ESTRATÉGIA DE ENSINO EM LESÃO DE PELE COM A MAQUIAGEM DIDÁTICA.
Protocolo 330 – Educação em Saúde
Marlene Uehara Moritsugu
Tamami Ikuno

A arte de ensinar sempre nos leva a caminhos que exige do docente um “criar” constante de situações capazes de
imergir os discentes na busca do conhecimento.
Ministrar treinamentos sobre lesão de pele através de instrumentos e estratégias já utilizadas como manequins com
lesões, através de fotos e por vezes, quando possível, em paciente na maioria das vezes coloca o discente como ouvinte.
Na busca de proporcionar conhecimentos com maior refinamento e a inspeção da lesão pelo profissional da saúde de

forma ativa. Desenvolvi a técnica de maquiagem didática visando proporcionar ao profissional observar com os mínimos
detalhes a profundidade da lesão, os tipos de bordas, cor, fibrina, queratose, esfacelo, necrose e sinais de infecção.
Palavras chaves: Ensino, Maquiagem didática e lesão de pele.

Objetivo: Empoderar o profissional da avaliação correta da lesão, sua origem e particularidades clínicas do paciente para a
efetividade da assistência prestada.

Métodos: Relato de experiência descritiva, sobre a utilização da maquiagem didática junto a educação continuada aos
profissionais de enfermagem após a oficina de confecção de lesão de pele, totalizando 50 profissionais de forma aleatório
de diversas instituições. Período de julho 2020 a fevereiro 2021.

Fotos do acervo próprio com o uso da maquiagem didática desenvolvidas durante as oficinas ministradas.

Resultados: Satisfação por parte dos participantes demonstrada através da pesquisa direcionada, respondida de forma
voluntária após as oficinas. 48% dos participantes afirmaram que a maquiagem didática atendeu a expectativa de
aprendizado na lesão de pele. Bem como o reforço dos detalhes das lesões, origem clínica e os tipos de curativos a serem
prescritos para a assistência de enfermagem efetiva e segura.
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