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RESUMO: Projeto de extensão a ser desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco, campus de
Vitória de Santo Antão (CAV), em parceria com município supracitado, representado pela Secretaria de
Saúde. Contaremos, inicialmente, com o apoio e participação dos alunos do curso de enfermagem,
educação física, nutrição, saúde coletiva e ﬁsioterapia, sendo os alunos da enfermagem os
responsáveis pelas ações iniciais do projeto. O objetivo do projeto resume-se em acompanhar os
sobreviventes do câncer após o término do tratamento e intervir com ações de educação e promoção a
saúde diante das necessidades evidenciadas. Contudo, para aproximar-se do publico, bem como
atingir o objetivo do projeto, ações serão realizadas entre grupo executor e participantes, são elas: 1Capacitação da TFD e central de regulação, na secretaria de saúde. 2- Construção de genogramas
ecomapas dos StC participantes do projeto, no CAV. 3- Fortalecimento da rede de atenção a saúde reunião com equipes multiproﬁssionais acerca dos StC, a ser realizado na Unidade de Saúde. 4Primeira ação: conhecendo as necessidades de saúde dos sobreviventes do câncer, no CAV. 5- Segunda
ação: Ressigniﬁcando a si mesmo, no CAV. 6- Visita domiciliar: acompanhamento dos casos especiais,
casa do participante. 7- Tabulação das informações dos pacientes no Excel, no CAV. 8- Terceira ação:
grupo focal com cada grupo clínico de StC, no CAV. 9- Reunião de clínica ampliada, na unidade de
saúde. 10- Desenvolvimento do planejamento do plano de cuidados dos StC de acordo com seu grupo
clínico, a ser desenvolvido pela equipe executora no CAV.

