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Resumo: A atividade extensionista “Promovendo a saúde do coração” foi realizada através do projeto 

Comunidade de Estudos e Desenvolvimento extensão Técnico-Científico dos Campos Gerais (CEDTEC), 

realizada para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental no colégio Alfa Plus-PG. Teve como objetivo  

oferecer a esses alunos conhecimentos básicos de anatomia e conscientizar sobre a importância de ter hábitos 

saudáveis para prevenir a formação doenças. Ocorreu em 2018 e teve participação de dez acadêmicos e do 

professor coordenador do projeto. Os materiais utilizados foram um vídeo em formato de animação e algumas 
peças de corações de porco, que eram manipuladas pelas crianças após a explicação da anatomia pelos 

acadêmicos. Foi explicado a eles como é realizada uma biópsia e como deve ser feita a análise histopatológica. 

Como resultado, a atividade permitiu as crianças um maior aprendizado dos conteúdos teóricos trabalhados em 

sala de aula pelo professor da disciplina de Ciências, estabelecendo o diálogo entre teoria e prática, outro aspecto 

é também levou experiências práticas sobre conteúdos que na maior parte das vezes não são abordados no 

ambiente escolar. 

Palavras-chave: Projeto de Extensão. Anatomia. Educação em Saúde. 
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3 Graduanda integrante da atividade, Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Medicina; 

lefillos@hotmail.com. 
4  Professor, coordenador da atividade, Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Medicina; 

montemornetto@hotmail.com  
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PÚBLICO-ALVO  

A atividade foi destinada a alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

A atividade atingiu o município de Ponta Grossa (PG). 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A atividade foi executada no colégio Alfa Plus-PG. 

 

JUSTIFICATIVA 

A atividade “Promovendo a saúde do coração” foi realizada através do projeto 

Comunidade de Estudos e Desenvolvimento extensão Técnico-Científico dos Campos Gerais 

(CEDTEC), fundado em 2002 e composto por alunos e professores do Curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Por meio, das atividades extracurriculares de 

extensão, o objetivo do CEDTEC é de realizar tanto atividades que compreendem estudos, 

produções de relatos de casos de doenças diagnosticados na Patologia LTDA e separação de 

laudos de algumas doenças desconhecidas na comunidade, como também possibilitar o acesso 

direto da população aos conhecimentos gerados na universidade pública, reconhecendo que 

acesso a esses conhecimentos são imprescindíveis para a democratização e 

redimensionamento da função social da própria universidade (BATISTA, 2014). 

A extensão possibilita o enriquecimento do processo de aprendizagem acadêmica, 

complementando a formação do profissional em seus aspectos éticos, técnicos a sociais 

(RODRIGUES et. al., 2013) e através dessa perspectiva, a atividade realizada no colégio 

Alfa-Plus localizado na cidade de Ponta-Grossa teve como intenção a de formar profissionais 

competentes para atuar em situações complexas, repassar conhecimento científico a diferentes 

públicos e elaborar materiais e experiências práticas para socializar conhecimentos, tendo 

como princípio articulador o trabalho pedagógico prático, que ainda são desafios do ensino-

pesquisa-extensão (CHAVES; GAMBOA, 2000).  

Assim, os projetos extensionistas entre a Universidade e parcerias com colégios locais, 

permitem extrapolar o conhecimento construído na universidade para a comunidade, pois 

promovem a melhoria do processo de aprendizagem, a inclusão de experiências práticas, 

aumenta os interesses dos estudantes pelas aulas e até mesmo ajuda esses alunos na escolha 

do curso superior. Além disso, ocorre a transferências de conhecimentos e influências, 

possibilitando troca de valores entre a universidade e o meio. Essa ponte de 

compartilhamentos de experiências – contribuem para alimentar o processo de criação de 

conhecimentos, deslocando a informação para um espaço diferente do ambiente universitário, 

favorecendo o desenvolvimento da formação humana e da transformação social (FREIRE, 

2011). 
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OBJETIVOS 

A atividade teve como objetivos oferecer conhecimentos básicos de anatomia 

cardíaca aos alunos do Ensino Fundamental, bem como conscientizá-los da importância dos 

hábitos saudáveis para a prevenção de eventos cardiovasculares, como o infarto, a trombose e 

o acidente vascular cerebral (AVC). 

