
 

ENFERMAGEM: 

PENSOS E CUIDADOS 

DE FERIDAS 
 

• Revisão sobre os tipos e princípios na realização de pensos. 

• Identificar fase de cicatrização da ferida e escolher a melhor 

camada de contato. 

• Desenvolver maior capacidade de lidar com os erros e as 

complicações nas feridas. 
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                RESUMO DE UNIDADE DE FORMAÇÃO 

 

 

Enfermagem: Pensos e Cuidados de Feridas 

TIPO DE CURSO: Teórico-Prático FORMADOR:  

Área: Clínica de animais e companhia DURAÇÃO: 5 horas  

RESUMO 

Este curso irá incidir sobre a realização de pensos ortopédicos assim como o maneio de várias 
feridas. Habilitará o enfermeiro a reconhecer o tipo de feridas, as várias fases de cicatrização, 
relembrar o tipo de pensos existentes, os erros mais comuns na realização de pensos e as 
complicações possíveis.  

Desenvolva os seus conhecimentos nesta área tão importante, comece a praticar algumas técnicas 
no seu CAMV, esteja melhor informado para poder ajudar na recuperação do animal e aumente a 
sua capacidade acompanhar a evolução dos animais com este curso. 
OBJETIVOS 

• Revisão sobre os tipos e princípios dos pensos. 

• Identificar fase de cicatrização da ferida e escolher a melhor camada de contato. 

• Desenvolver maior capacidade de lidar com os erros e as complicações nas feridas. 

TÓPICOS A ABORDAR 
• Princípio dos pensos 

• Fases da cicatrização. Que tipo de penso utilizar segundo a fase da cicatrização. 

• Erros mais comuns. Complicações mais frequentes. 

• Demonstração e treino em animais 

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

• Apresentação oral com recurso a projeção de material didático  
• Apresentação de exemplos clínicos  
• Esclarecimento de dúvidas 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Uma sala de formação ou similar disponibilizada pelo CAMV  
• Todo o material didático de projeção, visionamento ou de modelos anatómicos é 

providenciado pela GBP. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

• Tear, M. (2017). Small Animal Surgical Nursing (3rd ed.), ELSEVIER.  

• Mullineaux, E. & Jones, M. (2007). BSAVA Manual of Practical Veterinary Nursing, ELSEVIER.  

 

 
 


