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Objetivos
•Desenvolver Educação em Saúde com as idosas assistidas pelo Núcleo de Apoio ao Idoso
(NAI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Orientar sobre o Câncer de Colo de Útero (CCU) e dúvidas quanto a realização dos
exames; •Sensibilizar as mulheres para a realização do exame preventivo; • Usar meios
de comunicação eficazes e mensagens adequadas para alcançar as mulheres e
sensibilizá-las para a importância de se tornarem agentes multiplicadores de
informações.
Resumo
Desenvolver Educação em Saúde com as idosas assistidas pelo Núcleo de Apoio ao Idoso
(NAI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Orientar sobre o Câncer de Colo
de Útero (CCU) e dúvidas quanto a realização dos exames; Sensibilizar as mulheres para
a realização do exame preventivo; Usar meios de comunicação eficazes e mensagens
adequadas para alcançar as mulheres e sensibilizá-las para a importância de se
tornarem agentes multiplicadores de informações. Metodologia: Trata-se de um projeto
de extensão que será desenvolvido no Núcleo de Apoio ao Idoso (NAI) baseado na
vivência da Educação em Saúde. Com a monitoração das estudantes, serão realizados no
projeto diversos encontros semanalmente com as clientes sobre Educação em Saúde no
Câncer de Colo de Útero, nos quais serão desenvolvidas palestras educativas, incluindo
também: pinturas em papel, dobraduras, artesanatos simples, atividades dinâmicas,
sempre praticando a arte como um todo e utilizando diversos tipos de materiais. Farão
parte desse projeto todas as idosas que são assistidas pelo Núcleo de Apoio ao Idoso da
Universidade Federal de Pernambuco e que quiserem participar das atividades. Surgiu a
necessidade de fazer esse projeto pelos registros estatisticos apresentarem prevalência
de Câncer de Colo de Útero, por este motivo propomos desenvolver Educação em Saúde
a esta população em estudo, com o intuito de prevenir esta patologia. (Segue projeto
em anexo).

