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Introdução: Este trabalho é uma ação do projeto de extensão “Atendimento e
promoção da saúde ao portador de ferida crônica”, que envolve docentes e discentes
das áreas enfermagem, fisioterapia, farmácia e nutrição. Dentre as atividades deste
projeto, destaca-se a educação e promoção da saúde dos pacientes. Nesta etapa do
projeto foi abordado o tema cobertura de feridas. Objetivo: Expor ao publico alvo os
tipos de coberturas mais utilizadas no tratamento de feridas crônicas, suas vantagens,
desvantagens, aplicabilidade apropriada, podendo utilizá-las para implementação do
tratamento mais adequado. Metodologia: Trata-se de uma ação informativa que será
realizada pelos discentes de enfermagem do projeto, possibilitando ao público alvo um
aprendizado adequado ,sendo este discentes da área da saúde. A atividade será
realizada no mês de setembro de 2013 em forma de uma palestra de aproximadamente
40 minutos e posteriormente abertura para troca de experiências entre os participantes
e esclarecimentos de dúvidas. A palestra será elaborada no Microsoft Power Point.
Como recursos didáticos serão utilizados computador e projetor multimídia.
Resultados: Espera-se que a atividade possa ser uma ação educativa eficaz,
proporcionando informações  que permitam aos discentes ampliar seus conhecimentos
em tratamento de feridas. Não obstante, espera-se também instigar reflexões nos
discentes sobre a necessidade de conhecimento teórico-científico e contínuo
aperfeiçoamento para tratamento de feridas. Conclusão: Como desfecho primário desta
ação, acredita-se que os discentes compreenderão as informações sobre as principais
coberturas disponíveis no tratamento de feridas, o que poderá contribuir com a sua
formação acadêmica.
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