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RESUMO 
 
 

O Programa Saúde na Escola é um projeto do Ministério da Saúde em parceria com 
o Ministério da Educação o qual busca fomentar a intersetorialidade objetivando a 
realização das ações propostas visando à promoção da Saúde, prevenção de 
doenças e construção da cidadania dos educandos, familiares e comunidade. Esse 
programa atua em rede e tem a Equipe de Saúde da Família como facilitadores no 
processo e no fortalecimento do vínculo. Diante deste contexto, o presente trabalho 
tem como objetivo identificar as deficiências na implantação e execução do 
Programa Saúde na Escola no município de Divisópolis, Minas Gerais, visando a 
construção de um plano de ação que possibilite que a UBS Jesuíno Saraiva execute 
ações adequadas, favorecendo o aprimoramento dos conhecimentos e modificações 
da realidade da comunidade local, promovendo a qualidade e a eficiência do 
Programa Saúde na Escola. A metodologia baseou-se no método do Planejamento 
Estratégico Situacional e no Diagnóstico situacional visando a elaboração de um 
plano de ação. Em suma espera-se que a equipe de saúde da família seja 
mediadora entre os parceiros, visando uma formação ampla para a cidadania, 
promovendo a articulação de saberes e a participação de alunos, pais, comunidade 
escolar e sociedade em geral ao tratar a saúde e educação de forma integral, 
fortalecendo atitudes que melhorem as condições de saúde e vida. 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Programa 
Saúde na Escola.



ABSTRACT 
 
 

The Health in School Program is a project of the Ministry of Health in partnership with 
the Ministry of Education, which seeks to foster intersectoriality aiming at carrying out 
the proposed actions aimed at health promotion, disease prevention and citizenship 
building for students, families and communities. This program is networked and has 
the Family Health Team as facilitators in the process and in strengthening the link. In 
view of this context, the present work aims to identify deficiencies in the 
implementation and execution of the Health in School Program in the city of 
Divisópolis, Minas Gerais, aiming at the construction of a plan of action that allows 
UBS Jesuíno Saraiva to take appropriate actions, favoring the improvement of 
knowledge and modifications of the reality of the local community, promoting the 
quality and efficiency of the School Health Program. The methodology was based on 
the Strategic Situational Planning, method and the Situational Diagnosis, aiming at 
the elaboration of an action plan. In short, it is expected that the family health team 
will be a mediator between the partners, aiming at a broad formation for citizenship, 
promoting the articulation of knowledge and the participation of students, parents, 
school community and society in general when treating health and education, 
strengthening attitudes that improve health and life conditions. 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care.School Health Program. 
Divisópolis.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Divisópolis 

 

A história do município tem início com a chegada dos cobradores de impostos 

Sérgio Chaves e João Antônio Dutra às terras conhecidas como Gerais, em 1936. A 

região era conhecida como Boca da Mata e, devido à descrença no progresso do 

lugarejo, passou a se chamar 'Só se vendo', surgindo assim o cognome 

'Sósseveno' (IBGE, CENSO, 2010). 

Em 1953, o povoado recebe a denominação de Divisópolis, por estar situado 

na divisa entre Minas Gerais e Bahia. No mesmo ano, torna-se distrito de Almenara. 

A criação do município se deu em 1992 (IBGE, CENSO, 2010). 

Distrito criado com a denominação de Divisópolis (ex-povoado), pela Lei 

Estadual 1039, de 12/12/1953, criado com terras desmembradas do distrito de Pedra 

Grande, subordinado ao município de Almenara. Em divisão territorial datada de 

1/07/1960, o distrito de Divisópolis, figura no município de Almenara. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 1991(IBGE, CENSO, 2010). 

Elevado a categoria de município com a denominação de Divisópolis, pela Lei 

Estadual nº 10704, de 27/04/1992, desmembrado de Almenara.  

Sede no antigo distrito de Divisópolis. Constituído do distrito sede. Instalado em 

01/01/1993. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do 

distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007(IBGE, 

CENSO, 2010). 

Divisópolis é uma cidade localizada no vale do Jequitinhonha, possui 8.974 

habitantes com população estima em 2017 de 10.547 habitantes e densidade 

demográfica de 15,66 hab./km2. Analisando sua pirâmide etária, temos um número 

significativo de homens e mulheres na faixa etária entre 15 a 34 anos de idade. Em 

relação à religião 6.334 habitantes são da religião Católica Apostólica Romana e 

2.004 habitantes são evangélicos segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, CENSO, 2010). 

Em se tratando do trabalho e rendimento no município em 2015, o salário 

médio mensal dos trabalhadores formais era de 1,7 salários mínimos e também 

trabalhadores não formais com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 



15 
 

pessoa, que corresponde 46,2% da população nessas condições. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 6,9%. 

O município tem como base econômica a produção rural e pensionista 

(aposentados) é uma cidade de aspecto político tradicional com duas situações 

partidária. O município ainda possui 100 unidades de empresas atuantes locais. 

O comércio tem expressividade em torno da plantação de café, ainda temos 

as atividades comerciais de caráter familiar que visam a atender necessidades 

básicas, tais como: os pequenos agricultores (que comercializam seus produtos na 

feira), pequenos mercados, farmácias, panificadoras e, atualmente, equipamentos 

mais modernos como lan houses e jogos eletrônicos.  

As atividades funcionam basicamente para garantir a renda de algumas 

famílias, já que os empregos formais se concentram no setor público, especialmente 

naqueles mantidos pela prefeitura, principalmente nas áreas de educação e saúde, 

nas quais é possível encontrar maior número de pessoas empregadas. 

Essa situação reflete uma realidade específica dos pequenos centros onde os 

maiores problemas dizem respeito à carência ou à ausência de atividades 

econômicas capazes de atender as necessidades da população, o que limita as 

possibilidades de satisfação e de crescimento dessas cidades e, por outro lado, 

obrigam parte da população nelas residente a procurarem centros urbanos mais 

dinâmicos. 

Os Serviços financeiros atuantes neste município são: Banco Itaú, Caixa 

eletrônico Banco Bradesco e Casa Lotérica. 

Abordando a escolaridade em 2015, os alunos da rede pública dos anos 

iniciais tiveram nota média de 5,8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa 

nota foi de 4,6, percebe-se que ocorreu uma queda no índice de desenvolvimento 

escolar. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,8% em 

2010. Em nível de educação ainda deixa a desejar, pois a cidade não tem suporte 

para um ensino superior levando a população a buscar essa modalidade em cidades 

da região. 

Seu território possui uma área de unidade territorial de 572,926 km2 (IBGE, 

2016) e apresenta 9,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 75,5% 

de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio).  
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O transporte oferecido é unicamente terrestre, contendo uma frota de 452 

automóveis, 72 caminhões, 127 caminhonetes, 21 camionetas, 14 micro-ônibus, 361 

motocicletas, 25 motonetas, 13 ônibus, dois caminhões trator, um trator de rodas e 

18 outros tipos de veículos. Para o deslocamento da população para outras cidades 

são utilizados, ônibus, carro de aluguel e carro particular. 

Enfim, Divisópolis é uma típica cidade do interior do Brasil, com suas 

peculiaridades, mas não fugindo dos demais problemas que acomete a maioria dos 

pequenos municípios do Brasil. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

No aspecto da saúde é uma cidade dependente de outras cidades vizinhas 

quando necessários cuidados hospitalares, uma vez que a cidade não possui 

hospital, conta com quatro equipes de saúde da família sendo três na zona urbana e 

uma na zona rural, que cobre cerca de 70% da população. 

