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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O presente projeto de extensão intitulado 'Biossegurança em foco (Ano VI)' tem como
objetivo geral realizar ações de prevenção e promoção à saúde em alunos da graduação e membros da
comunidade referente a transmissão e prevenção de síﬁlis e infecções causadas por HIV, HBV e HCV.
Salientamos que o projeto propõe a interação entre universidade, serviços de saúde e comunidades
carentes, assim como a indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão. Segue abaixo informações
referentes aos objetivos especíﬁcos. Inicialmente, o projeto propõe a multiproﬁssionalidade, com
extensionistas dos cursos de enfermagem, saúde coletiva, ciências biológicas e educação física, além
de alunos de pós-graduação, participando de reuniões e seminários para a capacitação e formação
acadêmica. Posteriormente, esses extensionistas elaborarão material para as intervenções. As ações do
projeto propostas para os 300 voluntários acadêmicos consistem principalmente em palestras e
treinamento sobre as condutas que devem ser tomadas em casos de acidentes com materiais
perfurocortantes. Também serão desenvolvidas ações de educação, prevenção e promoção de saúde
para 360 membros da comunidade de Vitória. Essas intervenções serão baseadas em um processo
dialógico entre extensionistas e voluntários. Posteriormente, os voluntários terão a oportunidade de
participar de palestras e receberão material informativo preparado pelos extensionistas. Todos os
participantes do projeto terão a oportunidade de realizar triagem sorológica, contribuindo assim para
um possível diagnóstico e início do tratamento dessas infecções, além de responderem a um
questionário para a avaliação do seu conhecimento sobre essas patologias. Esses questionários serão
importantes para a elaboração de resumos e artigos cientíﬁcos.

