
Semana de Prevenção de Queimaduras 
 

6 à 10 de Junho de 2016 

 

 

 

 

 

* Dia 6/6 - Segunda-feira – Hospital Infantil Joana de Gusmão 

 - Das 9h às 12h: Contação de histórias, pintura de desenhos de prevenção 

e exposição de desenhos. Público alvo: crianças atendidas no Ambulatório 

do HIJG. 

 

 - Das 9h às 12h: Ação educativa e entrega de folhetos. Público alvo: pais 

de crianças atendidas no Ambulatório do HIJG.   

 

 - Das 14h às 17h: Contação de histórias e bingo. Público alvo: crianças 

internadas no HIJG. 

 

* Dia 6/6 - Segunda-feira – Centro de Ciências da Saúde (CCS) - UFSC 

 - Das 8h às 10h: Panfletagem na entrada do Hospital Universitário sobre 

primeiros cuidados com queimaduras e prevenção. Público alvo: 

comunidade em geral.   

 

 - Das 18h às 20h: Mesa redonda no auditório da Pós-Graduação do CCS 

com a temática "Queimaduras - Manejo Multiprofissional: avanços e 

novas perspectivas de cuidado", tendo como público alvo alunos de 

graduação, pós-graduação e profissionais da saúde.   

  

* Dia 8/6 - Quarta-feira 

 - Das 8h às 10h e das 13h às 15h: Palestra sobre prevenção de 

queimaduras para séries iniciais do ensino fundamental (de 1º ao 5º ano) 

na Escola Simão José Hess – Trindade. Distribuição das revistinhas infantis. 

Público alvo: crianças de 1º ao 5º ano ensino básico (6 à 10 anos).  



 

* Dia 10/6 - Sexta-feira 

 - Das 11h às 14h: Ação de prevenção na UFSC no Hall de Entrada do CCE. 

Com distribuição de folders, exposição dos banners com trabalhos de 

pesquisa e extensão desenvolvidos na UFSC sobre queimaduras, modelo 

de pele do Lacert e maquiagem queimaduras.  

Público Alvo: universitários em geral.  

 

Realização:  

. Projeto de Extensão Atenção ao paciente queimado: Estratégias para o 

cuidado e autocuidado no processo de reabilitação – CCS/UFSC  

. Projeto de Extensão Ações de orientação e conscientização sobre 

prevenção de queimaduras - CCB/UFSC 

. Unidade de Queimados – HIJG 

 

Apoio:  

. Laboratório de Células Tronco e Regeneração Tecidual – LACERT/UFSC 

. Núcleo de Estudos e Assistência em Enfermagem e Saúde à Pessoas em Condição 

Crônica – NUCRON/UFSC 

. Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento – PBCD/UFSC 

. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – PEN/UFSC 

. Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades – SAAD/UFSC 

. Sociedade Brasileira de Queimaduras – Regional Santa Catarina 

. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região – CREFITO 10 


