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1. RESUMO 

 

Para promover a saúde em sala de curativo é preciso manter os 

profissionais envolvidos no cuidado e tratamento de feridas atualizadas para melhor 

aproveitamento do que lhe é ofertado como instrumento de trabalho.  

A Educação Continuada contribui para a manutenção da competência da 

equipe de saúde, assegurando boa qualidade na assistência aos clientes, 

oferecendo aos profissionais, segurança, motivação e reconhecimento profissional, 

para que os mesmos sintam valorizados e motivados, capazes de apresentar 

segurança através de suas qualidades profissionais (BEZERRA. A.L.Q; et al,2009). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A educação continuada proporciona ao profissional de enfermagem uma 

metodologia de trabalho que visa um melhor resultado nos procedimentos e técnicas 

realizadas, proporcionando ao cliente um melhor resultado e otimizando o tempo na 

cicatrização da ferida. 

Diante deste fato se faz necessário realizar uma pesquisa com 

profissionais de saúde em sala de curativo para verificar os problemas existentes e 

se estes envolvem o desenvolvimento/ habilidades quanto às técnicas de curativo, 

as condições de trabalho e materiais utilizados, para então realizar um diagnóstico 

da situação e elaborar estratégias de resoluções das dificuldades. Para o Enfermeiro 

é imprescindível entender melhor as condições de trabalho entre os profissionais 

que atuam na sala de curativo, para que possa ofertar uma educação contínua para 

os mesmos e consequentemente promover saúde aos clientes melhorando assim o 

cuidado e autocuidado no tratamento de feridas, resultando em melhor cicatrização 

e também na melhor distribuição e uso dos materiais. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

Realizar a pesquisa junto os profissionais de enfermagem do programa de 

Estratégia Saúde da Família que atuam nas salas de curativo. 



3.2 Objetivos Específicos 

Verificar qual o conhecimento do profissional sobre técnicas de curativo, 

feridas e tipos de cobertura e se existem dificuldades em relação ao tratamento de 

feridas e como realizar a promoção de saúde. Espera-se que os resultados obtidos 

ajudem a identificar as dificuldades que os profissionais de enfermagem encontram 

para realizar os procedimento e que o mesmo possa colaborar para elaboração de 

estratégias que melhorem a qualidade dos serviços de saúde. 

 

4. METODOLOGIAS 

 

O estudo será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

da cidade de Caraguatatuba com os profissionais de saude que atuam nas salas de 

curativo e enfermeiros.  Será realizada uma pesquisa de campo descritiva de caráter 

exploratório com abordagem quantitativa. Para a coleta de dados serão utilizados 

dois questionários, um para os Auxiliares e Técnicos de enfermagem e outro para os 

Enfermeiros. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando que, os ensinos teóricos e práticos dos profissionais de 

enfermagem devem ser aprimorados a cada dia, podemos dizer que a Educação 

Continuada (EC) se faz necessária em todos os setores da saúde, tanto público 

como no setor privado, fazendo com que o profissional entenda a realidade do setor 

em que trabalha. SILVA. M.F; et al; apud GARRIDO, 2000, afirma que: “A educação 

continuada deve surgir como fator determinante para a mudança, permeando a 

ciência do ser enfermeiro, proporcionando a aquisição de habilidades, 

autoconfiança, crescimento profissional e incentivo”. Temos que considerar a 

educação continuada como uma ferramenta essencial para a promoção de saúde e 

como incentivo para que os profissionais possam estar sempre atualizados sobre 

novos procedimentos, técnicas e materiais utilizados no dia a dia de trabalho, 

também podemos dizer que a mesma contribui para o aprimoramento dos 

profissionais de enfermagem, o que proporciona uma melhor qualidade na atenção à 

saúde podendo assim diminuir o tempo de tratamento de feridas e evitar 

desperdícios de materiais utilizados na sala de curativo. 



Outro fator importante são os materiais utilizados que muitas vezes o 

profissional por falta de conhecimento e/ou prática pode acabar elevando os custos 

com materiais utilizados em uma instituição, para que isso não ocorra o gestor da 

unidade deve manter os profissionais que atuam nos procedimentos, atualizados em 

relação aos valores dos materiais utilizados, adequar equipamentos, recursos 

materiais e o processo de trabalho, como forma de diminuir os custos do setor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em pesquisas realizadas pode-se constatar que a falta de atualização dos 

profissionais de enfermagem em técnicas, tipos de curativos e coberturas, faz com 

que o tratamento de feridas se prolongue aumentando o consumo de materiais, 

diminuindo a qualidade de promoção à saúde e trazendo insatisfação para o cliente. 
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