Código: 723
ENFERMAGEM

Curso
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Descrição

Destinatários

ESSNorteCVP | Sónia Novais
Um enfermeiro estomaterapeuta é um profissional com competências específicas no
cuidado à pessoa que vive com um estoma ou com incontinência (World Council of
Enterostomal Therapists, 2017). A estomaterapia constitui-se, deste modo, como uma
área específica de competência avançada de enfermagem, que promove a parceria de
cuidados com as pessoas desde o pré ao pós-operatório, quando o tratamento da
doença implica uma cirurgia de construção de uma ostomia.
Em virtude da complexidade dos sistemas de saúde, este curso de formação avançada
pretende fornecer aos enfermeiros, uma base diferenciada de competências através do
desenvolvimento de conhecimentos e capacidade de avaliação, de prestação, de
coordenação e de gestão de cuidados à pessoa com necessidades de cuidados de
enfermagem neste âmbito.
Considerando as necessidades da pessoa com um estoma pretende-se desenvolver, ao
longo do curso, com os enfermeiros, habilidades de tomada de decisão clínica, com
recurso a modelos de intervenção centrados no cliente, privilegiando uma abordagem
colaborativa.
Na conceção do curso foram considerados os referenciais para a creditação da
formação em estomaterapia da World Council of Enterostomal Therapists (WCET) que
definiu um conjunto de conteúdos programáticos e horas de contacto para a sua
creditação, bem como o Regulamento de competências acrescidas avançadas e
diferenciadas da Ordem dos enfermeiros.
− Dotar os enfermeiros de formação avançada considerando as especificidades da
intervenção à pessoa que vive com um estoma.
− Sintetizar o conhecimento e os instrumentos de intervenção que promovam a
capacidade profissional para a prestação de cuidados de enfermagem de
estomaterapia de excelência.
− Promover a capacidade de análise e pensamento crítico-reflexivo orientado para
a resolução de problemas e tomada de decisão clínica no âmbito dos cuidados à
pessoa que vive com um estoma.
− Aplicar a evidência científica em busca da melhoria da qualidade dos cuidados
de enfermagem em estomaterapia, nomeadamente na capacitação da pessoa
para atingir o máximo potencial de autonomia no autocuidado e gestão da sua
saúde.
Enfermeiros

Duração

276 horas de contacto

ECTS

30 ECTS (créditos)

Metodologia e
Avaliação

Pretende-se utilizar metodologias de ensino e aprendizagem ativas com recurso à
metodologia de problem based learning e apelando à tomada de decisão clínica com
recurso a cenários de simulação, análise e discussão de casos clínicos, de artigos
científicos, e da realização de estágio em consultas de estomaterapia e incontinência.

Objetivos
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Pretende-se também elaborar ao longo do curso um manual de boas práticas em
estomaterapia e incontinência em parceria entre os docentes e os estudantes.
A proposta de metodologia de avaliação será apresentada e negociada com os
estudantes no início de cada unidade curricular, nos termos do regulamento específico
disponível em www.essnortecvp.pt.
Docentes

Sónia Novais
Professora Especialista do Ensino Superior Politécnico na área científica de enfermagem.
Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; Mestre em Filosofia
Contemporânea com Especialização em Bioética; Professora Doutora em Enfermagem
Liliana Mota
Professora Especialista do Ensino Superior Politécnico na área científica de enfermagem.
Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; Mestre em Enfermagem MédicoCirúrgica; Mestre em Informática Médica; Professora Doutora em Ciências de Enfermagem
Carla Silva
Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; Mestre em Enfermagem MédicoCirúrgica; Doutoranda em Enfermagem; Instituto Português de Oncologia do Porto
Isabel Morais
Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; Mestre em Feridas e Viabilidade
Tecidular; Pós-graduada em “Experto Universitario en Estomaterapia”, na Universidade Publica
de Navarra, Pamplona –Espanha; Presidente da APECE; Instituto Português de Oncologia de
Coimbra
Maria Manuel
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Pós-graduada em “Experto Universitario
en Estomaterapia”, na Universidade Publica de Navarra, Pamplona –Espanha; Centro
Hospitalar de São João
Susana Costa
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Pós-graduada em Estomaterapia pelo
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Centro Hospitalar de São
João
Manuela Santos
Assistente convidada 2º triénio; Enfermeira; Terapeuta de Acupuntura; Ciclo de Estudos PósGraduados em Medicina Energética/Acupuntura do Instituto Politécnico de Leiria; Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
Andreia Ramalho
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, Doutoranda no Curso de
Doutoramento em Educação – área de Supervisão Clínica da Universidade de Aveiro; Hospital
da Luz Aveiro
Ana Braga
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, Mestranda no Curso
de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria da Escola Superior de Enfermagem
do Porto; Instituto Português de Oncologia de Coimbra

Plano de Estudos
UNIDADES CURRICULARES

TEMPO DE TRABALHO (HORAS)
CONTATO
TOTAL
(PRESENCIAIS)

ECTS

Conceção da Prática de Enfermagem

52

T:10; TP:8

2

Aspetos legais, éticos e deontológicos em estomaterapia
Formação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional

26
52

T:6; TP:4
T:10; TP:8

1
2

182

T:22; TP:30; PL: 8

7

Cuidados à pessoa com ostomia
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Transição segura no processo de adaptação à vida com
ostomia
Investigação em Enfermagem na área da estomaterapia
Componente prática em Estomaterapia
Sistemas de Informação
Técnicas não farmacológicas na manutenção do equilíbrio
físico e emocional
TOTAIS

Calendarização

Candidaturas
Documentos para
candidatura

Requisitos
mínimos
Vagas
Inscrição e valor
da formação
Informações

182

T:22; TP:30; PL: 8

7

52

T:10; TP:8

2

135

E: 56

5

52
52

T:14; TP:4
T:8; TP:10

2
2

785

276

30

O curso tem a duração de oito meses e funcionará 2 dias por semana: quinta-feira das
16 às 22 horas e aos sábados preferencialmente das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Os horários poderão ter de ser ajustados às necessidades pedagógicas. Existe um
cronograma de curso com a indicação dos dias de sessões letivas e de estágio, bem
como de época de exames.
As candidaturas devem ser apresentadas nos serviços académicos da ESSNorteCVP
- Taxa de candidatura:
As candidaturas devem cumprir com o previsto no Edital e serem formalizadas
mediante o preenchimento do Requerimento de Candidatura.
Documentos que instruem a presente candidatura:
-Fotocópia do Documento de Identificação e Declaração de Validação do Exercício
Profissional (se aplicável);
-Documento comprovativo da titularidade do grau de licenciado, ou equivalente legal,
indicando a data de obtenção e a respetiva classificação final;
-Documento comprovativo da existência de um contrato de trabalho vigente (se
aplicável);
-Uma fotografia;
-Consentimento –RGPD;
-Cheque ou comprovativo de transferência, NIB: 0045 3090 40194248107 07, no valor
da candidatura.
Curso de Licenciatura em Enfermagem
O curso terá no máximo 25 vagas e apenas se garante a abertura do curso com um
mínimo de 15 estudantes
- Inscrição:
- Propina do curso:
ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de
Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565
E-mail: | www.essnortecvp.pt
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