O sistema municipal de saúde é composto por núcleos de atendimento 

especializado. 

 Farmácia Popular: tem o objetivo de oferecer mais uma alternativa de 

acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. 

 NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família): é composto por equipe 

multiprofissional, constituída por técnicos de diferentes formações e/ou 

especialidades: Assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional com formação em arte e educação (arte 

educador), nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico 

ginecologista/obstetra, médico homeopata, médico pediatra, médico veterinário, 

médico psiquiatra, médico geriatra, médico internista (clínica médica), médico do 

trabalho, médico acupunturista, e profissional de saúde sanitarista, ou seja, 

profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou 

coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. Atuam de maneira 

integrada com os profissionais das equipes de APS, compartilhando conhecimentos 

e contribuindo no manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, bem como 

agregando novas práticas e saberes que ampliem a oferta de ações na APS. 

 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): é um serviço de saúde aberto e 

comunitário do SUS, local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 
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transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros 

que justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e 

promotor da vida. No CAPS é oferecido atendimento médico e psicossocial. 

 PSE (Programa Saúde na Escola): é resultado de uma parceria 

intersetorial entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação que tem o objetivo 

de reforçara promoção da saúde e prevenção de doenças entre os estudantes e 

construir uma cultura de paz nas escolas. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 13,7 óbitos por 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 5,5 internações para cada 

1.000 habitantes (SISAB, 2018). 

Financiamento da saúde 

 Transferências: fundo a fundo, federal e estadual. 

 Recursos próprios: 16% 

 Gasto per capita/ano: PAB e componente da farmácia de Minas segundo o 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS, 

2017). 

 

1.3 Unidade Básica de Saúde Jesuíno Saraiva 

 

A Unidade Básica de Saúde Jesuíno Saraiva encontra-se localizada na Rua 

Wilson Costa Mares, número 333, bairro Novo Progresso. Ela possui uma estrutura 

adequada para o atendimento aos usuários. É a principal porta de entrada e centro 

de comunicação com toda a Rede de Atenção a Saúde. E, de acordo com a Política 

Nacional de Atenção Básica a UBS “desempenha um papel central na garantia de 

acesso à população a uma atenção à saúde e qualidade” (BRASIL, 2012, p. 09). 

Na UBS, a comunidade é possível receber atendimentos básicos e gratuitos 

em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Os principais 

serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, 

coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica. As especialidades são 

agendadas, indo de acordo com a disponibilidade de cada especialista. 

A Unidade de Saúde Jesuíno Saraiva é formada por vários profissionais, um 

médico generalista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, seis Agentes 
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Comunitárias de Saúde (ACS). Temos uma equipe de saúde bucal composta por um 

dentista generalista e uma auxiliar de saúde bucal. 

O funcionamento da Unidade de Saúde é de segunda a sexta feira das 

07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min. 

A equipe é responsável pelo acompanhamento de um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. A equipe atua com ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 

mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A área de 

abrangência é dividida em seis micros áreas, cada uma com uma agente de saúde 

responsável pela população da área adscrita. 

O total de famílias por micro área é assim distribuída: micro área 1 (146), 2 

(104), 3 (139), 4 (120), 5 (131) e 6 (154) (SISAB, 2018). 

O perfil epidemiológico das micro áreas é demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Perfil epidemiológico da área de abrangência da UBS Jesuíno Saraiva, 
2018. 

 

Indicadores Micro 
1 

Micro 
2 

Micro 
3 

Micro 
4 

Micro 
5 

Micro 
6 

Total 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e mais/pop total 

45 38 64 75 81 65 368 

Pop. alvo para rastreamento 
de câncer de mama 

23 26 51 62 73 65 300 

Pop. alvo para rastreamento 
de câncer de colo 

293 180 95 94 88 55 805 

Pop. alvo para rastreamento 
de câncer de próstata 

20 37 65 82 76 70 350 

Portadores de hipertensão 
arterial esperados:  

44 22 57,2 86,9 77 99 386,1 

Portadores de hipertensão 
arterial cadastrados:  SISAB 

40 20 52 79 70 90 351 

Portadores de diabetes 
esperados:  

6,6 2,2 8,8 11 19,8 22 70,4 

Portadores de diabetes 
cadastrados:  SISAB 

06 02 08 10 18 20 64 

Total 477,6 327,2 401 499,9 502,8 486 2.694,5 

*Fonte: SISAB (2018). 

 

Diante do quadro 1 apresentado acima, analisamos o perfil epidemiológico da 

área de abrangência da UBS. Vê-se que há uma eminente necessidade de 

orientação do serviço de saúde da UBS Jesuíno Saraiva de Divisópolis, consoante 

ao perfil de atendimento observado nesta pesquisa, a fim de estimular o fomento de 
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novos investimentos nas estratégias de diagnóstico precoce na atenção básica, a fim 

de modificar o perfil epidemiológico da população. 

As principais causas de óbitos na área de abrangência da UBS Jesuíno 

Saraiva são: primeiro lugar doenças cardiovasculares, segundo doenças do Sistema 

endócrino, terceiro câncer e o quarto outras causas (SISAB, 2018). 

Quanto as principais causas de internação verificadas foram às viroses não 

determinadas, crises hipertensivas e DAOC (Doença Arterial Obstrutiva Crônica) 

citadas em ordem de prioridade (SISAB, 2018). 

As doenças que são notificadas: diarreia e acidentes por animais 

peçonhentos. A mortalidade infantil ocorre por causas congênitas e doenças do 

aparelho respiratório 

O abastecimento de água é fornecido pelo sistema público totalizando 804 

famílias.  

Em relação ao destino do lixo não existe coleta de lixo a maioria da população 

joga fora em terrenos ou queima. 

 
Quadro 2- Destino dos dejetos de acordo com as famílias das micro áreas da região 
UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 
 

Micro área 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Sistema 
público 

111 100 117 110 81 112 631 

Fossa 45 4 22 10 50 42 173 

Céu aberto - - - - - - - 

Total 156 104 139 120 131 154 804 
* Fonte: SISAB (2018). 

 

Ao abordar a escolaridade da população verificamos que o analfabetismo é 

maior na população maior de 60 anos e a evasão escolar é frequente em maiores de 

14 anos. 

Na tabela 1 demonstra o índice percentual de analfabetos. 

 

Tabela 1 - Percentual da população analfabeta entre > de 15 anos por micro área de 
abrangência da UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 

 

Micro área Percentual de analfabetos 

1 24% 

2 23% 

3 14% 

4 26% 

5 23% 
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6 3% 

TOTAL 
18% 

(referente ao número total de famílias) 
* Fonte: SISAB (2018). 

 

A tabela 1 demonstra o percentual da população analfabeta por micro área 

destacando a micro área 4 onde o número de analfabetos é maior, isso nos indica 

que as orientações devem ser orais, claras e simples para facilitar a compreensão 

do paciente. Evitar orientações escritas. As receitas devem ser bem explicadas e 

solicitar ao paciente que repita o que ele entendeu principalmente o modo de usar. 

O agente comunitário de saúde deve acompanhar estes usuários quanto ao 

uso do medicamento. 

