
 

 

 

                                                                

 
 

PREVENÇÃO AO CÂNCER:

FUNDAMENTAL

 

RESUMO  

A incidência do câncer em diversas espécies é um problema ascendente há
décadas. As informações sobre o assunto constituem a primeira etapa do processo sobre os 
fatores de prevenção. Os estudantes de instituições públicas, de ensino fundamental e 
médio, têm pouco acesso ao conhecimento que os universitários de diverso
Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi promover a interação de diferentes níveis do 
ensino público, por meio da transmissão do conhecimento em oncologia, adquirido na área 
da saúde animal, focando a prevenção e fazendo paralelos com a saúde humana. 
Metodologia: No dia 18 de outubro de 2019, foram realizadas atividades interativas com os 
estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás 
em Goianira-GO, no bairro Residencial Triunfo, sob a realização dos alunos de graduação 
das disciplinas Oncologia em Pequenos Animais e Oncologia Prática e Intensiva, iniciação 
científica, mestrado, doutorado e pós
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A incidência do câncer em diversas espécies é um problema ascendente há
décadas. As informações sobre o assunto constituem a primeira etapa do processo sobre os 
fatores de prevenção. Os estudantes de instituições públicas, de ensino fundamental e 
médio, têm pouco acesso ao conhecimento que os universitários de diverso

desse trabalho foi promover a interação de diferentes níveis do 
ensino público, por meio da transmissão do conhecimento em oncologia, adquirido na área 
da saúde animal, focando a prevenção e fazendo paralelos com a saúde humana. 
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A incidência do câncer em diversas espécies é um problema ascendente há algumas 
décadas. As informações sobre o assunto constituem a primeira etapa do processo sobre os 
fatores de prevenção. Os estudantes de instituições públicas, de ensino fundamental e 
médio, têm pouco acesso ao conhecimento que os universitários de diversos níveis detêm. 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

Universidade Federal de Goiás. Os estudantes do Colégio foram divididos em grupos de 
acordo com sua faixa etária. As principais atividades realizadas foram palestras 
relacionadas às causas das neoplasias mais recorrentes em cães e gatos, com enfoque na 
prevenção, sendo elas adaptadas a esses diferentes grupos, que foram atendidos ao longo 
do dia. As palestras foram elaboradas com temas como o conceito do câncer; cuidados 
básicos necessários para cães e gatos; importância da castração como prevenção a alguns 
tipos de câncer, controle da natalidade e posse responsável; os fatores de riscos para o 
desenvolvimento do câncer em cães e gatos e biotecnologia. Ao final de cada palestra, os 
estudantes do Colégio Militar tiravam suas dúvidas e participaram de um 
conhecimentos adquiridos por intermédio das palestras ministradas. 
Participaram das palestras alunos de 11 a 17 anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
professores e funcionários da escola, além de militares da PM/GO. Foi possível observar a 
intensa interação dos estudantes e, até mesmo dos professores, principalm
momentos interativos com os ouvintes das palestras. Percebeu
satisfação dos universitários em transferir conhecimento, reconhecendo este momento como 
uma oportunidade valiosa de aprendizado. 
esforço dos indivíduos da escola para receber os estudantes e professores da Universidade 
de forma agradável, disponibilizando todo o material necessário para as palestras, 
transporte e lanches para todos os participantes do evento. Em conclus
importância da interação entre as diversas etapas do ensino público, na transferência mútua 
de conhecimento, em função do aprendizado e prevenção do câncer.

Palavras-chave: ensino; neoplasias; palestras; posse responsável. 
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Universidade Federal de Goiás. Os estudantes do Colégio foram divididos em grupos de 
o com sua faixa etária. As principais atividades realizadas foram palestras 

relacionadas às causas das neoplasias mais recorrentes em cães e gatos, com enfoque na 
prevenção, sendo elas adaptadas a esses diferentes grupos, que foram atendidos ao longo 

a. As palestras foram elaboradas com temas como o conceito do câncer; cuidados 
básicos necessários para cães e gatos; importância da castração como prevenção a alguns 
tipos de câncer, controle da natalidade e posse responsável; os fatores de riscos para o 
desenvolvimento do câncer em cães e gatos e biotecnologia. Ao final de cada palestra, os 
estudantes do Colégio Militar tiravam suas dúvidas e participaram de um 
conhecimentos adquiridos por intermédio das palestras ministradas. 
Participaram das palestras alunos de 11 a 17 anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
professores e funcionários da escola, além de militares da PM/GO. Foi possível observar a 
intensa interação dos estudantes e, até mesmo dos professores, principalm
momentos interativos com os ouvintes das palestras. Percebeu-se, também, o empenho e a 
satisfação dos universitários em transferir conhecimento, reconhecendo este momento como 
uma oportunidade valiosa de aprendizado. Considerações Finais: Foi nota
esforço dos indivíduos da escola para receber os estudantes e professores da Universidade 
de forma agradável, disponibilizando todo o material necessário para as palestras, 
transporte e lanches para todos os participantes do evento. Em conclus
importância da interação entre as diversas etapas do ensino público, na transferência mútua 
de conhecimento, em função do aprendizado e prevenção do câncer. 

neoplasias; palestras; posse responsável.  
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Universidade Federal de Goiás. Os estudantes do Colégio foram divididos em grupos de 
o com sua faixa etária. As principais atividades realizadas foram palestras 

relacionadas às causas das neoplasias mais recorrentes em cães e gatos, com enfoque na 
prevenção, sendo elas adaptadas a esses diferentes grupos, que foram atendidos ao longo 

a. As palestras foram elaboradas com temas como o conceito do câncer; cuidados 
básicos necessários para cães e gatos; importância da castração como prevenção a alguns 
tipos de câncer, controle da natalidade e posse responsável; os fatores de riscos para o 
desenvolvimento do câncer em cães e gatos e biotecnologia. Ao final de cada palestra, os 
estudantes do Colégio Militar tiravam suas dúvidas e participaram de um quis, para testar os 
conhecimentos adquiridos por intermédio das palestras ministradas. Resultados: 
Participaram das palestras alunos de 11 a 17 anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
professores e funcionários da escola, além de militares da PM/GO. Foi possível observar a 
intensa interação dos estudantes e, até mesmo dos professores, principalmente nos 

se, também, o empenho e a 
satisfação dos universitários em transferir conhecimento, reconhecendo este momento como 

: Foi notado um grande 
esforço dos indivíduos da escola para receber os estudantes e professores da Universidade 
de forma agradável, disponibilizando todo o material necessário para as palestras, 
transporte e lanches para todos os participantes do evento. Em conclusão, destaca-se a 
importância da interação entre as diversas etapas do ensino público, na transferência mútua 