 

METODOLOGIA 

A atividade aconteceu no dia 28 de novembro de 2018, contando com a participação 

de dez acadêmicos de Medicina e cento e vinte estudantes do Ensino Fundamental, 

compreendidos entre o quinto e o nono ano.  

Na semana anterior foi enviado à escola um vídeo, em formato de animação, 

explicando a fisiopatologia de um evento ateroembólico na vida do paciente, para que fosse 

repassado aos alunos como introdução ao tema que seria abordado pelos alunos de Medicina.  

No dia da atividade, os acadêmicos levaram à escola algumas peças de corações de 

porco fornecidos pela Patologia Médica de Ponta Grossa, com o objetivo de ilustrar o assunto. 

As crianças foram dirigidas a um laboratório, localizado na própria escola, divididas 

em grupos de 20 a 25 alunos, tentando respeitar as turmas às quais pertenciam. Cada grupo 

permaneceu durante 20 minutos na atividade. Em seguida, os acadêmicos ministraram uma 

pequena aula aos participantes, enfatizando os fatores de risco para a ocorrência de eventos 

cardiovasculares e uma breve explicação da anatomia cardíaca, usando os moldes como 

exemplo, sempre em linguagem adequada à idade e respondendo a eventuais dúvidas. Foi 

então permitido às crianças manipularem as peças e pedido que escolhessem uma região 

anatômica a ser cortada, para ensiná-las como é realizada uma biópsia e como deve ser feita a 

análise histopatológica. Ao final, foram entregues nas salas de aula panfletos autoexplicativos 

para que as informações da atividade fossem repassadas aos familiares e pudessem ser 

posteriormente consultadas. 

 

RESULTADOS 

A atividade “Promovendo a saúde do coração” possibilitou o contato dos alunos do 

Ensino Fundamental com experiências que só teriam, talvez, quando estivessem inseridos no 

ambiente universitário. Proporcionou a eles a vivência de novas propostas metodológicas 

através da utilização de vídeos explicativos sobre o processo fisiopatológico da formação 

ateroembólica e experiências de práticas de ensino, diferentes daquelas impostas normalmente 

pela matriz curricular dos colégios.  

A experiência prática representada na figura 1, com a manipulação de peças, breve 

explicação sobre fisiologia do corpo humano e processos fisiopatológicos, permitiu às 

crianças inseridas na atividade um maior aprendizado dos conteúdos teóricos trabalhados em 

sala de aula pelo professor da disciplina de Ciências, estabelecendo o diálogo entre teoria e 

prática.  
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Figura 1 – Atividade de conscientização sobre doenças cardiovasculares a crianças do Ensino Fundamental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Legenda: Manipulação das peças anatômicas pelos acadêmicos de Medicina e pelas crianças 
 

 

             As crianças do Colégio Alpha Plus puderam vivenciar uma aula prática expositiva e 

explicações de como é realizada uma biópsia e a análise histopatológica de um determinado 

órgão do corpo humano, na suspeita de doenças, estimulando-as ao pensamento científico. 

Esta forma diferente de trabalho culminou em um maior contato físico dos alunos com o 

objeto de análise, alcançando o objetivo proposto, de oferecer noções básicas da anatomia  

cardíaca aos alunos do Ensino Fundamental e reforçar a importância dos hábitos saudáveis 

para a prevenção de doenças cardiovasculares, como o infarto, a trombose e o AVC. 

              

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fortalecimento da relação sociedade-universidade proporciona melhoria na 

conquista de conhecimento, transcendendo as barreiras da sala de aula. Na perspectiva de 

inovar os conhecimentos, há a necessidade de aprimorar instantaneamente o antigo e 

aprender, imediatamente, o novo.  

            No momento em que a extensão universitária acontece, os acadêmicos saem da sua 

rotina em sala de aula passando a praticar o que foi proposto nesta e se aproximando da 

comunidade, objetivando qualidade na assistência prestada. Dessa maneira, o projeto 

proporcionou aos alunos do Curso de Medicina da UEPG participantes da atividade a 

oportunidade de trabalhar com alunos que estão fora do contexto universitário, instigando o 
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conhecimento, pelos conceitos e experiências práticas compartilhadas no ambiente do Ensino 

Fundamental. 

 

APOIO 

Patologia Médica de Ponta Grossa; Fundação Araucária. 
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