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Resumo da Proposta:
A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada pertencente ao grupo das infecções helmínticas, causada pelo
parasita do gênero Schistosoma, que tem afetado pessoas em todo o mundo. No Brasil, cem milhões de casos foram
registrados nos últimos trinta e sete anos. O objetivo deste é detectar uma zona pré-diagnóstica para esquistossomose
na relação entre o índice de massa corporal e a circunferência abdominal de indivíduos em suspeição e propor
ferramenta e aplicativo colaborativo que terá também um uso educacional, com a finalidade de mitigar e erradicar os
sintomas da doença. O trabalho desenvolvido compreenderá a especificação, projeto e implantação de aplicativo para a
doença da Esquistossomose na área do Semiárido. Como resultados esperados a régua antropométrica apresentará
eficiência para o pré-diagnóstico, associado às atividades educacionais, na redução da passagem de pacientes da fase
aguda para fases crônica e pós-crônica, contribuindo com o paciente, no sentido de qualidade e no tempo do
tratamento, e com a redução de gastos pelo sistema público de saúde.

Objetivos:
1) Incluir alunos de graduação (ACEX) e pós-graduação em todo processo.
2) Detectar uma zona pré-diagnóstica para esquistossomose na relação entre o índice de massa corporal e a
circunferência abdominal de indivíduos em suspeição,
3) Propor ferramenta pré-diagnóstica e aplicativo colaborativo que terá também uso educacional,
4) Validar e Aplicar em Escolas da Educação Básica da Rede Pública e em Postos de Sáude Públicos,
5) Multiplicar através da deposição do Aplicativo e Régua em repositórios abertos,
6) Avaliar a evolução ou redução da doença e dos sintomas nas áreas que haverão as Atividades Extensionistas de
Análise Pré-Diagnóstica,
7) Indicar Centros de Diagnósticos Robustos, para posterior tratamento indicado pelo médico,
8) Fazer uma síntese do processo de criação de um produto, de sua ação extensionista e de sua eficácia.

