Pós-Digital

Enfermagem
Dermatológica
Este curso inclui:

Sobre o curso
Você

desenvolverá

• Quantidade de módulos: 9

competências

e

habilidades

indispensáveis para uma prática proﬁssional no
campo

da

Enfermagem

em

Dermatologia,

considerando as principais necessidades em saúde. O

• Quantidade de horas: 360h
• Duração do curso: 9 meses
• Acesso ao Liga Online

curso é organizado em oito fases que reúnem
conhecimentos necessários para a construção plena
de competências exigidas para a atuação proﬁssional e utiliza metodologias inovadoras de aprendizagem por
projetos, para que o enfermeiro se aproprie e exercite os conhecimentos do campo de atuação.

Conheça seu Coordenador
Patrícia Pássaro
Patrícia Pássaro é Doutoranda em Saúde Pública; Mestre em Ensino
em Saúde, Especialista em Gestão em Saúde e em Saúde Pública e
Graduada em Enfermagem.

Grade Curricular
1º PROJETO
Elaborar um diagnóstico de enfermagem a partir de exames laboratoriais e
semiologia dermatológica, relacionando os achados laboratoriais às diversas
patologias muco cutâneas.

2º PROJETO
Elaborar um plano com estratégias de abordagem em relação aos aspectos
psicológicos para um paciente acometido por lesões cutâneas

Enfermagem Dermatológica

3º PROJETO
Elaborar um protocolo de enfermagem para cuidado de pacientes com feridas no
seguimento hospitalar, ambulatorial e domiciliar

4º PROJETO
Elaborar um procedimento operacional padrão (POP) para realização de desbridamento
instrumental conservador, mecânico e químico em feridas dermatológicas

5º PROJETO
Desenvolver um plano de cuidados direcionado as principais lesões de pele por
trauma, por meio de sua ﬁsiopatologia, classiﬁcação e opções terapêuticas disponíveis
no mercado

6º PROJETO
Elaborar um plano de cuidados em lesões vasculares contemplando o emprego da
terapia por pressão negativa

7º PROJETO
Elaborar um protocolo de enfermagem para cuidado de pacientes portadores de bolsa de
colostomia, tubos, sondas e drenos no seguimento hospitalar, ambulatorial e domiciliar

8º PROJETO
Elaborar um plano de cuidado paliativo para minimizar os sintomas de desconforto que
podem acompanhar o paciente, sejam eles causados pela doença ou pelo tratamento

9º PROJETO
Determinar um perﬁl de paciente com lesão dermatológica em serviço especializado e
elaborar uma proposta de sistematização da assistência de enfermagem para ser
implementada na sua unidade

