
DATAS 2020:

RELAÇÕES INTERPESSOAIS
E COMUNICAÇÃO 
EM CONTEXTO HOSPITALAR

1ª AÇÃO 12 e 13 março

2ª AÇÃO 28 e 29 abril

3ª AÇÃO 18 e 19 maio

4ª AÇÃO 21 e 22 outubro

HORÁRIO:
08h30 - 17h30

LOCAL:
Centro de Formação
(Pav. Lar Doentes - 5º piso)



2. Capacidades de comunicação inadequadas conduzem a piores 
resultados para os intervenientes e à insatisfação.

O valor da comunicação transparece na insatisfação que provoca no indivíduo 
uma situação de interacção comunicacional ineficaz ou deficiente. A 
comunicação deficiente prende-se com a má utilização das competências 
comunicacionais ou no seu desconhecimento.

3. Capacidades de comunicação podem ser ensinadas/aprendidas.

OBJETIVOS

GERAL

! Melhorar e reforçar positivamente as relação interpessoais.

1. Capacidades de comunicação na interacção interpessoal têm impacto ao 
nível da qualidade da relação.

FUNDAMENTAÇÃO

! Desenvolver competências que facilitem a comunicação eficaz.

! Reconhecer a importância da comunicação no relacionamento 
interpessoal aplicando as técnicas para uma comunicação de excelência.

ESPECÍFICO

! Identificar os elementos da comunicação.
! Enunciar os princípios básicos da comunicação face a face.
! Identificar e conhecer as barreiras da comunicação.

A formação em comunicação em contexto hospital fundamente-se 
em três premissas básicas: 

! Adquirir um estilo de comunicação assertivo.

! Conhecer os diferentes comportamentos e estilos de comunicação 
interpessoal.

! Desenvolver as atitudes de base à comunicação.
! Enunciar as funções da comunicação.
! Identificar a importância da comunicação não verbal.



! Reconhecer a importância da comunicação no relacionamento   
interpessoal aplicando as técnicas para uma comunicação de excelência.

# A sintonia da mensagem.

! Definição de comunicação e o seu papel no relacionamento interpessoal;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

# Clarificação;
# Reformulação.

# Conflito com os pares;

# Conflito com as chefias.

# Fatores de impacto na comunicação verbal e não-verbal;

! O processo de comunicação e os seus intervenientes;

! Obstáculos e barreiras a uma comunicação eficaz:

# Conflito com os utentes;

! Comportamentos preventivos do conflito: 

# Os estilos de comunicação e o seu impacto no relacionamento 
interpessoal: 
= Agressivo;

METODOLOGIA

= Manipulador;

! Desenvolver competências que facilitem a comunicação eficaz.

! A comunicação não-verbal:

! Melhorar e reforçar positivamente as relação interpessoais.

! Estratégias e técnicas para uma comunicação eficaz:

= Passivo;

# Escuta ativa;

= Assertivo.

# Feedback;

AVALIAÇÃO
! Avaliação de satisfação dos formandos.
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Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

Tel. geral: 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt

  217 229 800 - ext. 1193/ 1315/1170/1513/4105

Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa 
Edifício Lar de Doentes, 5º Piso 

Contactos: 217 229 878 /217 229 869 

Centro de Formação 

  centroformacao@ipolisboa.min-saude.pt

Seleção realizada pela coordenação pedagógica de acordo com 
pertinência da formação para a prática profissional.

Assistentes operacionais que desempenhem funções em clínicas e 
consultas externas.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

DESTINATÁRIOS

SECRETARIADO 

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas através de ficha inscrição própria e 
remetida ao Centro de Formação, uma semana antes do início do curso.

CONTROLO DE PRESENÇAS
A formação terá controlo de presenças nas sessões da manhã e da tarde. 
Será emitido certificado aos participantes que tenham assiduidade igual 
ou superior a 95% da carga horária total do curso.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

FORMADORA
Maria do Rosário Bacalhau

CARGA HORÁRIA

ORGANIZAÇÃO

Centro Formação - IPO Lisboa

14 horas 

Centro Formação e Unidade de Psicologia - IPOLFG