 

Tabela 2 – Número de crianças menores de 14 anos fora da escola segundo a micro 
área da UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 
 

Micro área Percentual de crianças fora da escola 

1 0% 

2 0% 

3 3% 

4 0% 

5 0% 

6 0% 

7 0% 

8 0% 

TOTAL 3% 
* Fonte: SISAB (2018). 

 

O número de crianças fora da escola é pouco representativo, que é 

considerado muito bom. 

A área de abrangência não possui creches e nem ONG (Organização não 

Governamental). Têm três escolas, quinze igrejas, quatro opções de lazer, dois 

sindicatos, duas associações de moradores.  

O tempo da equipe é ocupado quase que exclusivamente com atendimento 

da demanda espontânea (maior parte) e consultas agendadas e com o atendimento 

de alguns programas, como: Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

da Criança, Saúde Bucal, Imunização, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN), no Pré-natal e Nascimento do Sistema Único de Saúde (SISPrenatal), 

Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero (SIScolo), Programa 
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Nacional de Controle do Câncer de Mama (SISmama), cadastramento e 

Acompanhamento de Portadores de Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus 

(HIPERDIA), e visitas domiciliares. 

As atividades executadas pela equipe são demonstradas no quadro 3. 

 
Quadro 3 – Percentual de visitas domiciliares dos ACS por famílias segundo as micro 
áreas da UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 
 

MICROAREA FAMILIAS VISITAS ANUAIS VISITAS/FAMILIA/ANO 

1 1,5 72 72 

2 1,5 72 72 

3 1,5 72 72 

4 1,5 72 72 

5 1,5 72 72 

6 1,5 72 72 
* Fonte: SISAB (2018). 

 

Quadro 4 - Distribuição das consultas de médico e enfermeiro segundo os programas 
da área da UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 
 

CONSULTAS CONSULTA/MES TOTAL 

Puericultura 36  36 

Pré-Natal 24 24 

Hipertensão 250 250 

Diabetes 50 50 

Câncer 11 (em Tratamento) 11 (Em Tratamento) 

Tuberculose 0 0 

Hanseníase 
02 (já tratados, porém, em 

acompanhamento dos efeitos 
colaterais). 

02 (já tratados, porém, em 
acompanhamento dos efeitos 

colaterais). 

TOTAL 373 373 
* Fonte: SISAB (2018). 

 

Os atendimentos realizados pela equipe de saúde atingem um ótimo 

percentual da população, em relação à imunização (95%), pré-natal (90%), 

puericultura (70%) outros e preventivo (80%). 

A equipe realiza mensalmente atividades em grupos: um grupo de gestante, 

um grupo de diabéticos, um grupo de hipertensos, um grupo de tabagismo, um 

grupo de terceira idade e um grupo de crianças especiais. 

As reuniões para tratar de problemas administrativos e assistenciais são em 

média quatro reuniões por mês. 

Um fato importante são as parcerias que temos com o Conselho Tutelar, 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro Especializado 

de Assistência Social), Assistência Social e Secretaria de Educação. 



22 
 

A UBS Jesuíno Saraiva está com novos projetos em andamentos, mas a 

ausência de um projeto de avaliação do trabalho tem sido motivo de alguns conflitos 

entre os membros da equipe. Uma queixa geral é a falta de tempo, devido à 

demanda de atendimento. Com o passar dos anos essa situação e a falta de 

perspectivas de mudanças têm provocado um desgaste grande na equipe. 

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

 

A equipe de saúde realizou primeiramente o diagnóstico situacional utilizando 

a estimativa rápida que para Campos, Faria e Santos (2010) a realização de um 

diagnóstico situacional em saúde de uma comunidade implica termos acesso ou 

produzirmos informação de qualidade. O desafio é levantar dados, transformá-los 

em informação para produzir conhecimento que subsidie o planejamento.  

As informações obtidas por meio da estimativa rápida permitiu a participação 

de uma equipe composta de técnicos da saúde e ou de outros setores e 

representantes da população, examinando os registros existentes, entrevistando 

informantes importantes e fazendo observações sobre as condições da vida da 

comunidade que se quer conhecer. 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010) a Estimativa Rápida é uma 

estratégia para se obter informações sobre um conjunto de problemas e dos 

recursos potenciais para o seu enfrentamento, num curto período de tempo e sem 

altos gastos, constituindo importante ferramenta para apoiar um processo de 

planejamento participativo. Para nossos propósitos, a Estimativa Rápida torna-se o 

primeiro passo de um processo de planejamento que busca definir as intervenções 

necessárias para o enfrentamento dos problemas de saúde de uma população 

especifica. 

De posse das informações sobre a área de abrangência a equipe reuniu 

várias vezes para discutir e analisar todos os problemas para verificar quais deles 

trazem prejuízos maiores para a comunidade ou interfere no processo de trabalho da 

equipe. 

Para melhor compreensão Campos; Faria e Santos (2010, p.27) definem 

problema “como uma discrepância entre uma situação real e uma situação desejada 
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ou ideal, pode ser entendido como um obstáculo que impede determinado ato de 

alcançar seus objetivos”. 

Diante do número elevado de problemas a equipe ao identificá-los e analisá-

los identificou que existem alguns problemas onde o poder de resolutividade e 

governabilidade da equipe são baixos, ou seja, a equipe não tem condições por si só 

de resolvê-los, necessitando envolver outras instâncias públicas (CAMPOS; FARIA 

E SANTOS, 2010).  

Os problemas que estão fora da capacidade de resolução da equipe serão 

encaminhados a Secretária de Saúde para as devidas providências. Optamos por 

não fazer a priorização destes problemas.  

São eles: 

 Falta de um hospital no município; 

 Falta de organização quanto ao atendimento de paciente por área de 

abrangência, ou seja, existem pacientes de uma determinada área que se 

tratam em outra área; 

 Recursos insuficientes para dar suporte aos pacientes que precisam de 

tratamento fora do município; 

 Desorganização no transporte utilizado na saúde, entre outros problemas. 

 Desigualdade social; 

 Poucas vagas de trabalho; 

 Ausência de saneamento básico: não existe coleta de lixo a maioria da 

população joga fora em terrenos ou queima, não tem rede de esgotos; 

 Ausência de especialidades médicas parainter consultas especializadas. 

 Existência de analfabetismo; 

 Troca constante dos profissionais que trabalham na equipe. 

 Profissionais sem perfil para saúde pública. 

 

Problemas dentro da capacidade de enfrentamento parcial ou total da equipe: 

 Processo de trabalho desorganizado. 

A reestruturação pode ocorrer em pequeno e médio prazo sendo cada 

problema enfrentado um de cada vez de acordo com sua priorização.  

 Alto índice de hipertensão arterial sistêmica 

 Alto índice de pacientes com diabetes Mellitus 

 Enfrentamento e tratamento de câncer  
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 Enfrentamento e tratamento de tuberculose  

 Enfrentamento e tratamento da hanseníase 

 Acidentes por animais peçonhentos 

 Deficiência na implantação e execução do Programa Saúde na Escola (PSE). 

