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Trata-se de um Programa que já desenvolve atividades de extensão desde 2011
pelo CCO/UFSJ cujo objetivo é a prevenção e tratamento de lesões cutâneas, 
envolvendo o cuidado direto aos pacientes e famílias, capacitações no município e 
região, consultas compartilhadas para treinamento in lócus de outros profissionais, 
consultorias diversas, entre outras atividades. Este programa foi fundamental para a 
estruturação da rede de cuidados às pessoas com lesões cutâneas no município de 
Divinópolis, e a convite do 
se fortaleça e tenha o arcabouço da Universidade como parceira. Com os simpósios 
regionais que o programa já realizou (2014, 2017 e 2019), a convite esta 
estruturação tem alcançado
palestras e capacitações. 
programa de extensão, para a
continuidade na estruturação da rede de
no município de Divinópolis e região;
Prevenção e Tratamento de Lesões
de atenção à saúde da pessoa com
articulando as ações de saúde da
Estomaterapia da Policlínica (Atenção
cuidado e capacitações já citadas
conseguiu com a parceria do município,
atendimento de pessoas com lesões cutâneas 
parceira, estes materiais foram doados/consignados
Municipal de Saúde. Os principais resultados nos últimos dois
foram: 600 pacientes atendidos, 600 famílias envolvidas no cuidado,
envolvidos nos processos de capacitação e treinamento, mais de 250
capacitados em atualização de curativos, desbridamento de feridas,
diabético, lesões por pressão e úlceras vasculogênicas, além de
manutenção do protocolo Divinopolitano de lesões cutâneas.
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 Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO)

se de um Programa que já desenvolve atividades de extensão desde 2011
cujo objetivo é a prevenção e tratamento de lesões cutâneas, 

cuidado direto aos pacientes e famílias, capacitações no município e 
compartilhadas para treinamento in lócus de outros profissionais, 

entre outras atividades. Este programa foi fundamental para a 
cuidados às pessoas com lesões cutâneas no município de 

 gestor, foi solicitado sua manutenção para que esta rede 
arcabouço da Universidade como parceira. Com os simpósios 

programa já realizou (2014, 2017 e 2019), a convite esta 
estruturação tem alcançado novos municípios da região Centro-Oeste, por meio de 

 Portanto, como planos futuros da manutenção deste 
programa de extensão, para a organização dos serviços espera
continuidade na estruturação da rede de cuidados às pessoas com lesões cutâneas 
no município de Divinópolis e região; continuar com participação no “Proto
Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas” do município de Divinópolis, da rede 
de atenção à saúde da pessoa com lesões cutâneas (referência e contra referência) 
articulando as ações de saúde da Atenção Primária à Saúde e Ambulatório de 

ia da Policlínica (Atenção Secundária); e manter as atividades de 
cuidado e capacitações já citadas anteriormente. Destaca-se que o programa 
conseguiu com a parceria do município, espaço físico com materiais para 
atendimento de pessoas com lesões cutâneas e consultas compartilhadas. Nesta 
parceira, estes materiais foram doados/consignados pela UFSJ e a Secretaria 
Municipal de Saúde. Os principais resultados nos últimos dois anos do programa 
foram: 600 pacientes atendidos, 600 famílias envolvidas no cuidado,
envolvidos nos processos de capacitação e treinamento, mais de 250
capacitados em atualização de curativos, desbridamento de feridas,
diabético, lesões por pressão e úlceras vasculogênicas, além de

tenção do protocolo Divinopolitano de lesões cutâneas.  
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anos futuros da manutenção deste 
organização dos serviços espera-se, dar 

cuidados às pessoas com lesões cutâneas 
continuar com participação no “Protocolo de 

Cutâneas” do município de Divinópolis, da rede 
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Atenção Primária à Saúde e Ambulatório de 

Secundária); e manter as atividades de 
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espaço físico com materiais para 
consultas compartilhadas. Nesta 

pela UFSJ e a Secretaria 
anos do programa 

foram: 600 pacientes atendidos, 600 famílias envolvidas no cuidado, 37 municípios 
envolvidos nos processos de capacitação e treinamento, mais de 250 profissionais 
capacitados em atualização de curativos, desbridamento de feridas, cuidado ao pé 
diabético, lesões por pressão e úlceras vasculogênicas, além de reuniões e 


