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A Academia
de Comunicaçã

o em Saúde

Médico | Comunicador | Designer

Quer melhorar a comunidade em que se encontra e levar a saúde a cada

vez mais pessoas? Invista num planeamento e formação de

excelência em comunicação em saúde com a Academia de

Comunicação em Saúde.

Através da experiência como médico hámais de 5 anos e como

comunicador hámais de 10 anos, estou pronto para apoiar a

implementação de boas práticas de comunicação em serviços e projetos

de saúde, adequadas às necessidades dos profissionais de saúde.

Um perfil único, criativo e híbrido que fará toda a diferença nos

seus projetos. Inove na forma como comunica saúde, de forma simples,

prática e acessível.



Abordagens adaptadas aos recursos disponíveis

Durante a minha carreira enfrentei vários desafios, desenvolvi soluções

criativas e integrei projetos inovadores.

Saúde à Medida Dei início à colaboração entre o ACES Lisboa Central e

a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, para a

coprodução de materiais informativos sobre saúde.

Grupo de Comunicação doACES Cascais Criei este grupo para

planear a comunicação interna e externa no ACES Cascais, com grande

foco na utilização de ferramentas colaborativas digitais.

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública Criei e coordeno

o Grupo de Comunicação, responsável pela renovação do website,

gestão de redes sociais e produção de materiais gráficos para eventos.

Estes proje
tos vão mais

longe



Serviços de
consultoria

Serviços de consulto
ria desde 150€ / hora

Como consultor de comunicação em saúde, alio um conhecimento

profundo dos serviços de saúde com à criatividade imprescindível na

comunicação, tendo por base a melhor evidência científica. Conte

comigo para criar e transformar projetos, serviços e comunidades:

▶ Planeamento da comunicação interna e externa em serviços;

▶ Análise e planeamento da divulgação de investigações científicas;

▶ Apoio à criação de campanhas de sensibilização;

▶ Apoio à criação de materiais informativos sobre temas de saúde;

▶ Apoio ao desenvolvimento de dashboards em serviços de saúde.

Partilhe o seu desafio para uma análise rápida, sem compromisso.



Consulte a oferta disponível nas próximas páginas

Há mais de 5 anos que realizo formações sobre visualização de dados

e comunicação em saúde em congressos, serviços de saúde,

associações científicas e cursos de mestrado e pós-graduação.

Universidade Católica Portuguesa

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Instituto Superior de Psicologia Aplicada

Universidade Europeia

Escola Nacional de Saúde Pública

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Os cursos que ofereço priveligiam a aplicação prática de todos os

conhecimentos em ferramentas utilizadas no dia-a-dia. Mais do que

cursos, preparo experiências formativas envolventes, de elevado valor,

adaptadas às necessidades dos profissionais de saúde e investigadores.

Serviços de
formação

+ 250
formandos



Princípios
de comunicaç

ão em saúde

2 a 4 horas desde 100€/h ou 5
0€/pax

Desenvolva competências para comunicar melhor com

profissionais de saúde e utentes. Conheça os principais

conceitos de comunicação em saúde e como os pode

aplicar na prática.

▶ Os principais conceitos de comunicação em saúde, literacia em

saúde e educação para a saúde;

▶ A importância de comunicar eficientemente nos serviços de saúde;

▶ A influência da perceção de risco na comunicação em saúde;

▶ Algumas teorias de mudança comportamental relevantes para a

comunicação em saúde.

MAIS VALOR Participar ativamente em discussões sobre

comunicação em saúde

fo
r
m
a
ç
ã
o



2 a 4 horas desde 100€/h ou 50€/pax

Descubra como comunicar mais eficazmente, através da

visualização de dados. Fique a conhecer as

ferramentas disponíveis para a produção de ícones,

gráficos e dashboards interativos.

▶ A importância da visualização de dados para comunicar saúde;

▶ Os principais passos para criar uma visualização de dados útil;

▶ Boas práticas para representar e destacar dados na área da saúde;

▶ Aplicações e softwares úteis para produzir visualizações de dados

atrativas.

MAIS VALOR Saber quais os recursos utilizar para

representar dados eficazmente

Princípios
de visualizaç

ão de dados
fo

r
m
a
ç
ã
o



Como criar
um poster científi

co de destaque

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 150€/h ou 1
50€/pax

Aprenda a criar um poster científico que seja o

destaque no próximo congresso. A comunicação de

ciência não precisa de ser aborrecida nem complicada.

▶ Os principais passos para criar um poster científico atrativo, de

forma eficiente;

▶ Aplicação de boas práticas de design em MS PowerPoint ou Canva;

▶ Estratégias para representar dados e informações complexas;

▶ Dicas para aumentar a interatividade dos posters científicos.

Formação a realizar em Microsoft Powerpoint® ou Canva®.

