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Descrição 
 

Abordar uma ferida é abordar uma pessoa, deste modo, todo o tratamento da ferida deve estar alicerçado 

num princípio básico: a cicatrização da ferida é efetuada pela pessoa que a possui, devendo todo o 

tratamento otimizar a sua capacidade cicatricial. 

Este ciclo de estudos abordará a temática da Viabilidade Tecidular e Tratamento de Feridas, e é composto 

por uma sequência de 8 cursos perfeitamente integrados e articulados, desde a fisiopatologia do 

processo de cicatrização até às abordagens terapêuticas mais recentes e inovadoras. 

A dinâmica de ensino está estruturada de forma a permitir o máximo de interação com os formandos 

privilegiando a componente prática (técnicas de desbridamento, utilização de doppler portát il, aplicação 

de terapia compressiva, utilização de escalas e sistemas de registo, abordagem do pé diabético, métodos 

de investigação, entre outros). Com este ciclo de estudos terá acesso a: 

• Uma formação completa sobre abordagem, gestão e tratamento de feridas; 

• Aquisição de competências técnicas avançadas, como desbridamento cortante, avaliação do IPTB, 

e aplicação de terapia compressiva; 

• Contacto com os produtos de tratamento de feridas existentes no mercado; 

• Abordagem de contextos específicos (queimaduras, pé diabético, ferida oncológica, ostomias, 

ferida vascular, etc.); 

• Desenvolvimento de métodos de investigação direcionados para a temática das feridas;  

• Componente prática sobre registo e gestão de dados em feridas, com inclusão da abordagem 

fotográfica de uma ferida. 

 

Justificação 
 

Um conhecimento adequado sobre tratamento de feridas implica saber e compreender um conjunto 

alargado de informação fisiopatológica e técnica, cujo valor acrescentado para o profissional de saúde se 

pode traduzir numa frase: saber decidir corretamente qual a melhor abordagem para determinada ferida. 

 

As feridas são uma realidade incontornável e acarretam prejuízos físicos, psicológicos e financeiros. Como 

tal, devem ser alvo de atenção por parte dos profissionais de saúde no sentido de serem abordadas sob 

o paradigma da Prática baseada na Evidência, para que seja efetuado um correto diagnóstico conduzindo 

a uma intervenção com sucesso. 
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Objetivos Gerais: 
 

Adquirir conhecimentos e capacidades no âmbito do tratamento de feridas. 

Objetivos Específicos: 
 

1. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre fisiopatologia do processo de cicatrização;  

2. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre as barreiras ao processo de cicatrização normal;  

3. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre avaliação da ferida e da pessoa que a possui; 

4. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre produtos de tratamento local de uma ferida;  

5. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre rastreio, avaliação e intervenção nutricional;  

6. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre prevenção de úlceras de pressão; 

7. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre abordagem do pé diabético; 

8. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre abordagem da ferida vascular; 

9. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre gestão da dor relacionada com a presença de uma ferida; 

10. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre ferida oncológica; 

11. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre métodos de investigação; 

12. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre abordagens terapêuticas inovadoras; 

13. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre feridas traumáticas; 

14. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre feridas cirúrgicas.  

15. Adquirir conhecimentos e capacidades sobre suturas cutâneas 

 

Destinatários: 
Enfermeiros e Médicos assim como estudantes finalistas das respetivas licenciaturas.  

Carga Horária: 100 horas  
• 80 horas de formação presencial à distância (formação online síncrona) 

• 20 horas de prática simulada presencial em sala de aula 

Datas e Horário:  
Ver Datas e Horários das próximas edições na página do curso em 

http://evk.foramplus.com/Geral/DetalheEventos.aspx?cod=5 

Vagas: 30 vagas 
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Preço Base: 399€ (inscrição antecipada com realização de 

pagamento até 4 semanas antes do arranque) ou, 425 € (preço 
normal). 
Inscrição inclui: 

• 100 horas de formação 

• Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP) para renovação da Cédula Profissional, a atribuir 

pela Ordem dos Enfermeiros aos participantes (apenas enfermeiros) que obtenham 

aproveitamento em cada um dos 8 cursos que integram o Ciclo de Estudos, e cumpram em termos 

de assiduidade (informação detalhada mais abaixo), num total acumulado dos 8 cursos de 13,4 

créditos. 

