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RESUMO 
 
O presente estudo visa à análise da implantação do Programa Saúde na Escola 
(PSE) na cidade Entre Folhas/MG, a fim de expor os objetivos do PSE, os aspectos 
facilitadores e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde, 
apresentando um plano de ação cujo principal objetivo é solucionar os problemas 
apresentados. Objetivo: Sensibilizar a equipe da Estratégia Saúde da Família quanto 
às ações do Programa Saúde na Escola no município de Entre Folhas. Metodologia: 
Foi realizada uma busca sistematizada na literatura, no período de 2004 a 2014, 
utilizando sites de busca, como: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de 
Dados de Enfermagem (BDENF), edições do Ministério da Saúde e outros. Foram 
utilizados os seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família (ESF), Programa 
Saúde na Escola (PSE).   Para elaboração do plano de intervenção foram utilizados 
os conceitos relativos ao Planejamento Estratégico Situacional (PES). Compreende-
se a partir da experiência vivenciada que trabalhar de forma intersetorial – saúde e 
educação - bem como colocar em prática estratégias educativas que vão além das 
fornecidas em Unidades de Saúde, ampliam as possibilidades de melhoria da 
assistência prestada pela equipe do ESF, além de dar maior visibilidade às 
atividades desenvolvidas na atenção primária. O envolvimento da equipe faz-se 
necessário devido ao elo que estes profissionais interfazem com a comunidade, 
envolvendo-a nas ações de saúde escolar, além de participar das ações de 
promoção da saúde em conjunto com os demais profissionais da equipe, atendendo 
o escolar de forma integral. Para que as ações do PSE sejam desenvolvidas de 
forma adequada é necessário que os integrantes da equipe tenham conhecimento 
acerca das ações a serem desenvolvidas, com contínua reflexão acerca do processo 
de trabalho envolvendo sua atuação frente ao programa.  
 
Palavras-chave: Programa Saúde na Escola – Intersetorialidade – Formação da 
Equipe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The present study aims to analyze the implantation of the Health in School Program 
(HSP) in the city of Entre Folhas/MG, with the purpose of exposing the goals of 
(HSP), the enabling aspects and the difficulties faced by the health professionals, 
presenting an action plan, whose main goal is to solve the problems presented. Goal: 
to sensitize the Family Heatlh Strategy crew as far as the Health in School Program 
actions in the city of Entre Folhas/MG are concerned. Methodology: there has been 
done a systemized search in the literature, in the period from 2004 to 2014, using 
search websites such as: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Latin-American 
and Caribbean Literature in the Health Sciences (LILACS), Nursing Database 
(BDENF), Health Ministry editions amongst others. The following descriptors were 
used: Family Health Strategy (FHS) and Health in School Program (HSP). In order to 
elaborate the intervention plan, there has been used concepts concerning the 
Situation Strategic Planning (SSP). It is understood that throughout the experience of 
working in an intersectorial way – health and education, as well as implementing the 
educational strategies that go beyond the ones provided in the Health Units, the 
possibilities of enhancing the assistance given by the Family Health Strategy are 
widen, besides giving more visibility to the activities developed in the primary care. 
The involvement of the team becomes necessary due to the bond that those 
professionals intertwine with the community, involving them in the school healthcare 
actions, as well as participating in the health promotion actions alongside the other 
professionals in the team, assisting the scholar in a complete way. In order for the 
HSP actions are developed in a proper manner, it is necessary that the team 
members have knowledge as far as the actions to be developed go, with continuous 
reflection as to what the work process involving his or her actuation ahead of the 
program. 
 
Keywords: Health in School Program – Intersectoriality – Team building  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1781 iniciam-se as explorações de um território que recebe o nome de 

Entre Folhas, por haver um córrego coberto de folhas que corria entre as matas. 

Entre Folhas, situado num pequeno vale dessa localidade, possui uma das histórias 

mais ricas da região (IBGE, 2010).  

Sede da Intendência do Império, a localidade, por força e influência política 

dos coronéis, que agiam em defesa de interesses próprios, teve seu 

desenvolvimento tolhido, sendo obrigado a percorrer o caminho inverso ao progresso 

(IBGE, 2010).  

Pelos idos de 1900 a promissora Intendência do Império foi destituída de sua 

importante e influente posição que mantinha sob sua dependência, diversas 

localidades vizinhas da região, inclusive Caratinga, na época enquadrada como 

distrito de Entre Folhas (IBGE, 2010).  

Com a mudança trazida pela nomeação e transferência da sede municipal 

para Caratinga, com participação direta de João Pinheiro, então recentemente eleito 

governante do Estado, Entre Folhas inicia uma era de decadência, e o povo assiste 

à queda econômica da promissora localidade (IBGE, 2010).  

Estruturada para vivenciar uma época de progresso, Entre Folhas possuía, 

dentre outras grandes obras, um hospital que prestava atendimento qualificado a 

toda a região (IBGE, 2010).   

Apesar de todo seu arquivo histórico, com datas anteriores a 1920, mantidos 

na igreja da matriz, terem sido queimados em incêndio acidental, as marcas 

históricas de Entre Folhas permanecem ainda, nos dias de hoje, estampadas nos 

casarões centenários espalhados por toda a cidade (IBGE, 2010).  

A cidade de Entre Folhas localiza-se na região leste de Minas Gerais, à 272 

Km de Belo Horizonte. Sua área territorial é de 85,209 km² diversificado em um 

relevo montanhoso e acidentado, tendo uma pequena parte plana. Sua vegetação é 

formada por pastagens e resquícios de florestas. O clima é tropical, sendo seco no 

inverno e úmido no verão (IBGE, 2010).  

A hidrografia de Entre Folhas é formada pelo córrego sub afluente do Rio 

Doce, que deu nome à cidade e pequenos córregos que nele deságuam (IBGE, 

2010). 



11 
 

As principais atividades econômicas são: agropecuária, com destaque para a 

produção de café e hortifrutigranjeiras. (IBGE, 2010). 

A cidade conta com infraestrutura básica, possuindo uma agência bancária, 

três correspondentes bancários, uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio, cinco escolas municipais e um Centro de Educação Infantil – creche (IBGE, 

2010).  

Quanto à religião o município conta com igreja católica, evangélica e não 

possui centro espírita (IBGE, 2010).  

O município possui ainda, escritório da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA), localizada na entrada do município.  

A porcentagem de abastecimento de água tratada à qual o município tem 

acesso é de 72,20%, sendo responsabilidade da COPASA-MG, a realização as 

seguintes etapas: captação, adução, estação de tratamento, reservação, redes de 

distribuição, ligações domiciliares contando com a fluoretação e cloração.  

