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Área :

Saúde

Resumo:

Introdução: Uma das formas de promover saúde é por meio de esclarecimentos e orientações à

população sobre a importância da adoção de atitudes e mudanças de hábitos que contribuem para um

melhor bem estar físico, mental e social. Neste contexto, o nível de escolaridade pode ser um fator

importante a ser considerado uma vez que ele pode interferir na capacidade de compreensão e

assimilação das informações fornecidas. Objetivo: Verificar se o fornecimento de informações básicas

sobre cuidados com a saúde é suficiente para alterar a percepção do indivíduo sobre o que ele deve

fazer para cuidar da saúde e verificar se o nível de escolaridade influencia nesta percepção.

Metodologia: O "Circuito da Saúde" foi um projeto desenvolvido por um dos grupos do Programa de

Educação pelo Trabalho para Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais (PET-Saúde/UFMG), cujo

objetivo foi orientar os usuários de um centro de saúde de Belo Horizonte sobre o que é saúde e os

cuidados importantes que devem ser tomados para se ter uma boa saúde. As orientações foram

fornecidas em cinco "estações da saúde": alimentação, atividade física, bem-estar, autocuidado e meio

ambiente. Cada estação foi ilustrada por um cartaz com figuras e palavras-chaves sobre o tema

abordado naquela estação. O usuário que aceitou participar voluntariamente do "Circuito da Saúde" foi

avaliado antes e imediatamente depois de passar pelo Circuito, por um acadêmico do PET-Saúde, o

mesmo que forneceu as informações das estações. Na primeira avaliação foi solicitado a responder a

seguinte pergunta: “O que você faz para cuidar de você/da sua saúde?”. Após passar pelas "estações

da saúde" foi solicitado a responder a seguinte pergunta: “Considerando tudo o que foi apresentado, o

que você deve fazer para cuidar de você/da sua saúde?”. Os usuários foram, então, distribuídos em

três grupos de escolaridade: 1) de 0 a 8 anos de escolaridade, 2) nível médio completou ou incompleto

e 3) curso superior completo/incompleto ou pós-graduação. Para categorização das respostas obtidas

foi utilizada metodologia qualitativa (análise de conteúdo). Foi realizada comparação estatística entre

as respostas fornecidas nos dois momentos de avaliação (Wilcoxon signed-rank test) assim como em

cada um dos momentos entre os três diferentes grupos (Kruskal–Wallis one-way analysis of variance)

(alfa=5%). Resultados: As duas perguntas de interesse foram respondidas por 95 usuários (média de

idade de 44,25±18,48 anos), dos quais 56,84% pertenciam ao grupo 1, 28,42 % ao 2 e 14,74% ao 3.

Houve mudança estatisticamente significativa na resposta fornecida às perguntas antes e depois de

receberem as informações (p<0,001). Além disso, as respostas dos usuários antes de receberem as

informações foram significativamente diferentes entre o grupo de maior escolaridade (grupo 3) e os

demais grupos (p<0,05): o grupo 3 apontou mais categorias relacionadas ao cuidado com a saúde do

que os outros grupos, indicando que indivíduos com maior grau de escolaridade relataram mais ações

de cuidados com a saúde. Após receberem as informações no "circuito da saúde", foi observada

diferença significativa nas respostas apenas entre o grupo 1 e 2 (p=0,02): os indivíduos com menor

escolaridade foram capazes de identificar mais categorias de cuidado com a saúde após receberem as
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escolaridade foram capazes de identificar mais categorias de cuidado com a saúde após receberem as

informações. Conclusão: Indivíduos com curso superior completo/incompleto ou pós-graduação

apresentaram uma percepção mais abrangente sobre os cuidado com a saúde quando comparados a

indivíduos de grau de escolaridade inferior. O fornecimento de informações básicas sobre cuidados com

a saúde alterou a percepção dos indivíduos de 0 a 8 anos de escolaridade e de nível médio completo

ou incompleto sobre o que eles devem fazer para cuidar da saúde. Portanto, o nível de escolaridade

deve ser considerado tanto na análise dos determinantes da saúde, como na abordagem da população

para o desenvolvimento de práticas de promoção da saúde. 
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