• Certificado de Formação Profissional DGERT com registo na plataforma SIGO na frequência com 

aproveitamento da totalidade do Ciclo de Estudos. 

• Certificado da EWMA - European Wound Management Association  na frequência com 

aproveitamento da totalidade do Ciclo de Estudos. 

• Material de apoio ao curso (inclui todo o material necessário para as componentes práticas, o 

qual ficará na posse do formando após o curso). 

• Manuais de apoio para cada um dos cursos que integram o ciclo de estudos (suporte digital).  

Formadores:  
 

Ester Malcato 
(coord.  Sul) 

Gestor Pedagógico no Foramplus.  Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 

Enf.ª Coord. do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica–CHLN-EPEHSM. Professora 

convidada da UATLA, Universidade Atlântica; da ESSCVP, Escola Superior de 

Saude Cruz Vermelha. Professora convidada da ESEL, Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa, na área da prevenção e tratamento de feridas.  

 

Nuno Pinto 
(coord. Centro-
Norte) 

Gestor Pedagógico no Foramplus. Médico na USF Fânzeres. Mestrado integrado 

em Medicina. Licenciatura em Enfermagem. Coordenador e Formador do curso 

de Suturas do Foramplus. 

  

Pedro Rosa 
(coord. Açores) 
 

Gestor Pedagógico no Foramplus. Licenciatura Enfermagem. Especialista em 

Enfermagem de Reabilitação. Pós-graduado em Tratamento de Feridas e 

Viabilidade Tecidular. Exerce funções no Hospital do Divíno Espírito Santo de 

Ponta Delgada. 

 

Vasco Neves 
(Porto, Coimbra, 
Açores) 

Gestor Pedagógico no Foramplus. Especialista em Enfermagem Médico-cirurgica. 
Exerce funções no Hospital Militar do Porto e na Polienf-Porto. Doutorando em 
Enfermagem Avançada na UCP 
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Vitor Hugo 
(Porto, Coimbra, 
Açores) 

Gestor Pedagógico no Foramplus. Licenciatura em Enfermagem. Extensa 
experiência de prática clínica privada em gabinete dedicado a utentes com 
afeções do pé. Autor do Livro "Órteses em Silicone na Correção de 
Deformidades do Pé" – 2015 
 

Alexandra 

Carvalhal 

(Faro) 

Licenciatura em Enfermagem. Mestre em Enfermagem. Especialista em 
Enfermagem Comunitária. Exerce funções na Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados de Almancil/Boliqueime, ACES Central ARS Algarve, IP. 
 

Ana Almeida 
(Lisboa, Faro) 

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

Ana Guterres 
Porto, Coimbra) 

Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções no Instituto Português de 
Oncologia do Porto. 
 

António B. Simões 
(Lisboa, Faro, 
Açores) 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação; Exerce funções no 
ACES Loures Odivelas na UCC de Sacavém; Colabora como convidado externo 
com a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha em Lisboa; Autor de  várias 
publicações científicas, nomeadamente Enfermagem de Reabilitação e a pessoa 
vitima de queimadura, in Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao 
Longo da Vida da Lusodidata; Convidado como preletor em vários eventos 
científicos na área do tratamento de feridas e enfermagem de reabilitação. 
 

Bruno Alves 
(Lisboa, Faro) 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Intervenção em 
Enfermagem Oncológica. Exerce funções no Hospital da Luz – Consulta de 
Estomaterapia. É 1º Vogal da Direção – Órgãos Sociais Associação Portuguesa de 
Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia. 
 

