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Introdução: Trata-se de um projeto interdisciplinar assistencial envolvendo as áreas de
conhecimento da enfermagem, nutrição e fisioterapia, desenvolvido em parceria com o
Centro de Reabilitação Geral (CRG) do Unileste.
A ferida crônica é um agravo à saúde do paciente que reflete em sua vida social,
financeira e cultural repercutindo negativamente na sua qualidade de vida. Portanto, é
uma alteração do estado de saúde que necessita de intervenção e cuidados integrados
das várias áreas de conhecimento para uma assistência de qualidade, que deve
contribuir para a educação em saúde do paciente e cicatrização da ferida. Objetivo:
Efetuar o atendimento e acompanhamento dos portadores de ferida crônica visando a
cura e reabilitação dos mesmos; proporcionar atividades de ensino/aprendizado para
alunos de graduação da área de saúde e produzir pesquisas visando a implementação
de inovações na prática de tratamento de feridas. Metodologia: Trata-se de um projeto
assistencial, educativo e de extensão. O público-alvo são os portadores de feridas
crônicas assistidos pelo CRG. Será desenvolvido em fases:
1ª Socialização do conhecimento entre as áreas envolvidas; 
2ª Elaboração do protocolo de assistência;
3ª Implantação da educação em saúde para os pacientes, através de palestras e grupos
operativos;
4º Assistência aos pacientes: realização de curativos, orientação individual e coletiva e
encaminhamentos para outros níveis de atendimento, se necessário.
Ressalta-se que durante a assistência estão previstas reuniões periódicas para estudo de
caso e discussão, visando praticar a interdisciplinaridade e responder às necessidades
do paciente. Resultados: Os resultados do projeto estão vinculados às ações que estão
sendo realizadas e ainda se realizarão ao longo de sua execução.
Resultados já alcançados: Socialização do conhecimento de cada área de conhecimento
no tratamento de feridas; Discussões sobre a interdisciplinaridade; Preparação dos
discentes para desenvolver atividades de educação em saúde; Elaboração do protocolo
assistêncial. Resultados esperados: atendimento qualificado ao paciente com ferida
crônica que visa sua reabilitação e cura; promoção da saúde do paciente; educação em
saúde dos pacientes e familiares; desenvolvimento e publicação de pesquisas;
apresentação e divulgação do projeto e pesquisas em eventos científicos. Conclusão: O
projeto busca fomentar ações interdisciplinares através da tríade ensino, pesquisa e
extensão. E desta forma oportunizar ao aluno aprendizado técnico-científico-prático no
tratamento de feridas e conscientização do compromisso científico e social que o
profissional de formação superior deve ter.
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