 

1.5 Priorização dos problemas – a seleção do problema para o plano de intervenção 

 

Priorizar é selecionar o problema que será enfrentado, pois pela falta de 

recursos humanos, materiais e financeiros é muito difícil para a equipe resolver 

todos os problemas ao mesmo tempo. A priorização indica o problema mais 

importante. A seleção é feita utilizando os critérios: 

 Importância do problema onde foram atribuídos valores baixa, média e alta 

Importância; 

 Urgência, são distribuídos pontos para todos os problemas não podendo 

ultrapassar 30 pontos; 

 Capacidade de enfrentamento pela equipe sendo parcial, total ou fora da sua 

capacidade de solucioná-los (CAMPOS; FARIA; SANTOS,2010). 

 
Quadro 5 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico, da área da UBS Jesuíno Saraiva, 2018. 
 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Deficiência na implantação 
e execução do Programa 
Saúde na Escola (PSE) 

Alta 10 Parcial 1 

Processo de trabalho 
desorganizado 

Alta 4 Parcial 2 

Alto índice de hipertensão 
arterial sistêmica 

Alta 4 Parcial 3 

Alto índice de diabetes 
Mellitus 

Alta 4 Parcial 4 

Enfrentamento e 
tratamento de câncer 

Alta 2 Parcial 5 

Enfrentamento e 
tratamento de tuberculose  

Alta 2 Parcial 6 

Enfrentamento e 
tratamento da hanseníase 

Alta 1 Parcial 7 

Acidentes por animais 
peçonhentos 

Alta 1 Parcial 8 

Fonte: autoria própria 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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Na seleção feita a partir da análise dos pontos obtidos com os critérios 

anteriores, o problema “deficiência na implantação e execução do Programa Saúde 

na Escola (PSE)” foi selecionado como prioridade 1. 

O Programa Saúde na Escola (PSE) “visa à integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida 

dos educandos”, segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2015, p.7). O PSE tem 

como propósito ajudar na formação integral dos alunos por meio de atividades de 

promocionais de saúde, ações preventivas de doenças e agravos à saúde e de 

atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de 

ensino (MINISTÉRIO DA SÁÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). 

O Caderno de Atenção Básica, nº 24 (BRASIL, 2009) aborda que espaço 

escolar é reconhecido como cenário privilegiado para práticas promotoras da saúde, 

preventivas e de educação para saúde. Nesse contexto, reforça-se a prevenção de 

agravos à saúde, contribuindo para a constituição de condições para a formação 

integral de educandos e para a construção de sistema de atenção social, com foco 

na promoção da cidadania e nos direitos humanos. Ainda propicia o fortalecimento 

do enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que podem 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar segundo. 

Assim, é dentro desse enfoque que se entende e se justifica um Programa de 

Saúde na Escola, inserido e integrado no cotidiano e na cultura escolar. Na 

Apresentação do Caderno estão estes dizeres “É um espaço de referências muito 

importante para crianças e adolescentes, que cada vez mais desenvolvem em seu 

âmbito experiências significativas de socialização e vivência comunitária” (BRASIL, 

2009. sp). 

É através desse programa de conscientização, junto aos escolares, que todos 

os outros problemas identificados podem ser solucionados ou até mesmo evitados. 

O estudo revela que a formação dos profissionais atuantes no PSE é 

inadequada. A capacitação permanente dos profissionais envolvidos neste programa 

é impreterível, para adquirir as competências e habilidades exigidas e efetivar as 

ações educativas com excelência (DE MACHADO et al., 2015). 

Contudo, é importante destacar que não basta abrir espaço para se promover 

saúde, mas desenvolver nos usuários a importância sobre a corresponsabilidade 

nessas práticas, sendo a participação dos estudantes na mobilização, capacitação e 
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desenvolvimento de aprendizagem de habilidades individuais e sociais para lidar 

com os processos de saúde-doença, imprescindíveis para efetivação dessas ações. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Este trabalho se justifica por ter uma temática relevante, pois é inegável o 

papel das instituições escolares em temas ligados à saúde. A interação entre saúde 

e educação constitui um caminho importante para a conquista da qualidade de vida. 

A construção de práticas pedagógicas relacionadas a essa interação é um grande 

desafio frente às demandas que as escolas enfrentam. 

Infelizmente encontramos deficiência na implantação e execução do 

Programa Saúde na Escola (PSE), como é o caso do município de Divisópolis. O 

desinteresse dos pais dos alunos frente às ações desenvolvidas pelo PSE, formação 

inadequada dos profissionais da saúde ao lidar com a comunidade escolar, em 

principal, os educandos e metodologias utilizadas descontextualizadas, são fatores 

que fazem com que os objetivos do PSE não sejam alcançados. 

Erroneamente as práticas educativas em saúde tendem a reduzirem-se 

apenas às atividades preventivas, de cunho meramente informativo e coercitivo. No 

atual cenário educativo, além desta atividade preventiva, é intrínseco o 

acompanhamento constante dos alunos e também de suas famílias, com isso, 

estaremos capacitando cidadãos para uma vida saudável. 

As consequências desta deficiência na implantação do PSE acarretam em um 

envolvimento negativo na vida dos indivíduos, família e comunidade, onde suas 

estratégias não contribuem para melhores condições de vida, o que 

consequentemente refletirá na saúde, contudo, as ações executadas indevidamente 

desfavorecem o aprimoramento dos conhecimentos e modificações da realidade.  

A forma como se aborda os temas pertinentes à saúde deve ter como objetivo 

uma aprendizagem significativa, sendo contextualizada de acordo com a realidade 

do aprendiz, para que sejam compreendidas, teorizadas e praticadas por toda a 

comunidade escolar. Desta forma, o programa terá uma execução adequada e 

eficiente (DE CARVALHO, 2015). 

O PSE deve se propor a ser um novo desenho da política de educação em 

saúde como parte de uma formação ampla para a cidadania e promover a 

articulação de saberes e a participação de alunos, pais, comunidade escolar e 

sociedade em geral ao tratar a saúde e educação de forma integral, fortalecendo 

atitudes que melhorem as condições de saúde e vida. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Identificar as deficiências na implantação e execução do Programa Saúde na 

Escola (PSE) no município de Divisópolis, Minas Gerais, visando à construção de 

um plano de ação que possibilite que UBS Jesuíno Saraiva execute ações 

adequadas, favorecendo o aprimoramento dos conhecimentos e modificações da 

realidade da comunidade local, promovendo a qualidade e a eficiência do Programa 

Saúde na Escola. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os motivos que causam a má execução do Programa Saúde na 

Escola; 

 Orientar os parceiros da UBS Jesuíno Saraiva sobre a importância do 

Programa Saúde na Escola, capacitando os mesmos para que possam lidar 

adequadamente com a comunidade escolar. 

 Definir as ações e responsabilidade de todos os envolvidos dentro do 

Programa Saúde na Escola, utilizando metodologias de acordo com a 

realidade da comunidade escolar, contextualizando as informações e 

promovendo a conscientização dos mesmos sobre a importância de se 

realizar por completo as ações desenvolvidas no programa. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

Para elaboração deste trabalho foi realizado o diagnóstico situacional na UBS 

Jesuíno Saraiva do Município de Divisópolis (MG) utilizando método da estimativa 

rápida que possibilitou o conhecimento de todos os problemas da área de 

abrangência e também a vivência in loco. Assim direcionando as ações por meio da 

construção do projeto de intervenção utilizando o que é preconizado no 

Planejamento Estratégico Situacional seguindo os passos segundo Campos, Faria e 

Santos (2010) culminando na elaboração de um plano de ação. 