No tocante à infraestrutura das vias urbanas, 90% (noventa por cento) do 

município possui ruas asfaltadas (IBGE, 2010).  

A central de energia elétrica tem sua sede em Caratinga, a mesma é 

fornecida através da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

Ainda conta-se com cartório de Registro Civil, uma Rádio Comunitária, 

Biblioteca Municipal, Telecentros, um comércio ativo, repetidores de TV, Laboratório 

de Análise Clínicas, entre outros (IBGE, 2010). 

A população possui renda média de um salário mínimo/comercial, devido à 

maioria da população trabalhar no comércio e a outra parte ser aposentado ou 

pensionista (IBGE, 2010).  

 O recolhimento de esgoto por rede pública 72,59% do esgoto é coletado, 

porém não há o tratamento do mesmo, sendo muitas vezes direcionado ao rio da 

cidade, assim, ampliando o índice de contaminação das águas, fazendo com que 

haja a necessidade de uma maior concentração de dejetos, influenciando no 

tratamento da água (IBGE, 2010). 

A maioria da população reside em casas de alvenaria, com água tratada, 

coleta de lixo e presença de sistema de esgoto. A população em geral, vive com a 

renda mensal obtida através emprego, complementando a renda com programas do 

governo (IBGE, 2010).  
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Uma parcela dos habitantes obtém sua renda através da agricultura e 

pecuária. O meio de comunicação mais usado é o rádio e a televisão, o meio de 

transporte predominante é através de ônibus e veículos automotores (IBGE, 2010). 

Residem no município aproximadamente 5.175 pessoas, sendo em média 

1554 famílias no total. Destas 2.570 são homens e 2.605 mulheres. A maioria da 

população reside em área urbana (75,15%), concentrando-se em maior número 

jovens de 20 à 39 anos (1153) seguido de idosos, maiores de 60 anos (576). Já na 

zona rural, a faixa etária de destaque é coincidente com a urbana, apresenta 385 

habitantes entre 20 à 39 anos (IBGE, 2010).  

Porém, quanto aos menores de um ano, a zona rural apresenta maior 

população. O que mostra que a cidade possui um número maior de pessoas com 

capacidade para trabalhar e prover os recursos necessários para a sobrevivência 

(IBGE, 2010). 

O índice de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) se propõe a verificar o 

grau de desenvolvimento de um país utilizando não apenas a renda per capita, mas 

também outros indicadores de desempenho (Scarpin e Slomski, 2007). 

A última taxa do IDH municipal de que se tem informação é do ano de 2010, 

representada por 0,634 (IBGE, 2010).  

Tem-se também o Índice de Gini que representa o coeficiente de 

concentração ou desigualdade. Este instrumento tem como finalidade mensurar os 

níveis de pobreza de determinada região em questão, realizando uma comparação 

entre o rendimento de ricos e pobres. Quanto mais próximo do algarismo 1, maior é 

o grau de pobreza (Campos et al, 2012). 

O índice municipal gira em média de 0,39 número que se aproxima da metade 

do total usado como coeficiente, colocando a população como habitantes que não 

encontram-se em elevados níveis de pobreza, porém, se analisar a questão do limite 

superior, veremos a aproximação cada vez maior em relação à pobreza, fato que 

colabora com algumas situações encontradas no município (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2010). 

A população residente alfabetizada é de 4.189 habitantes, levando em 

consideração todos os níveis escolares (IBGE, 2010). A maioria da população 

entrefolhense morre de doenças relacionadas ao aparelho circulatório (Prefeitura 

Municipal de Entre Folhas, 2014).  
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 Dos habitantes do município, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

somam 90,6%, levando em consideração as famílias cadastradas pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS).  

 A cidade é dotada de uma Unidade Básica de Saúde municipal, localizada à 

Rua Doutor Maninho, n.º 12 Centro, Entre Folhas – Minas Gerais que oferece 

população atendimentos como: consultas médicas de clinica geral e consulta 

especializada em: pediatra, psiquiatra e cardiologista (CNES, 2014).  

A Estratégia Saúde da Família é composta por duas equipes, sendo: Equipe 

Verde Vida – ESFSB-MI (Equipe Saúde da Família com Saúde Bucal – Modalidade 

I), criada para contemplar a zona rural em 27/04/2005; e Equipe Folha Viva – 

ESFSB-MII (Equipe Saúde da Família com Saúde Bucal – Modalidade II), 

implantada em 14/12/2003, contemplando a Zona Urbana (CNES, 2014). 

A Estratégia Saúde da Família é composta por duas equipes, sendo: Equipe 

Verde Vida – ESFSB-MI (Equipe Saúde da Família com Saúde Bucal – Modalidade 

I) é composta por: um Médico; um Enfermeiro; um Cirurgião Dentista, um Técnico de 

Enfermagem, um ASB (Auxiliar de Saúde Bucal) e Sete ACS’s - Agentes 

Comunitários de Saúde (CNES, 2014).  

Já a Equipe Folha Viva – ESFSB-MII (Equipe Saúde da Família com Saúde 

Bucal – Modalidade II), se compõe de: um Médico, um Enfermeiro, um Cirurgião 

Dentista, um Técnico de Enfermagem, um ASB (Auxiliar de Saúde Bucal), um TSB 

(Técnico de Saúde Bucal) e seis ACS’s - Agentes Comunitários de Saúde (CNES, 

2014).  

As duas equipes encontram-se em funcionamento no mesmo prédio. A 

cobertura é de 100% da população cadastrada (Prefeitura de Entre Folhas/MG). 

Tem-se como apoio o Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF), que 

funciona no mesmo prédio, implantado em 06/08/2008, sendo submetido a 

reestruturação em 01/11/2013 (Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2014).  

A atenção odontológica é desenvolvida nas duas equipes priorizando a faixa 

etária infanto-juvenil e as gestantes. A referência de casos mais complexos é feita 

para o Centro de Especialidades Odontológicas, localizado no município de 

Caratinga (Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2014).  

O município não conta com a presença de hospital, suas internações são 

realizadas nos municípios vizinhos, em sua maioria na cidade de Caratinga.  
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A Gerência Regional de Saúde localiza-se no município de Coronel 

Fabriciano. Já Ipatinga e Muriaé prestam o atendimento de Alta Complexidade-   

Hospital Márcio Cunha (HMC) e o Centro de Oncologia e Radioisótopos e 

Referencia em Tratamento Oncológico - Fundação Cristhiano Varella (COR) 

(Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2014). 

Os exames de patologia clínica são solicitados pelas UBSs, coletados e 

realizados pelo laboratório credenciado, que realiza os exames de bioquímica,  

microbiologia, hormônios, urinálise, parasitológico, entre outros (Prefeitura Municipal 

de Entre Folhas, 2014).  

