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Câncer de próstata: Vamos falar sobre isso?
13/12/2018 14:39 h - rozana.lemos

Situação:

Encerrado

Início:

21/11/2018

Prioridade:

Normal

Data prevista:

21/11/2018

Atribuído para:

rozana.lemos

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2017 - 2º. Semestre

Campus:

UMIRIM

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

CAE / Enfermagem

Med Inter:

MI7

Descrição
Tendo em vista a elevada incidência do câncer de próstata na população masculina e considerando a importância das ações de
prevenção em saúde, a ação objetiva proporcionar a compreensão do tema pela comunidade acadêmica, de modo a tornarem-se
multiplicadores de boas práticas à saúde. Dada a elevada incidência do câncer de próstata na população masculina e considerando
o caráter preventivo das ações de saúde e importância de abordagem do tema para a comunidade acadêmica, numa perspectiva de
propagação dos conhecimentos adquiridos para a sociedade desenvolveu-se a palestra “Câncer de próstata: vamos falar sobre
isso?” Assim, abordou-se na atividade os seguintes pontos: O que é a próstata? O que é o câncer de próstata? Quais fatores podem
aumentar o risco do câncer de próstata? É possível prevenir o câncer de próstata? Quais são os sinais e sintomas? Quais exames
são utilizados para investigar e confirmar o câncer de próstata? Como tratar? Apesar do baixo quantitativo de participantes,
percebeu-se êxito no desenvolvimento da atividade proposta, uma vez que os alunos mostraram participativos e interessados na
aquisição dos conhecimentos, bem como avaliaram positivamente a atividade
Histórico
#1 - 08/01/2019 14:50 h - hobson.cruz
- Fator alterado de F2. Fatores Internos à Instituição para F1. Fatores Individuais
Alterado o valor do campo Fator de "F2. Fatores Internos à Instituição" para "F1. Fatores Individuais" visto que as medidas de intervenção de MI1 a
MI52 pertencem a este fator.
Referências:
Fator F1 - MI1 a MI52
Fator F2 - MI53 a M254
Fator F3 - MI255 a MI269
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