Bruno Neto 
(Porto, Coimbra) 

Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções na Unidade de Queimados do 
Centro Hospitalar de S. João. 
 

Carlos Cancela 
(Porto, Coimbra) 

Licenciado em Enfermagem. Especialização em Enfermagem Comunitária. Exerce 
no ACeS Porto Ocidental, USF Garcia de Orta. Pós-graduação em Enfermagem 
Avançada. Formador na ARS Norte na área do tratamento de feridas, desde 2011. 
 

Carlos Leite 
(Porto, Coimbra) 

Licenciatura em Nutrição. Licenciatura em Enfermagem. Serviço Urgência do CH 
Gaia e Espinho. 
 

Cláudia Silva 

(Lisboa) 

Licenciaura em Enfermagem. Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 
Fundadora da  Consulta de Estomaterapia IPOLFG. Perito Nacional DGS. Vice-
presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Cuidados em Estomaterapia. 
 

Dora Franco 

(Lisboa) 

Licenciada em Enfermagem. Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica. Exerce funções na consulta multidisciplinar de estudo e 
tratamento de feridas do IPO de Lisboa FG EPE. Coordenadora da unidade de 
investigação em enfermagem do IPO de Lisboa FG EPE.Curso pós-graduado 
em Luto. Áreas de interesse: psico-oncologia, fenomenologia  e abordagem 
da Pessoa com ferida complexa. 
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Felicidade Tomé 

(Faro) 

Licenciada em Enfermagem. Desempenha funções de enfermeira no Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve. Pós-Graduação em enfermagem, tendo sido 
conferido o titulo de “Experto em Estomaterapia” pela Universidade 
Complutense de Madrid. 
 

Filipe Correia 
(Açores) 

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). 
 

Filipe Melo  
(Açores) 

Licenciatura em Enfermagem. Pós-graduado em Tratamento de Feridas e 
Viabilidade Tecidular. Exerce funções no Hospital do Divino Espírito Santo de 
Ponta Delgada. 
 

Filomena Mota 
(Porto, Coimbra) 
 

Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções no Hospital da Prelada - Porto. 
Mestre em Ciências da Enfermagem. Membro da comissão de Úlceras e feridas 
e formadora Santa Casa da Misericórdia do Porto. Membro da direcção da 
APTferidas desde Fevereiro de 2005. Várias publicações na área. 
 

Helena Vicente 

(Lisboa) 

Especialista e Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica na vertente oncológica. 

Coordenadora da Consulta Multidisciplinar de Estudo e Tratamento de Feridas 

do IPOLG, EPE. Atividade regular de palestrante e formadora em eventos 

científicos e Instituições de Ensino na temática “Feridas”. Publicações nesta área.  

 

Isabel Valente 
(Porto, Coimbra) 

Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções no Centro Hospitalar de 
VNG/Espinho. Formação académica na área das ostomias de eliminação. 
 

Lucinda Pires 

(Lisboa) 

Licenciatura em Enfermagem. Consultas Externas - Serviços de 
Otorrinolaringologia / Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica e Endocrinologia no 
IPOLFG EPE. 
 

Marco Mendonça 
(Açores) 

Licenciatura em Enfermagem. Executive Master of Business Administration em 

Gestão e Economia da Saúde. Mestre em Enfermagem. Especialista em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, área de intervenção Oncológica. Pós-graduado 

em Cuidados Paliativos. Exerce funções no Hospital do Divino Espírito Santo de 

Ponta Delgada, Enfermeiro Responsável da Unidade de Cuidados Paliativos. 

 

Nuno Correia 
(Porto, Coimbra) 

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

Rafaela Almeida 
(Açores) 

Licenciatura em Enfermagem. Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 
Exerce funções na Unidade de Saúde de ilha de São Miguel (Centro de Saúde de 
Ponta Delgada). 
 

Raquel Marinho 
(Açores) 

Licenciatura em Ciências da Nutrição. Exerce funções na Unidade de Saúde de 
Ilha de São Miguel. 
 

