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Mesa redonda: Importância da formação e investigação em feridas

DA SÍNTESE E TRANSLAÇÃO DO CONHECIMENTO ÀS REDES DE EDUCADORES

ruipereira@ese.uminho.pt

Rui Pedro Gomes Pereira, PhD, MSc, COHN, PHN, RN

B.
Academia

(Formação)

C.
Academia

(Investigação)

A.
Sociedades 
Científicas A. ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas &

EWMA – European Wound Management
Association;

B. Universidade do Minho – Escola Superior de
Enfermagem;

C. UICISA:E – Unidade de Investigação em
Ciências da Saúde: Enfermagem & Portugal
Centre EBP / JBI;
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 A Unidade de Investigação em Ciências da Saúde:

Enfermagem (UICISA:E) é avaliada, acreditada e financiada

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) desde 2004;

 A UICISA:E, estende-se em diversos núcleos. Um destes

núcleos está sedeado na ESE-UMinho;

 A UICISA:E encontra-se estruturada em diversos Eixos

Estratégicos de Desenvolvimento (EED).

 Missão: Desenvolver a Prática Baseada na Evidência, atuando na rede internacional
de centros colaboradores para a extração, síntese e implementação de ciência.

 Objetivos:
 produzir revisões sistemáticas seguindo a abordagem JBI;
 promover a implementação da evidência na prática clínica;
 promover atividades de formação em síntese e implementação da ciência;
 …
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 O PCEBP publicou 11 RS na JBI Database of Systematic

Reviews and Implemention Reports: 6 Revisões sistemáticas de

efetividade; 2 Revisões de revisões (1 revisão de precisão de

diagnóstico, 1 revisão de efetividade); 1 Revisão sistemática

de evidência qualitativa; 1 Revisão sistemática de prevalência

e incidência e 1 Scoping Review.

 As RS foram realizadas em tópicos prioritários em saúde da

UICISA:E, entre as quais, os cuidados à pessoa com ferida.
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RESULTS: Main categories of interest and focus identified (N = 28): Devices & Intervention (11); Dressings (9);

Leg Ulcer (7); Infection (6); Pressure Ulcer (3); Prevention (3); Quality of life (3); Wound Assessment (4);

Chronic wounds (3); Health Economics & Outcome (2); Negative Pressure Wound Therapy (2); Antimicrobials

(2); Acute Wounds (1); Burns (1); Education (1); Nutrition (1).

“The traditional paradigm for teaching research typically emphasized generating research, with

particular focus on research methods (…). This paradigm is no longer adequate for preparing

practitioners for the level of practice expected of them. Educators must begin to provide foundational

education, beginning in basic programs (…) and continuing education in evidence-based practice

that will prepare nurses to give care that is based on the best available evidence. Practitioners are

expected to bring the best and latest evidence to bear on their decision making with patients.
(Fineout- Overholt & Johnston, 2005, p. 37)
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A Rede Portuguesa de 
Educadores em Feridas:

REFE.PT
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REFE.PT – PRINCÍPIOS:
 A REFE.PT, assumindo uma identidade nacional

própria, procura adaptar à realidade portuguesa os

princípios, finalidades e objetivos estabelecidos a

nível europeu pela TN-EWMA sendo esta parceira e

consultora da REFE.PT;

 Podem integrar de um modo efetivo na rede todos

aqueles que incluam de um modo regular e

continuado na sua atividade profissional e ou

académica, o ensino e ou a formação certificada na

área das feridas;

REFE.PT – FINALIDADES:
 A REFE.PT propõe-se agregar e dinamizar espaços de reflexão e

partilha que sejam do interesse comum a todos os professores

e formadores na área das feridas, mantendo a perspetiva

multidisciplinar e pluriprofissional que decorre do mandato,

visão e missão da ELCOS;

 Promover um debate alargado sobre a incorporação ao nível

nacional, regional e local dos diversos curricula formativos

construídos e advogados pela TN-EWMA, disponibilizando um

maior apoio e suporte ao ensino e à formação no âmbito das

feridas.
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REFE.PT – OBJETIVOS:
 Aprofundar a colaboração sobre a organização, estrutura e o

conteúdo da educação e formação em gestão de feridas em

Portugal;

 Explorar as possibilidades de promover programas

sustentáveis de formação ao longo da vida para professores,

educadores e formadores nesta área científica;

 Promover a qualidade e a excelência formativa no âmbito

da abordagem às pessoas com feridas no contexto da

dinamização de cuidados de saúde baseados na evidência

promovendo a incorporação do conhecimento e difusão da

inovação.

REFE.PT – (ALGUMAS) ATIVIDADES:
 Reunião anual e nacional dos membros efetivos da REFE.PT para

partilha de experiências, boas práticas e ideias. Esta reunião

decorrerá no âmbito de cada edição do Fórum Internacional de

Úlceras e Feridas da ELCOS;

 Serão dinamizadas atividades de benchmarking no contexto da

educação e formação em feridas, disseminando boas práticas

formativas a este nível com particular ênfase na prática simulada e no

desenvolvimento de competências de apoio à tomada de decisão;

 A REFE.PT divulgará as atividades promovidas pela TN-EWMA, bem

como, participará e ou dinamizará estudos que suportem as

finalidades de ambas as redes.



21/12/2020

11

¡Rede Ibero Latino-americana de Educadores em Feridas!

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!
ruipereira@ese.uminho.pt

Rui Pedro Gomes Pereira, PhD, MSc, COHN, PHN, RN


