Ciências da Saúde

A SAÚDE DO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ, RS - PROJETO
DE PESQUISA. Aline de Oliveira, Daiane Persico, Elisandra Laux Ghisio, Ana Claudia Lopes Araujo,
Denise Teixeira de Mello, Denise Aerts (orient.) (ULBRA).
O Ministério da Saúde tem incentivado os municípios a implantarem a vigilância de doenças e agravos não
transmissíveis, sendo o escolar um grupo populacional de especial interesse. Além disso, vem investindo esforços na
construção do projeto "escola que produz saúde", propondo parceria entre o setor saúde, educação e sociedade civil.
O presente projeto insere-se nessas iniciativas, buscando conhecer a realidade acerca da saúde dos escolares de
Gravataí e, embasados nesse conhecimento, propor um sistema de vigilância da saúde escolar e intervenções
intersetoriais de promoção da saúde. Este projeto tem como objetivo principal avaliar o estado de saúde dos escolares
da rede pública municipal. É composto por três sub-projetos: o primeiro visa investigar o estado nutricional de alunos
do ensino fundamental; o segundo dirige-se ao estudo de hábitos alimentares, atividade física e imagem corporal de
estudantes de 5º a 8º série; e o terceiro tem como objetivo conhecer as características dos alunos de sétima série em
relação às condições de saúde bucal; vida sexual; uso de álcool, drogas e tabaco; maus tratos e sentimentos de
tristeza e depressão. A população alvo dos primeiros sub-projetos é composta por 23 mil escolares, com uma amostra
de 1450 alunos, e o terceiro tem uma população alvo de 2200 escolares, sendo a amostra composta por 1300 alunos
de 7º série. O projeto encontra-se em fase de coleta dos dados, sendo previsto o término dessa fase para dezembro
deste ano. O delineamento utilizado é o de estudo transversal e será utilizada uma regressão de Cox modificada para
as análises bi e multivariadas. O projeto foi aprovado pelo CEP-Ulbra e resulta de uma parceria entre o Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ULBRA e Secretaria de Educação do município de Gravataí.
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