Ricardo Pacheco 

(Açores) 

Licenciatura em Enfermagem. Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Exerce funções no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
Responsável pela Consulta de Estomaterapia. 
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 Rui Pedro Silva 
(Porto, Coimbra) 

Especialista em Enfermagem de Reabilitação. Formador desde 2005 na área da 

Viabilidade Tecidular e Tratamento de Feridas. Exerce funções na UCC 

Ermesinde. 

 

Sandra Silva 
(Açores) 
 

Licenciatura em Enfermagem. Mestre em Ciências da Enfermagem. Especialista 
em Enfermagem de Saúde Comunitária. Exerce funções na Unidade de Saúde de 
Ilha de São Miguel, Responsável pelo Gabinete de Investigação e Inovação e 
Responsável pelo Grupo de Feridas. 
 

Sara Pinto 
(Porto, Coimbra) 

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

Susana Melo 

(Açores) 

 

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). 

  
  

Metodologia de Formação e de Avaliação 
 

Será utilizada uma metodologia expositiva e interativa pelo formador, e a treino prático de técnicas 

específicas.  A aquisição de conhecimentos será averiguada através de avaliação formativa contínua e da 

aplicação de um teste por formulário online no final de cada curso componente do ciclo de estudo. 

Programa 
 

Curso Cicatrização da ferida – 20 horas (2,5 CDP) 
Formadores: Rui Pedro Silva; Carlos Leite; Ester Malcato; Pedro Rosa; Susana Melo; Sandra Silva; Raquel 

Marinho; Filipe Correia; Filomena Mota 

 

1 - Anatomofisiologia da pele:   a. A pele enquanto órgão;    b. As camadas da pele;    c. O processo de 
renovação da epiderme;   d. O processo de envelhecimento da pele;   e. Tecido cicatricial vs pele  
2 - Avaliação da ferida:   a. Etiologia;   b. Classificação;   c. Duração/cronicidade;   d. Dimensões;   e. Tipo 
de tecido;   f. Exsudado;   g. Cheiro;   h. Sinais inflamatórios;   i. Pele perilesional;   j. Tecidos periféricos;   
k. Estruturas adjacentes 
3 - Avaliação da pessoa com ferida:   a. O sistema imunitário;   b. As patologias condicionantes da 
cicatrização;   c. Fatores iatrogénicos condicionantes da cicatrização;   d. Equilíbrio hemodinâmico 
   e. Perfusão periférica e difusão celular;   f. Sintomatologia associada à presença de ferida;   g. Impacto 
na pessoa portadora de ferida 
4 - Abordagem nutricional:   a. Os macro e micronutrientes relevantes para a cicatrização;   b. Rastreio 
nutricional;   c. Avaliação nutricional;   d. Intervenção nutricional;   e. Avaliação antropométrica 
5 - Escalas de avaliação do processo cicatricial:   a. Princípios de um instrumento de recolha de dados;   
b. PUSH®;   c. PSST®;   d. RESVECH® 2.0;   e. DESIGN-R® 
6 - Registo de dados inerentes à avaliação da ferida e da pessoa com ferida:   a. Princípios das linguagens 
classificadas;   b. A CIPE® e o registo de dados inerentes à avaliação da ferida e da pessoa com ferida;   c. 
Sistemas de informação 
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7 - Investigação em feridas:   a. A Prática Baseada na Evidência;   b. Pesquisa em bases de dados 
científicas;   c. Interpretação de artigos científicos 

 

 

Curso Abordagem no tratamento de feridas – 20 horas (2,5 CDP) 
Formadores: Susana Melo; Pedro Rosa; Filipe Melo; Filipe Correia; Ester Malcato; Ana Almeida; Rui Pedro 

Silva; Carlos Cancela, Alexandra Carvalhal 

 

1 - Barreiras ao processo de cicatrização:  

