
 

CURSO: 

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS 

A viabilização de espaços para reflexão e 

aprendizagem, que favoreçam a atualização de 

conhecimentos para o cuidado à pessoa em risco ou 

portadora de feridas, valorizando suas implicações 

nos aspectos físico, psicológico e sócial é uma das 

preocupações que justifica a realização do Curso 

“Avaliação e Tratamento de Feridas”, promovido 

pela Associação Brasileira de Enfermagem – Seção 

Paraíba, em parceria com a Universidade Federal de 

Campina Grande. 

 

 Facilitadoras:  
- Profa. Dra. Maria Julia Guimarães Oliveira 

Soares. DENC/UFPB  

- Profa. Dra. Simone Helena dos Santos Oliveira.  

ETS/UFPB  

 

Coordenação Local:  
- Profa. Lidiany Felix (UFCG) 
 

Objetivos: 
- Favorecer a construção de conhecimentos para 

abordagem do paciente portador de feridas, no que 

concerne a avaliação e ao tratamento das lesões. 

- Estimular o processo de análise para tomada de 

decisões, favorecendo a uma assistência de acordo 

com as necessidades individuais dos pacientes. 

 

Público Alvo: Estudantes e profissionais de  

saúde 

Carga Horária: 40 horas-aula 

 

Período de Realização:  20, 21, 27 e 28/11/09 

PROGRAMAÇÃO 

 

20/11/2009 

8:00h – Entrega de material  

8:30h – Apresentação do conteúdo 

programático e da metodologia de 

desenvolvimento do curso 

9:00h – Fisiologia da cicatrização de feridas. 

10:00h – Intervalo 
10:20h –  Fisiologia da cicatrização de feridas 

(continuação). 

 12:00h – Intervalo para Almoço  
13:00h –  Fatores sistêmicos e locais que 

interferem no processo de cicatrização 

14:00 h – Tipos de cicatrização 

15:00 – Intervalo  
15:20 – Classificação de feridas 

16:30 – Atividade presencial  

17:00 – Encerramento 

 

21/11/2009 

8:00h – Atividade Presencial  

8:30h – Sistematização da assistência de 

enfermagem no tratamento de feridas 

10:00h Intervalo 
10:20h –  Sistematização da assistência de 

enfermagem no tratamento de feridas 

12:00h – Intervalo para Almoço  
13:00h –  Produtos e coberturas no tratamento 

de feridas e suas especificidades 

15:00 – Intervalo  
15:20 – Produtos e coberturas (continuação) 

16:30 – Atividade de dispersão 

17:00 – Encerramento 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

27/11/2009 

8:00h – Avaliação da atividade de dispersão 

(discussão em plenária)  

9:00h – O quê e como avaliar as feridas?  

- Fatores internos e externos 

10:00h – Intervalo 
10:20h –  O quê e como avaliar as feridas?  

- Exame e observação física 

 

 12:00h – Intervalo para Almoço  
 

13:00h –  O quê e como avaliar as feridas?  

- Exames laboratoriais 

15:00 – Intervalo  
15:20 – Tratamento de feridas: tomada de 

decisões clínicas (estudo de casos)  

17:00 – Encerramento 

 

 

28/11/2009 
8:00h – Tratamento de feridas: tomada de 

decisões clínicas (estudo de casos) 

10:00h Intervalo 
10:20h –  Tratamento de feridas: tomada de 

decisões clínicas (estudo de casos) 

12:00h – Intervalo para Almoço  
13:00h –  Tratamento de feridas: tomada de 

decisões clínicas (estudo de casos) 

15:00 – Intervalo  
15:20 – O registro das evoluções: conteúdo e 

clareza das informações. 

17:00 – Encerramento   
      

  

 



INSCRIÇÕES 

 

Período: 22 de outubro a 20 de novembro de 

2009 (sujeito a existência de vagas disponíveis 

até a data de início do curso). 

 

Procedimentos/Documentação:  
- Preencher a ficha de inscrição disponível no 

site da ABEn-PB (www.abenpb.jpa.com.br) 

- Enviar a ficha de inscrição preenchida para o 

e-mail abenpb@yahoo.com.br, juntamente com  

do comprovante de depósito bancário  

- Estudantes devem anexar documento 

comprobatório de matrícula 

 

Investimento: 

Profissionais de Nível Superior R$ 100,00 

Profissionais de Nível Médio R$ 70,00 

Estudantes R$ 50,00 

Vagas Limitadas 

 

Pagamento através depósito bancário: 

- Fazer depósito bancário em nome da ABEn-

PB, Nº da Conta: 18437-3,  Agência: 0011-6,  

Banco do Brasil. 

- Antes de efetuar o pagamento da inscrição, 

entrar em contato com a Profa. Lidiany Felix  

(83-88951061) para se informar sobre a 

disponibilidade de vagas. 

 

Local de Realização: 

Auditório do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde/UFCG Rua Juvêncio Arruda, 795. 

Bairro: Bodocongó. CEP: 58.430-800. Campina 

Grande. Telefone: (83)3310-1228/ Fax: 

(83)33101232 
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