STOP: Ações de educação em saúde para a prevenção do câncer
Coordenadora: Marclineide Nóbrega de Andrade Ramalho

E-mail: profmarclineide@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE ENFERMAGEM

Abrangência: Vitória de Santo Antão - Pernambuco
Local de Realização: USF do Cajueiro, USF Livramento e praças públicas

Resumo da Proposta:
O projeto visa o desenvolvimento de ações de educação em saúde com pessoas que estejam realizando atividades
físicas nas praças públicas do município e sendo atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos bairros Cajueiro
e Livramento, com a finalidade de auxiliar na prevenção primária e secundária do câncer. As atividades serão
desenvolvidas por estudantes dos Cursos de Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Ciências Biológicas e Saúde
Coletiva. As ações propostas serão implementadas por meio de rodas de conversa, oficinas, caminhadas, panfletagem e
abordagens individuais e coletivas como a demonstração da realização de auto-exame, tais como, o da pele, o da boca
e o das mamas. Espera-se que os alunos envolvidos no projeto possam se beneficiar com uma formação diferenciada,
voltada para a realidade da saúde pública e que público-alvo possa se sensibilizar a adotar um estilo de vida saudável a
fim de evitar a ocorrência do câncer ou mesmo estar realizando a monitorização adequada da saúde para a detecção
precoce da doença e dessa maneira contribuir com a promoção da saúde dessas pessoas.

Objetivo Geral:
Realizar ações de educação em saúde em praças públicas e na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro do
Cajueiro, a fim de auxiliar na prevenção do câncer.

Objetivos Específicos:
* Incentivar a procura dos serviços de saúde, facilitando o acesso da população para realização da detecção precoce;
* Promover ações para sensibilização da população para adoção de um estilo de vida saudável;
* Promover oficinas de educação e saúde para a população, voltadas para a promoção da saúde e prevenção do câncer;
* Realizar rodas de conversa para troca de experiências;
* Realizar panfletagem nas praças públicas no dias de combate ao câncer, ao tabagismo e nos meses de outubro e
novembro que são conhecidos como outubro rosa e novembro azul;
* Realizar abordagens individuais e coletivas para demostração das técnicas de auto-exame como é o caso da das
mamas, da boca e da pele;
* Apresentar resultados do projeto em eventos científicos;
* Produzir artigos científicos com os dados e a experiência do projeto. - Buscar a melhoria da qualidade higiênicosanitária na comercialização e consumo de queijos e outros alimentos na cidade de Vitória de Santo Antão/PE.

