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O programa de extensão universitária busca o estabelecimento de uma relação
entre os cursos de Bioquímica,
Centro-Oeste da UFSJ com outros setores da sociedade. Visando a
qualidade de vida dos participant
subsidiar a elaboração de políticas públicas regionais. Estudos relacionados à 
identificação, controle e prevenção do uso de drogas, da
polimorfismo nos genes de adolescentes são fundamen
efetividade do tratamento, diminuir os gastos públicos e evitar a expansão destes 
agravos à saúde que são líderes de morbidade e
mundiais. Este programa tem assim como objetivos: determinar a prevalência do
uso de drogas, a incidência de síndrome metabólica e de polimorfismos em 
adolescentes de escolas públicas do município
constarem como prioridades na atenção à saúde e pela necessidade do
levantamento destes dados como po
município no Plano Diretor da Atenção
desenvolvido um trabalho intensivo de capacitação dos professores e
voltado para a prevenção do uso de drogas, alimentação saudáve
atividade física. Além de valorizar e otimizar a academia, as escolas e as unidades 
básicas de saúde como agentes de promoção da saúde.

 

 
 

“Adolescentes de Escolas Públicas: Prevalência do Uso de 
Drogas, Síndrome Metabólica, Polimorfismos Genéticos e Educação em Saúde”. 
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programa de extensão universitária busca o estabelecimento de uma relação
entre os cursos de Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina do Campus 

Oeste da UFSJ com outros setores da sociedade. Visando a
qualidade de vida dos participantes e a promoção de conhecimentos que possam 

de políticas públicas regionais. Estudos relacionados à 
identificação, controle e prevenção do uso de drogas, da síndrome metabólica e do 
polimorfismo nos genes de adolescentes são fundamentais para melhorar a 

tratamento, diminuir os gastos públicos e evitar a expansão destes 
agravos à saúde que são líderes de morbidade e mortalidade nas estatísticas 
mundiais. Este programa tem assim como objetivos: determinar a prevalência do

drogas, a incidência de síndrome metabólica e de polimorfismos em 
adolescentes de escolas públicas do município de Divinópolis / Minas Gerais. Por 
constarem como prioridades na atenção à saúde e pela necessidade do
levantamento destes dados como possíveis subsídios para a pactuação do 
município no Plano Diretor da Atenção Básica. A partir dos resultados será 
desenvolvido um trabalho intensivo de capacitação dos professores e
voltado para a prevenção do uso de drogas, alimentação saudáve

de valorizar e otimizar a academia, as escolas e as unidades 
básicas de saúde como agentes de promoção da saúde.  

“Adolescentes de Escolas Públicas: Prevalência do Uso de 
Polimorfismos Genéticos e Educação em Saúde”. 

programa de extensão universitária busca o estabelecimento de uma relação 
Enfermagem, Farmácia e Medicina do Campus 

Oeste da UFSJ com outros setores da sociedade. Visando a melhoria da 
es e a promoção de conhecimentos que possam 

de políticas públicas regionais. Estudos relacionados à 
síndrome metabólica e do 

tais para melhorar a 
tratamento, diminuir os gastos públicos e evitar a expansão destes 

mortalidade nas estatísticas 
mundiais. Este programa tem assim como objetivos: determinar a prevalência do 

drogas, a incidência de síndrome metabólica e de polimorfismos em 
de Divinópolis / Minas Gerais. Por 

constarem como prioridades na atenção à saúde e pela necessidade do 
ssíveis subsídios para a pactuação do 

Básica. A partir dos resultados será 
desenvolvido um trabalho intensivo de capacitação dos professores e adolescentes 
voltado para a prevenção do uso de drogas, alimentação saudável e a prática de 

de valorizar e otimizar a academia, as escolas e as unidades 