Para construção do referencial teórico foram utilizados artigos científicos 

disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Núcleo de 

Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e publicações do Ministério da Saúde e outras fontes de busca. Foram 

utilizadas palavras-chave como: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à 

Saúde, Programa Saúde na Escola, Divisópolis, para delimitação da temática. 

Para a redação do texto, seguimos as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e orientações contidas do Módulo de Iniciação à 

Metodologia Científica: textos científicos (CORRÊA, VASCONCELOS e SOUZA, 

2013). 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de seis 

meses.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

Os Programas de Saúde são criados e implantados pelo Ministério da Saúde, 

com vistas a melhorar a assistência à saúde do cidadão, e dar ao profissional, 

diretrizes necessárias para que ele possa exercer seu trabalho com mais qualidade. 

A fim de reorganizar os serviços e melhorar a assistência, por meio de 

ações/atividades e serviços prestados por uma equipe multiprofissional, os 

programas são direcionados, especialmente, à população ou faixa etária mais 

vulnerável ou em situações de risco, com a finalidade de promover e recuperar a 

saúde, além de prevenir as doenças (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, o Ministério de Saúde, cria em 1994 a Estratégia de Saúde da 

Família – ESF – visando reorientar o modelo assistencial vigente, tendo como 

objetivos instituir ações de promoção e recuperação da saúde dos indivíduos e de 

suas famílias, de acordo com a realidade socioeconômica, demográfica e 

epidemiológica, ao evidenciar os problemas de saúde e as situações de risco, 

preconizando uma assistência integral e contínua (MATTEI; TAGLIARI; MORRETO, 

2005).  

Reafirmando o conceito dos autores acima citados, a Estratégia Saúde da 

Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia 

de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

 

Neste sentido, a ESF proporcionou maior proximidade dos profissionais de 
saúde com as famílias, os quais passaram a interagir no meio em que 
vivem, ou seja, nas associações de bairros, igrejas, entidades/instituições, 
escolas, grupos, áreas de lazer, enfim, por possuir uma área de assistência 
pré-estabelecida, tornam-se efetivos essas interações, estabelecendo 
vínculos afetivos entre equipe multiprofissional, a comunidade, entidades, e 
principalmente com as famílias, possibilitando o acompanhamento contínuo 
nas alterações das condições de vida e saúde desta sociedade. (NEITZKE; 
ZANATTA; ARGENTA, 2012, p.167). 
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5.2 Atenção Primária à Saúde 
 
 

[...] A Atenção Primária à Saúde (APS), tem-se apresentado como uma 
estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de 
forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das 
necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e 
curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. Esse 
enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações das 
propostas e experiências que se convencionaram chamar de APS (MATTA; 

MOROSINI, 2009, p.34).  

 
De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

A declaração da Alma-Ata quanto à organização da APS propõe aos serviços 

locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população baseados 

numa perspectiva de interdisciplinaridades com a participação de médicos, 

enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação 

social na gestão e controle de suas atividades (MATA; MOROSINI, 2009) 

Ainda na Declaração da Alma-Ata recomenda ações mínimas, mas 

importantes para o desenvolvimento das APS: 

- Educação em saúde voltada para a prevenção e proteção;  

- Distribuição de alimentos e nutrição apropriada;  

- Tratamento de água e saneamento;  

- Saúde materno-infantil;  

- Planejamento familiar;  

- Imunização;  

- Prevenção e controle de doenças endêmicas; 

- Tratamento de doenças e lesões comuns; 

- Fornecimento de medicamentos essenciais. 

Apesar de as metas de Alma-Ata jamais terem sido alcançadas plenamente, a 

APS tornou-se uma referencia fundamental para as reformas sanitárias ocorridas em 

diversos países nos anos 80 e 90. 
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[...] No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando 
o Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à 
Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir 
de um sistema universal e integrado de atenção à saúde, tornando-se o 
contato prioritário da população com o sistema de saúde. (BRASIL, 2012, 
p.35) 

 

De acordo com o Projeto para avaliação externa e censo das Unidades 

Básicas de Saúde, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 

DA ATENÇÃO BÁSICA, 2011, p.7) “a concepção da ABS desenvolveu-se a partir 

dos princípios do SUS, principalmente a universalidade, a descentralização, a 

integralidade e a participação popular”, pode ser confirmado na portaria da Política 

Nacional de Atenção Básica, e no Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) definindo a ABS como: 

 
[...] um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que 
abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É 
desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 
saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 
principio da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, 
vinculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, 
equidade, e participação social (CONASS, 2004, p.7). 

 

A saúde da família no Brasil que tem angariados muitos incentivos financeiros 

para ampliar a cobertura populacional e reorganizar a atenção. A saúde da família 

aprofunda os processos de territorialização e responsabilidade sanitária das equipes 

de saúde. A composição da equipe é um médico generalista, enfermeiro, auxiliares 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde. As atividades desenvolvidas são 

referência de cuidados para a população adscrita, com um número definido de 

domicílios e famílias assistidos por equipe (CONASS, 2004). 

Para Marta e Morosini (2009, p.8) os desafios continuam e mostram a 

importância de articular, 

 
[...] as estratégias de acesso aos demais níveis de atenção à saúde, de 
forma a garantir o principio da integralidade, assim como a necessidade 
permanente de ajuste das ações e serviços locais de saúde”, com o objetivo 
de apreender as necessidades de saúde da população e à superação das 
iniqüidades entre as regiões do país. 
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5.3 A escola como espaço de promoção da saúde 

 

“A escola é um espaço dito privilegiado para se desenvolver ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde está contido na publicação: Ações de 

educação e saúde na escola” (BRASIL, 2014, p.8). 

No entendimento de Ferreira et al.(2012) existe uma relação deste espaço 

com a qualidade de vida e a garantia dos direitos humanos, a escola se torna um 

espaço produtivo, onde há uma apropriação do conhecimento sobre esses direitos, 

principalmente quando neste espaço se propõe à formação de sujeitos sociais 

críticos e construtores de conhecimento. 

No Caderno do Gestor, o PSE, (Brasil, 2015, p.8) aborda: 

 

[...] As ações do PSE, em todas as dimensões, devem estar inseridas no 
projeto político-pedagógico da escola, levando-se em consideração o 
respeito à competência político-executiva dos estados e municípios, à 
diversidade sociocultural das diferentes regiões do País e à autonomia dos 
educadores e das equipes pedagógicas. 
 
 

Ainda relata que trabalho de promoção da saúde não deve acontecer apenas 

com os estudantes, mas também com os docentes e demais funcionários, e precisa 

ter como ponto de partida “o que eles sabem” e “o que eles podem fazer”. 

 

É preciso desenvolver, em cada um, a capacidade de interpretar o cotidiano 
e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados 
para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, profissionais de Saúde 
e de Educação devem assumir uma atitude permanente de 
emponderamento dos princípios básicos de promoção da saúde por parte 
dos educandos, professores e funcionários das escolas (BRASIL, 2015, 
p.8). 
 

Assim, dos profissionais de saúde e de educação esperam-se que, no 

desempenho das suas funções, assumam uma atitude de promoção da saúde, 

desempenhando um papel importante na percepção e construção da cidadania por 

meio do acesso às políticas públicas (PORTUGAL, 2006; DEMARZO; AQUILANTE, 

2008). 

