e futuros dos cuidados de saúde. 
Para ajudar os países neste esforço, 
a VAMED oferece programas de 
formação de formadores, juntamente 
com os seus programas de formação 
clínica, técnica e de gestão. Para 
cada projecto de formação, o cliente 
selecciona um grupo de pro�ssionais 

de saúde para participar num 
programa de formação de formadores, 
após terem participado no programa 
principal de formação VAMED numa 
área clínica, técnica ou de gestão. 
Estes formandos assumem então o 
papel de formadores para o futuro 
pessoal das suas instalações de saúde, 
assegurando um quadro de formação 
sustentável. A VAMED também, 
sempre que possível, trabalha com 
instituições locais para integrar os 
seus programas de educação e 
formação no sistema educativo ou 
de formação do país. Finalmente, 
através dos seus programas de 
formação online, a VAMED é capaz 
de formar um número ainda maior 
de pro�ssionais de saúde usando 
uma plataforma de aprendizagem 
de última geração. Isto permite 
uma formação simultaneamente 
e�ciente, económica e amiga do 
ambiente.

Abordagem de 
Múltipla Metodologia
Os programas de educação e treino 
VAMED podem cobrir qualquer 
área clínica, técnica ou de gestão 
em cuidados de saúde e apoiar 
qualquer grupo pro�ssional. 
Também utilizam uma abordagem 
de multiplas metodologias, que 
incorpora os seguintes métodos 
e canais: e-learning, formação em 
sala de aula, tutoria, observação e 
treino de simulação.
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PROGRAMAS DE E-LEARNING
Os programas de formação 

e-learning da VAMED 
oferecem aos pro�ssionais 

de saúde a oportunidade de 
aprenderem sobre tópicos 
especí�cos ao seu próprio 

ritmo, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. 

Todos os programas estão disponíveis na plataforma de gestão 
de aprendizagem VAMED de última geração https://edu.
vamed.com/  e podem ser acedidos em qualquer dispositivo, 
desde o smartphone ao tablet. Os programas aplicam uma 
combinação de formatos e métodos de aprendizagem, tais 
como texto, artigos, grá�cos, vídeos, questionários, exercícios 
práticos e exemplos, que permitirão uma aprendizagem 
óptima. Os programas de e-learning oferecem aos clientes 
programas de formação que podem ser realizados por um 
grande número de participantes de uma forma rentável e 
sustentável. Actualmente, a VAMED oferece programas de 
e-learning em gestão de instalações de cuidados de saúde, o 
modelo de reabilitação VAMED, manutenção de instalações 
de engenharia e manutenção de engenharia médica. Todos 
os programas estão actualmente disponíveis em inglês e o 
programa de gestão hospitalar também está disponível em 
russo.
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GESTÃO EM INSTALAÇÕES DE SAÚDE

Desenvolvido por um experiente gestor de hospital VAMED, este programa oferece aos gestores de instalações de 
saúde, directores de serviço, enfermeiros chefes ou qualquer pessoa que procure um papel de gestão, uma formação 
orientada para a prática de uma instalação de saúde, sobre como gerir o seu hospital de forma e�caz. Na conclusão 
deste curso, os participantes possuirão o know-how necessário para gerir com êxito os serviços de manutenção de 
um hospital, de acordo com as mais destacadas normas internacionais. A duração do programa é de 80 e 100 horas, 
dependendo do ritmo de aprendizagem do participante.

Curso 1

CURSO 1 LIDERANÇA E 
COMUNICAÇÃO

  ▶ Módulo 1: Liderança
  ▶ Módulo 2: Liderança de Equipa
  ▶ Módulo 3: Cultura Corporativa
  ▶ Módulo 4: Governança Corporativa
  ▶ Módulo 5: Comunicação
  ▶ Módulo 6: Gestão de Con�itos

Curso 2

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
E PLANEAMENTO DE SERVIÇOS

  ▶ Módulo 1: Gestão de Recursos 
Humanos

  ▶ Módulo 2: Planeamento de 
Recursos Humanos

  ▶ Módulo 3: Desenvolvimento 
Pessoal

  ▶ Módulo 4: Comunicação com o 
Pessoal

Curso 3

GESTÃO DE PROCESSOS E GESTÃO 
DE MUDANÇAS

  ▶ Módulo 1:  Introdução à Gestão à 
Mudança

  ▶ Módulo 2: Fase 1: Preparação para 
a Mudança

  ▶ Módulo 3: Fase 2: Gestão da 
Mudança

  ▶ Módulo 4: Fase 3: Reforço da 
Mudança

Curso 4 

GESTÃO DA CADEIA DE 
FORNECIMENTO    

  ▶ Módulo 1: Introdução à Gestão da 
Cadeia de Fornecimento

  ▶ Módulo 2: O Processo da Cadeia 
de Fornecimento Hospitalar

  ▶ Módulo 3: KPI da Gestão da Cadeia 
de Fornecimento

  ▶ Módulo 4: As Melhores Práticas da 
Cadeia de Fornecimento Hospitalar

Curso 5 

ESTRUTURA DE GESTÃO REDUZIDA
  ▶ Módulo 1:  Estrutura de Gestão 
Reduzida - Teoria

  ▶ Módulo 2: Estrutura de Gestão 
Reduzida - Prática

Curso 6 

TI NA SAÚDE
  ▶ Módulo 1: Visão Geral das TI nos 
Cuidados de Saúde 

  ▶ Módulo 2: TI Lingua e os Principais 
Elementos da TI num Hospital

  ▶ Módulo 3: O Valor das TI num 
Hospital 

  ▶ Módulo 4: Quem é responsável por 
TI num hospital? 