MAIS VALOR Posters científicos criativos, de qualidade

superior, produzidos mais rapidamente



Como fazer
uma apresen

tação científica memorável

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 150€/h ou 150€/pax

Transforme a sua forma de comunicar em conferências

científicas. Uma investigação de excelência merece

uma apresentação quemarque a diferença.

▶ Os principais passos para criar uma apresentação científica

memorável, de forma eficiente;

▶ Aplicação de boas práticas de design em MS PowerPoint ou Canva;

▶ Incluir o conceito de storytelling em apresentações científicas;

▶ Dinâmicas para envolver a audiência e manter a sua atenção.

Formação a realizar em Microsoft Powerpoint® ou Canva®.

MAIS VALOR Apresentações mais simples, assertivas,

visualmente apelativas e que são recordadas



Como criar
um resumo gráfico

fo
r
m
a
ç
ã
o

3 a 6 horas desde 100€/h ou 5
0€/pax

Prepare-se para divulgar as suas investigações de

forma inovadora e com grande alcance nas redes

sociais. Para além disso, os principais jornais científicos já

pedem resumos gráficos.

▶ As vantagens de utilizar resumos gráficos para divulgar investigação;

▶ Os melhores layouts para construir resumos gráficos;

▶ Os principais passos para criar um resumo gráfico interessante;

▶ Como criar um resumo gráfico em formato GIF.

Formação a realizar em Microsoft Powerpoint® ou Canva®.

MAIS VALOR Resumos gráficos criativos, capazes de

aumentar o alcance de investigações nas redes sociais



Como const
ruir gráfico

s visualmente apelativos

fo
r
m
a
ç
ã
o

3 a 15 horas desde 150€/h ou 150€/pax

Eleve a qualidade dos gráficos que produz. Com recurso a

ferramentas práticas, como o Microsoft Excel®, garanta

que os próximos gráficos que construir são

relevantes, úteis e memoráveis.

▶ Construir tabelas simples e destacar os dados mais importantes;

▶ Os principais tipos de gráficos e quando os utilizar:

▶ Como construir gráficos visualmente cativantes em Microsoft Excel®;

▶ Cuidados na extração, tratamento e análise dos dados em saúde.

Formação a realizar em Microsoft Excel® ou Flourish®.

MAIS VALOR Construir os gráficos mais adequados a

qualquer projeto ou investigação que realize



Como criar
folhetos info

rmativos com impacto

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 200€/h ou
300€/pax

Crie folhetos informativos que os doentes valorizam.

Simplifique informações de saúde complexas e utilize

boas práticas de literacia e design para comunicar e ser

compreendido.

▶ A importância dos folhetos informativos para comunicar saúde;

▶ Os formatos, cores e outras formatações que facilitam a leitura;

▶ Boas práticas de design para produzir folhetos acessíveis;

▶ Testar e avaliar o impacto dos folhetos na comunicação em saúde.

Formação a realizar em Microsoft Powerpointl® ou Canva®.

MAIS VALOR Folhetos informativos mais criativos e de

elevada qualidade científica e gráfica



Como const
ruir websites sobre saúde

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 200€/h ou 200€/pax

Se não está na internet, não existe. Aumente a sua

presença online e a sua credibilidade, através da

criação dewebsites dinâmicos e fáceis de navegar.

▶ Os melhores softwares para criar websites atraentes;

▶ Os principais passos para construir o seu próprio website;

▶ Dicas de SEO para garantir que o seu website é encontrado;

▶ Métricas e ferramentas de monitorização.

Formação a realizar em Wix® ou Microsoft Sway®.

MAIS VALOR Website de aspeto profissional, dedicado ao

seu projeto e capaz de chegar a muito mais pessoas



Planear co
municação i

nterna em serviços de saúde

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 250€/h ou
300€/pax

Chega de reuniões e e-mails sem fim. Melhore a

produtividade e eficiência nos serviços de saúde

através das melhores estratégias e ferramentas de

comunicação interna.

▶ A importância da comunicação interna nos serviços de saúde;

▶ Que aspetos considerar num plano de comunicação interna;

▶ Identificação e análise crítica de canais e materiais de

comunicação;

▶ As melhores ferramentas digitais para melhorar a comunicação

interna.

MAIS VALOR Utilizar canais digitais para gerir a

comunicação interna de forma eficiente



Planear co
municação e

xterna em serviços de saúde

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 250€/h ou 300€/pax

Garanta que a suamensagem chega eficazmente a

doentes, serviços de saúde e stakeholders. O sucesso

da sua comunicação começa num planeamento

estratégico adaptado ao seu contexto.

▶ Identificar públicos-alvo e quais os melhores canais de

comunicação a utilizar;

▶ Que aspetos considerar num plano de comunicação externa;

▶ As principais mais-valias de ter um grupo de comunicação nos

serviços de saúde;

▶ Monitorizar e avaliar o alcance da comunicação externa.

