
Liga de Feridas - LiFe 
 
Breve histórico e nosso objetivo: 

A Liga de Feridas (LiFe) constitui um órgão estudantil criado em 2013, sendo a primeira               
Liga da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas (FEnf - UNICAMP). A              
LiFe é composta por discentes e docentes do curso de Graduação em Enfermagem da FEnf -                
UNICAMP. Tem como principal objetivo propiciar um ambiente de discussão, capacitação e            
atualização entre os participantes sobre a prevenção e o cuidado de lesões agudas, crônicas e de                
estomas. 

 
Nossas atividades: 

No decorrer do ano letivo, as seguintes atividades de ensino, pesquisa e extensão são              
desenvolvidas: 

● Curso introdutório com conteúdo que fornece conhecimentos básicos e fundamentais. 
● Aulas quinzenais ministradas por docentes, enfermeiros ou profissionais da área da saúde,            

com domínio do conhecimento na área de feridas e estomas, trazendo conhecimentos            
teórico-práticos. 

● Promoção e divulgação sobre aulas, cursos, seminários, jornadas ou congressos          
relacionados ao tema organizados pela Liga ou por outras instituições. 

● Incentivo à participação de seus membros e da comunidade acadêmica em equipes de             
pesquisa na área de feridas e estomas. 

● Estímulo à participação dos membros em congressos e cursos de atualização sobre o             
tema. 

● Realização de Workshops para ligantes e demais participantes, cujo conteúdo capacite a            
avaliação de feridas, indicação de terapia tópica e realização de desbridamento mecânico. 

● Realização de eventos voltados a acadêmicos e profissionais da área da saúde com temas              
específicos. 
 

Informações importantes: 
As aulas quinzenais estão programadas para ocorrerem quinzenalmente às terças-feiras          

das 12h30 às 13h30 no 1º semestre e, às quintas-feiras das 12h30 às 13h30 no 2º semestre. Elas                  
são oferecidas na Faculdade de Enfermagem – UNICAMP (rua Tessália Vieira de Camargo, nº              
126, Cidade Universitária).  

 
Nossas atividades são abertas a alunos de outros cursos, instituições e profissionais.            

Assim, todos os presentes recebem um certificado de participação. Mas somente receberão            
certificado de ligante da LiFe, alunos de enfermagem, farmácia e medicina que estejam cursando              
ou tenham concluído as disciplinas abaixo e, que estiveram na aula introdutória e em, pelo menos                
75% das aulas quinzenais do ano letivo: 



● Enfermagem: EN322 - Aspetos Fundamentais do Processo de Cuidar em Enfermagem 
● Farmácia: FR153 - Estudo Integrado da Fisiopatologia e Farmacologia Terapêutica I 
● Medicina: MD444 - Laboratório de Habilidades 

 
Convidamos todos para participarem das nossas atividades, serão muito bem-vindos!  

 
Nos acompanhe nas redes sociais: 

 
Instagram: @ligadeferidas.unicamp 
 

Facebook: Liga de Feridas - Unicamp  
 

Qualquer dúvida, escreva para nosso e-mail: 
 

G-mail: lifeunicamp@gmail.com  
 

Se desejar saber mais, entre no nosso grupo do WhatsApp: 
 

Link para participar do grupo: https://chat.whatsapp.com/CNTVBZKwpEY7eaYhzMnKEt 
 

 

 
 

Docentes responsáveis: 
Profª Drª Eliana Pereira de Araújo 

Profª Drª Maria Helena de Melo Lima 
 
 
 

 
 


