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Capacitação em gestão da
cadeia de aprovisionamento
de medicamentos
i+solutions possui mais de 10 anos de experiência no
projeto e fornecimento de cursos de qualidade em todos
os aspectos da gestão da cadeia de aprovisionamento de
medicamentos. Aproveitando o conhecimento
especializado na aquisição de medicamentos para
programas internacionais de saúde, criamos uma oferta
de capacitação qualitativa e econômica. Hoje alcançamos
um segmento cada vez maior da comunidade de
fornecedores no setor de saúde.
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Sobre i+academy
Nossos cursos estão disponíveis em diversos formatos que se
adaptam a diferentes necessidades:

Formato on-line: www.iplusacademy.org
É uma plataforma de aprendizado on-line que oferece soluções
acessíveis e flexíveis para profissionais de saúde que desejam aprender
ou aprofundar seus conhecimentos sobre a gestão da cadeia de
aprovisionamento de medicamentos. Cobrimos todas as etapas do ciclo
da cadeia de suprimentos, além de focar em funções administrativas
essenciais, como monitorei e avaliação e controle de qualidade.
Usamos esse formato interativo e flexível para treinar um número de
participantes a preços acessíveis, sem afastá-los das tarefas do dia-a-dia.
Cada sessão intensiva dura de 4 a 8 semanas (dependendo do curso) e é
orientada por um facilitador especializado que acompanha o processo
de aprendizado e incentiva os participantes a serem ativos e interagirem
uns com os outros (aprendizado social). A carga de trabalho é estimada
em 4 a 6 horas por semana.

Formato presencial
Todos os cursos podem ser ministrados em formato presencial,
aproveitando a atmosfera de uma sala de aula tradicional. O período é
geralmente de cinco dias, e o conteúdo pode ser adaptado às
necessidades específicas do grupo.

Formato misto
Oferecemos soluções mistas que combinam o aprendizado on-line com
o formato presencial. Pode ser um módulo separado ou uma
combinação de vários módulos e conteúdos, a fim de promover um
ótimo impacto no aprendizado. O método misto também inclui uma
oferta de suporte técnico e de desempenho por meio de visitas de
suporte, treinamento no trabalho, orientação e mentoria e auxílios
instrucionais para o trabalho.

Estratégia de aprendizagem
Nossas soluções de aprendizado, combinadas, presenciais ou on-line,
foram cuidadosamente projetadas por um grupo de especialistas com
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vasta experiência em conteúdo e metodologias de aprendizado
prático.
Os cursos on-line são implementados através da i+academy, uma
plataforma digital de ensino Moodle acessível na Internet de qualquer
lugar e a qualquer momento, não apenas em computadores, mas
também em tablets e telefones digitais. Os materiais do curso interativo
são apresentados sequencialmente sob a orientação de facilitadores
especializados que ajudam os participantes durante o processo de
aprendizado, respondem a perguntas e estimulam interações. As lições
são complementadas e incentivadas com atividades on-line, como
fóruns de discussão, avaliações e trabalhos de casa.

Nossos participantes

Taxa de inscrição
Nossos cursos custam 450 euros.
Participantes de países de baixa e média renda
pagam 390 euros.
Oferecemos os seguintes descontos para grupos:
3-5 participantes: 15% na taxa de inscrição, 6-10
participantes: 20%.
Para grupos de 10 ou mais participantes, entre em
contato conosco.
i+academy | 05

Introdução à
gestão da cadeia
de aprovisionamento de
medicamentos (nivel MBA)
A gestão da cadeia de aprovisionamento de medicamentos é
essencial para garantir que medicamentos e produtos de saúde
essenciais cheguem a seus usuários finais e que os recursos
sejam utilizados de maneira ideal. Nos países de baixa renda,
até um terço do orçamento da saúde é gasto em medicamentos.
É essencial que os gerentes e profissionais de saúde tenham
capacidade de gestão e logística para melhorar o desempenho
da cadeia de suprimentos de medicamentos e garantir o sucesso
dos programas de saúde. O curso descreve em detalhes todas as
etapas e funções do ciclo com a perspectiva de fortalecer o
sistema de saúde.
O curso foi criado como parte do programa de MBA em Gestão
Internacional de Saúde, administrado pela Swiss TPH em
associação com a Universidade de Basel, na Suíça. O curso está
disponível em espanhol, inglês, francês e português.

Eu realmente gostei do
assunto; eu aprendi muitas
coisas que eu não sabia
Ellen Mandla, África do Sul (aluna do curso)

06 |

Conteúdo
Os elementos de base de um sistema de saúde
Acesso a medicamentos
Introdução à gestão da cadeia de aprovisionamento de
medicamentos
Seleção de medicamentos essenciais
A quantificação dos medicamentos
Princípios básicos da aquisição de medicamentos
Distribuição e armazenagem de medicamentos
Gestão de inventários
Utilização racional dos medicamentos
Garantia de qualidade dos medicamentos
Monitoreo e avaliação da cadeia de aprovisionamento
Recursos humanos para a cadeia de aprovisionamento
Consolidação do sistema de saúde pública a partir de uma
nova perspetiva

Os outros cursos em www.iplusacademy.org são ministrados até agora em inglês e
francês. Visite a plataforma para descobrir a oferta completa. No caso de interesse em
algum dos cursos em particular e preferir uma versão em espanhol ou português, não
hesite em nos contactar para discutir a possibilidade de uma tradução.

Para mais informacao:
e-mail: trainings@iplussolutions.org
site: www.iplussolutions.org
i+academia: www.iplusacademy.org
Contato telefônico: +31 348489630

