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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A prevenção do câncer infantil ainda é um desaﬁo, e a ênfase atual na abordagem a essa
neoplasia volta-se para seu diagnóstico precoce e encaminhamento oportuno para que seja possível,
com os tratamentos hoje oferecidos, atingir a cura em quase 70-80% dos casos. Um forte aliado para o
gerenciamento da assistência à saúde nas UBSs, a Telessaúde pode proporcionar estratégias educativas
que possibilitam o proﬁssional da atenção básica melhoria da qualidade das consultas, bem como o
alcance de forma positiva às metodologias do trabalho. OBJETIVO: Ofertar a tele-educação para apoiar
proﬁssionais da atenção primária na identiﬁcação de sinais e sintomas de alerta para o câncer
infantojuvenil. Método: Será realizado em dois eixos estruturantes: a sensibilização: divulgar e
sensibilizar os proﬁssionais da atenção básica. E a Tele-educação: realização do Curso “FIQUE
ATENTO: PODE SER CÂNCER!” com os módulos estruturados sobre Epidemiologia do Câncer e Rede de
Atenção à Saúde, Sinais, Sintomas e Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, Abordagem
Multiproﬁssional, e Ferramentas da Saúde Digital na Suspeição Precoce do Câncer Infantojuvenil, que
será transmitido para o Estado de Pernambuco através da plataforma de Tele-educação do Núcleo
Estadual de Telessaúde, com carga horária de 120 horas em 2021. Antes e após o curso, os proﬁssionais
respondem o pré e pós-teste para aferição do impacto no conhecimento sobre os sinais e sintomas
precoces do câncer infantojuvenil. Os discentes, como equipe de execução do projeto, protagonizarão
na sensibilização e motivação dos proﬁssionais participantes, no planejamento e avaliação dos
módulos.

