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A equipe de enfermagem é responsável pela assistência direta e contínua
às pessoas na prevenção e tratamento de lesões em ambientes de
atenção à saúde. Para alcançar a qualidade do cuidado, é necessário que
a prática da enfermagem seja baseada nas melhores evidências. Se a
assistência e o tratamento forem inadequados estas lesões chegam à
cronificação e a graves complicações. Em 2018, o projeto de extensão
buscou fomentar ações de educação permanente sobre os cuidados com
a pele para profissionais da atenção básica, elaborando para esse fim
Cartilha de Orientações para Profissionais de Enfermagem sobre o
Cuidado com Lesões de Pele, entregues por meio de oficinas educativas
nas Gerências Distritais de Saúde Glória-Cruzeiro-Cristal e Centro de
Porto Alegre. Essa atividade insere-se em Projeto de Pesquisa:
'Pesquisas integradas sobre organização do trabalho e integralidade nos
serviços: novas tecnologias no cuidado ao usuário com lesão de pele na
rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Sul', inscrito sob o
n. CAAE 56382316.2.3001.5338. Em 2019, a atividade de extensão
objetivou a continuidade das oficinas para as seguintes Gerências
Distritais de Saúde de Porto Alegre:Norte/Eixo Baltazar; Partenon /Lomba
do Pinheiro e Sul/Centro Sul. Para o planejamento e organização das
oficinas, foram realizados encontros entre os membros da equipe
extensionista, que conta com enfermeiros, docentes da Escola de
Enfermagem-UFRGS e alunos de graduação. A equipe contatou as
Gerências Distritais de Saúde para realizar a apresentação do plano da
atividade de extensão, oferecimento de oficinas, formas de divulgação e
definição de datas para a realização das mesmas. Resultados: Em agosto
foram realizadas quatro oficinas na Gerência Distrital Eixo-Norte/Baltazar
que contemplou 108 profissionais,sendo 26 enfermeiros, 51 técnicos de
enfermagem, 21 auxiliares de enfermagem e 10 acadêmicos de
enfermagem atuantes na atenção básica. Para as oficinas do mês de
Setembro e de Outubro, estão previstas oficinas nos dias 06/09 e 13/09
na Gerência Distrital de Saúde Partenon/Lomba do Pinheiro e no mês de
Outubro na Gerência Distrital de Saúde Sul/Centro-Sul. Considerações
finais: A ação buscou promover a troca de conhecimentos em relação aos
diferentes tipos de feridas e coberturas por meio da exposição dialogada
nas oficinas com os profissionais de enfermagem, proporcionando a
interação da comunidade acadêmica com a sociedade e a visibilidade do
papel da enfermagem nessa área. Quanto à formação do graduando, a
atividade fomentou a articulação ensino/extensão/pesquisa, pois requereu

a apropriação de conhecimentos fisio-farmacológicos, nutricionais e
sociais, necessários ao atendimento das pessoas com lesões de pele. O
graduando vivenciou a realidade dos trabalhadores de enfermagem, e a
sua experiência no cuidado com as pessoas acometidas por lesões de
pele, e na definição da melhor partir do diálogo, usuário/ profissional com
vistas a melhor qualidade de vida.

