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Objetivos:
Gerais: • Formação de multiplicadores de ações em curativos de feridas para capacitação de
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e cuidadores pertencentes às Equipes de Geriatria (Cuidados
Paliativos) em Municípios Vitória de Santo Antão, Recife e Jaboatão dos Guararapes –PE e avaliar o
grau de conhecimento dos funcionários destas instituições.
Específicos: • Preparar o discente para multiplicação de ações de Saúde e Enfermagem em
Cuidados Paliativos no tratamento de feridas e curativos para treinamento de profissionais –
técnicos e auxiliares de enfermagem e cuidadores, que fazem parte das equipes de Casas
Geriátricas a prestarem os primeiros cuidados na vigência de feridas. • Enfatizar as características
do enfermeiro como educador em saúde e o papel transformador na área de saúde e de
enfermagem.
• Caracterizar a enfermagem no contexto do modelo de vigilância à saúde: o
trabalho em equipe, interdisciplinar e intersetorial.
• Avaliar o grau de conhecimento dos
funcionários das instituições que receberão o treinamento. • Promover o conhecimento teórico e
prático para a realização de ações imediatas e mediatas de saúde e enfermagem em situações de
cuidados paliativos no suporte paliativo de vida.
Resumo:
Cuidados Paliativos são reconhecidos como uma terapia que visa à melhoria da qualidade de vida
dos indivíduos e familiares na presença de doenças terminais, tem como metas o controle do
sofrimento físico, emocional, espiritual e social. Pode ser oferecido em unidades de saúde ou na
própria residência por profissionais capacitados. Inicialmente, os cuidados paliativos eram
oferecidos aos pacientes com câncer, logo esse tipo de cuidado foi oferecido aos indivíduos
portadores de doenças terminais, desde seu diagnóstico até o momento da morte e pós-morte. O
cuidado de enfermagem nas feridas é fundamental no que se refere ao cuidado holístico do
paciente, como também desempenha um trabalho de extrema relevância no tratamento de feridas,
uma vez que tem maior contato com o mesmo, acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o
curativo, bem como detém maior domínio desta técnica, em virtude de ter na sua formação
componentes curriculares voltados para esta prática e da equipe de enfermagem desenvolvê-la
como uma de suas atribuições. O projeto se justifica na medida em que se propõe a preparar o
acadêmico de enfermagem para atuar como agente multiplicador de ações em cuidados paliativos
aos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem bem como cuidadores de saúde.

