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INTRODUÇÃO

Entre 2011 e 2021, no Brasil, foram
registradas 84.229 internações de
crianças entre 0 à 14 anos por lesões
resultantes de queimaduras, e, no
estado do Rio Grande do Sul, esses
eventos correspondem a 4% das
internações pediátricas¹. A maioria
desses acidentes ocorre na presença de
um adulto², reforçando a necessidade
de instrução dos responsáveis a respeito
de medidas preventivas e de um manejo
primário adequado.
OBJETIVO

Evidenciar os benefícios da atuação de
discentes do curso de medicina em
atividades de educação em saúde,
através de ações de baixo custo e de
grande repercussão.
MÉTODOS

Relato de experiência de atividade de
promoção de saúde entre acadêmicos do
curso de medicina e responsáveis por
crianças a respeito da prevenção e do
manejo inicial de queimaduras em
crianças, ocorrido por dois dias
consecutivos, com a distribuição de
material informativo impresso produzido
pelos discentes.
RESULTADOS

Foram distribuídos 200 materiais
didáticos em um hospital universitário
da região metropolitana de Porto
Alegre e em unidades básicas de saúde
da região sobre prevenção desses
acidentes e seu manejo inicial.

Tendo em vista a pandemia da
SARS-CoV-2, tornou-se essencial o
esclarecimento sobre as propriedades
inflamáveis do álcool em gel,
considerando o amplo acesso das
crianças a tal substância. Realizou-se
também a divulgação de um projeto de
extensão de simulação de manejo inicial
de queimaduras em crianças com
objetivo de capacitar os responsáveis
para atuar corretamente diante dessa
situação.
CONCLUSÃO

Conhecimentos teóricos precisam estar
articulados com ações junto à
comunidade, prestando informações de
qualidade e esclarecimento de dúvidas à
população. Logo, foi possível orientar
uma parcela da comunidade local,
propagando
conhecimento
e
direcionando os responsáveis sobre suas
principais indagações. Além disso, a
participação na ação também permitiu
aos
acadêmicos
de
medicina
experimentar uma nova forma de
aprendizado, desempenhando um papel
ativo em ações de educação em saúde.
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