  ▶ Módulo 5: O Futuro das TI num 
Cuidados de Saúde 

Curso 7 

FINANÇAS E PLANOS DE NEGÓCIOS
  ▶ Módulo 1: Modelo Financeiro 
Moderno

  ▶ Módulo 2:  Grupos de Diagnósticos 
Relacionados (GDH)

  ▶ Módulo 3: Indicadores Chave de 
Desempenho (KPIs)

  ▶ Módulo 4: Avaliação de 
Oportunidades de Investimento

Curso 8 

GESTÃO DA QUALIDADE E DE RISCOS  
  ▶ Módulo 1. Gestão da Qualidade
  ▶ Módulo 2: Gestão de Risco

Curso 9 

GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVADORA
  ▶ Módulo 1: Intenção Estratégica
  ▶ Módulo 2: Estratégia Actual
  ▶ Módulo 3: Análise Externa
  ▶ Módulo 4: Análise Externa
  ▶ Módulo 5: Análise da Situação do 
Hospital

  ▶ Módulo 6: Plano de Jogo e Padrão 
Estratégico

  ▶ Módulo 7: Políticas
  ▶ Módulo 8: Implementação da 
Estratégia

  ▶ Módulo 9: Controlos de Estratégia
  ▶ Módulo 10: Reformulação da 
Estratégia Hospitalar

Curso 10 

GESTÃO DE RESILIÊNCIA 
E PLANEAMENTO DE 
EMERGÊNCIA/CRISE

  ▶ Módulo 1: Teoria da Gestão de 
Emergências

  ▶ Módulo 2: Planos Práticos de 
Gestão de Desastres

  ▶ Módulo 3: Gestão de Resiliência
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NOÇÕES BÁSICAS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
ENGENHARIA (FEM 1)
Desenvolvido por especialistas VAMED, este programa tem como objectivo fornecer aos gestores de instalações, 
gestores de tecnologia médica, engenheiros hospitalares e técnicos médicos conhecimentos fundamentais na 
manutenção de instalações de engenharia (FEM). Após a conclusão deste programa, os participantes terão o know-
how teórico para a manutenção e operação de uma infra-estrutura hospitalar e das suas instalações de acordo com 
as normas internacionais. A duração do programa é de 50 e 70 horas, dependendo do ritmo de aprendizagem do 
participante.

Curso 1

FUNDAMENTOS E DEFINIÇÕES
  ▶ Módulo 1: Fundamentos de Gestão 
de Instalações Hospitalares

  ▶ Módulo 2: Princípios Básicos de 
Manutenção

Curso 2

FUNDAMENTOS DA MECÂNICA 
NA FEM

  ▶ Módulo 1: Forças e Unidades
  ▶ Módulo 2: Materiais e Propriedades
  ▶ Módulo 3: Noções Básicas de 
Mecânica dos Fluídos

Curso 3

TERMODINÂMICA
  ▶ Módulo 1: Conceitos Gerais de 
Termodinâmica

  ▶ Módulo 2: Gás Perfeito, Transforma-
ção e Primeira Lei da Termodinâmica

  ▶ Módulo 3: Transformação Estática, 
Entropia e Segunda Lei da 
Termodinâmica

  ▶ Módulo 4: Mudança de Estado dos 
Materiais

Curso 4

TRANSFERÊNCIA DE CALOR
  ▶ Módulo 1: Mecanismos Básicos de 
Transferência de Calor

  ▶ Módulo 2: Engenharia da 
Transferência de Calor

Curso 5

FUNDAMENTOS DA 
ELECTRICIDADE NA FEM

  ▶ Módulo 1: Noções Básicas de 
Electricidade

  ▶ Módulo 2: Análise Geral e Síntese 
de Circuitos

  ▶ Módulo 3: Máquinas e 
Equipamentos Eléctricos

Curso 6

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO 
E QUALIDADE DO AR

  ▶ Módulo 1: Aquecimento
  ▶ Módulo 2: Ventilação
  ▶ Módulo 3: Qualidade do Ar, 
Sistemas de Filtragem e Tratamento 
do Art

Curso 7

SISTEMA DE ARREFECIMENTO 
  ▶ Módulo 1: Princípios Básicos de 
Produção de Refrigeração

  ▶ Módulo 2: Refrigerantes
  ▶ Módulo 3: Componentes Principais 
de uma Máquina de Refrigeração

  ▶ Módulo 4: Partes Sobresselentes de 
uma Máquina de Refrigeração

  ▶ Módulo 5: Dispositivos de Controlo 
e de Segurança

  ▶ Módulo 6: Regulamento Típico das 
Plantas de Refrigeração

  ▶ Módulo 7: Regime de Funcionamento

Curso 8

ENGENHARIA DA ÁGUA
  ▶ Módulo 1: Rede de Água, 
Canalização e Drenagem

  ▶ Módulo 2: Bombeadores e 
Supressores

  ▶ Módulo 3: Qualidade e Tratamento 
da Água

  ▶ Módulo 4: Saneamento e 
Tratamento de Esgotos

Curso 9

GASES MÉDICOS
  ▶ Módulo 1: Gases Médicos nos 
Hospitais

  ▶ Módulo 2: Rede de Gás
  ▶ Módulo 3: Ar Comprimido

Curso 10

ESTERILIZAÇÃO
  ▶ Módulo 1: Noções Básicas da 
Esterilização

  ▶ Módulo 2: Produção e Distribuição 
de Vapor

  ▶ Módulo 3: Autoclave

Curso 11

SERVIÇOS AUXILIARES
  ▶ Módulo 1: Serviço de Lavandaria
  ▶ Módulo 2: Cozinha e Serviços 
Alimentares

  ▶ Módulo 3: Sistema de Tratamento 
de Resíduos Médicos

  ▶ Módulo 4: Serviços de Transporte

Curso 12

PROTECÇÃO E SEGURANÇA
  ▶ Módulo 1: Princípios Básicos de 
Detecção de Fogo

  ▶ Módulo 2: Vigilância Remota
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APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃODE INSTALAÇÕES DE ENGENHARIA 
(FEM 2)
Desenvolvido por especialistas VAMED, este programa tem como objectivo fornecer aos gestores de instalações, gestores 
de tecnologia médica, engenheiros hospitalares e técnicos médicos conhecimentos práticos na manutenção de instalações 
de engenharia (FEM). Após a conclusão deste programa, os participantes estarão familiarizados com o equipamento 
técnico de um hospital, conhecerão o seu papel e funcionamento dentro da estrutura hospitalar e serão capazes de 
de�nir medidas e acções de segurança atomar relacionadas com os serviços de manutenção de acordo com as normas 
internacionais. A duração do programa é de 90 e 120 horas, dependendo do ritmo de aprendizagem do participante.

