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Objetivos geral: Promover a melhoria da saúde da população da comunidade Caiçara,
em Vitória de Santo Antão-PE.
Objetivos específicos:








Traçar o perfil epidemiológico das crianças que frequentam o ensino fundamental
da Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa, em Caiçara, bem como
dos usuários da USF de Caiçara;
Obter o perfil nutricional das crianças participantes do projeto;
Identificar os riscos ambientais relacionados ao saneamento básico. Como
medidas intervencionistas (metas): As crianças e os adultos da comunidade
deverão:
Colocar em prática as medidas de higiene pessoal e dos alimentos;
Alimentar-se de forma saudável, aproveitando integralmente os alimentos, de
acordo com a suas necessidades biológicas e realidade social;
Praticar atividade física compatíveis com sua idade, condição de saúde e
condicionamento físico;
Adotar cuidados no gerenciamento do descarte lixo doméstico, incluindo a
separação do lixo reciclável;
Utilizar o material reciclável para confecção de vasos para hortas domésticas;
Cultivar plantas medicinais utilizando como adubo o lodo higienizado; Adotar
cuidados sanitários com os animais domésticos.

Resumo:
A saúde coletiva é um fenômeno social e, portanto, de interesse público. Ela engloba a
ação de vários setores da saúde, principalmente aqueles 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 da escola pública municipal e dos usuários da Unidade de Saúde da
Família (USF) de Caiçara, 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 saúde de Vitória de Santo Antão, com a participação
intersetorial do Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE), da Companhia Pernambucana
de Saneamento (COMPESA) e da comunidade Caiçara. 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.

