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Resumo: Em todas as esferas do cuidado, e especialmente na Atenção Básica, é atribuído ao enfermeiro o 

cuidado de feridas e curativos. Cabe a ele avaliar a lesão e prescrever o tratamento mais adequado. Para isso, é 

necessário que o profissional de enfermagem esteja capacitado, apropriando-se das técnicas e métodos utilizados. 

Esse trabalho teve como objetivo atualizar e capacitar acadêmicos da saúde no cuidado de ferida, a usuários que 

estão no domicílio, relacionando o conhecimento com casos reais. A elaboração da capacitação deu-se a partir da 

demanda das acadêmicas de enfermagem somando à necessidade dos usuários da ESF Graciliano Ramos, na 

qual as acadêmicas estavam inseridas como monitoras do Programa de Educação Tutorial pelo Trabalho para a 

saúde (PET-Saúde). Foram selecionados dois casos de pacientes que apresentavam úlcera venosa e necessitavam 

de assistência da unidade de saúde para realização de curativos. Foram realizados 7 encontros nos quais foram 

abordado os seguintes temas: fisiopatologia da cicatrização, avaliação dos tipos de ferida, anamnese, tratamento 

de feridas no domicílio, abordagem ao paciente e formas de conseguir sua adesão ao tratamento, relacionamento 

dos conteúdos apresentados aos estudos de caso, mercado de trabalho dos profissionais de saúde no tratamento 

de feridas. O curso contou com 38 participantes, e foi ministrado por uma enfermeira assessora técnica para 

lesões de pele. Os conhecimentos teóricos e técnicos explanados durante os encontros possibilitaram que as 

monitoras de enfermagem do PET-saúde pudessem prestar uma assistência mais qualificada aos pacientes dos 

casos o que levou a uma significativa mudança no estado de saúde e melhora no prognóstico das lesões de pele. 

Além da melhora na qualidade da assistência, o curso proporcionou aos participantes uma capacitação, de forma 

mais específica, sobre um assunto importante na prestação de cuidados dos profissionais de saúde e, que em 

muitas vezes é abordado superficialmente durante a formação acadêmica.  
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