Curso 1

SISTEMAS ELÉCTRICOS
  ▶ Módulo 1: Componentes de 
Instalação Eléctrica

  ▶ Módulo 2: Veri�cação e 
Manutenção Eléctrica

Curso 2

GERADORES E MOTORES
  ▶ Módulo 1: Geradores Eléctricos
  ▶ Módulo 2: Motores Eléctricos

Curso 3

LSISTEMA DE ILUMINAÇÃO
  ▶ Módulo 1: Tipos de Iluminação
  ▶ Módulo 2: Fontes de Luz
  ▶ Módulo 3: Balastros e Condutores
  ▶ Módulo 4: Luminárias
  ▶ Módulo 5: Controlos de Luz

Curso 4

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO 
  ▶ Módulo 1: Principais Famílias de 
Sistemas de Refrigeração

  ▶ Módulo 2: Sistemas de 
Arrefecimento de Ar

  ▶ Módulo 3: Sistemas Autónomos de 
Expansão Directa

  ▶ Módulo 4: Sistemas de Água em 
Circuito Fechado

Curso 5

PRODUÇÃO DE FRIO
  ▶ Módulo 1: Componentes do 
Sistema de Refrigeração

  ▶ Módulo 2: Produção de 
Refrigeração Livre

  ▶ Módulo 3: Máquina de Refrigeração 
por Compressão

  ▶ Módulo 4: Máquina de Refrigeração 
por Absorção

Curso 6

AR CONDICIONADO HIGIÉNICO
  ▶ Módulo 1: Unidades de Tratamento 
de Ar Higiénico 

Curso 7

VENTILAÇÃO
  ▶ Módulo 1: Sistemas de Ventilação
  ▶ Módulo 2: Sistema de controlo 
ventilação

  ▶ Módulo 3: Componentes de 
Ventilação 

  ▶ Módulo 4: Ventilação Intensiva

Curso 8

AQUECIMENTO E ÁGUA QUENTE 
SANITÁRIA 

  ▶ Módulo 1: Aquecimento de Água
  ▶ Módulo 2: Tipos de Aquecedores 
de Água 

  ▶ Módulo 3: Aquecimento Eléctrico
  ▶ Módulo 4: Bomba de Calor
  ▶ Módulo 5: Componentes de Água 
Quente Sanitária

Curso 9

TRATAMENTO DE ÁGUA
  ▶ Módulo 1: Amaciador de Água
  ▶ Módulo 2: Osmose Inversa
  ▶ Módulo 3: Piscina

Curso 10

ESTERILIZAÇÃO 
  ▶ Módulo 1: Esterilizador Autoclave
  ▶ Módulo 2: Gerador de Vapor

Curso 11

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
  ▶ Módulo 1: Elevadores
  ▶ Módulo 2: Escadas Rolantes
  ▶ Módulo 3: Veículos

Curso 12

SERVIÇOS DE COZINHA
  ▶ Módulo 1: Equipamentos de 
Cozinha

  ▶ Módulo 2: Lavagem de Louça
  ▶ Módulo 3: Ventilação da Cozinha
  ▶ Módulo 4: Armazenamento de frios
  ▶ Módulo 5: Máquina de 
Arrefecimento

Curso 13

SERVIÇO DE LAVANDARIA
  ▶ Módulo 1: Equipamento de 
Lavandaria

Curso 14

TRATAMENTO DE RESÍDUOS MÉDICOS
  ▶ Módulo 1: Equipamento para 
Sistemas de Tratamento de 
Resíduos Médicos

Curso 15

PROTECÇÃO E SEGURANÇA
  ▶ Módulo 1: Extintores de Fogo
  ▶ Módulo 2: Combate a Incêndios
  ▶ Módulo 3: Vigilância Remota
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FUNDAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA MÉDICA (MEM 1)

Desenvolvido por especialistas VAMED, este programa tem como objectivo fornecer a qualquer pessoa que seja nova 
em engenharia num ambiente de saúde ou equipamento médico, conhecimentos fundamentais em manutenção de 
engenharia médica (MEM). Após a conclusão deste programa, os participantes terão o know-how teórico relacionado 
com a manutenção de uma infra-estrutura hospitalar e dos equipamentos biomédicos de acordo com as normas 
internacionais. A duração do programa é de 40 e 60 horas, dependendo do ritmo de aprendizagem do participante.

Curso 1

FUNDAMENTOS E DEFINIÇÕES
  ▶ Módulo 1: Fundamentos de Gestão 
de Instalações Hospitalares

  ▶ Módulo 2: Princípios Básicos de 
Manutenção

Curso 2

MECÂNICA EM MEM
  ▶ Módulo 1: Forças e Unidades
  ▶ Módulo 2: Materiais e Propriedades
  ▶ Módulo 3: Noções Básicas de 
Transferência de Calor

  ▶ Módulo 4: Noções Básicas 
de Mecânica de Fluidos e 
Termodinâmica

Curso 3

ELECTRICIDADE EM MEM
  ▶ Módulo 1: Noções Básicas de 
Electricidade

  ▶ Módulo 2: Análise Geral e Síntese 
de Circuitos

  ▶ Módulo 3: Máquinas e 
Equipamentos Eléctricos

Curso 4

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO DE FERRA-
MENTAS E EQUIPAMENTO

  ▶ Módulo 1: Considerações Gerais
  ▶ Módulo 2: Armazenamento
  ▶ Módulo 3: Manutenção
  ▶ Módulo 4: Utilização de 
Instrumentos de Medida

Curso 5

SEGURANÇA DOS DOENTES
  ▶ Módulo 1: Princípios da Segurança 
dos Doentes

  ▶ Módulo 2: Perigos do Equipamento 
Eléctrico

Curso 6

TESTES DE SEGURANÇA ELÉCTRICA
  ▶ Módulo 1: Introdução, Terminologia 
e Símbolos

  ▶ Módulo 2: Legislação, Orientações 
e Normas

  ▶ Módulo 3: De�nições, Tipos e 
Classi�cação de Dispositivos

  ▶ Módulo 4: Fugas, Correntes e 
Medições

  ▶ Módulo 5: IEC 60601-1 Protocolos 
de Testes

Curso 7

CONTROLO DE INFECÇÕES E DES-
CONTAMINAÇÃO

  ▶ Módulo 1: Higiene das Mãos
  ▶ Módulo 2: Protecção Individual
  ▶ Módulo 3: Descontaminação de 
Equipamento

