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O projeto de extensão "Cuide do seu jovem coração", planejado e executado em parceria com o 

Grupo de Pesquisa e Extensão em Saúde Cardiovascular e Cerebrovascular, propõe a 

aprendizagem sobre a saúde cardiovascular, a partir de encontros quinzenais, com atividades 

dinâmicas destacando os fatores de riscos mais prevalentes em adolescentes e a importância de 

preveni-los. O projeto se desenrola em três momentos: Oficinas de educação em saúde sobre saúde 

cardiovascular; Avaliação física do estado de saúde dos estudantes; Oficina de formação dos 

agentes multiplicadores de informação. Atualmente, estamos entrando na segunda fase do projeto, 

sendo realizado com alunos do Ensino Fundamental II. Objetiva-se proporcionar aos estudantes o 

contato e aprendizado sobre saúde cardiovascular de forma lúdica e significativa, considerando 

que há um aumento na prevalência de DCVs em indivíduos adultos que desenvolveram fatores de 

riscos desde a infância e adolescência, como hábitos alimentares e estilo de vida inadequados. 

Propõe também elaboração de material didático pelos estudantes junto aos bolsistas do projeto, 

permitindo sua participação no processo e inserindo-os na produção científica. A proposta 

contempla até o momento 24 encontros com 1200 horas aulas, ministradas nos meses de abril a 

setembro de 2019, contando com recursos financeiros da URCA e do grupo GPESCC. Dentre as 

principais atividades, estão: Preparo de atividades e de material didático para as aulas; Aplicação 

de questionário para análise de dados avaliativos do projeto; Oficinas de promoção de saúde 

cardiovascular. O projeto proporciona aos bolsistas um maior conhecimento sobre a área e uma 

maior afinidade com a docência. Outra contribuição reside na ampliação e aprimoramento de suas 

competências pelas leituras, discussões e elaborações de materiais. Por fim, percebe-se enorme 

colaboração para a aprendizagem da saúde cardiovascular pelos adolescentes, considerando a 

necessidade da prevenção de doenças cardiovasculares ainda na infância, visando diminuir os 

índices de morbidades e mortalidade provocadas por doenças crônicas, dentre elas as 

cardiovasculares. 
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