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Objetivos

Resultados

Relatar ações desenvolvidas pela Liga Acadêmica de
Cuidados à Pessoa com Estomias, Feridas e
Incontinências (LAPEFE) composta por estudantes,
profissionais de saúde e docentes do curso de
Enfermagem de uma universidade federal do sul do
Brasil. A Liga atua como entidade de funcionamento
livre e sem fins lucrativos visando promover ações
educativas sobre cuidados a pessoas com feridas,
estomias e incontinências, ampliando e complementando
esse
conhecimento
na
formação
acadêmica,
instrumentalizando os profissionais, estudantes e
gestores de enfermagem e saúde e aprimorando a
assistência prestada.

Em atividade desde dezembro de 2018 a liga é
composta atualmente por 37 membros: 19 acadêmicos
de enfermagem e 18 enfermeiros. Em dois anos de
atuação realizaram-se 14 reuniões, seis capacitações
para equipes de saúde (três em hospitais, duas em
instituição de longa permanência para idosos e uma
na universidade, sede da liga). Foram oferecidas quatro
palestras, três rodas de conversas voltadas para
graduandos de enfermagem e uma para idosos de uma
Universidade da Terceira Idade. Ainda foram elaborados
16 materiais educativos e um trabalho apresentado na
forma oral e e-pôster no XII Congresso Brasileiro de
Estomaterapia, com a titulação “Avaliando o índice
Tornozelo Braquial (ITB) e Relacionando aos riscos de
lesões de membros inferiores – relato de experiência de
atividade de uma Liga Acadêmica”. Em 2020,
considerando a situação pandêmica e decretos de
restrição de atividades presenciais buscou-se criar
estratégias visando dar continuidade às suas atividades,
dentre elas, a participação em palestra na Semana de
Enfermagem organizada na universidade, associando-se
à Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e
Estética (SOBENFeE) com a participação como Liga
apoiadora na I Jornada Acadêmica de Feridas- Laços
Fundamentais.

Métodos
Os planejamentos das atividades decorrem por meio
eletrônico
e
em
reuniões
(ordinárias
e
extraordinárias) de periodicidade mensal. As ações são
realizadas em formato de capacitações, palestras,
produção de materiais educativos, grupos de estudos,
produção de artigos e trabalhos científicos. Todo esse
processo é realizado por membros discentes,
supervisionados pelos tutores (docentes e/ou membros
colaborativos profissionais da saúde, mestrandos e
doutorandos).

Conclusão
A Liga tem se constituído em um meio para o
desenvolvimento e aprimoramento dos acadêmicos de
enfermagem em relação à Estomaterapia, na medida em
que proporciona a aproximação dos membros discentes
com a área através das atividades desenvolvidas.
Salienta-se que a Liga se constitui em espaço de
compartilhamento de conhecimentos e experiências,
que proporcionam uma forte influência e impacto no
aprendizado de discentes de Enfermagem que por
conseguinte refletirá nas ações de cuidado destes, como
futuros enfermeiros.
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