2 - Preparação do leito da ferida: Gestão do exsudado; Gestão da Humidade; Gestão da infeção; Gestão 

dos bordos 

3 - Acrónimo TIME 

4 - Limpeza da ferida  

5 - Tipos de desbridamento  

6 - Biofilmes  

7 - Demonstração e treino da técnica de desbridamento cortante 

8 - Material de penso com ação terapêutica 

9 -Terapias Complementares Avançadas 

 

 

 

Dor / Ferida Oncológica – 4 horas 
Formadores: Ana Guterres, Dora Franco, Helena Vicente, Marco Mendonça, Alexandra Carvalhal 
 

1-Conceito de Ferida Oncológica 

2-Fisiopatologia da Ferida Oncológica 

3-Avaliação e opções de tratamento 

4-Gestão dos sinais e sintomas associados 

5-Complicações do tratamento por radiação 

6-Classificação da dor em feridas 

7-Gestão da dor relacionada com a presença de ferida 

8-Abordagens farmacológica e não farmacológica 

 

Curso Úlcera por pressão: prevenção e tratamento – 8 horas (1,2 CDP) 
Formadores: Ester Malcato; Pedro Rosa; Filipe Correia; Filomena Mota; Ana Almeida; Alexandra Carvalhal 

 

1 - Definição de UPP 

2 - Classificação da UPP, segundo a EPUAP e a EWMA 

3 - Fatores de Risco endógenos e exógenos 

4 - Áreas de risco na Pessoa sentada e acamada 

5 - Superfícies estáticas e dinâmicas para a Pessoa sentada e acamada 

6 - Posicionamento e reposicionamento da Pessoa 

7 - Medidas de prevenção e tratamento da UPP 

 

 

Curso Queimaduras: Prevenção e Tratamento – 8 horas (1,2 CDP) 
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Formadores: António Simões; Pedro Rosa; Bruno Neto 

 

1 - Definição de queimadura; 

2 - Dados epidemiológicos; 

3 - Etiologia das queimaduras; 

4 - Classificação das queimaduras; 

5 - Fisiopatologia das queimaduras; 

6 - Medidas de prevenção e tratamento das queimaduras; 

7 - Complicações das queimaduras; 

8 - Impacto físico e psicológico da queimadura na pessoa e família; 

 

 

Curso Abordagem da Pessoa com Afeções do Pé – 12 horas (1,8 CDP) 
Formadores: Vasco Neves; Vítor Hugo Silva; Pedro Rosa; Sara Pinto; Ana Almeida 

 

1 - Calçado versus afeções do pé 

2 - Deformidades do pé: Hallux valgus; Deformidades dedos menores (Dedos em malho, em martelo e em 

garra); Outras deformidades  

3 - Hiperqueratoses do pé  

4 - Verrugas plantares 

5 - Afeções das Unhas: Onicomicose, Onicocriptose, Onicogrifose  

6 - Avaliação do pé: Avaliação da sensibilidade; Avaliação da mobilidade; Avaliação estrutural  

7 - Pé diabético: Avaliação e estratificação do risco 

8 - Pé  Neuropático versus  Neuroisquémico 

9 - Consulta de Pé diabético /Níveis de cuidados. Algoritmo de referenciação  

10 - Tratamento da úlcera: apósitos e adjuvante. 

 

Curso A pessoa com Ostomia – 12 horas (1,8 CDP) 
Formadores: Bruno Alves, Rafaela Almeida; Cláudia Silva; Lucinda Pires; Isabel Valente; Sandra Alice Costa; 

Ricardo Pacheco; Felicidade Tomé, Nuno Correia 

 

1 -  Apresentação do conceito de ostomia de  eliminação; Descrição dos direitos da Pessoa com Ostomia 

2 - Descrição, demonstração do material associado à ostomia de eliminação; Abordagem do pré, peri e 

pós-operatório da confeção de uma ostomia de eliminação; 

3 - Apresentação do conceito de ostomia de ventilação; Descrição e demonstração do material associado 

