
Introdução 

Resultados

Conclui-se que intervenções que abrangem a
melhoria da qualidade de vida são sempre úteis em
qualquer período da vida. Dessa forma, destaca-se o
quão importante é que esta intervenção ocorra ainda
na adolescência como forma de conscientização e
conhecimento precoce acerca da prevenção de
doenças crônicas. Os alunos obtiveram uma melhora
significativa do desempenho não apenas no
questionário, mas também foi perceptível um
envolvimento marcante entre alunos e acadêmicos
voluntários, o que beneficiou a troca de saberes
propiciando um ambiente dinâmico e favorável para a
busca do conhecimento.

ConclusãoO projeto foi desenvolvido em turmas do 7º ao 9º em
duas escolas da rede pública no município de Juiz de
Fora - MG, no ano de 2019, e em apenas uma Escola
Estadual em 2018. Foram realizadas aulas expositivas e
dinâmicas sobre os sistemas do corpo humano e sua
relação com as DCNT. Além disso, foi também aplicado
um questionário com os temas abordados, a fim de
obter informações sobre o desempenho e compreensão
dos alunos a respeito dos sistemas do corpo humano,
das doenças e suas complicações, antes e após a
realização do projeto. Ao final do ano letivo, o
questionário foi reaplicado, para avaliar o progresso
dos alunos participantes.

Método

ReferênciasOs alunos na Escola Estadual, em 2018,
melhoraram seu desempenho em 2 pontos,
comparando-se as notas máximas, o que representou
13,83% e 3 pontos a mais na média geral das turmas
(TAB.1), já em 2019, melhoraram seu desempenho em
3 pontos, comparando-se também as maiores notas, o
que representa 15% e 1 ponto somado à média geral
das turmas (TAB.1).

O projeto de extensão visa auxiliar a aprendizagem
de alunos do 7ª, 8° e 9º ano do ensino fundamental,
promovendo a saúde como forma de garantir a
qualidade de vida, aliando ciência e extensão;
executar um programa educacional de prevenção de
doenças para conscientização dos próprios alunos e
promover uma relação de diálogo e debate entre
universidade e sociedade visando sempre a troca de
saberes.

Tabela 2. Resultados da coleta estatística dos questionários da Escola 
Municipal Doutor Dilermando Martins em 2019.

Objetivo 

Consideradas o maior problema global de saúde, as
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a
maior parte da morbimortalidade no Brasil atualmente.
A hipertensão arterial, diabetes, câncer e as doenças
respiratórias crônicas são consideradas DCNT e
possuem em comum um conjunto de fatores de risco,
possibilitando uma abordagem comum na sua
prevenção
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1.

Por fim, nas turmas da Escola Municipal, os alunos
melhoraram em 3 pontos, de acordo com as notas máximas,
o que representou um aumento de 17,99% da taxa de acerto
e 3,23 pontos em relação às notas médias (TAB.2).

Tabela 1. Resultado da coleta estatística dos questionários das turmas da Escola Estadual 
Sebastião Patrus de Sousa em 2018 e 2019.