A maioria deles, realizados no município de Caratinga. Exames de radiologia 

são feitos em serviços de prestadores credenciados pelo SUS (Prefeitura Municipal 

de Entre Folhas, 2014).  

Em relação aos pacientes portadores ou suspeitos de apresentarem 

neoplasias, são devidamente encaminhados para Muriaé, para o Centro de 

Oncologia do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e quando necessário, para a 

capital Mineira, Belo Horizonte.  

Quanto ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que visa tratamento médico à 

portadores de doenças não tratáveis no município é referenciado em sua maioria 

para Belo Horizonte (Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2014).  

O município também conta com CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) 

e o CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas), com elevado 

número de assistidos/internos, devido à grande incidência de casos de pacientes 

com transtornos mentais e usuários de drogas (Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 

2014).  

Tem–se ainda o atendimento do CRAS - Centro de Referência da Assistência 

Social, Conselho Tutelar e FUNASA - Fundação Nacional de Saúde (Prefeitura 

Municipal de Entre Folhas, 2014).  

O número de profissionais que desempenham seu papel vinculado com o 

sistema de saúde totaliza 61 funcionários, montante obtido a partir da somatória dos 

bolsistas, a maioria deles são profissionais de contrato por prazo determinado (24 

funcionários), seguidos por 22 profissionais em regime estatutário, nove 

concursados, um por contrato informal, dois por cargo comissionado, sendo um 

cedido e um não cedido, por fim, três bolsistas do PROVAB (Programa de 

Valorização à Atenção Básica): um médico e dois enfermeiras (CNES, 2014).  



15 
 

A carga horária em sua maioria gira em torno das 40 horas semanais, tendo 

especificidades para os bolsistas que em contrato é deliberada 32 horas de trabalho 

nas instituições de saúde e 8 horas direcionadas a estudo, quesitos obrigatórios 

para a participação do programa. A carga horária depende da função exercida 

(Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2014).  

Os profissionais alocados na ESF perfazem uma carga horária de 8 horas 

diárias compreendidas entre 07:00 às 16:00 horas, já os profissionais do setor 

administrativo da saúde e ocupantes de cargos no Centro de Saúde, realizam em 

sua maioria, o horário de 08:00 às 17:00 horas.  

No ano de 2012, foi incorporado também no município de Entre Folhas o 

Programa Saúde na Escola (PSE), que visa à integração da saúde e educação para 

o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras 

(BRASIL, 2012). 

Este programa foi pactuado pelas Secretárias de Saúde e Educação no 

município, contemplando toda rede municipal e estadual de ensino (BRASIL, 2012). 

No entanto, para uma melhor operacionalização, a administração municipal, 

por meio de suas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, deveria ter 

promovido um seminário para expor a finalidade do PSE e como ele funciona, 

enfocando a importância da parceria entre escola, professores, coordenadores, 

equipes da ESF rurais e urbanos e a comunidade. 

Percebeu-se a partir do diagnóstico situacional realizado junto com a Equipe 

Saúde da Família, que teve como objetivo traçar o perfil da área e realizar 

levantamento das demandas e necessidades de saúde do local, ainda como 

incipiente o conhecimento dos profissionais de saúde acerca do PSE.  

Essa realidade acarreta dificuldades em sua operacionalização, conforme 

proposto. Muitos profissionais verbalizaram não compreenderem quais objetivos do 

programa e como poderiam se envolver para efetivá-lo. Outros consideraram apenas 

como mais uma atribuição.  

Dessa forma, pretende-se neste estudo abordar a problemática do PSE no 

município de Entre Folhas, Minas Gerais, tendo como proposta sensibilizar a equipe 

ESF da importância de participação de todos no PSE por meio de capacitação e 

apresentação das atribuições de cada profissional.  

Reconhece-se que a relação entre os profissionais de saúde e educação 

ainda é limitada, sendo a proposta do PSE uma oportunidade para estabelecer e 
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manter um vínculo pautado na corresponsabilidade e em uma postura de confiança 

intersetores. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A relevância do estudo ora empreendido se evidencia na medida em que a 

viabilidade do Programa Saúde na Escola (PSE) se alicerça primeiramente na 

adesão e comprometimento dos próprios profissionais envolvidos. 

Conforme se observou da análise realizada no Município de Entre Folhas/MG, 

o pouco envolvimento dos profissionais responsáveis, bem como a ausência de 

capacitação da equipe da Estratégia Saúde da Família são fatores que implicam em 

pouca efetividade no tocante ao atingimento dos objetivos do PSE. 

A criação do Programa Saúde na Escola tem como fundamental objetivo a 

prevenção por meio da educação e da orientação dos alunos, pautando-se no 

entendimento de que os educandos são seres humanos em delicado estágio de 

desenvolvimento e devem ser compreendidos na sua complexidade, de modo que o 

enfoque passa a ser a garantia de saúde de um modo integral e não apenas 

centralizado no combate a doenças. 

E, nessa seara, faz-se necessário intervir, a fim de que os principais 

interessados, isto é, as crianças e adolescentes destinatários do programa 

obtenham os benefícios esperados. 

Para que isso aconteça, é necessário que seja dada a devida importância à 

capacitação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família, a fim de que estes 

colaborem efetivamente com a equipe do PSE, de modo a dar efetividade ao 

referido programa. 
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3. OBJETIVO 
 

Sensibilizar a equipe da Estratégia Saúde da Família quanto às ações do 

Programa Saúde na Escola no município de Entre Folhas. 
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4. METODOLOGIA 
 

 Foi realizada uma busca sistematizada na literatura, utilizando sites de busca, 

como: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), 

edições do Ministério da Saúde e outros.  

 A busca foi realizada compreendendo o período de 2004 a 2014, utilizando-se 

os seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família (ESF), Programa Saúde na 

Escola (PSE).    

Para elaboração do plano de intervenção foram utilizados os conceitos 

relativos ao Planejamento Estratégico Situacional (PES), conforme proposto pela na 

disciplina Planejamento e Avaliação em Saúde.  

Os dados utilizados na realização do diagnóstico situacional foram utilizados 

na construção do plano de ação, tendo como referência os dez passos propostos no 

Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde e que nortearam todo o 

processo (CAMPOS, 2010).  
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5. REVISAO DE LITERATURA  

 

Instituído pelo Decreto nº 6.286/2007, o Programa Saúde na Escola (PSE) é 

resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação e tem como 

objetivos promover a saúde, com ênfase na prevenção de agravos à saúde, por 

meio de ações articuladas nos setores da saúde bem como da educação 

(SANTIAGO et al, 2012). 

