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1.Título  do  projeto: Ambulatório  de  cosmiatria  e  laser
Coordenadora: Carla Wanderley Gayoso. E-mail:  carlagayoso@yahoo.com.br

Resumo: Atender aos pacientes encaminhados do ambulatório de Dermatologia 
do  HULW que  apresentem queixas  de  desordens  estéticas  da  pele  que  lhes 
causem insatisfação com a autoimagem, e, consequentemente, repercussões na 
saúde física e mental. Inserido no contexto biopsicossocial dos pacientes, este 
projeto  proporcionará  tratamento  de  cosmiatria  realizado  por  profissional 
capacitado, evitando-se, portanto, os riscos do uso indiscriminado de produtos e 
procedimentos  inadequados,  além  de  oferecer  aos  alunos  participantes  um 
cenário  teórico-prático  nesta  área  da  Dermatologia  pouco  abordada  na 
graduação.

2.Título do projeto: Assessoria de Extensão do CCM: apoio a ações integrais 
de promoção da extensão em articulação com o ensino e a pesquisa na formação 
médica

Coordenador  (a): Pedro  José  Santos  Carneiro  Cruz.  E-
mail: pedrojosecruzpb@yahoo.com.br

Resumo:  A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Médicas apoiou de 
maneira  administrativa  as  atividades  que  foram  realizadas  neste  Centro.  A 
assessoria  contou  com  projetos  inscritos  nos  editais  PROBEX,  PROEXT e 
FLUEX, mostrando assim um maior crescimento na procura por atividades de 
extensão. As atividades que foram desenvolvidas na Assessoria de Extensão do 
Centro  de  Ciências  Médicas  tiveram  como  principal  objetivo  promover  a 
Extensão no CCM, a fim de contribuir com o desenvolvimento, visibilidade e 
sistematização das ações de Extensão Universitária no Centro. Com o intuito de 
dar visibilidade às atividades de Extensão do Centro, planejamos a realização do 
I Encontro de Extensão do Centro de Ciências Médicas (CCM) da Universidade 
Federal  da  Paraíba  (UFPB),  que  ocorrerá  no  início  de  2016.  Foram 
desenvolvidas  chamadas  para  a  realização  de  entrevistas,  com  captação 
audiovisual,  para a  construção de  novos vídeos  para a  série  denominada de: 
“Conhecendo as ações de Extensão do Centro de Ciências Médicas”, a qual teve 
por  objetivo,  dar  visibilidade  ao  histórico  e  aos  aspectos  metodológicos  de 
Projetos e Programas de Extensão do Centro de Ciências Médicas (CCM), tendo 
também  como  foco  suas  contribuições  para  a  formação  em  saúde  e, 
especialmente, a educação médica, a qual constitui foco do Centro.
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3.Título  do  projeto: Atendimento  ambulatorial-  Asma
Coordenadora: Fatima Maria Macêdo. E-mail: drafatimamacedo@ig.com.br

Resumo: Propomos  atendimento  ambulatorial  na  área  específica  da 
Pneumologia.  Com  ênfase  especial  à  Asma  Brônquica.  Nosso  público  alvo 
concentra-se nos pacientes que chegam ao ambulatório do Hospital Universitário 
advindos da grande João Pessoa assim como de todos os Municípios do Estado 
da Paraíba clientes que procuram ou são encaminhados ao referido ambulatório.

4.Título  do  projeto: Atendimento  ambulatorial-  DPOC
Coordenadora: Fatima Maria Macêdo. E-mail: drafatimamacedo@ig.com.br

Resumo: Propomos  atendimento  ambulatorial  na  área  específica  da 
Pneumologia.  Com  ênfase  especial  à  Doença  Obstrutiva  Crônica  (DPOC). 
Nosso público alvo concentra-se nos pacientes que chegam ao ambulatório do 
Hospital Universitário advindos da grande João Pessoa assim como de todos os 
Municípios do Estado da Paraíba clientes que procuram ou são encaminhados ao 
referido ambulatório.

5.Título do projeto: Ação comemorativa ao dia nacional de prevenção da asma
Coordenadora: Fatima Maria Macêdo. E-mail: drafatimamacedo@ig.com.br

Resumo: Este  evento  tem  como  objetivo  promover  orientação,  educação  e 
conscientização acerca da importância da adoção de medidas preventivas para a 
asma.  Os  discentes  participantes,  alunos  da  área  de  saúde  da  Universidade 
Federal da Paraíba- UFPB fornecerão à comunidade informações indispensáveis 
ao  tratamento  não  farmacológico,  com  o  qual  o  sucesso  terapêutico  está 
interligado. Além do conhecimento científico sobre o tema, haverá discussões e 
troca  de  experiências  entre  os  alunos  e  e  a  população,  proporcionando  um 
enriquecimento  acadêmico  sobre  a  realidade  da  doença  e  o  modo  como  os 
portadores costumam lidar com sua patologia.

            6. Título do projeto: Laboratório de função pulmonar
            Coordenador: Gesualdo Pereira Soares. E-mail:  g.p.soares@uol.com.br

Resumo: O Laboratório de Função Pulmonar funciona durante todo o ano, nos 
dois turnos, por ser o único serviço público na Paraíba que realiza exames de 
função  pulmonar.  A carga  horária  citada  é  anual.  O  Laboratório  de  função 
pulmonar localiza-se no ambulatório de pneumologia do Hospital Universitário 
Lauro  Wanderley  desta  UFPB.  O  público  alvo  são  todos  os  pacientes 
pneumopatas  atendidos  no  ambulatório  de  Pneumologia  e  enfermarias  do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB, além dos pacientes externos 
encaminhados de outros setores públicos e privados, com finalidade de avaliação 
da função pulmonar.
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