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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 trabalha na perspectiva
interdisciplinar envolvendo as áreas enfermagem, fisioterapia e nutrição, sendo uma de
suas atividades a educação para saúde de pacientes portadores de feridas crônicas. A
úlcera por pressão é uma ferida comum em pacientes acamados e cadeirantes, portanto,
a prevenção de novas úlceras por pressão é fundamental para qualidade de vida do
paciente, sendo o enfermeiro o profissional habilitado para essa educação. Algumas
técnicas são fundamentais para sua prevenção: mudança de decúbito, massagem
corporal, uso de coxins. Objetivo: Orientar os pacientes portadores de feridas crônicas
assistidos pelo Centro de Reabilitação Geral (CRG) do Unileste e seus familiares
quanto a prevenção de úlceras por pressão.  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 feridas crônicas assistidos pelo Centro de Reabilitação Geral (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
PowerPoint.
Como recursos didáticos será utilizado computador e projetor multimídia. Resultados:
A educação para saúde visa explicar a comunidade e ensinar como as patologias e
agravos podem ser evitados e como acontecem no decorrer da vida de uma pessoa em
todas as fases do desenvolvimento humano. Esta diretamente relacionada a promoção
da saúde, que visa a aquisição de conhecimento e criação de novos hábitos de vida que
favoreçam a manutenção de uma vida saudável. A educação para saúde ao portador de
ferida crônica é fundamental para seu tratamento e reabilitação, porém o conhecimento
sobre como prevenir novas feridas também é essencial a este paciente devido sua
condição de acamado ou cadeirante. 
Não obstante, espera-se que as orientações possam:
- ser claras e condizentes com a realidade do paciente e família;
- proporcionar conhecimento de como cuidar da ferida;
- servir para conscientização do paciente e familiares da gravidade deste tipo de ferida
e sua repercussão na saúde;
- ajudar os pacientes e familiares a conhecer os procedimentos e cuidados básicos que
podem prevenir a úlcera por pressão; 
 Conclusão: A orientação para os pacientes portadores de feridas e seus familiares traz
combinações de experiências de aprendizagem conducentes a saúde e propõe reforçar,
enfatizar, esclarecer o processo saúde/doença e  incentivar a adoção de medidas
comportamentais por uma pessoa, grupo ou comunidade para alcançar um efeito
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positivo sobre sua saúde.
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