ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Avaliação do tempo decorrente entre a detecção do câncer de boca pelo paciente e a primeira consulta.
2-Centro: Centro de Ciências da Saúde(CCS)

3- Departamento: Depto. Clínica e Odontologia
Preventiva

4- Nome (Professor Coordenador): Jurema Freire 5- Fone: 21267510/ 92828429
Lisboa de Castro

6-Fax:

7- E-mail: jlisboa71@hotmail.com

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Jurema Freire Lisboa de Castro- Doutor- jlisboa72@hotmail.com
Suely Baptista Oliveira- Doutor- baptista_bezerra@uol.com

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
-Amélia Anísia Pedrosa Carneiro
01
Curso: Odontologia
Email: amelia_anisia@hotmail.com
Função: coletar dados para preenchimento de
questionário

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

- Loane Karla de Barros Lima
Curso: Odontologia
Email: loane_saturnino@hotmail.com
Função: coletar dados para preenchimento de
questionário

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção
13- Local:
Hospital do Câncer de Pernambuco

[ X ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ X ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
20/09/2009 a 20/09/2010

15-Público Alvo:
Pacientes portadores de câncer de boca da unidade de Cabeça e Pescoço do Hospital do Câncer de Pernambuco, docentes,
discentes, familiares dos pacientes, comunidade.
16- Objetivos:
Acompanhar e motivar pacientes portadores de lesões bucais malignas já diagnosticadas;
Esclarecer através de diálogo o que vem a ser esse tipo de leão;
Dialogar sobre dúvidas existentes a respeito das mesmas, e suas possibilidades de cura;
Sugerir atitudes de bem estar lazer, esportes etc para uma melhor qualidade de vida;
Estimular a auto-estima através de condutas não só com os pacientes, mas também de seus familiares.
17- Parcerias:
UFPE- Hospital do Câncer de Pernambuco
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
A proposição desse projeto é levar e assegurar melhores condições de vida a pacientes portadores de lesões bucais de
risco, mostrando e incentivando através de orientações benéficas como ele deverá cuidar melhor da sua higiene corporal,
principalmente bucal. Mostrar, sobretudo, que ele deve tomar a iniciativa de procurar um profissional especializado assim
que perceber alterações bucais, aumentando assim a possibilidade de cura. Para isso, todos os participantes do projeto
estarão comprometidos em trocar informações não só com pacientes, através de diálogos, como também com as pessoas
em seu convívio. Palestras serão realizadas com divulgação dessas informações e confecção de folders e cartilhas que
deverão estimular o bem estar o Hospital do Câncer de Pernambuco e UFPE.
19- Palavras-chave (5):
Câncer
Educação preventiva

Auto estima

Comunidade

Qualidade de vida
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