 Tais ações buscam a formação integral dos estudantes da rede básica, 

aproveitando o espaço escolar e seus recursos a fim de fortalecer o enfrentamento 

das vulnerabilidades dessa clientela, incentivando a participação comunitária 

(SANTIAGO et al, 2012).  

Isso porque, há uma necessidade evidente de atenção à saúde do 

adolescente em uma perspectiva ampliada e integrada, que procure abranger a 

complexidade desse período do desenvolvimento humano e seu contexto social, isto 

é, uma visão ampliada do processo saúde/doença que precisa ser compreendida 

tanto inter quanto intraculturalmente e não apenas de forma unificada, como se 

observa do paradigma vigente (PENSO et al, 2013). 

Vê-se com a criação de programas como o PSE a importância que passou a 

ser dada à formação integral de crianças e adolescentes, sob uma perspectiva 

intersetorial e não apenas de um setor pontual. Essa importância foi consolidada no 

art. 7.º da Lei n.º 8.060/90 (BRASIL, 2010), que dispõe: 

 

Art. 7.º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência (BRASIL, 1990. Informação eletrônica). 

 

A implantação do PSE é feita pela adesão do Estado e dos municípios a partir 

de um termo de compromisso, baseado nas diretrizes da portaria nº. 1.861/2008 

(VIEIRA, VIEIRA, 2011). 

Gestores municipais nomeiam um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), com 

representantes municipais, sendo que nos territórios com escolas estaduais de 

Ensino Fundamental, um representante da secretaria estadual de educação também 

é inserido no grupo (VIEIRA, VIEIRA, 2011).  
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Esta equipe mapeia a rede SUS de Atenção Básica e de Saúde da Família e 

a rede de ensino, estabelece territórios de responsabilidade, elabora o diagnóstico 

situacional dos territórios, e define atribuições das ESF e das escolas em cada 

território, levantando o perfil deste público e suas necessidades (VIEIRA, VIEIRA, 

2011).  

A programação das atividades do PSE deve ser incluída no projeto político-

pedagógico de cada escola e as ações do PSE são feitas através de visitas 

permanentes das ESF às escolas participantes do PSE (VIEIRA, VIEIRA, 2011). 

O objetivo de tais visitas é avaliar as condições de saúde dos educandos 

durante o ano letivo, bem como programar ações conjuntas entre as equipes de 

saúde e educação (VIEIRA, VIEIRA, 2011).  

Dentre as atividades propostas para integrar saúde e educação, são 

promovidas ações de educação permanente em saúde, atividade física e 

capacitação profissional para monitoramento da saúde dos estudantes (VIEIRA, 

VIEIRA, 2011). 

A Portaria nº 1.861/2008 regulamentou a responsabilidade orçamentária do 

Ministério da Saúde (MS) com os municípios que aderiram ao programa, sendo que 

as ações do PSE devem atender às diretrizes dos componentes I, II e III 

(SANTIAGO et al, 2012).  

O componente I é composto de ações essenciais: avaliação antropométrica, 

verificação da situação vacinal, saúde bucal e ocular; portanto, a pactuação é 

obrigatória (SANTIAGO et al, 2012).  

Existem também as ações de pactuação optativas: saúde auditiva, 

desenvolvimento de linguagem e identificação de possíveis sinais relacionados às 

doenças negligenciadas e em eliminação (SANTIAGO et al, 2012).  

O componente II compreende as ações de Educação em Saúde: ações de 

segurança alimentar e promoção da alimentação saudável, promoção da cultura de 

paz e Diretos Humanos, saúde/prevenção nas escolas (SPE), educação para a 

saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS, saúde/prevenção nas 

escolas (SPE) e a prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas 

(SANTIAGO et al, 2012). 

Nos componentes I e II as responsabilidades são compartilhadas entre os 

profissionais da saúde e da educação (SANTIAGO et al, 2012).  
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Já o componente III ou GTI (Grupo Intersetorial) é formado por representantes 

das Secretárias de Saúde e da Educação, colaboradores das equipes de saúde e da 

educação, por estudantes e pessoas da comunidade, com a função de promover 

educação continuada e tomadas de decisão (SANTIAGO et al, 2012). 

Esse programa busca aprofundar os grandes objetivos da criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), no período de 2008 a 2011, a partir das diretrizes 

estratégicas organizadas em um conjunto de ações que contemplam 73 medidas e 

165 metas, que objetivam avançar na constituição de um sistema de saúde 

universal, equânime e integral, consolidando ações de promoção da saúde e da 

intersetorialidade (BRASIL, 2009).  

 Portanto, aqui, não se compreende saúde apenas como falta de doença, tem-

se uma compreensão ampliada, ou seja, a saúde se constitui como um conjunto de 

fatores como determinantes e condicionantes, tais como: alimentação, moradia, 

saneamento básico, ambiente de trabalho, renda, educação, transporte e lazer 

(CASTRO, 2011). 

Os profissionais em suas ações em saúde junto à população adolescente 

assumem uma parceria com a escola e essa atuação deve também atingir as 

famílias desses adolescentes, o espaço escolar, os professores e outros 

profissionais da escola (PENSO et al, 2013).  

Nesse sentido, o primeiro eixo de ações estratégicas do Mais Saúde aponta 

para a efetivação de ações intersetoriais que possuam alta complementaridade e 

sinergia focadas, especialmente, nos municípios e, neles, nas escolas e nos 

ambientes de trabalho (BRASIL, 2009). 

Ainda, explicita-se a Medida 1.5, que visa implementar o Programa Saúde na 

Escola – PSE, em articulação com o Ministério da Educação, pretendendo alcançar 

pelo menos 26 milhões de alunos de escolas públicas, de 2008 a 2011 (BRASIL, 

2009).  

No seu artigo 3º, o PSE aponta, especificamente, as equipes de Saúde da 

Família para constituir, junto com a Educação Básica, uma estratégia para a 

integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de 

saúde, com a participação da comunidade escolar. 

Assim, em vez de ações pontuais e isoladas, a melhor contribuição que a 

saúde oferece à educação reside na possibilidade de ações integradas e articuladas, 

que de maneira crítica e reflexiva possam significar oportunidade de atualização dos 
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educadores, capacitando-os para a tarefa de ministrar o discurso sobre orientação à 

saúde de forma transversal e interdisciplinar na escola (FIGUEIREDO et al, 2010).  

 Afinal, além da necessidade de ações em saúde, é importante para o 

profissional uma compreensão mais ampliada sobre a adolescência, saindo da 

hegemonia do discurso biomédico (PENSO et al, 2013). 

Cabe, pois, aos protagonistas da saúde entender que a participação dos 

mesmos no processo de educação em saúde na escola só se justifica se 

implementado, menos como ações pontuais de educação à saúde na escola, porém, 

na potencialização da ação do educador em sala de aula – o que se dá através da 

oferta de cursos de formação continuada ou atualização voltada para os mesmos 

(FIGUEIREDO et al, 2010). 

