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Introdução: Este trabalho é uma ação do projeto de extensão “Atendimento e
promoção da saúde ao portador de ferida crônica”, que envolve diferentes áreas:
enfermagem, fisioterapia e nutrição. Dentre as atividades deste projeto, destaca-se a
educação e promoção da saúde dos pacientes. A úlcera por pressão é uma ferida
incidente em pacientes acamados e cadeirantes, portanto, o tratamento e cura destas
feridas é imprescindível para qualidade de vida do paciente que realiza curativo no
ambiente domiciliar, alguns cuidados devem ser observados por parte de quem irá
realizá-lo como: lavagem das mãos, troca do curativo em ambiente limpo, iluminado e
técnica asséptica. Objetivo: Orientar os pacientes portadores de úlceras por pressão
assistidos pelo Centro de Reabilitação Geral (CRG) do Unileste e seus familiares
quanto aos cuidados domiciliares no tratamento desta ferida. Metodologia: Trata-se de
uma ação educativa que será realizada pelos discentes de enfermagem do projeto
“Atendimento e promoção da saúde ao portador de ferida crônica”. O público alvo são
os pacientes portadores de úlceras por pressão, assistidos pelo CRG do Unileste e seus
familiares que atualmente totalizam 22 pessoas. A atividade será realizada no mês de
agosto de 2012 em forma de uma palestra de aproximadamente 40 minutos e
posteriormente abertura para troca de experiências entre os participantes e
esclarecimentos de dúvidas. A palestra será elaborada no Microsoft Power Point.
Como recursos didáticos serão utilizados computador e projetor multimídia
Resultados: A atividade proposta ainda não foi executada, mas espera-se que a mesma 
possa ser uma ação educativa eficaz, que proporcione informações práticas que
auxiliarão o paciente e familiares a realizar os curativos de forma adequada, de modo
que favoreça o processo de cicatrização. As orientações para o tratamento de feridas
domiciliar visará à promoção, manutenção e/ou restauração da saude do paciente,
tendo em vista a preservação da autonomia do individuo no domicilio. Não obstante,
espera-se também que este conhecimento adquirido pelos pacientes e familiares possa
influenciar positivamente na qualidade de vida dos mesmos. Conclusão: Como
desfecho primário desta ação, acredita-se que os pacientes compreenderão as
orientações sobre os cuidados e procedimentos importantes no tratamento de feridas
crônicas a nível domiciliar e espera-se que as mesmas sejam aplicadas no cotidiano. 
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