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Resumo  

Na cidade do Rio Grande, RS acontece a cada três anos, desde 2007, um inquérito 

populacional que avalia todas as crianças nascidas durante o ano no município. O presente 

projeto tem como objetivo usar o inquérito planejado para 2019 como línea de base para avaliar 

prospectivamente as mudanças e as transições em saúde que acontecem com a criança no 

primeiro ano de vida, assim como a mãe e membros da família. O delineamento será longitudinal 

prospetivo. Uma sub-amostra de 1400 díades mãe-filho, serão acompanhadas no 6to e 12do 

mês, após o nascimento, assim como os irmãos da criança índice que tenham entre 1-10 anos. 

Entrevistadores treinados aplicarão um questionário padronizado, avaliando características 

sociodemográficas, condições da casa e família, alimentação, doenças e hospitalizações, aceso 

a saúde, medicamentos utilizados, aderência a recomendações sobre cuidados preventivos para 

morte súbita, saúde mental, stress, violência, discriminação, consumo de álcool e drogas, 

agressividade, emoção, comportamento, parentalidade, capital social, inequidade social e 

vizinhança, interação mãe filho a traves de filmagem, entre outras. Adicionalmente serão feitas 

medidas antropométricas para avaliar crescimento e desenvolvimento, e serão avaliadas as 

carteiras de vacinações. A entrada de dados será imediata utilizando-se de tablet e da 

plataforma RedCap, e a checagem de consistência de respostas será realizada durante a mesma 

semana, com imediata correção. Utilizaremos os pacotes estatísticos STATA 16 e R v3.5, para 

analise de dados, criar trajetórias, e avaliar e simular efeitos de mediação. Prevemos pelo menos 

seis produtos: 1)publicação de relatório cientifico 2)banco de dados de aceso a comunidade 

cientifica 3)envio e publicação de artigos científicos em periódicos de acesso livre, 4)produção 

de pelo menos seis dissertações junto ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública (PPGSP) 

da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), assim como 

coorientação de aluna Pós-doutorado do mesmo programa 5)Retorno para a comunidade 

cientifica local, assim como autoridades e gestores locais 6)Relatório individualizado para cada 



família. Achamos de vital importância a apresentação dos nossos resultados para a comunidade 

geral já que nos auxilia no fortalecimento de estratégias exitosas e fidelização da comunidade 

assim como o envolvimento da mesma no processo acadêmico, correção de rumos se necessário 

e criação de metas claras e percetíveis para a comunidade; a publicação em revista aberta 

permitirá mostrar à comunidade cientifica nossos resultados de forma aberta e rápida e, por 

fim, utilizar estes dados para qualificar vários mestrandos da nossa universidade. 