Porém, além de pretender alcançar um público ampliado, o profissional em 

saúde é chamado a avaliar as ações em saúde no espaço escolar e a adotar um 

olhar crítico e dilatado na relação entre a saúde e a educação (PENSO et al, 2013).  

A educação em saúde deve ser tida como um processo mais amplo de 

educação, constituindo-se tanto como um espaço importante de construção e 

veiculação de saberes e práticas relacionadas aos modos como cada cultura 

concebe o viver de forma saudável, quanto como uma instância de produção de 

sujeitos e identidades sociais (GJISEN, KAISER, 2013). 

Desse modo, caberá a esses profissionais recomendar temas em saúde 

transversais e interdisciplinares que possam, inclusive, ser incorporados aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PENSO et al, 2013). 

No entanto, conforme recomenda o PSE, as equipes de saúde da família 

deverão realizar visitas periódicas e permanentes às escolas, no sentido de 

avaliarem as condições de saúde dos educandos, proporcionando, dessa forma, o 

atendimento à saúde ao longo do ano letivo, conforme as necessidades locais. 

(FIGUEIREDO et al, 2010). 

No artigo 4º do PSE, estão citadas as ações de saúde previstas no âmbito do 

PSE e que devem considerar atividades de promoção, prevenção e assistência em 

saúde, podendo compreender, entre outras: 
 

I – Avaliação clínica; 
II – Avaliação nutricional; 
III – Promoção da alimentação saudável; 
IV – Avaliação oftalmológica; 
V – Avaliação da saúde e higiene bucal; 
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VI – Avaliação auditiva; 
VII – Avaliação psicossocial; 
VIII – Atualização e controle do calendário vacinal; 
IX – Redução da morbimortalidade por acidentes e violências; 
X – Prevenção e redução do consumo do álcool; 
XI – Prevenção do uso de drogas; 
XII – Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; 
XIII – Controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer; 
XIV – Educação permanente em saúde; 
XV – Atividade física e saúde; 
XVI – Promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; 
XVII – Inclusão de temáticas de educação em saúde no projeto político 
pedagógico das escolas. (BRASIL, 2007. Informação eletrônica). 

 

O parágrafo único do artigo 4º diz textualmente que 
 

[...] as equipes de Saúde da Família realizarão visitas periódicas e 
permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar as condições de 
saúde dos educandos,bem como para proporcionar o atendimento à saúde 
ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde 
identificadas. (BRASIL, 2007. Informação eletrônica). 

 

Essas diretrizes estão em conformidade com a Política Nacional de Atenção 

Básica (BRASIL, 2006) em relação às atribuições das equipes de Saúde da Família, 

na qual se destaca: 

 
São atribuições comuns a todos os profissionais [da esf]: 
I – Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos  
 
Secretaria de Atenção à Saúde / Departamento de Atenção Básica a riscos 
[...] II – Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente 
no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros). (BRASIL, 2006. p. 14). 

 
Sendo a escola formadora de opinião para crianças, adolescentes, seus 

familiares e comunidades, cria-se assim cenário para a saúde atuar formando 

cidadãos conscientes e responsáveis. 

Segundo Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde de 2009 – 

Saúde na Escola  

 
a avaliação dos dados antropométricos no PSE - faz parte de uma 
atribuição dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e 
odontólogos. Cabe aos agentes comunitários de saúde: estimular a 
participação e sensibilizar a comunidade para as ações de saúde escolar; 
participar das ações de promoção de saúde, orientação de alimentação 
saudável e prevenção do excesso de peso, em conjunto com os demais 
profissionais da equipe; identificar, com os auxiliares de enfermagem (ACS), 
famílias dos alunos em risco nutricional; contribuir para a identificação de 
estratégias para melhoria do estado nutricional nas escolas e nas famílias 
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dos alunos; participar das atividades de educação permanente no âmbito da 
saúde e nutrição, sob a forma da coparticipação (BRASIL, 2009. p. 96)  

 

Em estudo empreendido por VIEIRA, VIEIRA (2011) relacionado à formação 

dos profissionais que compunham as equipes de PSE na cidade de Volta 

Redonda/RJ, a pesquisa concluiu que 

 
[...] os profissionais do PSE- VR detém alguns conhecimentos básicos da 
área de saúde postural, porém necessitam ser aprimorados para alcançar o 
objetivo de promover programas de Educação em Saúde voltado para este 
tema de grande relevância (VIEIRA, VIEIRA, 2011. p. 12). 

 

A falta de tempo, a sobrecarga dos profissionais e o despreparo para construir 

ações integradas, tanto na saúde quanto na educação, são um elemento que parece 

dificultar as ações efetivas entre os dois campos (PENSO et al, 2013). 

Segundo PENSO et al (2013), a formação dos profissionais de saúde em 

seus cursos de graduação foi pautada no espaço hospitalar, privilegiando o modelo 

de atenção individualizado e especializado.  

Por esse motivo, essa formação acaba por refletir no modo como os 

profissionais de saúde se engajam com dificuldades nos modelos de atendimentos 

voltados para a saúde coletiva e, particularmente, para o modelo proposto do PSE 

de intervenção na escola (PENSO et al, 2013).  

No que tange ao município de Entre Folhas, foi assinada a adesão do 

Programa Saúde na Escola (PSE) no ano de 2012 pelas as Secretárias de Saúde e 

Educação, contemplando toda rede municipal e estadual de ensino.   

Para cumprir com a vigência 2013/02-2014/01 (01 de agosto de 2013 à 31 de 

julho de 2014) - conforme pactuado, o Município de Entre Folhas determinou que as 

ACS fossem colocadas a campo para realização das avaliações antropométrica 

(coleta de dados: peso e altura) e visual dos educandos pactuados no programa.  

Porém, em março de 2014 o município recebeu duas enfermeiras do 

Programa de Valorização à Atenção Básica (PROVAB) que realizaram o diagnóstico 

situacional da Unidade de Saúde. 

Foi identificado e elencado como principal situação problema, dentre vários 

outros, o baixo nível de informação por parte das equipes Estratégia Saúde da 

Família - ESF, seus objetivos/ finalidades e em relação às suas atribuições no PSE.  