MAIS VALOR Planos de comunicação externa, para

divulgar os seus projetos de forma criativa e eficiente



Mapear a jo
rnada do uten

te

fo
r
m
a
ç
ã
o

2 a 6 horas desde 150€/h ou 1
50€/pax

Os doentes têm grandes dificuldades em navegar nos

serviços de saúde. Compreenda quais os principais

problemas e como os pode resolver, construíndo um

serviço verdadeiramente centrado no utente.

▶ Os principais conceitos de user experience (UX) e como os aplicar

na saúde;

▶ As dificuldades que os utentes enfrentam ao navegar os serviços

de saúde;

▶ Utilizar ferramentas de mapeamento da jornada do utente;

▶ Como melhorar a experiência dos utentes nos serviços de saúde.

MAIS VALOR Preparar serviços efetivamente centrados

no utente, com a sua participação



Estratégia
s para divul

gar investigações científicas

fo
r
m
a
ç
ã
o

2 a 6 horas desde 150€/h ou 150€/pax

Visible or Vanish. De pouco serve publicar artigos

científicos se não chegarem a quem precisa. Domine as

estratégias de disseminação de ciência e aumente a

visibilidade das suas investigações.

▶ A importância de comunicar ciência de forma mais interessante;

▶ Os passos para planear uma estratégia de disseminação eficaz;

▶ Maximizar o uso das redes sociais e da comunicação social para

chegar a mais pessoas;

▶ Como traduzir informações complexas em materiais que todos

compreendam.

MAIS VALOR Preparar uma investigação para chegar a

mais parceiros e à população



Estratégia
s para comu

nicar saúde em redes sociais

fo
r
m
a
ç
ã
o

3 a 6 horas desde 150€/h ou 1
50€/pax

Impulsione a sua presença e alcance nas redes

sociais. Planeie a estratégia de comunicação e aprenda a

produzir conteúdos relevantes para promover saúde.

▶ Os prós e contras de várias redes sociais e quais pode (e deve)

utilizar;

▶ Preparar um plano de comunicação que seja fácil de colocar em

prática;

▶ Dicas e ferramentas para produzir conteúdos marcantes;

▶ As novas tendências de marketing em redes sociais, na área da

saúde.

MAIS VALOR Presença efetiva nas redes sociais, com

conteúdos criativos e relevantes



Planear a c
omunicação

em campanhas e projetos

fo
r
m
a
ç
ã
o

8 a 20 horas desde 200€/h ou 300€/pax

Uma boa estratégia de comunicação pode levar um

projeto para o próximo nível. Crie campanhas que façam

a diferença na saúde e tenham umverdadeiro

impacto na comunidade.

▶ Os passos que deve considerar num plano de comunicação;

▶ O papel da mudança de comportamentos nas campanhas e

projetos de saúde;

▶ Como produzir mensagens adequadas ao público-alvo;

▶ Os melhores canais e materiais de comunicação para chegar ao

público.

MAIS VALOR Construir planos de comunicação para

projetos de saúde



Como produ
zir um relatório elegante

fo
r
m
a
ç
ã
o

6 a 14 horas desde 150€/h ou 2
00€/pax

Os seus relatórios vão passar da gaveta para a moldura,

num instante. Produza relatórios de elevada

qualidade, em pouco tempo, utilizando apenas o

Microsoft Word®.

▶ Como organizar, escrever e resumir conteúdos com impacto;

▶ Opções de formatação que facilitam a elaboração de relatórios;

▶ Transformar dados em tabelas e gráficos visualmente apelativos;

▶ Preparar templates de relatórios em Microsoft Word®.

Formação a realizar em Microsoft Word®.

MAIS VALOR Relatórios curtos, que focam a informação

essencial e são graficamente apelativos



Como fazer
um currículo médico e

legante
fo

r
m
a
ç
ã
o

3 a 8 horas desde 150€/h ou 150€/pax

Num mercado da saúde cada vez mais competitivo, todos

os pormenores contam. Destaque-se através de um

currículo elegante e dê um passo rumo ao seu

trabalho de sonho.

▶ O que deve fazer antes de escrever um currículo médico

▶ Como organizar a informação de forma coerente

▶ As melhores opções de formatação para criar um currículo profissional;

▶ Dicas para transformar dados em tabelas e gráficos apelativos.

Formação a realizar em Microsoft Word®.

MAIS VALOR Currículos graficamente apelativos e fáceis

de editar, que se vão destacar entre os restantes



Todas as viagens começam com

um passo. Comece já a comunicar

em saúde, de forma simples,

prática e acessível.

Duarte Vital Brito | MD, MPH
www.comunicacaoemsaude.pt
geral@comunicacaoemsaude.pt

91 411 42 01