à ostomia de ventilação; Abordagem do pré, peri e pós-operatório da realização de uma ostomia de 

ventilação; Descrição da técnica de auto-irrigação; Cuidados à Pessoa com Ostomia de ventilação 

4 - Apresentação do conceito de ostomia de alimentação; Cuidados à Pessoa com Ostomia de alimentação 

5 - Dermatite associada à incontinência 

 

 

Curso A pessoa com ferida vascular – 8 horas (1,2 CDP) 
Formadores: Susana Melo; Ana Almeida; Nuno Correia, Filipe Correia 

 

1 - Apresentação do conceito de ferida vascular e sua classificação 

2 - Ulcera venosa 

3 - Úlcera arterial  
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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 

 

 

Curso Suturas fundamental e ferida cirúrgica – 8 horas (1,2 CDP) 
Formadores: Nuno Pinto; Rui Pedro Silva 

 

1 - Perspetiva Histórica e Enquadramento legal e profissional 

2 - Princípios Básicos de Tratamento de Feridas: a. Fisiologia da cicatrização; b.  Avaliação das Feridas e do 

Paciente 

3 - Técnicas de Anestesia Local 

4 - Materiais Usados na Sutura e Instrumental 

5 - Princípios Básicos na Execução de Suturas 

6 - Técnicas de Sutura mais comuns 

8 - Simulação das Técnicas Abordadas  

9 - Cuidados à ferida no pós procedimento 

10 – Prevenção de complicações não infecciosas 

11 - Prevenção da infeção da ferida cirúrgica 

12 - Gestão das complicações da ferida cirúrgica 
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Dever de Assiduidade e Limite de faltas 
 

Os formandos deste Ciclo de Estudos em VTTF acreditado pela EWMA, devem cumprir com o dever de 

assiduidade, sendo que o limite de faltas é de 12 horas no total de 100 horas lectivas.  

O Ciclo de Estudos em VTTF é um percurso formativo que integra 8 cursos individuais, acreditados pela 

Ordem dos Enfermeiros (num total acumulado 13,4 créditos) em conformidade com os critérios 

emanados por esta entidade.  Cada um dos cursos individuais tem um limite de faltas de 10%  na 

respetiva carga horária (ver Tabela Resumo).  Assim, os formandos em  incumprimento do dever de 

assiduidade, não poderão obter:  

 

• Certificado da EWMA - European Wound Management Association na frequência com 

aproveitamento da totalidade do Ciclo de Estudo, se ultrapassar um total de 12 horas de faltas.  

• Certificado de Formação Profissional DGERT com registo na plataforma SIGO da frequência com 
aproveitamento no respetivo curso indivividual onde incumpriu o dever de assiduidade.  

• Créditos de Desenvolvimento Pessoal para renovação da Cédula Profissional pela Ordem do 
Enfermeiros (apenas enfermeiros), no respetivo curso individual onde incumpriu o dever de 

assiduidade.  

  

Condições de obtenção de CDPs (apenas 

enfermeiros)  
  

A obtenção de créditos de desenvolvimento profissional (CDP) por parte dos enfermeiros implica o 

cumprimento em cada curso individual, do seguinte:  

-  Dever de assiduidade de 10 % para cada curso individual. Cada formando é responsável por manter o 
dever de assiduidade para cada curso sob pena de não reunirem condições para a obtenção de CDPs 

nos cursos que ultrapassou o limite.   

- Aproveitamento na avaliação de conhecimentos. Cada curso terá um momento de avaliação individual 

(questionário online) com classificação de 0 a 100%, sendo que para obter aproveitamento o formando 
deverá obter um mínimo de 50% de acerto.  

