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A escola é um ambiente favorável às ações educativas em saúde. Por isso,
reconhece-se como local importante para articulação de ações com foco no
adolescente. Quando se trata da adolescência, sabe-se que é um período
caracterizado pela transição entre a infância e a vida adulta. Nessa fase,
recomenda-se a adoção de comportamentos promotores de saúde em
detrimento de comportamentos de risco à saúde dessa população. O objetivo
desse estudo é caracterizar o perfil socioeconômico de adolescentes escolares.
Nessa pesquisa, será realizado um estudo do tipo transversal. A população será
composta por adolescentes, matriculados em escola pública de ensino médio,
de um município na região do Cariri. Os critérios de inclusão do estudo serão:
ser adolescente, na faixa de 10 a 19 anos; conforme definida adolescência para
o Ministério da Saúde. Os critérios de exclusão: estar ausente no período da
coleta de dados. Para o levantamento dos dados, será utilizado questionário
contendo informações sobre questões relativas a idade, cor da pele, nível
socioeconômico. A aferição do peso e estatura e cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC) dos participantes também será por alunos da graduação em
enfermagem que são extensionista de um projeto de extensão. Os dados serão
organizados por meio programa estatístico, analisados descritivamente e a
discussão será realizada a partir da literatura acerca da temática. A pesquisa foi
submetida à Plataforma Brasil. Os participantes do estudo serão esclarecidos
sobre a justificativa e objetivo da pesquisa sendo necessários o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido. Assim, os resultados obtidos dessa pesquisa irão revelar o perfil
socioeconômico dos adolescentes escolares e auxiliarão no desempenho de
ações educativas em saúde a partir da realidade evidenciada.

Palavras-chave: Adolescentes. Saúde. Fatores de risco.
1

E.E.M.T. I Wilson Gonçalves, email: alanaf394@gmail.com
Universidade Regional do Cariri, email: jussaraoliveira22@hotmail.com
3
Escola Técnica de Saúde, email: agostinhoporfirio@outlook.com
4
Universidade Regional do Cariri, email: rosely.enfa@yahoo.com.br
2