Curso 8

CADEIA DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO MÉDICO

  ▶ Módulo 1: Bibioteca de 
Equipamento Médico

  ▶ Módulo 2: Rastreamento de Activos
  ▶ Módulo 3: Programa 
Estratégico de Substituição de 
Equipamentos(SRRP)

Curso 9

ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS E 
REGISTO

  ▶ Módulo 1: Organismos Pro�ssionais
  ▶ Módulo 2: Registo Pro�ssional
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APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA MÉDICA (MEM 2)

Neste programa, os pro�ssionais de saúde, tais como médicos e técnicos clínicos, aprenderão a realizar a manutenção 
de engenharia médica (MEM) e a manutenção preventiva de equipamento médico. Após a conclusão deste programa, 
os participantes terão o know-how para de�nir e diagnosticar problemas com equipamento médico seleccionado e 
desempenhar alguns serviços relacionados com esse equipamento e acordo com as normas internacionais. A duração 
do programa é de 80 e 120 horas, dependendo do ritmo de aprendizagem do participante.

Curso 1

TESTES DE SEGURANÇA ELÉCTRICA
  ▶ Módulo 1: Segurança dos Doentes 
  ▶ Módulo 2: EN 60601
  ▶ Módulo 3: EN 62353

Curso 2

TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTO 
MÉDICO

  ▶ Módulo 1: Equipamento 
Cardiovascular

  ▶ Módulo 2: Equipamento de 
Terapias Médicas

  ▶ Módulo 3: Bloco Operatório e 
Equipamento Cirúrgico

  ▶ Módulo 4: Equipamento de 
Monitorização e de Infusão

  ▶ Módulo 5: Equipamento de 
Laboratório

Curso 3

NSTRUMENTOS MÉDICOS
  ▶ Módulo 1: Termometria Clínica
  ▶ Módulo 2: Oxímetros de Pulso
  ▶ Módulo 3: Es�gmomanómetros 
Aneróides

Curso 4

SUCÇÃO E RESPIRAÇÃO
  ▶ Módulo 1: Unidade de Aspiração 
Eléctrica

  ▶ Módulo 2: Controlador da Tubagem 
de Aspiração

  ▶ Módulo 3: Medidor de Fluxo de 
Oxigénio

Curso 5

MOBILIÁRIO MÉDICO
  ▶ Módulo 1: Sofás de Tratamento
  ▶ Módulo 2: Camas
  ▶ Módulo 3: Macas
  ▶ Módulo 4: Mesas de Operação

Curso 6

GRUAS
  ▶ Módulo 1: Legislação
  ▶ Módulo 2: Manutenção
  ▶ Módulo 3: Testagem

Curso 7

EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINA-
ÇÃO

  ▶ Módulo 1: Máquina de Lavar e 
Desinfectar

  ▶ Módulo 2: Esterilizadores e 
Autoclaves de Bancada

Curso 8

EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA 
MÉDICA

  ▶ Módulo 1: Ultra-som
  ▶ Módulo 2: Raio-X
  ▶ Módulo 3: TAC e RNM

Curso 9

REDES DE EQUIPAMENTO MÉDICO
  ▶ Módulo 1: Visão Geral dos 
Protocolos de Transmissão e 
Segurança 

  ▶ Módulo 2: Redes com Fios
  ▶ Módulo 3: Redes sem Fios
  ▶ Módulo 4: Resolução de Problemas
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REABILITAÇÃO VAMED

Este programa oferece aos participantes uma compreensão profunda sobre reabilitação baseada na abordagem da 
ICF e da VAMED à reabilitação. Os pro�ssionais de reabilitação (médicos, enfermeiros, terapeutas e gestores) também 
aprenderão a gerir o percurso do paciente da forma mais e�ciente e e�caz para o paciente, os clínicos e a equipa de 
gestão do centro de reabilitação. A duração do programa é de 30 e 40 horas, dependendo do ritmo de aprendizagem 
do participante.

Curso 1 

CLASSIFICAÇÃO INTERNA-
CIONAL DE FUNCIONALI-
DADE, INCAPACIDADE E 
SAÚDE (CIF) 

  ▶ Módulo 1: Classi�cação 
Internacional de 
Funcionalidade 
Incapacidade e Saúde 
(CIF) 

  ▶ Módulo 2: Necessidades 
e Objectivos da CIF

  ▶ Módulo 3: Estrutura e 
Códigos da CIF

  ▶ Módulo 4: A CIF na 
Prática

Curso 2

CONCEITOS MÉDICOS E 
TERAPÊUTICOS

  ▶ Módulo 1: Introdução à 
Reabilitação Médica

  ▶ Módulo 2: O Caminho 
do Paciente para a 
Reabilitação

  ▶ Módulo 3: Trabalho 
Multidisciplinar 
e Tecnologia em 
Reabilitação

Curso 3 

CONCEITO DE CUIDADOS 
DE ENFERMAGEM

  ▶ Módulo 1: Enfermagem 
Fundamentada em Dados 

  ▶ Módulo 2: Monika 
Krohwinkel: Modelo do 
Processo Promocional de 
Cuidados

  ▶ Módulo 3: Salutogénese

Curso 4 

GESTÃO OPERACIONAL 
DE UMA INSTALAÇÃO DE 
REABILITAÇÃO

  ▶ Módulo 1: Governança, 
Liderança e Comunicação

  ▶ Módulo 2: Gestão de 
Recursos Humanos 

  ▶ Módulo 3: Marketing e 
Gestão de Relações com 
Clientes

  ▶ Módulo 4: Planeamento 
Terapêutico e Gestão de 
Serviços Clínicos e Não-
clínicos usando TI
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CURSOS DE 
FORMAÇÃO PRESENCIAIS

Os cursos de formação 
VAMED em sala de aula 

podem cobrir qualquer área. 
Os cursos que se seguem 

são exemplos de cursos de 
formação frequentemente 
solicitados pelos clientes. 

