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Objetivos
Geral: Contribuir de modo efetivo para a suspeição precoce dos sinais e sintomas do
câncer infantojuvenil com o aporte da Telessaúde.
Específico: 1.
Sensibilizar profissionais da ESF cadastrados na RedeNUTES Pernambuco, além dos residentes de programas uni e multiprofissional na saúde da
família, saúde da criança e oncologia para a suspeição precoce dos sinais e sintomas do
câncer infantojuvenil; 2.
Realizar o curso Fique Atento: Pode ser Câncer!,
utilizando os serviços de telessaúde, através da tele-educação, para fornecer uma
educação continuada aos profissionais da ESF;
3. Contribuir para a detecção precoce
do câncer infantojuvenil através da Teleconsultoria para que os casos suspeitos da área
de Abrangência sejam encaminhados em tempo hábil para o atendimento especializado
como também favorecer um seguimento dos casos suspeitos garantindo a
contrarreferência dos casos enviados.
Resumo
O câncer infantojuvenil apesar de ser considerada uma doença rara, mostra-se
relevante no quadro epidemiológico visto que é a primeira causa de óbito, por doença,
na faixa etária de 5 a 19 anos. Consideram-se também os sinais e sintomas
inespecíficos, semelhante às doenças comuns da infância, que dificultam a suspeição e
desencadeiam atraso no diagnóstico. Investimentos em tecnologias leves na Atenção
Primária à Saúde são necessários para qualificação no atendimento e construção de uma
sólida rede de referência e contrarreferência. Objetivo: Contribuir de modo efetivo
para a suspeição precoce dos sinais e sintomas do câncer infantojuvenil com o aporte da
Telessaúde. Trata-se de um projeto de extensão o qual se desenvolverá em três
momentos: Sensibilização dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a
realização do Curso “Fique Atento: Pode ser Câncer!” com o recurso da Tele-educação.
As aulas serão expositivas e dialogadas, transmitidas por videoconferência, e terão

participação tanto presenciais como à distância. E a Teleconsultoria, o uso da
Plataforma HealthNET para envio e seguimento de casos suspeitos de câncer
infantojuvenil. O projeto será realizado no período de 01 de abril de 2015 a 31 de
janeiro de 2016. Participarão profissionais cadastrados na RedeNUTES, prioritariamente
da ESF, assim como residentes de programas uni e multiprofissionais em saúde da
família, saúde da criança e oncologia. Espera-se como resultados: Profissionais
preparados para identificar os sinais e sintomas de alerta do câncer infantojuvenil;
estudantes envolvidos nas atividades de Telessaúde; casos suspeitos encaminhados para
o serviço de saúde em tempo hábil.

