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PLANIFICAÇÃO DE WORKSHOP / CURSO PRÉ-CONGRESSO 

1. DESIGNAÇÃO DO CURSO/WORKSHOP 

Terapia por Pressão Negativa (TPN) 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

O tratamento e cicatrização de feridas complexas ou de difícil cicatrização são um dos 
principais desafios dos profissionais de saúde nas diferentes áreas de atuação. A terapia por 
pressão negativa surge nas instituições de saúde como uma terapia avançada e não invasiva, 
no tratamento de feridas de diferentes etiologias e características.  A seleção e a correta 
aplicação da mesma são consideradas pela Ordem dos Enfermeiros uma das competências 
especificas e diferenciadas de quem adquira formação na área.  

3. OBJETIVO GERAL 

Promover a formação teórico-prática dos profissionais de enfermagem na área do tratamento 
de feridas, através da aquisição de conhecimentos sobre TPN, mecanismo de ação, indicações 
e contraindicações, custo-benefício e melhores práticas na aplicação da TPN em diferentes 
etiologias de feridas. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5. CONTEÚDOS/PROGRAMA 

- Conceito de terapia por pressão negativa; 

- Mecanismo de ação da terapia por pressão negativa; 

- Indicações e contraindicações da terapia por pressão negativa; 

- Principais complicações da terapia por pressão negativa; 

- Os 10 passos fundamentais para as boas práticas na aplicação da TPN; 

- Apresentação e descrição dos vários dispositivos de pressão negativa disponíveis; 

- Prática e aplicação em manequim; 

6. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA 

Método expositivo/interativo 

Método demonstrativo/prático 

7. FORMADORES 

Isabel Costa 

8. DURAÇÃO 

Duas horas 

9. PARTICIPANTES/DESTINATÁRIOS 

Enfermeiros, médicos e alunos de enfermagem  

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Sala com computador, projetor e tela de projeção; 

Mesas e cadeiras para os formandos respeitando as atuais regras de distanciamento social; 
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Manequim e equipamentos/dispositivos de terapia de pressão negativa (responsabilidade da 

formadora). 
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