O indicativo da participação e corresponsabilidade também em uma diretriz 

das Políticas públicas de Educação. A Declaração de Cochabamba realizada na 

Bolívia em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
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a Cultura (UNESCO), afirma que é necessário assegurar e incentivar as ações 

intersetoriais. Por meio de Portaria Interministerial entre o Ministério da Educação 

(MEC) e o Ministério da Saúde (MS), foi formada a Câmara Intersetorial com o 

propósito de elaborar diretrizes para subsidiar a Política Nacional de Educação em 

Saúde na Escola (UNESCO, 2001). 

Para a concretização deste Interministério, o MEC e o MS estabeleceram o 

Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por decreto presidencial nº 6.286, de 05 

de dezembro de 2007, na expectativa de gerar ações de atenção integral à saúde de 

estudantes da educação básica pública brasileira, no espaço das escolas e/ou 

unidades básicas de saúde (UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS), realizadas 

pelas equipes de Saúde da Família – ESF (BRASIL, 2007). 

 

5.4 Programa Saúde na Escola (PSE) 

 

O PSE foi instituído em 2007, no âmbito da intersetorialidade dos Ministérios 

da Educação e da Saúde, para fim de contribuição da formação integral de 

estudantes da rede pública por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 

saúde, tendo como objetivo promover a saúde e prevenir agravos, articular a rede 

pública de educação e saúde para ampliar o alcance das ações destes âmbitos para 

os estudantes e suas famílias, combater as vulnerabilidades do campo da saúde que 

possam comprometer o desenvolvimento escolar, dentre outros objetivos (BRASIL, 

2009). 

O Programa articula as ações do SUS (Sistema Único de Saúde) às ações 

das redes de educação básica pública, ampliando o alcance de suas ações aos 

estudantes, sejam eles crianças, adolescentes e jovens adultos do ensino básico 

estejam eles enquadrados na educação infantil, ensino fundamental e médio e 

inclusive na educação profissional e tecnológica e na educação de jovens e adultos 

(EJA), bem como suas famílias, com intuito de otimizar a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis, assim contribuindo para condições de 

formação integral de educandos, de sistema de tensão social, com foco na 

promoção da cidadania e nos direitos humanos, além de fortalecer o enfrentamento 

das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno 

desenvolvimento escolar e fomentar a comunicação entre escolas e unidades de 
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saúde, assegurando e fortalecendo a participação comunitária nas políticas de 

educação básica e saúde, nos três níveis de governo (FERREIRA et al., 2012). 

O PSE vem com o objetivo de promover o desenvolvimento adequado desde 

a infância, criando hábitos saudáveis e realizando ações de educação, promoção, 

prevenção em saúde, promoção da cultura da paz, fomentando a construção do 

sentimento de pertencimento mútuo com a escola, comunidade, agente e 

equipamentos públicos e com isto avançar na construção da autonomia, 

emancipação e cidadania no território otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis, articular as redes e ações do SUS, com a 

socialização dos saberes, garantindo assim os direitos humanos, evitando a 

violência e melhorando a convivência com o outro e suas diferenças, contribuindo no 

fortalecimento das ações e perspectiva do desenvolvimento integral (BRASIL, 2009). 

Será implementado pelos municípios que tiverem interesse, aqueles que já 

tiverem implantado a Equipe de Saúde na Família, como pré-requisito da Política 

Nacional de Atenção Básica articulando Estado e o Distrito Federal. Dessa forma, o 

sucesso de implementação desta política, depende do compromisso e articulação de 

todas as esferas de governo, pois se trata de uma estratégia de integração da saúde 

e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas 

públicas brasileiras (BRASIL, 2008). 

Por este motivo, a proposta do PSE é centrada na gestão compartilhada por 

meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), onde o planejamento, execução, 

monitoramento e a avaliação das ações são realizados em conjunto. Para isto, os 

GTI devem ser compostos, por, pelo menos, um representante da Secretaria de 

Saúde e um da Secretaria de Educação e, facultativamente, por outros 

representantes locais de políticas publicas e/ou movimentos sociais, assim como 

pelos educandos (BRASIL, 2012). 

Cabe ao Estado, auxiliar a integração de planejamento das ações do 

programa nos municípios entre o SUS e a rede de educação pública básica, bem 

como atuar na educação permanente dos profissionais de saúde e da educação 

básica para implementação das ações do PSE. Também cabe apoiar os gestores 

municipais na articulação, planejamento e implementação das ações do PSE, 

monitorar e avaliar o programa, e por fim, indicar a participação de representação 

das Secretarias Estaduais e de Educação nos Grupos de Trabalho Intersetoriais dos 

municípios (BRASIL, 2012). 
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Quanto ao município a sua função é criar o Grupo de Trabalho Intersetorial 

(GTI) para elaboração e implementação do projeto, facilitar a incorporação dos 

temas contemplados no PSE nos projetos político-pedagógicos das escolas e fazer 

com que haja articulação e planejamento entre as equipes das escolas e das 

Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família, para divulgar o projeto local do PSE 

às instancias de controle social e fiscal para acompanhamento de sua execução 

(BRASIL, 2012). 

O financiamento, por sua vez fica a cargo do Ministério da Saúde: 

 
[...] Incentivo PSE – Repasse fundo a fundo na modalidade PAB variável, 
compondo o Bloco de Financiamento da AB – Pacto pela Saúde, onde cada 
ESF receberá um adicional a partir da adesão e inicio das ações do PSE. O 
valor dos recursos financeiros referentes à adesão ao PSE corresponde a 
uma parcela extra do incentivo mensal às ESF que atuam nesse Programa 
(mun. Até 50 mil hab: R$ 10.050,00 e acima de 50 mil: 6.700 p/esf). 
Recebimento de Kits Educação e Saúde PSE, publicação de materiais 
didáticos – livros, agendas, cadernos, fitas de vídeo e DVD, meios para 
inclusão dos temas da Saúde nos projetos político-pedagógicos das escolas 
(CNM, 2013.p. 35 e 36). 
 

Os recursos são transferidos do Fundo Nacional de Saúde – FNS aos Fundos 

de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal e devem fazer parte do Componente 

Variável do Bloco de Financiamento da Atenção Básica. 

 

5.5 Programa Saúde na Escola (PSE): entraves e perspectivas 

 

O Programa Saúde na Escola ainda é um desafio para profissionais e 

gestores, devido à complexidade da proposta e pelas amplas demandas 

desempenhadas nos setores da saúde e educação (SOUZA; ESPERIDIÃO; 

MEDINA, 2017). 

A principal dificuldade encontrada em uma política intersetorial, por sua vez, 

surge na medida em que parte significativa dos representantes setoriais traz para os 

diferentes espaços de negociação uma agenda definida. Para a promoção da saúde 

na escola, os principais desafios descritos pelo Ministério da Saúde são:  

- A interação com ensino de competência para a vida em todos os níveis 

escolares;  

- A instrumentalização técnica dos professores e funcionários das escolas e 

dos profissionais da ESF para apoiar e fortalecer as iniciativas; 

- A identificação e a vigilância de práticas de risco;  
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- O monitoramento e a avaliação da efetividade das iniciativas, para melhorar 

o compromisso das escolas com a promoção da saúde de seus alunos, professores 

e outros membros da comunidade escolar (BRASIL, 2006). 

