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Advanced Wound Care

Modalidade EAD

Objetivo Geral
Capacitar enfermeiros especialistas em estomaterapia e enfermeiros generalistas para a avaliação do 
paciente com estomias de eliminação, e garantir uma indicação assertiva do equipamento coletor e adju-
vantes.

Objetivos Especí�cos
• Avaliação de pacientes estomias.
• Indicação de equipamento coletor.
• Atenção ao cuidado com a pele.
• Indicação e uso correto dos adjuvantes.
• Apresentação do Programa ConVocê.

Conteúdo
04 Módulos (à de�nir datas)

Módulo 1: Como avaliar as estomias.
• Conceito e tipos de estomias de eliminação.
• Avaliação das estomias, e a importância desta avaliação no processo do cuidado.
• Base adesiva e estrutura dos adesivos.

Módulo 2: Indicação do equipamento coletor.
• Indicação do equipamento coletor de acordo com a avaliação personalizada de cada individuo.
• Diferenciação entre equipamento coletor plano e convexo, de peça única ou duas peças.
• Visualização prática de como realizar a troca de um equipamento coletor de duas peças recortável.

Módulo 3:  A importância da pele.
• A importância da proteção e cuidados com a pele.
• Apresentação da tecnologia trilaminada moldável.
• Visualização prática da utilização da tecnologia moldável para um ajuste perfeito e proteção da pele.

Módulo 4:  Adjuvantes.
• Compreender a indicação e o uso dos adjuvantes, em favor da proteção da pele.
• Apresentação do Programa ConVocê como suporte ao paciente no processo de enfrentamento e reabi-
litação.

Método
Modalidade EAD.

a) Método de exposição pelo professor (apresenta, explica, demonstra, ilustra, exempli�ca) pela aula dis-
ponibilizada
b) Método de elaboração conjunta (aula dialogada ou conversação didática sobre o tema, perguntas insti-
gadoras de discussão e de buscas de novos olhares para a questão em estudo).
c) Método de aprendizagem ativa (problematização e discussão de casos reais)
d) As aulas também poderão ser por Webinar. Após a apresentação ao vivo, as aulas �carão disponíveis 
em uma plataforma.
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