Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Pele
Coordenadora: Maria de Fátima de Medeiros Brito

E-mail: dermatofatima@hotmail.Com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: HC - Hospital das Clínicas

Unidade de Origem: HC - RJU - Hospital das Clínicas (RJU)

Abrangência: Recife
Local de Realização: Serviço de Dermatologia - Hospital das Clínicas

Resumo da Proposta:
O câncer da pele é a forma mais comum e prevenível dos tipos de cânceres. A educação em saúde para a população é
altamente efetiva e de custo relativamente baixo para a prevenção primária do câncer de pele. Nos últimos anos,
houve uma grande melhora na sobrevida, principalmente devido à detecção precoce do tumor. Esse projeto usará
recursos existentes e atividades já em desenvolvimento para agregar em uma ação contínua com objetivo de prevenção
e detecção do câncer de maior incidência no Brasil, o câncer de pele. Objetivos: Orientar e incentivar hábitos para
prevenção do câncer de pele; Orientar e incentivar o autoexame; Estimular e instruir quanto ao uso de produtos que
oferecem proteção de pele ao sol; Promover divulgação em ambiente digitais protagonistas na prevenção do câncer de
pele. Metodologia: O Projeto será desenvolvido através de ações de prevenção de doenças em grupos vulneráveis e
ações de educomunicação com a parceria do Nutes-HC. O projeto possui grupos vulneráveis como público alvo de ações
presencias. A parceria com o Nutes permite ampliar exponencialmente o alcance social da proposta. Resultados
Esperados: Mudanças de hábitos de exposição ao sol e estímulo ao autoexame; viabilizar um espaço interdisciplinar e
interprofissional com a convivência de médicos, designers, acadêmicos da área de saúde e educação com respeito a
autonomia e habilidades múltiplas de modo a agregar conhecimentos teóricos e práticos a formação acadêmica;
promover ambiente fértil para produção científica e práticas de ensino, forma de fomentar o tripé pesquisa, ensino e
extensão.

Objetivos Gerais:
1) Promover ações presenciais e midiáticas para prevenção e detecção precoce do câncer de pele.
2) Tornar o acadêmico apto a transmitir informação e conhecimento em situações que se adaptem ao cenário social dos
grupos de risco.

Objetivos Específicos:
1) Orientar e incentivar hábitos para prevenção do câncer de pele;
2) Orientar e incentivar o autoexame;
3) Estimular e Instruir quanto ao uso de produtos que oferecem proteção de pele ao sol;
4) Promover divulgação e ambiente digitais protagonistas na prevenção do câncer de pele;

