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Atuar na concientização sobre as drogas com estudantes de ensino
médio.       Avaliar o envolvimento de alunos da rede pública, através de
questionários, utilizar os dados para suporte nas ações de esclarecimento
e prevenção. A ação será focada sobre estudantes de escolas do Ensino
Médio , sendo desejado a participação da comunidade escolar e não
escolar.          Pretende-se realizar um estudo do tipo epidemiológico
descritivo em escolas do Ensino Médio, na cidade de Porto Alegre,
através da aplicação de questionário auto-administrado, elaborado
utilizando como modelo questionário estruturado pela Organização
Mundial da Saúde, anônimo, sobre o uso de drogas e sua quantificação,
auto-aplicado em salas de aula. O questionário envolve questões
impessoais e será aplicado mediante o consentimento dos estudantes,
sendo a sua participação de livre escolha. O questionário será aplicado
em uma amostragem representativa de estudantes do Ensino Médio de
Porto Alegre. A orientação para o preenchimento do questionário será
dada pela Coordenadora do Projeto e um(a) bolsista do curso de
Graduação em Farmácia da UFRGS, devidamente treinado(a) para este
fim. O trabalho de campo ocorrerá no ano de 2008.   Os princípios éticos
serão observados conforme as normas e diretrizes regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos   Considero um Trabalho de
grande importância a comunidade em Educação, pois dessa forma
podemos obeter um perfil dos alunos do ensino médio, da primeira séria a
terceira, para podermos avaliar a qualidade de vida em relação as dorgas
de uma grande maioria de alunos das escola publicas de Porto Alegre.   .
O questionário será aplicado em uma amostragem representativa de
estudantes do Ensino Médio de Porto Alegre. A orientação para o
preenchimento do questionário será dada pela Coordenadora do Projeto
e um(a) bolsista do curso de Graduação em Farmácia da UFRGS,
devidamente treinado(a) para este fim. O trabalho de campo ocorrerá no
ano de 2007. O presente projeto está sendo submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os
princípios éticos serão observados conforme as normas e diretrizes
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos  Obter
maiores dados referentes ao consumo de drogas por adolescentes do
Ensino Médio de Porto Alegre, visando a implantação de programas de
prevenção e orientação a repeito destas substâncias.


