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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A Universidade como fonte detentora de saberes pode contribuir para a educação em saúde
na sociedade através de ações extensionistas, as quais beneﬁciam setores estratégicos, viabilizando o
contato com cidadãos. Dessa forma, o projeto de extensão Educação em saúde no contexto das
infecções sexualmente transmissíveis: promovendo ações educativas sobre a síﬁlis, ao reunir docentes
e discentes de cursos de saúde (equipe de execução do projeto) tem como objetivo geral: executar
atividades de extensão direcionadas para prevenção da síﬁlis e outras IST, por intermédio de ações de
educação em saúde para jovens matriculados em escola pública. Através dos conhecimentos adquiridos
visamos contribuir com o conhecimento e a prevenção da síﬁlis na adolescência, para isso,
objetivamos realizar treinamento da equipe de execução que ocorrerão semanalmente, para que os
discentes entrem em contato com metodologias ativas e com assuntos relevantes para o público alvo
(alunos do ensino médio). Durante as atividades, que serão realizadas em escolas públicas situadas no
bairro da Várzea, estão previstas ações educativas como palestras dinâmicas, oﬁcinas e a formação de
grupos de debate sobre a síﬁlis com ênfase no conhecimento e prevenção dessa e outras infecções
sexualmente transmissíveis. A equipe de execução do projeto atuará realizando intervenções por meio
das ações educativas. Em seguida, os estudantes receberão um pré-teste, o qual auxiliará a
coordenação do projeto a identiﬁcar as necessidades do público alvo. Após as intervenções será
aplicado para os estudantes o pós-teste que irá ser usado como ferramenta de comparação para avaliar
a eﬁciência do projeto.