Os tópicos listados para cada curso têm como 
objectivo fornecer uma visão geral do que pode 
ser ensinado; no entanto, os tópicos exactos, assim 
como a duração do curso, serão determinados 
durante uma avaliação no terreno que tem lugar 
antes do início do projecto de formação. A formação 
pode ser oferecida em inglês, francês, português ou 
russo.
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ONCOLOGIA EM ADULTOS

Sob a orientação de um oncologista experiente de um dos 
hospitais parceiros do VAMED, os médicos vão adquirir 
uma compreensão da base molecular do cancro e de 
como isto afecta o tratamento e o prognóstico de um 
paciente. Os participantes neste curso também adquirem 
conhecimentos sobre as várias formas de tumores e o 
seu modo de crescimento e interacção com o corpo. 
Ao concluir este curso, os formandos serão capazes 
de descrever a resposta dos sistemas biológicos após 
exposição a radiações ionizantes, bem como de realizar 
radioterapia. Além disso, estarão familiarizados com os 
protocolos e as abordagens utilizados no tratamento contra 
o cancro.

Tópicos

  ▶ Base molecular do cancro
  ▶ Tumores
  ▶ Visão geral sobre radioterapia e outros tratamentos 
contra o cancro

  ▶ Farmacologia clínica e tratamentos sistémicos
  ▶ Tratamento de cancro da mama, pulmão, intestino e 
próstata

  ▶ Estudos de caso

ANESTESIA

Os médicos irão adquirir uma visão abrangente dos 
princípios, procedimentos e técnicas de anestesia. 

Tópicos

  ▶ Farmacologia dos medicamentos utilizados
  ▶ Técnicas de anestesia geral e local
  ▶ Complicações da anestesia
  ▶ Anestesia e analgesia obstétricas; requisitos especiais 
da anestesia para outros grupos cirúrgicos, p. ex., 
pediatria

  ▶ Cuidados pós-operatórios do paciente

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Muitos países enfrentam o surgimento de novas 
doenças transmissíveis como a Covid-19 e a zica, 
aliadas à prevalência contínua de «velhas» doenças, 
como a tuberculose. Este curso é ideal para médicos ou 
enfermeiros destes países que queiram saber mais sobre 
estas doenças e o modo de as tratar. 

Tópicos

  ▶ VIH/SIDA
  ▶ Malária
  ▶ Tuberculose
  ▶ Febre de dengue
  ▶ Doenças respiratórias
  ▶ Gripe
  ▶ Diarreia
  ▶ Zica
  ▶ Covid-19

CUIDADOS DE EMERGÊNCIA

Ser capaz de avaliar e gerir uma emergência médica é 
fundamental para fornecer aos pacientes os cuidados 
iniciais de que necessitam. Este curso transmite a 
médicos e enfermeiros este know-how, bem como os 
conhecimentos e competências necessários para a 
reanimação, o diagnóstico e o tratamento de lesões 
comuns em situações de urgência, e os procedimentos 
para lidar com pacientes em estado de choque. Uma 
componente chave deste curso é o uso de sessões 
orientadas para a prática usando treino de simulação 
(se tal equipamento estiver disponível), encenação e 
exercícios em grupos multidisciplinares. No �nal deste 
curso, os formandos serão capazes de trabalhar num 
serviço de urgência, num hospital ou numa clínica.

Tópicos

  ▶ Triagem, recolha de dados de base e avaliação
  ▶ Reanimação por hidratação
  ▶ Estabilização das lesões respiratórias, neurológicas, 
torácicas e abdominais

  ▶ Gestão do estado de choque
  ▶ Emergências Médicas Comuns
  ▶ Pequenos Ferimentos
  ▶ Trabalhar em Equipas Multidisciplinares
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Este curso fornece aos médicos uma compreensão 
básica de temas relacionados com as áreas de 
ginecologia e obstetrícia, incluindo o modo de realização 
e interpretação de ecogra�as e os cuidados pré-
operatórios e pós-operatórios necessários. Após este 
curso, os formandos serão capazes de tratar problemas 
ginecológicos ou obstétricos de pouca gravidade, bem 
como de reconhecer e encaminhar os casos graves para 
especialistas em obstetrícia e ginecologia.

Tópicos

  ▶ Ecogra�a de diagnóstico
  ▶ Sintomas / bases pato�siológicas de obstetrícia / 
problemas ginecológicos e infecções sexualmente 
transmissíveis

  ▶ Cuidados pré-operatórios e pós-operatórios
  ▶ Cuidados pré-natais e complicações na gravidez; gestão 
do parto

  ▶ Patologias ginecológicas benignas, p. ex. problemas 
endócrinos, dor pélvica e sangramento vaginal anormal

PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Ao longo deste curso, os enfermeiros e os técnicos de 
saúde comunitária aprenderão a planear e a implementar 
programas de prevenção e promoção da saúde, 
especialmente ao nível da comunidade. Estes programas 
são ferramentas e�cazes em prol da sensibilização das 
comunidades sobre saúde, especialmente nas áreas 
rurais. Dado que continua a registar-se um aumento de 
doenças, como a diabetes, as doenças cardíacas e as 
doenças respiratórias, é cada vez mais urgente informar 
adequadamente as comunidades sobre os perigos de um 
estilo de vida não saudável.

Tópicos

  ▶ Nutrição; tabagismo e alcoolismo
  ▶ Exercício físico
  ▶ Higiene
  ▶ Saúde reprodutiva e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis

  ▶ Noções básicas de saúde mental
  ▶ Planeamento de programas

Tópicos para Médicos

  ▶ Farmacologia em cuidados intensivos
  ▶ Introdução à epidemiologia clínica
  ▶ Tratamento e contenção da dor
  ▶ Ventilação arti�cial pulmonar (modos, máquinas...)
  ▶ Características dos cuidados intensivos no tratamento 
de pacientes cardio, neurocirúrgicos e obstétricos

  ▶ Gestão de casos de doentes internados em UCI
  ▶ Comunicação clínica e tomada de decisões
  ▶ Trabalho em equipas multidisciplinares

Tópicos para enfermeiros

  ▶ Patologia
  ▶ Gestão de pacientes críticos (incluindo avaliação, 
planeamento e monitorização)

