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www.ipolisboa.min-saude.pt

DATAS:

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa | Tel. geral: 217 229 800

www.ipolisboa.min-saude.pt

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Ana Paula Roberto - Centro Formação
Cláudia Silva - Consulta Estomaterapia - Consultas Externas
Sandra Martins - Consulta Estomaterapia - Consultas Externas

FORMADORES
Formadores Internos (profissionais da Consulta Externa, Consulta de Estomaterapia, Unidade de Técnicas 
Endoscópicas em Gastrenterologia, Serviços de Cirurgia Geral, ORL e Urologia, Serviço de Pediatria, 
Serviço Social, Serviço de Nutrição e Dietética).

CARGA HORÁRIA
! 9 dias. 
! Carga horária total: 77,5 horas (63 horas presenciais e 14,5 horas não presenciais para elaboração 

do trabalho final).
! Carga horária: 46 horas teóricas e 31,5 horas práticas.

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros com experiência na área dos cuidados à pessoa com ostomia.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos formandos será feita pela coordenação pedagógica do programa de formação e do Centro 
de Formação, segundo os critérios de equidade no acesso dos serviços e de ordem de data de receção da 
ficha de inscrição. Os candidatos internos à frequência do curso têm prioridade relativamente aos 
candidatos externos. 

INSCRIÇÕES
N.º máximo de formandos: 25
Internas
Preenchimento de ficha de Inscrição (Modelo CF.MOD.105.2), a enviar para o Centro de Formação até 
uma semana antes do início da formação. 
Externas
Através de formulário online.
Valor: 125€
Pagamento por transferência bancária (IBAN PT50 0781 0112 0112 0011 7665 6), com envio de 
comprovativo, ou na tesouraria do IPOLFG, no primeiro dia do curso.

CONTROLO DE PRESENÇAS
A formação terá controlo de presenças nas sessões da manhã e da tarde. Será emitido certificado aos 
participantes que tenham simultaneamente assiduidade igual ou superior a 95% da carga horária total e 
avaliação positiva do trabalho desenvolvido no âmbito do curso.

SECRETARIADO 
Centro de Formação 
Edifício Lar de Doentes, 5º Piso 
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa 
Contactos: 217229878 /217229869 
 217229800 - ext. 1193/ 1315/1170/1513/4105
 centroformacao@ipolisboa.min-saude.pt

6 e 7 maio
13 e 14 maio
20 e 21 maio
27 e 28 maio
3 junho

HORÁRIO:
09h00 - 17h00

LOCAL:
Centro de Formação
Edifício Lar Doentes - 5º piso

9º CURSO

ESTOMATERAPIA 



FUNDAMENTAÇÃO
O exercício de enfermagem em estomaterapia tem como foco principal a promoção da saúde, do bem-estar e do 
autocuidado e visa assegurar intervenções de enfermagem adequadas ao longo de todo o processo de 
transição de saúde através da continuidade de cuidados nos diferentes contextos profissionais.
Neste curso de formação complementar em estomaterapia promove-se o aprofundamento de conhecimentos e a 
discussão e análise de práticas atuais no contexto nacional e internacional.

OBJETIVOS

GERAIS
! Demonstrar conhecimentos e habilidades na área da estomaterapia;
! Promover o intercâmbio científico e profissional; 
! Promover a atualização contínua e o investimento na investigação. 

ESPECÍFICOS
! Identificar os tipos de estoma e as suas especificidades; 
! Definir pele periestoma, lesões e algoritmos específicos de intervenção; 
! Identificar o papel da enfermagem na adaptação da pessoa à ostomia; 
! Elaborar um plano de cuidados em estomaterapia;
! Elaborar uma nova ferramenta de trabalho com utilidade na área da estomaterapia. 

