QUEIMADURAS: PREVENÇÃO
E TRATAMENTO

Descrição e Justificação
Abordar uma queimadura, independentemente da sua profundidade ou etiologia envolve a abordagem
global da pessoa, uma vez que tanto do ponto de vista da prevenção como do tratamento a
complexidade de cada situação constitui um desafio para os cuidados de enfermagem.
A definição de queimadura, a sua etiologia, os dados epidemiológicos, a fisiopatologia, o tratamento,
bem como o impacto físico e psicológico para a pessoa e família constituem aspetos fundamentais na
transmissão de competências teórico-práticas em contexto formativo. Adequar a abordagem e o
tratamento da pessoa vítima de queimadura, tanto nas situações mais simples como nas mais graves,
requer conhecimentos que capacitam o Enfermeiro na tomada de decisão com base num juízo clínico
fundamentada na mais recente evidência científica, bem como promover o desenvolvimento de
competências na prevenção das complicações decorrentes do processo de cicatrização.
A perceção dos mecanismos da queimadura, das etiologias e dos dados epidemiológicos permitem ao
enfermeiro identificar as estratégias de intervenção na prevenção de queimaduras, capacitando-o para
o desenvolvimento do seu papel de educador para a saúde na comunidade e no trabalho.
O curso apresentado pelo FORAMPLUS encontra-se estruturado em 12 horas, com uma parte teórica e
outra prática. As afeções dos pés representam uma área relevante de intervenção dos Enfermeiros numa
perspetiva de abordagem do individuo saudável ou com doença crónica.
Por outro lado, esta é uma problemática transversal na sociedade, que atinge os vários estratos
socioeconómicos, como maior prevalência nos idosos mas que também se observa em jovens, e ainda em
doentes crónicos como diabéticos.

Objectivos Gerais:
Desenvolver competências técnico-cientificas na prevenção e tratamento da queimadura

Objectivos Específicos:
•
•
•
•
•

Definir queimadura, classificar uma queimadura quanto á etiologia, profundidade e extensão;
Identificar as abordagens de tratamento adequadas nas diversas fases de evolução da
queimadura;
Identificar abordagens na gestão de flictenas, edema, exsudado e cicatrizes na pessoa vítima de
queimadura;
Conhecer a abordagem da Pessoa vítima de queimadura, no pré-hospitalar, no hospital e nos
cuidados de saúde primários;
Discutir aspetos relevantes da prevenção de queimaduras.
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Destinatários:
Profissionais da área da Saúde, nomeadamente Enfermeiros, e Médicos, assim como estudantes finalistas
das respetivas licenciaturas.

Carga Horária: 8 horas
Datas e Horário:
Ver Datas e Horários das próximas edições na página do curso
https://evk.foramplus.com/geral/detalheeventos.aspx?cod=49

Vagas: 30 vagas
Preço Base: 99 €
Inscrição inclui:
•
•
•
•

8 horas de formação
Certificado Profissional (DGERT) com registo no SIGO
Material de apoio ao Curso
Acreditação pela Ordem dos Enfermeiros: 1,2 créditos de desenvolvimento profissional

Formadores:
António Simões
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação; Exerce funções no ACES Loures Odivelas na UCC
de Sacavém; Colabora como convidado externo com a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha em
Lisboa; Autor de várias publicações científicas, nomeadamente Enfermagem de Reabilitação e a pessoa
vitima de queimadura, in Cuidados de Enfermagem de Reabilitação à Pessoa ao Longo da Vida da
Lusodidata; Convidado como preletor em vários eventos científicos na área do tratamento de feridas e
enfermagem de reabilitação

Bruno Neto
Licenciatura em Enfermagem. Exerce funções na Unidade de Queimados do Centro Hospitalar de S. João
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Pedro Rosa
Licenciatura Enfermagem. Especialista em Enfermagem de Reabilitação. Pós-graduado em Tratamento de
Feridas e Viabilidade Tecidular. Exerce funções no Hospital do Divíno Espírito Santo de Ponta Delgada.

Metodologia de Formação e de Avaliação
Será utilizada uma metodologia expositiva e interativa pelo formador, com recurso a estudos de caso
frequentes e a treino prático-simulado individual de técnicas específicas. Avaliação Formativa contínua.
Teste por formulário online no final da ação

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definição de queimadura;
Dados epidemiológicos;
Etiologia das queimaduras;
Classificação das queimaduras;
Fisiopatologia das queimaduras;
Medidas de prevenção e tratamento das queimaduras;
Complicações das queimaduras;
Impacto físico e psicológico da queimadura na pessoa e família;
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