  ▶ Comunicação com os pacientes e as suas famílias
  ▶ Boas práticas em cuidados intensivos, com base de 
fundamentação em dados

  ▶ ECMO
  ▶ O Papel das unidades de terapia semi-intensiva
  ▶ Cuidados a doentes dependentes
  ▶ Trabalho em equipas multidisciplinares

CUIDADOS INTENSIVOS

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitos países em desenvolvimento enfrentam a falta de pessoal de 
saúde quali�cado para tratamento de pacientes em unidades de cuidados intensivos. Pacientes gravemente doentes 
recebem amiúde cuidados de pessoal de saúde sem supervisão, com pouca ou nenhuma formação relevante. Para 
dar resposta a este desa�o, a VAMED oferece este curso de cuidados intensivos que visa transmitir a médicos e 
enfermeiros os conhecimentos necessários para avaliar, tratar e acompanhar pacientes que necessitam de cuidados 
intensivos, de acordo com as normas internacionais. O curso é composto por 2 blocos. O primeiro bloco fornece 
aos dois grupos alvo um conhecimento profundo dos tópicos apresentados abaixo. O segundo bloco reúne os dois 
grupos alvo para fazer formação orientada para a prática (grupos de trabalho, formação em simulação, dramatização, 
estudos de caso, etc.) em equipas multidisciplinares.
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LABORATÓRIO

Enquanto pessoal de laboratório, é necessário ter uma 
noção clara do modo de realização do trabalho de 
laboratório, incluindo a forma de armazenar e preparar 
amostras, de recolher culturas de tecidos e de analisar os 
dados daí resultantes. Este curso só será leccionado, se 
estiver disponível o equipamento necessário.   

Tópicos

  ▶ Saúde, segurança e higiene, cálculos e preparação de 
soluções

  ▶ Estratégia de optimização de PCR, preparação e 
armazenamento de amostras

  ▶ Microscopia
  ▶ Técnicas de cultura de tecidos, métodos para 
preparação de amostras de ácido nucleico e proteína, 
electrotransferência (Western Blot)

  ▶ Análise de dados
  ▶ Outros tópicos relevantes para o âmbito especí�co do 
laboratório

CUIDADOS MATERNOS, PRÉ-NATAIS E NEO-NATAIS 

Conforme re�ectido nos objectivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a saúde materno-infantil é uma questão 
fundamental em muitos países em desenvolvimento. A �m de reduzir a taxa de mortalidade de mães e crianças 
menores de cinco anos, é necessário que os países disponham de pro�ssionais de saúde com formação sólida, 
especialmente enfermeiros, para prestar tratamento a este grupo-alvo. Assim, este curso fornece aos enfermeiros 
o know-how necessário para tratar complicações menores de gravidez e parto, prevenir infecções e prestar apoio a 
mulheres, para que tenham uma gravidez e parto saudáveis. O curso será oferecido em dois blocos: um bloco por um 
médico em obstetrícia/ginecologia e um segundo bloco por uma parteira.

Bloco 1 

  ▶ Tópicos de cuidados maternos/ pré-natais (leccionado 
por um médico especialista em obstetrícia/ginecologia) 

  ▶ Estilo de vida para uma gravidez saudável, p. ex. 
nutrição, exercício físico

  ▶ Complicações na gravidez
  ▶ Prevenção de infecções e higiene nos cuidados pré-
natais

 Bloco 2 

  ▶ Tópicos de cuidados neonatais (leccionado por uma 
parteira) 

  ▶ Boas práticas durante o parto normal e o nascimento
  ▶ Complicações durante o parto
  ▶ Procedimentos pós-parto, exame de recém-nascidos e 
tratamento de situações anormais

  ▶ Cuidados para mães e recém-nascidos

IMAGIOLOGIA MÉDICA PARA 
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA

Este curso habilita os técnicos de radiologia a operar 
equipamentos de imagiologia médica e a produzir 
imagens médicas de elevada qualidade, de acordo com 
as normas internacionais. Este curso só será leccionado 
se estiver disponível o equipamento necessário.

Tópicos

  ▶ Biologia humana; farmacologia; fundamentos clínicos
  ▶ Raciocínio cientí�co e clínico, tecnologia incluindo 
informática médica, radiação; garantia de qualidade

  ▶ Sistema musculoesquelético, incluindo anatomia e 
patologia, métodos de investigação e tratamento, 
sistema neurológico e ouvidos, nariz e garganta

  ▶ Tórax e abdómen
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IMAGIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
MÉDICO PARA MÉDICOS

A frequência do curso de imagiologia e diagnóstico 
médico permitirá aos médicos utilizar equipamentos 
de diagnóstico médico e interpretar correctamente 
as imagens por eles produzidas. Os médicos podem 
frequentar este curso na sua totalidade, ou frequentar um 
ou mais Módulos. Este curso só será leccionado, se estiver 
disponível o equipamento necessário.

Tópicos

  ▶ Ecofra�a: Visão geral; ecogra�a obstétrica, cardíaca, 
abdominal, musculosquelética

  ▶ Tomogra�a Computorizada: Fundamentos da TC, 
exposição à radiação, opções de redução de dose, 
opções de apresentação, aspectos clínicos da TC

  ▶ Ressonância Magnética: Fundamentos físicos, 
sequenciação, parâmetros de qualidade da imagem, 
segurança e hardware, aspectos clínicos da IRM

  ▶ EG: Fundamentos do ECG, utilização correcta de 
electrodos ECG, interpretação de resultados de ECG, 
imagens de ECG, arritmia cardíaca

  ▶ Mamogra�a: Epidemiologia do cancro da mama, 
técnicas e tecnología da mamogra�a, diagnóstico do 
cancro da mama, patología em seios saudáveis, nódulos 
benignos e nódulos malignos, radiologia de seios 
saudáveis, nódulos benignos e nódulos malignos

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA

Neste curso, os enfermeiros adquirem conhecimentos 
sobre os tipos mais comuns de cancro, bem como das 
melhores práticas para a prestação e�caz de cuidados 
oncológicos. Ensinados por um médico ou enfermeiro que 
trabalha com pacientes com cancro, os participantes terão 
a oportunidade de aprender como realizar avaliações e 
intervenções de enfermagem para pacientes com cancro, 
bem como como lidar com feridas e fornecer cuidados 
paliativos, entre outros tópicos.

