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Introdução: O projeto de extensão \\\"Atendimento e promoção da saúde ao portador
de ferida crônica\\\" será desenvolvido em parceria com o Centro de Reabilitação do
Unileste, sendo uma atividade do curso de Enfermagem. Ressalta-se que o tratamento
resolutivo de uma ferida crônica envolve a utilização de materiais/produtos necessários
para o atendimento ao paciente portador deste tipo de agravo.O projeto justifica-se
como proposta relevante pois,permite o desenvolvimento acadêmico-científico dos
alunos e socialmente através do atendimento dos pacientes com a realização de
curativos, ações educativas e acompanhamento. Espera-se melhoria na saúde dos
pacientes e na qualidade de vida.  Objetivo: Implementar o projeto de extensão
\\\"Atendimento e promoção da saúde ao portador de ferida crônica\\\" e fomentar a
integração entre os diferentes conhecimentos apoiando o aluno inserido neste contexto.
 Metodologia: A metodologia a ser utilizada no projeto é assistencial, educativa e de
extensão. Assistencial pois atua no atendimento ao portador de ferida crônica;
educativa, porque busca capacitar os alunos envolvidos e o sujeito demandante; e de
extensão, porque possibilita interação do ensino com a comunidade no Centro de
Reabilitação Geral do Unileste.Este projeto propõe  atender os pacientes demandantes
do CRG, executando procedimentos técnicos: prescrição de cuidados, confecção de
curativos, implementação de condutas para melhoria do retorno venoso, realização de
atendimento interconsultas e orientação  e capacitação dos alunos nas condutas a serem
executadas nos pacientes. Resultados: O projeto encontra-se em andamento não
dispondo no momento de resultados a serem apresentados. Conclusão: Espera-se que o
projeto ajude aos alunos participantes a desenvolver a capacidade de atendimento ao
paciente portador de ferida crônica assim como ao paciente a melhorar sua saúde e sua
qualidade de vida.
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