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RESUMO:
Introdução: As doenças cardiovasculares representam a maior causa de morte no 
Brasil. O aumento da sua incidência em nosso país está relacionado com a adoção 
de  modos  de  vida  de  maior  exposição  a  fatores  de  risco,  como:  tabagismo, 
sedentarismo e dieta rica em gorduras saturadas, que favorecem o aparecimento 
das  dislipidemias,  que  tendem  a  iniciar  na  infância  e  ocorrem  silenciosamente, 
sendo a lesão aterosclerótica somente diagnosticada na idade adulta. Nesse sentido 
é necessário que a prevenção se inicie cedo, promovendo a saúde por meio da 
educação  das  crianças.  Objetivo:  Desenvolvimento  de  propostas  de  trabalho, 
integrando  temas  de  saúde  aos  conteúdos  programáticos  escolares,  visando 
capacitação dos docentes e prevenção das doenças cardiovasculares. Metodologia: 
Primeiramente, foram realizadas reuniões com os discentes envolvidos. Após, foi 
criado  um questionário  a  ser  aplicado aos  docentes  dos  anos  iniciais,  a  fim  de 
identificar  as  dificuldades  dos  professores  ao  abordar  os  temas transversais  em 
saúde.  Por  fim,  foi  elaborada  uma oficina  contendo  informações  sobre  dados  e 
conceitos de doenças cardiovasculares e sugestões de propostas de trabalho sobre 
o ensino em saúde. Na organização da oficina buscou-se mostrar dados estatísticos 
da incidência das doenças cardiovasculares, abordar aspectos de prevenção e dar 
sugestões de como trabalhar esse tema com os alunos dos anos iniciais, integrando-
o  a  outras  áreas  do  conhecimento.  Resultados:  A  aplicação  das  oficinas  de 
capacitação  aos  docentes  ocorrerá  em  setembro  de  2012.  A  partir  disso, 
pretendemos construir uma cartilha, para instruir os educadores a trabalharem os 
assuntos de saúde em sala de aula.
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