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Objetivo
Promover a saúde por meio de ações educativas voltadas ao público infantil e adulto nas
comunidades Caiçara e São Vicente de Paulo, ambas em Vitória de Santo Antão-PE.
Objetivos Específicos
Como medidas de diagnóstico:
1.Fazer um levantamento sobre o perfil de
conhecimento em ações básicas de higiene, alimentação/ hábitos saudáveis, além de
cuidados com o meio ambiente entre os alunos da Escola Municipal Jornalista Assis
Chateaubriand, na comunidade São Vicente de Paulo; 2. Resgatar os conhecimentos
sobre as ações de higiene, alimentação e meio ambiente, adquiridos pelos alunos da
Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa, em Caiçara, bem como dos
usuários da USF-Caiçara; 3.Verificar a frequência e a qualidade da atividade física
desempenhada pelos alunos das escolas e dos usuários da USF-Caiçara; 4.Incentivar o
uso de plantas medicinais pelos usuários da USF-Caiçara; 5. Identificar os riscos
ambientais relacionados ao saneamento básico.
Resumo
A saúde coletiva é um fenômeno social e, portanto, de interesse público. Ela
engloba a ação de vários setores da saúde, principalmente daqueles voltados para a
atenção básica. Os movimentos políticos iniciados em meados dos anos 70, suportados
pelas instituições acadêmicas, deixam clara a importância da atuação das universidades
na promoção e na prevenção de agravos à saúde. Neste contexto, o conhecimento da
situação epidemiológica, nutricional e ambiental, bem como do estilo de vida das
crianças do ensino fundamental de escolas públicas municipais e dos usuários da Unidade
de Saúde da Família (USF), nos fornece a possibilidade de promover ações ligadas à
universidade na melhoria das condições gerais de vida desta população. Assim, este
projeto tem como objetivo promover ações de saúde à população usuária dos sistemas
públicos de educação e de saúde de Vitória de Santo Antão, com a participação

intersetorial do Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE) e das comunidades Caiçara e
São Vicente de Paulo. Esta iniciativa é capaz de contemplar a proposta de
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, além de estabelecer vínculos de
corresponsabilidade e cogestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da
formação curricular discente.

