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Objetivos
Realizar o diagnóstico de micoses superficiais em moradores provenientes de
Associações de Moradores da região metropolitana do Recife-PE, bem como
conscientizar e educar a fim de diminuir a incidências dessas doenças.
Específicos: Realizar palestras para os moradores com finalidade de divulgar as
principais micoses superficiais, formas de contágio e prevenção; Promover dinâmicas e
jogos educativos; Produzir folhetos educativos; Criação de meios eletrônicos (websites
e redes sociais) para abordagem, divulgação e assistência dos moradores; Orientar os
moradores quanto à importância do diagnóstico, tratamento precoce dessas doenças;
Solicitar o encaminhamento dos indivíduos acometidos por infecções fúngicas a Clínica
de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE); Coletar, isolar e identificar os fungos agentes etiológicos de micoses em
moradores provenientes de Associações de Moradores de acordo com a solicitação
médica.
Resumo
As micoses são um conjunto de doenças causadas por fungos tanto filamentosos como
leveduras que acometem a camada mais superficial da pele. Essas infecções
caracterizam-se frequentemente por serem transmitidas por contato direto, causando
inflamação local e não apresentar anticorpos séricos. Nesse contexto, o presente estudo
tem a finalidade de instituir medidas educativas para prevenção, diagnóstico e
tratamento de infecções fúngicas superficiais em moradores da região metropolitana do
Recife-PE. Assim, a conscientização será feita através de palestras educativas indicando
as medidas de prevenção, contágio, sintomas de micoses e tratamento clínico adequado.
O nível de compreensão dos moradores a respeito dos fatores predisponentes às micoses
serão avaliados pela aplicação de questionários, debates e uma observação preliminar
sobre a suspeita de lesões de micoses será realizada. O atendimento clínico será
realizado na Clínica de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE e o diagnóstico
laboratorial no Laboratório de Micologia Médica do Departamento de Micologia do CCB-

UFPE, caso sejam pertinentes. Posteriormente, o tratamento ocorrerá sobre supervisão
do médico solicitante.

