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Descrição e Justificação 
 

A ferida vascular constitui um problema de extrema importância nas sociedades desenvolvidas afetando 

uma franja considerável da população ativa no mundo inteiro;  dado o aumento da esperança média de 

vida, encontra-se uma prevalência  ainda mais significativa nas pessoas com mais de 65 anos. 

O conhecimento adequado sobre tratamento de ferida vascular implica possuir um conhecimento e 

compreensão de um conjunto alargado de informação fisiopatológica, bem como conhecimentos 

técnicos ao nível do diagnóstico diferencial e do tratamento, cujo valor acrescentado para o profissional 

de saúde se pode traduzir num conceito base: saber decidir corretamente qual a melhor abordagem 

para determinada ferida vascular, face ao contexto holistico da pessoa. 

A úlcera de perna, que constitui cerca de 90% das feridas vasculares, tem diversas particularidades, 

requerendo um  conhecimento alargado por parte dos profissionais, que devem desenvolver uma 

intervenção participativa, com base na evidência cientifica. 

.  

Objectivos Gerais: 
 

Adquirir conhecimentos teóricos/práticos no domínio do cuidar da pessoa com ferida vascular, 

designadamente da úlcera de perna 

 

Objectivos Específicos: 
 

• Adquirir competências e conhecimentos técnicos que habilitem o profissional de saúde para o 

cuidado da pessoa com úlcera de perna 

•  Descrever o conceito de ferida vascular 

• Avaliar o Índice de Pressão Tornozelo-Braço (IPTB) 

• Interpretar o Índice de Pressão Tornozelo-Braço (IPTB) 

• Aplicar a terapia compressiva de forma eficaz e sem riscos para a pessoa com ferida vascular 

 

Destinatários: 
Profissionais da área da Saúde, nomeadamente Enfermeiros, e Médicos, assim como estudantes finalistas 

das respetivas licenciaturas. 

Carga Horária: 8 horas 
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Datas e Horário:  
 

Ver Datas e Horários das próximas edições na página do curso  

https://evk.foramplus.com/geral/detalheeventos.aspx?cod=50 

 

Vagas: 30 vagas 
Preço Base: 99 € 
Inscrição inclui: 

• 8 horas de formação 

• Certificado Profissional (DGERT) com registo no SIGO 

• Material de apoio ao Curso 

• Acreditação pela Ordem dos Enfermeiros: 1,2 créditos de desenvolvimento profissional 

Formadores: 
 

Nuno Correia 
 

Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções no serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Porto 

Ana Almeida 
 
Especialista em Enfermagem de Reabilitação, Exerce funções de chefia no Serviço de Cirurgia Vascular 
no CH Lisboa Norte 
 

Susana Melo 
Licenciatura em Enfermagem. Pós-graduada em Tratamento de Feridas e Viabilidade Tecidular. Exerce 
funções na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (Centro de Saúde da Ribeira Grande) 
 

Filipe Correia 
 

Licenciatura em Enfermagem. Pós-graduado em Tratamento de Feridas e Viabilidade Tecidular. Exerce 
funções na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (Centro de Saúde de Ponta Delgada) 
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Metodologia de Formação e de Avaliação 
 

Será utilizada uma metodologia expositiva e interativa pelo formador, com recurso a estudos de caso 

frequentes e a treino prático-simulado individual de técnicas específicas. Avaliação Formativa contínua. 

Teste por formulário online no final da ação 

 

Programa 
1. Apresentação do conceito de ferida vascular e sua classificação 

2. Ulcera venosa 

3. Úlcera arterial  

4. Linfedema 

5. Outros tipos de úlcera vascular 

6. Descrição, demonstração e treino da terapia compressiva 

7. Descrição, demonstração e treino da técnica de avaliação do Índice de Pressão Tornozelo-Braço 

(IPTB) 

8. Abordagem do tratamento tópico da ferida vascular; 
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