Isso faz com que haja incoerências no cotidiano de trabalho, que dificultam o 

desenvolvimento das ações essenciais do PSE e impactam diretamente na 
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qualidade do atendimento prestado ao escolar, sendo este o maior desafio a ser 

solucionado a fim de se observar resultados efetivos para a vida dos alunos, quiçá 

da comunidade local. 
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6. PLANO DE AÇÃO  
 

1) Primeiro passo: definição dos problemas: 

 
a) Despreparo da equipe da ESF para assumir a responsabilidade na 
realização das avaliações do PSE: devido à falta de treinamento dos 

profissionais, as ações eram desenvolvidas de maneira inadequada, 

despreparada e desorganizada. Membros da equipe Estratégia Saúde da 

Família alegaram não conhecer o programa e nem as ferramentas usadas 

para a execução das ações. 

 
b) Falta de um profissional de referencia para atuar no PSE: ao iniciar o 

desenvolvimento do PSE não havia um profissional de referencia. Como 

coordenadora do programa, havia sido designada uma enfermeira de equipe, 

que assumia outras funções, concomitantemente.  
 
c) Falta de um histórico/prontuário dos alunos: dentro do PSE, não havia 

um prontuário do aluno com sua história (social, psíquica, cultural, dentre 

outros) o que permite conhecê-lo melhor.   
 
d) Desorganização das atividades realizadas anteriormente: os registros 

encontrados eram feitos de forma inadequada, faltando dados (data, hora, 

local, participantes, responsáveis pela coleta dos dados, idade, escola, entre 

outros). 

 
e) Não credibilidade por parte dos pais e/ou responsáveis pelos alunos 
quando solicitados a participar das ações: por não terem sidos 

apresentados ao programa, os pais não davam a devida importância, isso era 

percebido através dos bilhetes enviados e não respondidos, na falta em 

consultas agendadas com os especialistas, o não envio de documentos como 

o Cartão SUS, identidade, comprovante de residência, etc. 

 
f) Inexistência do Cartão SUS dos alunos, principalmente daqueles que 
foram avaliados: muitas avaliações foram perdidas, por falta do Cartão SUS 

dos alunos, sendo que esta é a ferramenta que valida as ações. O município 
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não disponibilizava de uma pessoa específica para a confecção desse 

documento. 

 
g) Dificuldades de realizar as ações do programa em uma das escolas: 
em uma das escolas municipais integrante do PSE, encontramos muita 

resistência por parte da diretora, o que dificulta e muito a realização das 

avaliações e demais atividades.  

 
 2) Segundo passo: priorização dos problemas (avaliar a importância do 

problema, sua urgência, capacidade de enfrentamento da equipe, numerar os 

problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da aplicação dos critérios): 

 
QUADRO DE ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS - (autoria própria) 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IMPORTÂNCIA URGÊNCIA CAPACIDADE DE 
ENFRETAMENTO 

SELEÇÃO 

Despreparo da equipe da 
ESF para assumir a 
responsabilidade na 
realização das avaliações do 
PSE 

Alta 5 Parcial 1 

Falta de um profissional de 
referencia para atuar no PSE 

Alta 5 Parcial 2 

Falta de histórico / 
prontuário dos alunos 

Alta 4 Parcial 3 

Desorganização das 
atividades realizadas 
anteriormente 

Alta 4 Parcial 4 

Não credibilidade por parte 
dos pais e/ou responsáveis 
pelos alunos quando 
solicitados a participar das 
ações 

Alta 4 Parcial 5 

Inexistência do Cartão SUS 
dos alunos, principalmente 
daqueles que foram 
avaliados 

Alta 3 Parcial 6 

Dificuldades de realizar as 
ações do programa em uma 
das escolas 

Alta 2 Parcial 7 
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 3) Terceiro passo: descrição do problema selecionado (caracterização quanto 

a dimensão do problema e sua quantificação): “Despreparo da equipe Estratégia 

Saúde da Família para assumirem a responsabilidade de realização das avaliações 

do PSE no município de Entre Folhas”. 
Foram identificados, pois, sete problemas na implantação do PSE no 

Município de Entre Folhas/MG: despreparo da equipe da ESF para assumir a 

responsabilidade na realização das avaliações do PSE; falta de profissional de 

referência para atuar no PSE; falta de histórico/prontuário dos alunos; 

desorganização das atividades realizadas anteriormente; não credibilidade por parte 

dos pais e/ou responsáveis pelos alunos quando solicitados a participar das ações; 

inexistência do Cartão SUS dos alunos, principalmente daqueles que foram 

avaliados e dificuldades de realizar as ações do programa em uma das escolas. 

Dentre tais problemas, foi selecionado o despreparo da equipe da ESF para 

assumir a responsabilidade na realização das avaliações do PSE, visto que esta 

questão possui maior urgência na solução. 

Os motivos que levam a tal situação se ligam, principalmente, à falta de 

comunicação, isto é, não há reuniões, tampouco, seminários que possam incentivar 

a interação entre os profissionais, abrindo espaço para diálogo, discussão e 

interação entre os membros das equipes.  

Assim, não há articulação adequada entre os setores da saúde e da 

educação de modo a promover mais e melhores oportunidades de ações 

intersetoriais e de capacitações. 

Ao implementar o PSE no município não houve a promoção de um seminário 

para expor a finalidade do PSE e como ele funciona, enfocando a importância da 

parceria entre escola, professores, coordenadores, os PSF rurais e urbanos e a 

comunidade. 

Visando cumprir com a vigência (2013/02-2014/01) conforme pactuado, as 

ACS foram colocadas a campo para realização das avaliações antropométrica e 

visual dos educandos pactuados no programa, sem compreenderem a motivação e 

finalidade deste trabalho.  

Percebeu-se ao dialogar com as equipes um baixo conhecimento em relação 

ao PSE e a sensação que o desenvolvimento do programa seria apenas mais uma 

atribuição, sem conferir significância. Considera-se que esta realidade pode impactar 

negativamente no desenvolvimento do programa.  
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 4) Quarto passo: explicação do problema (causas do problema e qual a 

relação entre elas): 

 
CAUSAS DO PROBLEMA 
Despreparo da equipe Estratégia Saúde da Família ao “assumirem” a responsabilidade da 

realização das avaliações do PSE no município de Entre Folhas 

 
Causas relacionadas ao processo de trabalho  
- Ausência de reuniões /seminário para expor sobre o PSE  

- Baixa interação entre equipe da ESF e PSE 

- Pouco espaço de discussão sobre o PSE  

 
Causas relacionadas a gestão:  
- Baixa articulação entre os setores educação e saúde  

- Promover poucas oportunidades de ações intersetoriais e de capacitações   

 
 5) Quinto passo e sexto passos: seleção dos “nós críticos” (causas mais 

importantes a serem enfrentadas) e desenho das operações (identificar os produtos 

e resultados, recursos necessários para a concretização das operações);  

 
PROBLEMA: Despreparo da equipe Estratégia Saúde da Família ao “assumirem” a 

responsabilidade da realização das avaliações do PSE no município de Entre Folhas. 

