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RESUMO 

O ensino, a pesquisa e a extensão formam juntos a base sobre a qual a universidade 

se fundamenta. Essas três bases tornam a universidade um local de construção, 

acúmulo e disseminação de conhecimentos. Dentre as diversas funções da 

universidade, a função social é de extrema importância, pois ela deve buscar soluções 

para problemas existentes na comunidade, além de desenvolver atividades 

participativas e transformadoras, melhorando assim a qualidade de vida da população. 

O Saúde com Ciência é um projeto de extensão continuada que atua desde 2012 com 

o objetivo de compartilhar informações da área da saúde às comunidades, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população. O projeto atua por meio de exposições 

itinerantes em municípios do sul da Bahia, por mutirões de saúde ou oficinas nas 

escolas públicas de Ilhéus. As exposições são realizadas por meio de agendamento das 

escolas e ocorre em espaços escolares, praças ou ginásios, as quais são feitas 

utilizando atividades lúdicas, como jogos, materiais expositivos explicativos e 

audiovisuais. Também são promovidas oficinas de saúde em escolas, quando o assunto 

precisa de melhor integração e construção com os estudantes. Participam deste Projeto, 

duas docentes do Departamento de Ciências Biológicas e discentes dos cursos de 

Biomedicina, Enfermagem e Medicina da UESC, levando de forma clara, objetiva e 

lúdica o conhecimento básico de saúde adquirido em seus cursos. As atividades 

realizadas durante as exposições incluem o ensino das Arboviroses (Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela), o ensino do corpo humano, as doenças incidentes da 

região, desenvolvimento embrionário e métodos contraceptivos, parasitologia, mitos e 

verdades sobre doenças, cuidados importantes de higiene e conhecimentos gerais 

sobre a saúde. Em mutirões de saúde são calculados o IMC (índice de massa corporal), 

 



testes de glicemia e aferição de pressão arterial.  O Saúde com Ciência contribui 

também para a formação acadêmica dos universitários, à medida que promove a 

socialização do conhecimento e a troca de experiências com o público visitante e 

coordenadores.  

Palavras-Chave: extensão, saúde, ciência itinerante  

Objetivo Geral: Popularizar o conhecimento científico da área da saúde visando a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Objetivos específicos:  

- Estimular crianças e adolescentes a desenvolver posturas reflexivas em relação às 

ações de educação em saúde, tornando-se multiplicadores de informações;  

- Despertar a curiosidade da comunidade para assuntos Ciências e de Saúde, 

enfatizando sua correlação com as atividades do cotidiano; 

- Conhecer as interações do corpo humano com os diferentes microrganismos bactérias, 

protozoários, vírus e fungos dando importância às doenças mais incidentes na região 

Sul da Bahia e que podem ser facilmente controladas, incluindo parasitoses e dengue. 

Coordenação: Cristina Luísa Conceição de Oliveira e Luciana Debortoli de Carvalho 


