Curso de Formação Avançada
em Diabetes 2016
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Diabetes Tipo 2

Terapêutica Oral

Insulinoterapia

02 ABR 2016 | 10h-13h

07 MAI 2016 | 10h-13h

04 JUN 2016 | 10h-13h

Classificação e diagnóstico

Alternativas terapêuticas e novas terapêuticas orais

Insulinas disponíveis

Breve abordagem à fisiopatologia da DT2

Otimização Terapêutica Atempada

Observatório Nacional da Diabetes
– dados portugueses de 2014

Exemplos práticos em pessoas:
- Jovens
- Idosas
- Com compromisso renal
- Com risco cardiovascular
- Em risco de hipoglicemia

Entrevista motivacional na insulinoterapia
e autocontrolo

Diabetes e a família
Aconselhamento nutricional na Diabetes
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Início do tratamento
Intensificação do esquema de insulina
Esquemas de insulina alternativos
Exemplos práticos
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Gestão das complicações
microvasculares

Gestão das complicações
macrovasculares

Casos Clínicos, Desafios
e Avaliação Final

24 SET 2016 | 10h-13h

22 OUT 2016 | 10h-13h

19 NOV 2016 | 10h-13h

Retinopatia

Benefício do controlo intensivo da glicemia

Casos clínicos

Doença renal crónica

Benefício do controlo da pressão arterial

Que desafios no futuro da DT2

Polineuropatia periférica e disfunção autonómica

Dislipidemia na pessoa com Diabetes

Prevenção, diagnóstico e tratamento

Pé Diabético - do rastreio às complicações tróficas

Antiagregação plaquetária – como e quando

Disfunção sexual

Exemplos práticos

O poder da pessoa com Diabetes
e tecnologia
Avaliação final

Exemplos práticos

Objetivos da formação

Metodologia da Formação

Pretende-se no Curso Formação Avançada
em Diabetes que os profissionais de saúde
adquiram capacidades e competências para
a abordagem e gestão da Diabetes tipo 2 de
acordo com a evidência científica atual.

Curso online de 30 horas,
desenvolvido em ambiente de
webinar.

Para tal, serão usadas metodologias pedagógicas
orientadas para a prática clínica de forma
a permitir aos participantes a aquisição de
conhecimentos no âmbito da epidemiologia da
diabetes, terapêutica com antidiabéticos orais
e insulinas, gestão de complicações micro e
macrovasculares, nutrição e acompanhamento
da pessoa com Diabetes tipo 2.

Este curso terá um ciclo de 6 Módulos/webinars de 3 horas,
cada com um exercício intermódulos de 2 horas.

No último módulo será efetuada a avaliação (teste multiescolha) com duração máxima de 2 horas,
sendo posteriormente disponibilizado o certificado de conclusão do curso para os formandos que
cumpram os critérios (70% avaliação final + 30% assiduidade/envio dos exercícios intermódulos).

Para obtenção de certificado final cada inscrito
poderá faltar apenas a uma das sessões,
apresentando assiduidade nos restantes 5 módulos.
A assiduidade será monitorizada online através
dos registos e dos exercícios enviados por cada
formando.
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Registe-se em

www.drshare.pt
e inscreva-se no curso
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