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NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPE/FAME

REGISTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO
PROPONENTE

Nome: Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
PROJETO

Título: Projeto de Extensão “De Braços Abertos: Programa de Ações em Prevenção e
Acolhimento Integrado às Mulheres com Câncer de Mama”.
Área temática principal: Saúde Pública
Área temática afim: Educação
Linhas de extensão: Saúde Humana
Grande área do conhecimento: Oncologia/Saúde da Mulher
Palavras-chave: Prevenção. Câncer de mama. Assistência integral à mulher.

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA

Apresentação e Justificativa
Segundo dados do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer e seus Fatores de
Risco de Minas Gerais (MG), o Câncer de mama figura como o segundo mais incidente e a
segunda maior causa de óbito dentre as três neoplasias mais prevalentes no estado (dados do ano
de 2010). Do total de casos hospitalares de Câncer de mama precedentes em Minas Gerais,
observou-se que a cada 10 casos dessa neoplasia, 3 chegaram aos centros de referência nas fases
avançadas da doença. Essa mesma base de dados, mostra a realidade do Município de Barbacena,
MG, que consta com registros hospitalares de neoplasias em geral no Hospital Ibiapaba, no ano
de 2009, onde foram constatados 337 casos. Ao analisar a realidade do estado e considerando a
macrorregião de Barbacena que se configura como referência para 50 municípios, propõe-se
cuidados com vistas à promoção de saúde, diagnóstico precoce, assistência integral as mulheres,
apoio psicológico e acolhimento na alta complexidade a fim de diminuir as estimativas de casos
novos na região.
Os participantes do projeto desenvolverão esse trabalho com a colaboração das Ligas
Acadêmicas da Faculdade de Medicina de Barbacena – FAME/FUNJOB e o mesmo será
contínuo para os futuros participantes aprovados através de processo seletivo.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivos Gerais:
• Conscientizar as mulheres de forma integral sobre prevenção do Câncer de Mama e a
importância do diagnóstico precoce.
• Acolhimento psicológico na alta complexidade às mulheres que receberam o diagnóstico
de Câncer de Mama.
Objetivos Específicos:
• Diminuir a incidência de casos novos admitidos em estágios avançados da doença por
meio de ações que visem à promoção de saúde.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os participantes se organizarão em grupos de aproximadamente 05 (cinco) integrantes, que irão
aos bairros previamente selecionados, ou em um centro de alta complexidade da cidade de
Barbacena, MG para promover ações de prevenção e apoio às mulheres já diagnosticadas com
Câncer de Mama. Ao mesmo tempo, pretende-se desmistificar o olhar dessas mulheres e de sua
família a respeito da doença e do tratamento. Para o cumprimento desse propósito serão
realizadas palestras, acolhimento individualizado, discussões em grupos sobre as dúvidas mais
prevalentes a cerca do tema, demonstração da importância do auto-exame e como fazê-lo
corretamente.

CUSTOS

Fôlderes explicativos sobre prevenção do Câncer de Mama.

FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Avaliação com visita quinzenal nos locais de ação do projeto.

PÚBLICO ALVO

Comunidade de Barbacena-MG, através das associações de bairro, e centro de alta complexidade.
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MEMBROS DA EQUIPE

Acadêmicos que integram as Ligas de Ginecologia e Obstetrícia e Oncologia que se
inscreveram para o Projeto de Extensão.

PROFISSIONAIS COLABORADORES

• Fernanda Batista e Silva
PLANO DE ATIVIDADES PREVISTAS

Cada grupo terá seu cronograma próprio.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Critérios para emissão de certificado (como atividade de extensão):
• O projeto tem duração anual.
• Os membros que cumprirem a carga horária total receberão o certificado final com 180 horas.
Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPE/FAME-FUNJOBE

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Coordenador do Projeto de Extensão

Prof. Mauro Eduardo Jurno
Coordenador do NUPE

Prof. Benedito de Oliveira Veiga
Coordenador de Curso FAME/FUNJOBE

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Diretor FAME/FUNJOBE

Barbacena, 02 de outubro de 2014.
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