Quanto aos recursos financeiros desta política intersetorial em questão, 

Ferreira et al. (2012), ressalta que sendo um programa intersetorial, é contraditório 

que as portarias sobre os recursos financeiros sejam emitidas apenas pelo MS, e 

que somente este financie a adesão e provimento ao PSE, justificando, que o MEC 

não participa com recursos financeiros para estes fins, mas para o fornecimento do 

material para implementação das ações do Programa, mas isto não esta explícito em 

nenhum dos decretos. 

Moll (2008) menciona que o MEC, por meio do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) adapta os objetivos educacionais de acordo com a oferta de 

políticas públicas. Para tanto, o mesmo acredita que ao introduzir a temática da 

saúde em seu Plano Político Pedagógico – PPP, a escola promove ações 

educativas em saúde que conduzem reflexão sobre o que é ter uma vida saudável, 

com base nas condições que estão fora do ambiente escolar, tais como moradia, 

trabalho, educação, alimentação, acesso aos serviços de saúde, lazer, na força 

organizacional das comunidades e nas suas decisões políticas, dentre outros. 

Casemiro, Fonseca e Secco (2014) relatam que um dos maiores desafios na 

estratégia de promoção de saúde nas escolas é a definição de papéis no 

planejamento e execução de programas e ainda a aceitação e vivencia de saúde no 

seu conceito ampliado. Uma boa estratégia para atingir o objetivo proposto é inserir 

o PSE, como parte no projeto político pedagógico (PPP) da escola, que é onde se 

define os objetivos, planos, metas e caminhos a seguir e aspirações a realizar. O 

PPP se trata de uma ferramenta de planejamento e avaliação que todos os membros 

das equipes gestoras e pedagógica consulta a cada tomada de decisão, sua 

elaboração envolve toda comunidade escolar inclusive representante de pais e 

alunos, e é revisado pela secretaria de educação a fim de avaliar suas implicações 

legais.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “deficiência na implantação e 

execução do Programa Saúde na Escola (PSE)”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

“Descrever um problema é caracterizá-lo para saber a sua dimensão e o que 

ele representa na realidade. Deve identificar o que caracteriza o problema inclusive 

sua quantificação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 56). 

Certifica-se que, na comunidade onde atuo 100% das escolas abrangidas 

pelo Programa Saúde na Escola (PSE) comprovam ter deficiência na implantação e 

execução do programa. As escolas relatam que conhecem o programa, mas ao ser 

realizado nas instituições as ações não são concretas e nem eficientes.  

Também questionaram sobre a formação inadequada dos profissionais da 

saúde ao lidar com a comunidade escolar, em principal, os educandos, sabemos que 

lidar com esse público na área da saúde é totalmente diferente do lidar com o 

mesmo público dentro da instituição escolar. 

As escolas, em unanimidade, concordam que as metodologias utilizadas são 

descontextualizadas, o método que se aplica em uma determinada comunidade, não 

quer dizer que vai dar certo em outra comunidade que tenha uma realidade 

totalmente diferente. É preciso adequar as metodologias a cada realidade. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Para Campos, Faria e Santos (2010, p. 63) explicar é entender a gênese do 

problema que se pretende enfrentar a partir da identificação das suas causas. 

“Geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas”. 

Diante desse pensamento é necessário conhecermos bem o que concerne o 

Programa Saúde na Escola (PSE). 

A explicação deste problema perpassa por questões sociais, políticas, 

econômicas, organizacionais e culturais. A falta de planejamento e diálogo entre as 
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partes envolvidas neste processo apresenta resultados negativos para as ações do 

PSE. 

O desinteresse dos pais dos alunos frente às ações desenvolvidas pelo PSE, 

formação inadequada dos profissionais ao lidar com a comunidade escolar e 

metodologias utilizadas descontextualizadas, fazem com que os objetivos do PSE 

não sejam alcançados. 

Socialmente, a população da comunidade ao qual pertencem as referidas 

escolas em estudo é de classe baixa, sua renda gira em torno dos programas do 

governo como, Bolsa Escola e Bolsa Família. Os mesmos, em sua maioria, são 

acomodados e não se interessam em buscar informações sobre seus direitos e 

deveres. 

Politicamente a mobilização de todos os atores é preciso, equipe da saúde, 

professores, pais, toda a comunidade escolar e também a articulação Inter setorial 

com, assistente social, psicólogo, conselho tutelar e demais que forem necessários. 

Temos uma teia, um todo complexo, que só terá resultado se todos trabalharem 

juntos em busca de um único objetivo. 

Economicamente, muitas vezes ao adentrar na realidade dos indivíduos da 

comunidade, nos deparamos com situações que vai além do nosso planejamento, e 

muita das vezes está fora do nosso orçamento. Assim é essencial que se tenha um 

recurso financeiro reserva para despesas eventuais. 

Para a questão organizacional é necessário que no início do ano letivo os 

indivíduos da saúde estabeleçam junto com a escola um planejamento, onde no 

cronograma escolar terá datas previstas para a realização do programa durante todo 

o ano letivo. Isso evitará que haja contratempos, pois as atividades da escola devem 

estar compatíveis com as atividades do programa, onde o aluno não seja 

prejudicado ao se ausentar da sala para se dedicar as ações do PSE.  

Outro ponto importante é sobre a seleção dos profissionais da saúde que irão 

atuar nas instituições escolares. É intrínseco selecionar profissionais que 

compreendam este universo, onde temos seres diversos, cada um com sua 

personalidade, dentro de um mesmo espaço. Todos devem ser tratados igualmente, 

mas cada um na sua individualidade. 

Culturalmente a comunidade em geral apenas procura a Unidade Básica de 

Saúde para remediar, ou seja, eles não possuem o hábito da prevenção, de ir 

regulamente ao médico, de fazer exames periodicamente. 
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6.3 Seleção dos nós críticos 

 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010, p.60) as causas mais importantes no 

desencadeamento do problema são conhecidas como nós críticos e devem ser 

enfrentadas pela equipe para solucionar o problema. As causas devem estar “dentro 

do meu espaço de governabilidade, ou, então, o seu enfrentamento tem 

possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando”. 

Foram selecionadas as situações relacionadas com o problema principal que 

nossa equipe tem alguma possibilidade de ação mais direita e que podem ter um 

impacto importante sobre o problema escolhido. 

Diante do problema apresentado foram elencados os “nós críticos” pelas 

instituições de ensino. 

 Formação inadequada dos profissionais ao lidar com a comunidade escolar. 

 Metodologias utilizadas descontextualizadas. 

 O desinteresse dos pais dos alunos frente às ações desenvolvidas pelo PSE. 

 Falta de planejamento onde no cronograma escolar terá datas previstas para 

a realização do programa durante todo o ano letivo. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

Para Campos, Faria e Santos, (2010) a proposta para resolução dos nós 

críticos é composta de operações (ações) estruturadas para enfrentar as causas 

mais importantes do problema selecionado. Para cada nó crítico tem uma ou várias 

operações vem acompanhadas dos resultados esperados, dos produtos e dos 

recursos necessários para sua operacionalização. 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionados ao problema 

“deficiência na implantação e execução do Programa Saúde na Escola (PSE)”, na 

população sob-responsabilidade da Equipe de Saúde da Família do Centro de 

Saúde Jesuíno Saraiva, do município de Divisópolis, estado de Minas Gerais são 

apresentados nos quadros abaixo. 

