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As lesões de pele interferem diretamente no cotidiano dos usuários e a
convivência  com uma lesão traz a necessidade de acompanhamento
com profissionais aptos ao tratamento, além de ações educativas
direcionadas ao autocuidado. A inadequação do cuidado e tratamento
podem ocasionar a cronificação das lesões e à complicações. A produção
de material instrutivo por meio de cartilha educativa tem por objetivo
qualificar os profissionais de saúde na atenção básica e consiste em
estratégia para intervir neste problema de saúde pública. A proposta de
construção da ?Cart i lha de Orientações para Prof issionais de
Enfermagem sobre o Cuidado de Lesões de Pele? se insere no programa
de educação permanente nos Serviços de Atenção Básica da Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS/POA). Para conhecer as
dificuldades e necessidades dos profissionais de saúde, foi elaborado um
questionário, o qual foi entregue aos profissionais de enfermagem
presentes na Semana de Enfermagem da SMS/POA.  Dos 85
respondentes, 96% afirmaram que atendiam pessoas com lesão de pele
em sua unidade, 50% desconheciam o fluxo de atendimento ao usuário
com lesões de pele; ainda, 57% informaram que realizam o procedimento
na unidade de saúde e 29% sinalizaram a realização do curativo durante
a visitação domiciliar. Quanto ao questionamento sobre as temáticas que
os profissionais gostariam de aprofundamento teórico tiveram destaque:
úlcera venosa, pé diabético, queimaduras e os curativos e coberturas.
Este levantamento corrobora a necessidade de investimento em
educação permanente com os profissionais de saúde da atenção básica
para qualificar e trazer segurança ao cuidado de usuários com lesões de
pele. A partir desses resultados foi feita a organização, edição e
impressão da cartilha educativa, que apresenta 20 páginas, contendo
ações preventivas e medidas terapêuticas utilizadas para os assuntos
elencados pelos profissionais. As ilustrações das lesões são parte do
arquivo do ambulatório de Estomias da SMS/POA. Além disso, é
apresentado um diagrama de atendimento ao usuário com lesão crônica
de pele na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A cartilha foi
impressa pela Gráfica da UFRGS, a partir de fomento da Pró-reitora de
Extensão. Elas serão apresentadas em oficinas educativas sobre lesões
de pele às equipes de enfermagem da atenção básica da SMS/POA, que
ocorrerão entre setembro e dezembro de 2018. Assim, a iniciativa busca
a inserção da universidade, docentes e acadêmicos na promoção de



conhecimentos e condutas terapêuticas em usuários com lesões de pele
na atenção básica. Da mesma forma, a construção deste conhecimento
tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento e atualização dos
profissionais de enfermagem que atuam no âmbito da atenção primária
em saúde.


