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ESTUDO SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS DO MEIO RURAL 
DO MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ - RS. Caren Fernanda Barcella, João Luis Almeida da Silva, 
Marta Julia Marques Lopes (orient.) (Departamento de Assistência e Orientação Profissional, Escola de 

Enfermagem, UFRGS). 
Este projeto insere-se em um Programa Interdisciplinar de Pesquisa, acordo de cooperação interuniversitário franco-
brasileiro (CAPES-COFECUB n°. 330/2000) entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Paris 
7, Universidade Paris 10, Universidade Bordeaux 2 e a Universidade Federal do Paraná. Agrega pesquisadores de 
diferentes áreas com enfoques disciplinares na elaboração e validação de propostas de desenvolvimento sustentável a 
municípios da Metade Sul do RS. A base empírica desta etapa da pesquisa são os municípios de Arambaré, 
Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal, Encruzilhada do Sul, Santana da Boa Vista e São Lourenço do Sul. O projeto 
em questão propõe-se a caracterizar, através de uma abordagem sociodemográfica e epidemiológica, os idosos do 
meio rural do município de Arambaré. A metodologia para a coleta e análise dos dados é de formato híbrido, 
contempla aspectos quantitativos e qualitativos. Os resultados preliminares identificaram 86 indivíduos que 
configuram o universo de idosos pertencentes ao meio rural, foram realizadas 77 entrevistas com 9 recusas. Essa 
população é composta predominantemente por indivíduos do sexo masculino e pertencem a faixa etária dos 60 a 70 
anos com prevalência de problemas de saúde de longa duração. Continuam desempenhando atividades agrícolas 
mesmo após a aposentadoria e possuem renda entre 1 a 2 salários mínimos, entre outros dados. Os resultados deverão 
contribuir com informações sobre as condições de vida e saúde desses idosos, indispensáveis para a formulação de 
planos ou políticas públicas locais de saúde voltados a esse segmento fragilizado da população e em franco 
crescimento. A saúde dos idosos, no intercâmbio com as diferentes áreas do Programa Interdisciplinar de Pesquisa, 
permitirá a análise da complexidade dos problemas socioambientais e, ao mesmo tempo, contribui de forma 
particular para a visão integral de saúde da população da região. (PROPESQ/UFRGS). 
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