Nó critico - Carência de espaços de Educação Permanente com intercâmbio entre PSE e 

equipe da ESF  

Nó critico - Baixa capacitação sobre o PSE aos profissionais do município 

Nó critico - Insuficiência de dispositivos para avaliação das ações do PSE. 

Operações  
- Promover discussões sobre o processo de trabalho entre as equipes da ESF e PSE / 

Promover repasse das ações desenvolvidas pelo PSE  

- Promover espaços para estudos e discussões acerca do PSE / Disponibilizar materiais 

informativos acerca do PSE 

- Propor monitoramento dos impactos do PSE aos educandos  

Resultados esperados:  
- Maior aceitação e responsabilização da equipe da ESF sobre o desenvolvimento do PSE; 

Ampliar a critica sobre os processos de trabalho, permitindo modificá-lo de forma positiva  

- Ampliar o conhecimento acerca do PSE/ Permitir o desenvolvimento de ações mais 

adequadas ao proposto pelo PSE 

- Ampliar o retorno às equipes do PSE e ESF sobre o trabalho desenvolvimento  
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Produtos esperados: 
- Reuniões mensais com discussões sobre o PSE entre equipe de referencia e da ESF  

- Oficinas de discussão sobre os objetivos, ações desenvolvidas e finalidades do PSE 

periodicamente / Campanhas educativas  

- Instrumentos que permitam demonstrar impactos do PSE  

  
 6) Sétimo passo: identificação dos recursos críticos que devem ser 

consumidos em cada operação: 

 
Recursos necessários 
Cognitivo – conhecimento sobre o tema abordado, que abrange desde as 

atribuições da equipe Estratégia Saúde da Família até as ações e avaliações do 

PSE. 

Organizacional – conciliação das agendas PSF/ PSE como agente facilitador das 

intervenções.  

Financeiros – aquisição de materiais e equipamentos.  

 
 7) Oitavo passo: análise de viabilidade do plano (construção de meios de 

transformação das motivações dos atores através de estratégias que busquem 

mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a fim de mudar sua 

posição): 

 
Operação/projeto Recursos 

Críticos 
Controle dos recursos críticos Ações Estratégicas 
Ator que controla Motivação 

Preparo da equipe 

Estratégia Saúde da 

Família para a 

realização das ações 

e avaliações do PSE. 

 

Cognitivo – 

conhecimento sobre 

o tema abordado, 

que abrange desde 

as atribuições da 

equipe Estratégia 

Saúde da Família 

até as ações e 

avaliações do PSE. 

Organizacional – 

conciliação das 

agendas ESF/ PSE 

como agente 

facilitador das 

intervenções.  
 

Secretária de 
Municipal Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade Básica de 
Saúde/ PSF 

Favorável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorável 
 

 

 

 

 

Apresentação do projeto 
de ação imediata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação das 
diretrizes do PSE, 
capacitação, treinamento e 
acompanhamento das 
ações.  
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 8) Nono passo: elaboração do plano operativo (designar os responsáveis por 

cada operação e definir os prazos para a execução das operações): 

 
Operação Resultado Ações 

Estratégicas 
Responsáveis Prazo 

Preparo da 

equipe ESA 

para 

realização 

de ações e 

avaliações 

do PSE. 

 

Maior aceitação e 

responsabilização 

dos ACS nas ações 

e dados coletados 

nas avaliações do 

Programa Saúde na 

Escola 

Apresentação das 

diretrizes do PSE, 

capacitação, 

treinamento e 

acompanhamento 

das ações. 

Enfermeiras do 

PSE 

Inicio da 

intervenção: 

março/2014 

 

Termino da 

intervenção: 

Agosto/2014 

 

 9) Décimo passo: desenhar o modelo de gestão do plano de ação; discutir e 

definir o processo de acompanhamento do plano e seus respectivos instrumentos. 

 
Operação: Apresentação das diretrizes do PSE, capacitação, treinamento e 
acompanhamento das ações. 
Responsável: Danielle Brandão da Cruz 

Produto Responsável Prazo Situação 
atual 

Justificativa Novo 
prazo 

Avaliação do 

conhecimento; 

Apresentação do PSE; 

Capacitação e 

treinamento da equipe 

Estratégia Saúde da 

Família. 

 
Enfermeira do 
PSE 
 

06 meses Projeto 
finalizado 

----------------- --------- 

 

A partir do planejamento estratégico elaborado foram propostas questões que 

visam a: promover discussões bem como repassar as ações desenvolvidas no 

processo de trabalho entre as equipes da ESF e PSE; organizar espaços para 

estudos e discussões acerca do PSE, disponibilizando materiais informativos acerca 

do referido programa e, ainda, monitorar os impactos do PSE sobre os educandos.  
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Espera-se obter aceitação e responsabilização da equipe da ESF sobre o 

desenvolvimento do PSE, assim como ampliar a crítica sobre os processos de 

trabalho, permitindo modificá-lo para melhor, ampliando o conhecimento acerca do 

PSE/ Permitir o desenvolvimento de ações mais adequadas ao proposto pelo PSE, 

ao mesmo tempo em que se amplia o retorno as equipes do PSE e ESF sobre o 

trabalho em desenvolvimento. 

Para atingir os objetivos esperados, há que haver disponibilização de 

recursos cognitivos, isto é, conhecimento sobre o tema abordado, que abrange 

desde as atribuições da equipe Estratégia Saúde da Família até as ações e 

avaliações do PSE, bem como organizacionais, a fim de conciliar as agendas PSF/ 

PSE como agente facilitador das intervenções e, finalmente, há que haver aquisição 

de materiais e equipamentos para viabilizar a proposta. 

Nesse passo, as informações contidas nos artigos e os dados do diagnóstico 

situacional servirão de base para o desenvolvimento do plano de ação. 
Serão realizadas reuniões, capacitações e treinamentos, visando frisar as 

atribuições dos profissionais inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

exposição do que é o Programa Saúde na Escola (PSE), de seus objetivos e suas 

finalidades.  
As ações preconizadas e pactuadas pelo PSE serão esplanadas em oficinas, 

onde os profissionais receberão informações adequadas sobre as avaliações 

(antropométrica, visual, vacinal e bucal). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A relação entre os profissionais de saúde e educação ainda é limitada, sendo 

a proposta do PSE uma oportunidade para estabelecer e manter um vínculo pautado 

na corresponsabilidade e em uma postura de confiança intersetores. 

A implantação do PSE permitiu aos profissionais de saúde a percepção do 

seu papel social de educador e possibilitou maior contato dos profissionais da 

saúde/educação, fechando o elo que a sociedade tanto precisava para transformar a 

informação científica em comportamentos saudáveis.  