Tópicos

  ▶ Fisiopatologia do cancro e carcinogénese
  ▶ Visão geral sobre vários tipos e tratamentos do cancro
  ▶ Sintomas, efeitos secundários (p. ex., dor)
  ▶ Nutrição
  ▶ Promoção da saúde e prevenção de doenças
  ▶ Exame de enfermagem, planeamento de cuidados e 
intervenção

  ▶ Prevalência elevada e condições de alto risco presentes 
no cancro

  ▶ Trabalho multidisciplinar em equipa
  ▶ Comunicação com os pacientes e as suas famílias
  ▶ Tratamento de feridas
  ▶ Cuidados paliativos
  ▶ Funções avançadas das enfermeiras 
  ▶ Sobrevivência ao cancro (viver com e para além do 
cancro; gerir os doentes física e emocionalmente)

GESTÃO DO BLOCO OPERATÓRIO

Para garantir uma cirurgia segura e com sucesso, é 
necessário saber como preparar e gerir correctamente o 
bloco operatório. Isso inclui a garantia do fornecimento 
su�ciente de materiais, tais como luvas, instrumentos e 
sangue, bem como a garantia da existência do pessoal 
necessário, desde os enfermeiros até aos médicos. Após 
a conclusão deste curso, os médicos e enfermeiros serão 
capazes de realizar essas tarefas.

Tópicos

  ▶ Organização de pessoal e do bloco operatório, 
incluindo materiais

  ▶ Procedimentos operativos normalizados (PON) e gestão 
de processos, incluindo o transporte de doentes

  ▶ Higiene e esterilização
  ▶ Gestão do tempo e dos recursos
  ▶ Trabalho interdisciplinar em equipa
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ENFERMAGEM PEDIÁTRICA

As crianças são um grupo vulnerável de pacientes e, por 
essa razão, são necessários conhecimentos especiais para 
as tratar. Ao longo deste curso, os enfermeiros adquirem 
uma compreensão geral sobre enfermagem pediátrica, 
bem como competências para lidar e�cazmente com 
bebés, crianças e adolescentes e as suas famílias. Em 
particular, o curso abrange temas como doenças típicas 
da infância, nutrição e comunicação com as crianças e as 
suas famílias.

Tópicos

  ▶ Doenças típicas da infância e programas de vacinação
  ▶ Procedimentos de enfermagem diagnóstica e 
terapêutica em doenças agudas e crónicas

  ▶ Nutrição
  ▶ Comunicação com crianças pacientes e as suas famílias

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

O tratamento de doenças hematológicas ou cancro em 
crianças requer uma abordagem e know-how especí�cos. 
Neste curso, os médicos aprendem a �siopatologia básica 
do cancro infantil, além do modo de diagnosticar e gerir 
de forma e�caz doenças hematológicas e cancros neste 
grupo especial de pacientes. Outros tópicos incluem 
doenças imunológicas, transplante de células estaminais, 
tratamento de leucemia e tumores em crianças, bem 
como a comunicação com pacientes jovens e os seus pais.

Tópicos

  ▶ Fisiopatologia básica da doença hematológica e 
do cancro em bebés, crianças e adolescentes e 
fundamentos da morfologia e da classi�cação de 
doenças

  ▶ Diagnóstico e gestão de perturbações hematológicas e 
doenças malignas em bebés, crianças e adolescentes

  ▶ Conceitos fundamentais de bioestatística, 
epidemiologia, análise de resultados e compromisso

  ▶ Princípios e prática do transplante de células estaminais, 
medicina transfusional e cuidados médicos de apoio em 
crianças com doenças hematológicas e cancro

  ▶ Princípios básicos de imunologia e perturbações 
imunológicas comuns

  ▶ Tratamento da leucemia
  ▶ Tratamento de tumores sólidos
  ▶ Comunicação com crianças pacientes e seus pais
  ▶ Reabilitação para bebés, crianças e adolescentes com 
cancro

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA 
PRÉ-HOSPITALAR

Este curso transmite aos pro�ssionais de saúde o 
know-how necessário para a prestação de cuidados 
urgentes pré-hospitalares e primeiros socorros, como 
tratamento de estados de choque e lesões traumáticas e 
procedimentos em situações especiais de emergência . 
Uma componente chave deste curso é o uso de sessões 
orientadas para a prática usando treino de simulação 
(se tal equipamento estiver disponível), encenação e 
exercícios em grupos multidisciplinares.

Tópicos

  ▶ Avaliação da situação (incluindo prevenção de 
transmissão da doença)

  ▶ Anatomia e �siologia
  ▶ Emergências respiratórias e circulatórias; vias 
respiratórias e ventilação

  ▶ Sangramento; choque
  ▶ Lesões traumáticas
  ▶ Emergências médicas (p. ex., emergências causadas 
pelo frio)

  ▶ Populações e situações especiais (p. ex., parto
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SANEAMENTO, HIGIENE E CONT-
ROLO DE INFECÇÕES

Neste curso, os pro�ssionais de saúde aprendem a razão 
pela qual é importante adoptar técnicas de higiene 
adequadas e o modo de prevenção de infecções, tanto 
para a sua própria protecção como para a dos seus 
pacientes. Além disso, ao serem capazes de identi�car 
as doenças transmissíveis e as suas causas, eles poderão 
contribuir para minimizar a propagação de doenças 
graves.

Tópicos

  ▶ Higiene pessoal, p. ex., higiene das mãos
  ▶ Desinfecção, esterilização e limpeza das instalações
  ▶ Epidemiologia, diagnóstico e prevenção de doenças 
transmissíveis

  ▶ Infecções nosocomiais
  ▶ Higiene da água
  ▶ Eliminação de resíduos
  ▶ Prevenção de infecções de feridasn

FORMAÇÃO DE FORMADORES

Este curso fornece aos participantes o know-how 
necessário para formar outros pro�ssionais de saúde. 
Entre outros temas, este curso abrange a educação de 
adultos, as varias metodologias, a concepção de cursos 
de formação, bem como o retorno e�caz de feedback.

