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Curso INSULINOTERAPIA 

  

Código: 723 
(Enfermagem) 

Coordenação ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH) 
 

Descrição/ 
Fundamentação 
 

A diabetes é uma doença crónica com elevado impacte, debilitante e dispendiosa, 
associada a complicações graves e com implicações para a pessoa, as famílias e 
sociedade em geral. Existe, portanto, a necessidade de empreender todos os esforços 
para promover e melhorar a saúde humana e proporcionar à pessoa com diabetes os 
melhores cuidados, assentes na evidência científica mais recente. Neste contexto, os 
profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na qualidade da prestação 
dos cuidados à pessoa com diabetes, desde a prevenção primária, através da intervenção 
nos fatores de risco; na prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e 
tratamento adequado; até à prevenção terciária, através da reabilitação. É por isso 
essencial a atualização científica, técnica e humana naquelas que são as áreas de 
intervenção emergentes na gestão do regime terapêutico da pessoa com diabetes, 
nomeadamente em insulinoterapia, pelo impacte que tem numa adequada gestão da 
doença e prevenção de complicações. Este curso terá, para além da componente teórica, 
uma componente teórico-prática, com recurso à simulação, nomeadamente para o 
treino das competências comunicacionais e de entrevista.  
 

 Objetivos 
 

Este curso tem os seguintes objetivos: 

 Desenvolver competências facilitadoras da capacitação para a gestão do regime 
terapêutico;  

 Desenvolver técnicas específicas de comunicação para a entrevista motivacional; 

 Identificar os diferentes tipos de insulina e suas indicações terapêuticas; 

 Interpretar as complicações agudas. 
 

Destinatários 
 

Enfermeiros 
 

Duração 
 

15 horas (presenciais)  
 

ECTS 1 ECTS (crédito) 
 

Metodologia e 
Avaliação 

Exposição oral dos conteúdos teóricos e teórico-práticos com uso de diapositivos e 
outros meios de multimédia. Serão realizados exercícios práticos. A avaliação é feita em 
função da participação em aula (10%) e de um teste escrito (90%). 
 

Docentes  SARA MARIA FERREIRA PINTO GOMES 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Pós graduação em Diabetes, 
Metabolismo e Dietoterapia. Pós Graduação em Administração e Gestão em Saúde. 
Enfermeira Chefe no Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e na Consulta 
Externa de Endocrinologia e do Pé Diabético. Membro da Direção da Sociedade 
Portuguesa da Diabetologia e do Grupo de estudos do Pé Diabético. 
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CLÁUDIA TELLES DE FREITAS 

Licenciada em Relações Públicas/Ciências da Comunicação. International Certified 
Corporate Coach. Certificada em Programação Neurolinguística. Formadora e Consultora 
Sénior de organizações de saúde. Primeira Diretora de Comunicação e Assessoria em 
Desenvolvimento de Áreas Inovadoras do Conselho de Administração do Hospital de São 
João. Curadora de equipas de saúde e especialista em Teambuilding. Investigadora na 
Universidade Católica Portuguesa em Empoderamento Comunitário. 

 

  
  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

TEMPO DE TRABALHO 
(HORAS) ECTS 

TOTAL 
CONTATO 

(PRESENCIAIS) 

O que há de novo na Diabetes: terapêutica 
farmacológica, intervenção nutricional e atividade física 

A insulinoterapia: insulinas disponíveis, insulina 
basal/Insulina prandial 

Dispositivos para administração de insulina 

Reutilização de agulhas e implicações 
farmacoeconómicas 

Técnicas de injeção e rotação e a sua importância para a 
qualidade de vida da pessoa com diabetes 

Monitorização da glicose, porquê, como e quando? 

Objetivos glicémicos 

Complicações agudas, reconhecimento e orientações 

17 10 
1 

Entrevista motivacional 9 5 
 

Calendarização 
 

O curso tem a duração de 3 dias: Sexta-feira entre as 15h30 e as 20h30 
 

Data: 1, 8 e 15 de fevereiro de 2019 
 

Inscrição 
 

As inscrições devem ser enviadas à Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano: 
                    formacao@essnortecvp.pt  
 
 

Documentos 
para 
Inscrição 
 

As inscrições devem ser formalizadas mediante preenchimento da Ficha de Inscrição 
(Modelo Q39-3), disponibilizado no site. 
 

Para formalização da inscrição deve enviar: 
- Comprovativo de transferência, NIB: 0045 3090 40194248107 07, no valor da inscrição 
da formação para formacao@essnortecvp.pt 
 

Requisitos 
mínimos 

Título profissional de Enfermeiro 

Vagas 25 vagas 
 

Apenas se garante a abertura do curso se o número de inscritos for igual ou superior a 15 
(quinze) 
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Valor da 
formação 

 
Este curso conta com o apoio da: 

 
Valor da Inscrição: 15€ (quinze euros) 
 
 

Informações 
 

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis 
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565  

E-mail:   formacao@essnortecvp.pt   |  www.essnortecvp.pt 
 

 

mailto:formacao@essnortecvp.pt
http://www.essnortecvp.pt/

