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Justificativa: As Lesões crônicas de pele se caracterizam pela presença de uma ou 

mais lesões de pele, de difícil cicatrização que requerem trocas diárias de curativos, 

investimento em educação com foco no autocuidado, devido à dificuldade de 

deambulação. Faz-se necessário, atualizações dos profissionais de enfermagem, 

haja vista os avanços terapêuticos no cuidado de pessoas com estas lesões. 

OBJETIVOS. Organizar programa de educação permanente sobre os cuidados e 

terapêuticas de lesões de pele para a equipe de enfermagem da atenção básica de 

Porto Alegre, por meio de tecnologias educativas. METODOLOGIA: estudo 

descritivo de ações de educação permanente sobre os cuidados com lesões de pele 

realizadas presencialmente com profissionais de enfermagem da rede de atenção 

básica e especializada de Porto Alegre, nos anos de 2017 a 2019. 

DESENVOLVIMENTO: Em 2017, foi elaborada cartilha de cuidados para 

pessoas com lesões de perna, no auxílio do autocuidado. Em 2018, elaborou-se 

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

por meio de oficinas educativas aos profissionais de enfermagem do Distrito 

Centro e Gloria/Cruzeiro/Cristal. Em 2019, as oficinas contemplaram profissionais 

de enfermagem da atenção básica do Distrito Norte/Eixo Baltazar e Distrito 

Partenon/Lomba do Pinheiro. A equipe de trabalho conta com duas docentes da 

Escola de Enfermagem, duas enfermeiras estomaterapeutas, três monitores, 

estudantes de graduação em enfermagem. Em 2020, o curso será oferecido no 

formato on line. RESULTADOS. Em 2019, participaram 108 profissionais de 

enfermagem de oficinas educativas presenciais no Distrito Norte/Eixo Baltazar e 

63 no distrito Partenon/Lomba do Pinheiro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

projeto, por meio da elaboração de cartilhas educativas e de oficinas desenvolvidas 

qualificou os profissionais de enfermagem da atenção básica, potencializando a 

assistência prestada às lesões da pele nos serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


