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A ação extensionista envolveu profissionais Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre (SMS-POA) e docentes e acadêmicos de
enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
visando ações de prevenção de agravos e cuidados com as lesões de
pele. O projeto se propôs à produção de cartilha educativa com a
finalidade de qualificar os profissionais de saúde na atenção básica e
consiste em estratégia para intervir neste problema de saúde pública. A
organização, edição e impressão da ?Cartilha de Orientações para
Profissionais de Enfermagem sobre o Cuidado de Lesões de Pele? visa à
educação permanente nos Serviços de Atenção Básica de Porto Alegre.
A cartilha foi elaborada em 20 páginas, com ilustrações representativas
dos assuntos elencados e diagrama de atendimento ao usuário com
lesão crônica. A ação de extensão pretende realizar a entrega das
cartilhas em ações de educação permanente em saúde às equipes de
enfermagem entre setembro e dezembro de 2018. Integrando esse
objetivo da extensão, surgiu a iniciativa de proposta de oficina à
comunidade da UFRGS no Salão de Extensão com o objetivo de
apresentar à comunidade acadêmica: docentes, discentes, técnicos
administrativos e profissionais da saúde interessados, informações sobre
tendências terapêuticas no cuidado de pessoas com úlceras de perna.
Além disso, para dar visibilidade aos portadores deste tipo de lesão, a
oficina se constitui em estratégia de aprendizado e contribui para
reflexões acerca do processo de atendimento a essa população. Iremos
trabalhar com conteúdos teórico-práticos relativos à: fisiopatologia das
úlceras venosas e arteriais, curativos e coberturas e ações preventivas.
Serão utilizadas técnicas expositivas dialogadas, com recursos
audiovisuais para o conteúdo teórico e apresentação de caso clínico, com
simulação realística para proporcionar uma aprendizagem ativa e
experiencial, contemplando todas as fases (apresentação da atividade de
simulação, briefing da atividade de simulação, teorização, briefing do
cenário, simulação em si, debriefing e finalização). Palestrantes: Equipe
da ação extensionista. Avaliação: desenvolvido no decorrer do curso.