AVALIAÇÃO
! Avaliação formativa; 
! Avaliação da satisfação;
! Avaliação sumativa dos módulos teóricos (aplicação de teste) -50%; 
! Avaliação sumativa da ferramenta de trabalho desenvolvida e 

apresentada sob a forma de seminário no curso (aplicação de grelha 
com critérios de avaliação pré-definidos) - 50%;

! Avaliação de eficácia (a ser solicitada aos enfermeiros chefes dos 
serviços representados, decorridos 6 meses após a frequência do curso, 
em modelo eletrónico aprovado em documentação própria do CF).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

09h00 - 10h00 MÓDULO I Acolhimento
Apresentação do curso
Conceitos em estomaterapia
Classificação de ostomias
Competências enfermeiros estomaterapeuta
Consultas de estomaterapia - realidade nacional

10h00 - 12h00

12h00 - 13h00 MÓDULO III Características da pele

13h00 - 14h00 ALMOÇO

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

MÓDULO III Pele perístoma
Lesão pele perístoma
Quebra cutânea
Intervenção médica na lesão pele perístoma

6
MAIO

09h00 - 10h00 MÓDULO II Ostomias respiratórias
Gestão do processo de adaptação da pessoa com ostomias respiratórias10h00 - 11h30

11h30 - 12h00 INTERVALO

7
MAIO MÓDULO IV

12h00 - 13h00 MÓDULO VII Estruturação de trabalhos de avaliação final e prática clínica

13h00 - 14h00 ALMOÇO

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00

MÓDULO II Ostomias respiratórias
Gestão do processo de adaptação da pessoa com ostomias respiratórias
Fístulas entéricas

MÓDULO IV

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00

MÓDULO IV Preparação pré-operatória

13h30 - 14h30 ALMOÇO

13
MAIO MÓDULO II Ostomias de eliminação urinária

11h00 - 11h30 INTERVALO
11h30 - 12h30
12h30 - 13h30

MÓDULO II Ostomias de eliminação intestinal
Marcação do local de construção do estomaMÓDULO IV

14h30 - 17h00 MÓDULO IV Gestão do processo de adaptação da pessoa 
com ostomias de eliminação intestinal
Gestão do processo de adaptação da pessoa 
com ostomias de eliminação urinária

09h00 - 10h30 MÓDULO V Interação e compromisso sexual

12h00 - 13h00 ALMOÇO

20
MAIO 10h30 - 11h00 INTERVALO

11h00 - 12h00 MÓDULO V Comunicação em sexologia

13h00 - 17h00 MÓDULO VI Gestão de complicações

09h00 - 11h00 MÓDULO VI Gestão de complicações21
MAIO 11h00 - 11h30 INTERVALO

Ostomias em pediatria11h30 - 13h00 MÓDULO II

13h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 17h00 MÓDULO VII Observação consulta estomaterapia

Observação consulta PEG
Observação consulta ORL

09h00 - 13h0027
MAIO

MÓDULO VII Observação consulta estomaterapia
Observação consulta PEG
Observação consulta ORL

13h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 17h00 MÓDULO VII Observação consulta estomaterapia

Observação consulta PEG
Observação consulta ORL

09h00 - 13h0028
MAIO

MÓDULO VII Observação consulta estomaterapia
Observação consulta PEG
Observação consulta ORL

13h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 17h00 MÓDULO VII Observação consulta estomaterapia

Observação consulta PEG
Observação consulta ORL

09h00 - 13h003
JUNHO

MÓDULO VIII Apresentação de trabalhos

13h00 - 14h00 ALMOÇO
14h00 - 17h00 MÓDULO VIII Apresentação de trabalhos

Encerramento do curso

09h00 - 11h00 MÓDULO VI Dispositivos de ostomia

13h00 - 14h00 ALMOÇO

14
MAIO 11h00 - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h00 MÓDULO VI Dispositivos de ostomia - acessórios

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00

MÓDULO V Mobilidade e exercício físico
Atividades de vida diárias
Auto controle intestinal - técnica de irrigação

METODOLOGIA
! Método expositivo;
! Método interrogativo  
 (formulação de perguntas)  
 conjugado com método  
 expositivo e método  
 demonstrativo;
! Método demonstrativo;
! Método ativo (dinâmicas de  
 grupo, trabalho individual). 
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