 

Os formandos que tendo concluído o Ciclo de Estudos em VTTF não reúnam condições de obtenção de 

CDPs em um ou mais cursos individuais, se assim entenderem, poderão inscrever-se em edições 

posteriores apenas nesses cursos isolados de forma a obter os CDPs em falta. Para esse efeito, os 

fomandos gozam de condições especiais no preço do curso isolado. Estas condições deverão ser obtidas 

junto do departamento de gestão de clientes do Foramplus/ASFormação e estão sujeitas a alterações 

nomeadamente em função da lotação de cada curso.  
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Aprovação Final do Ciclo de Estudos  
  

A aprovação no Ciclo de Estudos em VTTF por parte do formando implica o cumprimento do seguinte:  

- Cumprir com o dever de assiduidade não ultrapassando o limite de 12 horas de faltas no total das 100 

horas da carga horária. 

 - Obter um resultado igual ou superior a 10 valores na escala de 0 a 20 da avaliação final do Ciclo de 

Estudos em VTTF, que é obtida pela média ponderada de todos os momentos de avaliação. Conforme 

definido pela metodologia de avaliação do Ciclo de Estudos em VTTF, os formandos são sujeitos a:  

avaliação formativa contínua conforme definido no programa curricular e, ainda, momentos de 

avaliação individual através de teste por formulário online no final de cada curso que integra o Ciclo de 

Estudos.    

A reprovação no Ciclo de Estudos impossibilita a obtenção da certificação por parte da EWMA, 

implicando se o formando assim o entender, uma nova inscrição e frequência em edição posterior do 

Ciclo de Estudos em VTTF.  

Tabela Resumo  
  

Percurso Formativo e Curricular do Ciclo de  

Estudos em VTTF  

Duração  

(h)  

Limite de 

faltas (h)  

Nota 

Mínima  

CDPs  

Curso Cicatrização da ferida  20  2  50% 2,5  

Curso Abordagem no tratamento de feridas  20  2  50% 2,5  

Dor/ferida Oncológica  4  <1 50% N/A  

Curso Úlcera por pressão: prevenção e 

tratamento  

8  <1  50% 1,2  

Curso Queimaduras: Prevenção e Tratamento  8  <1  50% 1,2  

Curso Abordagem da Pessoa com Afeções do  

Pé  

12  1,2  50% 1,8  

Curso A pessoa com ostomia  12  1,2  50% 1,8  

Curso A pessoa com ferida vascular  8  <1  50%   1,2  

Curso Suturas fundamental e ferida cirúrgica  8  <1  50% 1,2  

Total do Ciclo de Estudos em VTTF  100  12  50%   13,4 CDPs  

  

CDPs – Créditos de Desenvolvimento Profissional (Ordem dos Enfermeiros)        N/A – Não aplicável  

Consulte Condições Gerais em http://evk.foramplus.com/geral/paginas.aspx?cod=107  
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O Foramplus® é o resultado da necessidade de criar uma marca direcionada ao mercado da formação 

profissional tendo como clientes os profissionais de saúde. Queremos pautar-nos pela qualidade das 

formações e sua pertinência para a aquisição de competências promotoras de sucesso profissional no 

mundo de trabalho contemporâneo. 

Os nossos Valores  

Estamos focados na construção de espaços para o desenvolvimento de competências profissionais e de 

oportunidades para a inserção no mercado de trabalho cada vez mais competitivo correspondendo à 

evolução dos valores e necessidades da sociedade. 

A nossa visão 

As profissões de saúde estão em evolução assim como a sociedade e confrontam-se com desafios que só 

podem ser superados com uma constante atualização e adaptação às necessidades demográficas e 

económicas. A formação profissional avançada deve ser uma ferramenta para a rápida adaptação dos 

profissionais a esses desafios. 

Queremos ser parceiros efetivos para o sucesso dos profissionais de saúde, aproveitando  as sinergias do 

trabalho em equipe e da constante evolução do conhecimento e das competências em Saúde. Queremos 

colocar os resultados dessa parceria (as competências adquiridas) ao serviço da sociedade, ao serviço de 

todos por "Mais e Melhor Saúde", através do desenvolvimento de  espaços de aprendizagem mais 

qualificados e abrangentes (foram amplus). 
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