 

Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionados ao problema “Formação 
inadequada dos profissionais ao lidar com a comunidade escolar”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família do Centro de Saúde Jesuíno Saraiva, 
do município de Divisópolis, estado de Minas Gerais. 
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Nó crítico 1 Formação inadequada dos profissionais ao lidar com a comunidade 
escolar. 

Operação  -Convidar o secretário de saúde, educação e profissionais do NASF 
para participarem da capacitação. 
-Capacitar os professores que vão integrar na equipe de saúde. 
-Capacitar os parceiros da Equipe de Saúde da Família para que 
possam lidar adequadamente com a comunidade escolar. 

Projeto  “Fazendo mais e melhor” 

Resultados 
esperados 

Melhoria na execução do PSE. 

Produtos  Equipe de Saúde e docentes capacitados. 
Sucesso na implantação do PSE. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: organização das agendas. 
Cognitivo: informação sobre o tema. 
Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Recursos críticos Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde e Secretaria de educação; / Indiferentes. 
Médico e enfermeira motivados. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar e discutir o projeto com as Secretarias de Saúde e 
Educação. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico, enfermeira e um representante docente. 

Prazo  Uma semana para a capacitação da equipe e docentes 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Médico, enfermeira e representante docente. 
Serão observados durante o período se os resultados almejados 
estão sendo alcançados. 
Se em caso negativo, toda a equipe se reunirá para adotar novas 
metodologias. 

Fonte: autoria própria 

 
 
Quadro 7 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionados ao problema “Metodologias 
utilizadas descontextualizadas”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família do Centro de Saúde Jesuíno Saraiva, do município de Divisópolis, 
estado de Minas Gerais. 

 
Nó crítico 2 Metodologias utilizadas descontextualizadas. 

Operação  -Convidar um especialista em metodologias pedagógicas da 
Secretária de Saúde/Educação para discutir as metodologias 
mais utilizadas e que dão um resultado imediato neste tipo de 
programa. 
-Convidar o secretário de saúde, educação e profissionais do 
NASF para participarem da capacitação. 
-Utilizar metodologias de acordo com a realidade de cada 
comunidade escolar, contextualizando as informações. 

Projeto  “Realidades múltiplas” 

Resultados esperados Utilização das metodologias mais apropriadas. 

Produtos  Metodologias contextualizadas. 

Recursos necessários Estrutural: organizar a capacitação. 
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Cognitivo: informação sobre o tema. 
Político: apoio para realização da capacitação. 
Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Recursos críticos Estrutural: organizar a capacitação. 
Cognitivo: informação sobre o tema. 
Político: apoio para realização da capacitação. 
Financeiro: para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria de saúde; / Indiferente. 
Secretaria de educação, indiferente. 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o projeto com as Secretarias de Saúde e 
Educação. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico da equipe e enfermeira um representante docente e 
um representante do NASF. 

Prazo  Uma semana para a capacitação. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Serão observados durante o período se os resultados 
almejados estão sendo alcançados. 
Se em caso negativo, toda a equipe se reunirá para adotar 
novas metodologias. 

Fonte: autoria própria 

 
 
Quadro 8 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionados ao problema “O 
desinteresse dos pais dos alunos frente às ações desenvolvidas pelo PSE”, na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família do Centro de Saúde 
Jesuíno Saraiva, do município de Divisópolis, estado de Minas Gerais. 

 
Nó crítico 3 O desinteresse dos pais dos alunos frente às ações 

desenvolvidas pelo PSE. 

Operação  -Convidar os pais, professores, alunos para uma palestra sobrea 
importância do PSE. 
-Discutir os objetivos da PSE. 
-Conscientizar todos os envolvidos (equipe de saúde, pais e 
comunidade escolar) sobre a importância de se realizar por 
completo as ações desenvolvidas pelo PSE. 

Projeto  “Saber e Saúde” 

Resultados 
esperados 

População mais informada sobre as ações desenvolvidas pelo 
PSE. 

Produtos  Todos participantes mais informados e sensibilizados para 
participarem do PSE. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: profissionais para organizar a palestra e convidar o 
palestrante. 
Cognitivo: informação sobre o tema, elaboração e gestão de 
projetos de conscientização sobre as ações desenvolvidas pelo 
PSE. 
Político: articulação intersetorial e mobilização social. 
Financeiro: recurso para impressão de folder. 

Recursos críticos Político: articulação intersetorial e mobilização social. 
Financeiro: financiamento do projeto. 

Controle dos 
recursos críticos 

Ação social; / Favorável. 
Educação; / Favorável. 
Cultura e lazer. / Favorável. 
Associações de bairro; / Favorável. 
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Secretaria de saúde; / Indiferente. 
Medico e enfermeira. 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o projeto com as Secretarias de Saúde e 
Educação. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico da equipe. 

Prazo  Apresentar o projeto em uma semana e finalização em um mês. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Serão observados durante o período se os resultados almejados 
estão sendo alcançados. 
Se em caso negativo, toda a equipe se reunirá para adotar novas 
metodologias. 

Fonte: autoria própria 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O PSE é uma proposta nova, que tem grandes perspectivas de avanço, pois 

ela visa em seus horizontes romper a barreira da setorialidade, para buscar o bem 

estar do indivíduo e da comunidade pertencente a um local específico, por meio da 

promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos e educação em saúde. 

O PSE vem com a missão de ser parceiro da ESF. A proposta é de um 

trabalho em rede que permita a socialização dos saberes. Nesse sentido, o usuário 

será protagonista deste processo contribuindo na formação dos escolares no intuito 

de formar cidadãos responsáveis, participantes e atuantes. De tal forma será 

possível a busca de estratégias para modificar a realidade atual da comunidade. 

Nessa perspectiva, haverá um profissional da saúde mediador que fará o elo 

entre os parceiros, visando a intersetorialidade, e propondo caminhos, procurando 

motivar, zelar e incentivar para a viabilização das ações, além de responsabilizar 

pela consolidação e entrega dos dados para todos os envolvidos. 

Assim, para que haja uma ação de intersetorialidade é indispensável a 

interseção comum de diferentes setores, de forma que haja um planejamento coeso 

para enfrentar um problema que seja em comum dos Ministérios envolvidos, isto, 

obviamente decorre obrigatoriamente de poderes já estabelecidos, onde 

consequentemente encontramos as maiores barreiras para a execução destas 

políticas, pois obviamente, as soluções acabam sendo pontuais para os setores de 

forma individualizada. 

Conforme recomenda o PSE, as equipes de saúde da família deverão realizar 

visitas periódicas às escolas, visando avaliar as condições de saúde dos educandos, 

proporcionando, dessa forma, o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, 

conforme as necessidades locais. Para todo e qualquer programa, em especial ao 

que tratamos (PSE) a proposta é ampliar o debate e expor novas possibilidades de 

encontros entre as políticas, principalmente entre os interessados, tais como 

gestores escolares e gestores das Unidades Básicas de Saúde e toda a população 

que tem direito a este programa, vislumbrando a quebra dos limites e barreiras na 

execução e implementação. 

Em suma espera-se que este plano traga a orientação necessária para a 

equipe de saúde da família, sendo mediadora entre os parceiros, visando uma 

formação ampla para a cidadania, promovendo a articulação de saberes e a 
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participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral ao tratar a 

saúde e educação de forma integral, fortalecendo atitudes que melhorem as 

condições de saúde e vida. 
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