É bem verdade que programas que propõem mudanças de paradigmas, 

mormente, são acompanhados de relutância na adesão, por se tratar de algo novo. 

Isso ocorre não apenas em relação ao público-alvo, mas também com os próprios 

profissionais que se veem às voltas com algo completamente diferente daquilo com 

que estão acostumados. 

Especificamente em relação ao município de Entre Folhas/MG, dos vários 

desafios enfrentados na implantação do PSE, o principal deles se liga à falta de 

preparo dos profissionais no sentido de tentar uma abordagem diferenciada na 

forma de encarar a educação para a saúde que vise à formação integral dos 

indivíduos. 

Compreendemos a partir da experiência vivenciada que diversificar os locais 

de atendimento à saúde, bem como colocar em prática estratégias educativas que 

vão além das práticas de avaliação antropométrica e, ampliam as possibilidades de 

melhoria da assistência prestada pela equipe da ESF, além de dar maior visibilidade 

às atividades desenvolvidas na atenção primária. 

A eficácia do trabalho que se busca realizar com o PSE e a obtenção dos 

resultados esperados demanda esforço por parte dos profissionais, tanto da 

educação quanto da saúde, de buscarem se informar e se adaptar às mudanças 

propostas.  

Propomos que isso seja feito por meio de oficinas e palestras onde os 

profissionais poderão receber as informações bem como trocar experiências. 

 
 
 
 



35 
 

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Última 

Atualização em: 18/05/2015. Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunicipio=3

12385&NomeEstado=MINAS%20GERAIS>.  Acesso em: 25/05/2015. 

 

BRASIL. Decreto n.º. 6.286 de 05 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde 

na Escola - PSE e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm>. 

Acesso em: 25/05/2015. 

 

BRASIL. Fundo Nacional de Saúde - FNS. Disponível em: 

<http://www.fns2.saude.gov.br/base/> Acesso em: 25/05/2015. 

 

BRASIL. Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira - IDEB. Disponível 

em: <http://www.portalideb.com.br/cidade/1377-entre-folhas/fluxo>.  Acesso em: 

25/05/2015. 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=312385&search=

minas-gerais|entre-folhas|infograficos:-dados-gerais-do-municipio>. Acesso em: 

25/05/2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Perfil de Competências 
Profissionais do Agente Comunitário de Saúde (ACS).     Brasília (DF), Ministério 

da Saúde; 2003. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perfil_competencia_acs.pdf>. Acesso 

em: 25/05/2015. 

 

BRASIL. Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1.990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm>. Acesso em: 25/05/2015. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=312385&search=minas-gerais|entre-folhas|infograficos:-dados-gerais-do-municipio
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=312385&search=minas-gerais|entre-folhas|infograficos:-dados-gerais-do-municipio


36 
 

BRASIL. Portaria n.º 1.861 de 04 de Setembro de 2008. Estabelece recursos 

financeiros pela adesão ao PSE para Municípios com equipes de Saúde da Família, 

priorizados a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

aderirem ao Programa Saúde na Escola (PSE). Disponível em: 

<http://www.saude.ba.gov.br/dab/Portaria_n_1861_2008.pdf>. Acesso em: 

25/05/2015. 

 

BRASIL. Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB. Disponível em: 

<http://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-

informacao-de-atencao-basica-siab>. Acesso em: 27/05/2015. 

 

BRASIL, Entre Folhas/MG. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de 
Saúde 2014-2017. Diretrizes para a gestão de saúde. 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Saúde na escola. Série B. Textos Básicos de Saúde. Cadernos 
de Atenção Básica; n. 24. Brasília/DF: 2009. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_24.pd>. 

Acesso em: 26/05/2015.  

 

CAMPOS, Ana Cristina Viana et al. Indicadores socioeconômicos e de saúde da 

Atenção Básica nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Arq. 
Odontol. v. 48, n. 1, p. 06-12. Belo Horizonte/MG: mar./2012.   Disponível em 

<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-093920120>. 

Acesso em: 26/05/2015. 

 

FIGUEIREDO, Túlio Alberto Martins de. et al. A saúde na escola: um breve resgate 

histórico. Ciência & Saúde Coletiva, 15(2):397-402. Vitória/ES 2010. Disponível 

em:< http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n2/12.2%20tulio.pdf>. Acesso em: 26/05/2015. 

 

FRACOLLI, L. A. Teoria e prática da promoção da saúde: as concepções dos 

agentes comunitários de saúde. O Mundo da Saúde, num. 35, vol. 2, p. 137-144. 

São Paulo, 2011. Disponível em: 



37 
 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/teoria_pratica_promocao_saude.pdf>. 

Acesso em: <26/05/2015>.  

  

GIJSEN, Luciana Isabel Prates da Silva; KAISER, Dagmar Elaine. Enfermagem e 

Educação em Saúde em Escolas no Brasil: Revisão Integrativa da Literatura. Cienc. 
Cuid. Saúde 2013 Out/Dez; 12(4):813-821. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/97067/000917205.pdf?sequence

=1>. Acesso em: <26/05/2015>.  

 
PENSO, Maria Aparecida, et al. A relação entre saúde e escola: percepções dos 

profissionais que trabalham com adolescentes na atenção primária à saúde no 

Distrito Federal. Saúde Soc. v.22, n.2, p.542-553. São Paulo: 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010412902013000200023&script=sci_arttext> 

Aceso em: 26/05/2015. 

 
Prefeitura Municipal de Entre Folhas. Acervo próprio.  

 
SANTIAGO, L. M. et al. Implantação do Programa Saúde na Escola em Fortaleza-

CE: atuação de equipe da Estratégia Saúde da Família. Rev. Bras. Enferm. Nov-
Dez; num 65, vol 6, p. 1026-1029, Brasília/DF: 2012. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672012000600020&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 26/05/2015. 

 
SCARPIN, Jorge Eduardo; SLOMSKI, Valmor. Estudo dos fatores condicionantes do 

índice de desenvolvimento humano nos municípios do estado do Paraná: 

instrumento de controladoria para a tomada de decisões na gestão governamental. 
Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro/RJ, v. 41, n. 5, p. 909-933, Oct/2007. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

7612200700050000>. Acesso em: 26/05/2015.  

 
VIEIRA, Ana Clara da Cunha; VIEIRA, Valéria da Silva. A necessidade de 

capacitação dos profissionais do programa saúde na escola para inclusão de 

orientações posturais preventivas no âmbito escolar. Ciência em Tela. V. 4 n.º 
02.p.1-15. 2011. Disponível em: < 



38 
 

http://www.cienciaemtela.nutes.ufrj.br/artigos/0211_vieira.pdf>. Acesso em: 

26/05/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


