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33. EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

SOBRE O CUIDADO COM LESÕES DE PELE [39315] 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 610h. 

COORDENADORA: Carmen Lucia Mottin Duro. 

INTEGRANTES: Dagmar Elaine Kaiser, Erica Rosalba Mallmann Duarte, Celita Rosa Bonatto, 

Luciane Macedo Medeiros, Bruna Santos da Rosa, Guilherme Pontes Miranda. 

  

INTRODUÇÃO.  As lesões crônicas de pele se caracterizam pela presença de uma ou mais 

lesões de pele e ocorrem com mais frequência em indivíduos com mais de 60 anos. Tanto 

a presença das lesões, como o pouco conhecimento que os indivíduos têm sobre elas, 

interferem diretamente em seus cotidianos. Na ação de extensão ocorrida em 2018 foi 

elaborada e distribuída cartilha de orientações sobre os cuidados nas lesões crônicas e 

lesões agudas aos profissionais da enfermagem da Gerência Centro e 

Glória/Cruzeiro/Cristal, semelhante ao que foi realizado em ação de extensão de 2017, que 

culminou com elaboração de cartilha para os usuários com úlceras de perna. Em 2019 foi 

dado continuidade ao programa de educação para os profissionais de enfermagem da 

atenção básica das demais gerências Distritais de Porto Alegre. A equipe de trabalho, conta 

com três docentes da Escola de Enfermagem, duas enfermeiras estomaterapeutas e dois 

monitores que são alunos de graduação em enfermagem. 

 

PALAVRAS-CHAVES. Educação permanente. Equipe de enfermagem. Lesão. Pele. 

 

OBJETIVOS.   Organizar programa de educação permanente sobre os cuidados e tratamentos 

de lesões de pele para a equipe de enfermagem atuante na atenção básica do município de 

Porto Alegre/RS. Atualizar a cartilha sobre Orientações e Cuidados editada em 2018. 

Justificar e buscar fomento para a impressão de novas cartilhas sobre os cuidados e 

orientações aos profissionais da atenção básica sobre lesões de pele. 

 

METODOLOGIA. Oficinas, palestras e atividades de educação permanente sobre os cuidados 

com lesões de pele aos profissionais de saúde que atuam nos serviços da rede de atenção 

básica e especializada para apresentação da cartilha aos profissionais de enfermagem. Esta 

ação esteve relacionada às pesquisas integradas sobre organização do trabalho e 

integralidade nos serviços de saúde com novas tecnologias no cuidado ao usuário com 

lesão de pele na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Sul, CAAE/UFRGS 

56382316.2.1001.5347; nº do parecer: 2.316.322. CAAE/SMS 56382316.2.3001.5338; nº 

do parecer: 2.415.195. 

  

DESENVOLVIMENTO.   Planejamento e organização das ações de educação permanente 

com o apoio de enfermeiras dos serviços do Centro de Especialidades e Ambulatório de 

Especialidades junto às Gerências Distritais sobre o cuidado com lesões de pele aos 

trabalhadores de enfermagem atuantes na Atenção Básica em Saúde, das gerências: 

Norte/Eixo Baltazar, Partenon/Lomba do Pinheiro. 

 

RESULTADOS. No Distrito Norte/Eixo Baltazar foram realizadas quatro oficinas 

qualificando 108 profissionais de enfermagem. No Distrito Partenon/Lomba do Pinheiro 

foram realizadas duas oficinas contemplando 63 profissionais de enfermagem. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS. A iniciativa do projeto, por meio da apresentação da cartilha 

educativa elaborada na ação de extensão do ano anterior e das oficinas desenvolvidas com 



os técnicos de enfermagem e enfermeiros atuantes na rede básica de saúde, buscou 

contribuir com a qualificação dos profissionais de enfermagem da atenção básica. Entende-

se que a promoção de ações de educação permanente potencializa a qualidade da 

assistência prestada às lesões da pele nos serviços de saúde da Atenção Básica. 

 

 

  