Tópicos

  ▶ Teoria e prática sobre a aprendizagem e o 
desenvolvimento pro�ssional de adultos

  ▶ Compreensão dos diferentes estilos e métodos de 
aprendizagem

  ▶ Concepção de cursos de formação, especialmente para 
ensino de uma competência

  ▶ Observação e re�exão como ferramentas de ensino e 
avaliação; como dar feedback de forma e�caz

  ▶ Ensino de grupos pequenos e grupos grandes
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OBSERVAÇÃO 
& TUTORIA

Os programas de observação 
clínica permitem aos pro�ssionais 
de saúde (médicos, enfermeiros, 

terapeutas, técnicos de 
acção médica) observar os 

procedimentos mais atuais e 
adquirir competências especí�cas, 

relevantes para o seu trabalho 
diário. 

Estas ocorrem em instalações da VAMED, ou num dos 
hospitais da sua rede de parceiros internacionais. Os 
programas de tutoria contam com especialistas da 
VAMED, ou de um dos hospitais da sua rede internacional 
de parceiros e permitem aos participantes (médicos, 
enfermeiros, terapeutas, técnicos de acção médica), 
observar demonstrações e o trabalho diário, e fornecer 
feedback, a �m de melhorar os seus conhecimentos e 
competências. Os programas de observação e tutoria são 
oferecidos em inglês, francês, português ou russo.
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OBSERVAÇÃO

Podem ser oferecidos programas de observação em 
qualquer área. A lista abaixo fornece alguns exemplos 
de programas de observação mais procurados.  A 
observação clínica após a conclusão de um curso ou 
programa da VAMED permite observar imediatamente o 
modo como o know-how adquirido pode ser posto em 
prática. A maioria dos programas de observação tem uma 
duração de 2 a 8 semanas. 

Áreas de observação:

  ▶ Diálise
  ▶ Medicina de urgência
  ▶ Cuidados intensivos
  ▶ Laboratório
  ▶ Cuidados maternos e neo-natais
  ▶ Radioterapia
  ▶ Medicina Nuclear
  ▶ Pediatria
  ▶ Reabilitação

TUTORIA

Os programas de tutoria podem ocorrer na maior parte 
das áreas, constituindo uma excelente forma de pôr em 
prática os conhecimentos adquiridos pelos participantes 
num curso da VAMED, bem como de aperfeiçoar o seu 
know-how numa determinada área. Listamos abaixo 
exemplos de áreas de tutora mais procuradas. A maioria 
das tutorias tem uma duração de 1 a 4 semanas.

Áreas de Tutoria

  ▶ Medicina de urgência
  ▶ Higiene e controlo de infecções
  ▶ Cuidados intensivos
  ▶ FEM
  ▶ MEM
  ▶ Cuidados maternos e neo-natais
  ▶ Radioterapia
  ▶ Medicina nuclear
  ▶ Pediatria
  ▶ Reabilitação
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TESTEMUNHOS

«Adorei a oportunidade de trabalhar numa 
UCI num país desenvolvido, tendo o trabalho 
sido desenvolvido num cenário quase ideal, 
daqueles que aparecem nos livros.»

Dr. Stephen Kalya, participante na formação em Gestão Hospitalar, da 
VAMED, para funcionarios do Hospital Kabernet Baringo no Quénia

«Foi um prazer receber a professora/
formadora da VAMED. A sua dedicação, 
paciência e conhecimento certamente que 
nos equiparam com um bom ponto de partida 
para a CIF em Perkeso.»

Lim Thiam Hwee, participante na formação da VAMED sobre os 
Princípios da CIF para o pessoal do Centro de Reabilitação SOCSO na 
Malásia
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REFERÊNCIAS

África do Sul

CERTIFICADO OCUPACIONAL EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES DE ENGENHARIA
A VAMED desenvolveu e forneceu um programa de formação em Serviços 
de Manutenção de Instalações de Engenharia (FEMS) para técnicos na África 
do Sul. O programa foi acreditado pelas autoridades sul-africanas como um 
"Programa Ocupacional”. A primeira coorte de 14 participantes começou o 
programa em Abril de 2021.

Bangladesh

IMPERIAL HOSPITAL

A VAMED deu formação a 100 membros do pessoal de saúde do Hospital 
Imperial de Abril de 2018 a Abril de 2019 nas áreas de higiene hospitalar, 
atendimento de urgência, �nanças hospitalares, e ginecologia e obstetrícia 
de emergência.

Quénia

FORMAÇÃO EM ELDORET/MAKINDU

A VAMED deu formação em Abril de 2019 em Eldoret e Makindu nas áreas de 
higiene hospitalar, cuidados maternos e neonatais, e atendimento de urgência. 
Em Outubro de 2019 a formação adicional foi dada sob a forma de observação 
clínica na Universitätsklinikum Tulln.
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Mongólia

CENTRO NACIONAL DE SAÚDE MATERNA E INFANTIL II

Desde Novembro de 2019, o VAMED disponibiliza aos médicos do Centro 
Nacional de Saúde Materna e Infantil de Ulaanbaatar, na Mongólia, programas 
de observação no Hospital Geral de Viena (Áustria), cobrindo vários tópicos em 
ginecologia, pediatria e neonatologia. Além disso, está a ser dada formação 
presencial por especialistas da Universidade de Medicina de Viena sobre 
temas como morfologia, biopsia, tecnologia imuno-histoquímica, hematologia, 
oncologia, microbiologia, bem como formação prática de utilizadores de 
ressonância magnética, TAC, radiologia interventiva e dispositivos de ultra-sons.

Líbia

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRIPOLI

Desde 1998, a VAMED deu formação a cerca de 500 engenheiros do Hospital 
Universitário de Tripoli em manutenção de equipamento biomédico. A 
formação teve lugar em Milão (Itália), Tuebingen (Alemanha) e Viena (Áustria).

Gabão

VÁRIOS HOSPITAIS

Desde 2014, a VAMED formou pessoal de saúde em 3 hospitais universitários 
em Libreville nas áreas de primeiros socorros/urgências, cuidados/diagnóstico 
oncológico e bloco operatório. A VAMED também formou pessoal de saúde 
nas áreas de enfermagem, assistência de enfermagem e obstetrícia desde 
2016 em 6 hospitais regionais.
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