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O ser humano possui um importante valor... Por mais 

que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de 

tudo, uma pessoa. 

Carl Rogers  
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RESUMO  

Introdução: Esta dissertação tem como objeto de estudo a implementação do 

Programa Saúde na Escola (PSE) no município de Aracaju/SE no período de 2008 a 2017. 

Objetivos: Analisar o processo de implementação do PSE; Sistematizar as pactuações e 

parcerias, os eixos e linhas de atuação apresentadas pela Gestão e Descrever as práticas 

implementadas e disseminadas pelas escolas integrantes. Metodologia: Foram utilizadas 

técnicas de pesquisa documental por meio da coleta de dados em formatos diversos 

(relatórios, apresentações públicas) e da etnografia virtual por meio de posts e matérias em 

redes sociais e mídia em geral. Os dados coletados foram organizados e categorizados para 

documentação e posterior análise. Resultados: O PSE em Aracaju, implementado desde 2008, 

tendo alcançado uma cobertura de 100% das escolas com ações pactuadas em 2017. Foram 

identificadas 05 parcerias Intersetoriais implementadas ao longo do período e destacadas 96 

práticas exemplares das 12 ações pactuadas até 2017, destacando aspectos históricos de sua 

implementação ao longo do período estudado. Considerações Finais: O PSE em Aracaju é 

reconhecido e divulgado pela gestão como importante estratégia Inter setorial para controle 

e prevenção de doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis, com o potencial de 

modificar hábitos e ações entre os educandos e sua comunidade escolar e demonstra 

capacidade em implementar as práticas pactuadas nos territórios de intervenção pelos 

setores da saúde e educação e parceiros diversos. Há um saber prático e vivencial em curso 

que precisa se constituir menos como pontual e permeado por eventos divulgados, e mais por 

ações cotidianas, transversais às disciplinas e propostas pedagógicas das escolas envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Programa Saúde na Escola (PSE); Saúde na Escola; Escolas Promotoras de Saúde; 
Atenção Primária à Saúde (APS). 

 
 



10 
 

ABSTRACT   

Introduction: This dissertation aims to study the implementation of the Health in School 

Program (HSP) in the city of Aracaju / SE from 2008 to 2012. Objectives: analyzing the HSP 

implementation process; systematizing the agreements and partnerships, the axes and lines 

of action presented by the Management and Describing the practices implemented and 

disseminated by the member schools. Methodology: Documentary research techniques were 

used through the collection of data in various formats (reports, public presentations) and 

virtual ethnography through posts and matters in social networks and media in general. The 

collected data were organized and categorized for documentation and subsequent analysis. 

Results: The HSP in Aracaju, implemented since 2008, having reached a coverage of 100% of 

schools with actions agreed in 2017. We identified 05 intersectoral partnerships implemented 

throughout the period and highlighted 96 exemplary practices of the 12 actions agreed in 

2017, highlighting aspects of its implementation over the period studied. Final Considerations: 

The HSP in Aracaju is recognized and disseminated by management as an important 

intersectoral strategy for the control and prevention of chronic communicable and non-

communicable diseases, with the potential to modify habits and actions among students and 

their school community and demonstrates the capacity to implement the practices agreed in 

the intervention territories through the health and education sectors and other partners. 

There is a practical and experiential knowledge in progress which needs to be less punctual 

and permeated by isolated events, and more based on daily actions, transversal to the 

disciplines and pedagogical proposals of the schools involved. 

 

 

 Key-words: Health program at school(HPS); health at school; health promoting school; 

primary health care 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

             “A escola, que tem como missão primordial desenvolver processos de 

ensino-aprendizagem, desempenha papel fundamental na formação e 

atuação das pessoas em todas as arenas da vida social. Juntamente com 

outros espaços sociais, ela cumpre papel decisivo na formação dos 

estudantes, na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas 

públicas. Desse modo, pode tornar-se lócus de promoção da saúde para 

crianças, adolescentes e jovens adultos. (DEMARZO; AQUILANTE,2008)          

A interação entre a Saúde e a Educação traz por si só para área da saúde coletiva, 

diferentes e relevantes aspectos a serem investigados. Este estudo tratará do tema Saúde na 

Escola, mais especificamente investigou como se deu a implementação do Programa Federal 

Saúde na Escola (PSE) no município de Aracaju/SE, a partir dos documentos produzidos e 

apresentados publicamente por gestores e técnicos do município.  

Originalmente o estudo pretendeu levantar as percepções e práticas vivenciadas pelos 

participantes do programa desenvolvido em dois bairros do munícipio de Aracaju. Alguns 

obstáculos no que tange a autorização para realização do estudo foram encontrados ao longo 

do processo de trabalho no campo, limitando sua realização no período preconizado pelas 

regras de funcionamento da Pós-graduação no Brasil e em especial, no que se refere ao 

Mestrado Profissional em Saúde da Família da UNESA, no qual este trabalho está inserido. 

Sendo assim, como parte relevante do projeto original proposto, a dissertação aqui 

apresentada traz uma sistematização e análise do processo de implementação do PSE em 

Aracaju a partir de documentos apresentados pela SMS/Aracaju por meio de seus técnicos e 

gestores. Resultou em um produto técnico com sistematização e análise dos dados 

disponíveis.   

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE, o 

PSE está implantado desde 2008 e atualmente participam do programa 67 escolas públicas, 

sendo 53 escolas municipais e 14 escolas estaduais, totalizando 27.327 escolares; ainda com 

27 creches pactuadas com total de 1.966 alunos. (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 

2017). 
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Considerando que o PSE tem como objetivo “contribuir para o fortalecimento de ações 

na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a 

participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e 

jovens brasileiros” (BRASIL, 2011), conhecer o histórico de implantação e elementos da 

implementação do programa em nível municipal mostrou-se um cenário de investigação 

importante e pertinente às linhas de estudo do Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, do qual faço parte. 

Minha inserção no campo da saúde, mais precisamente como Psicóloga atuante no 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Arthur Bispo do Rosário e no Centro de Atenção a 

Crianças e Adolescentes com deficiências no município de Aracaju, fez-me notar que 

intervenções integradas favoreceriam o desenvolvimento e contribuiriam diretamente para a 

saúde física e emocional de crianças e adolescentes atendidos nos serviços especializados. A 

integração - saúde e educação – seria, portanto, essencial como parte de uma política pública 

voltada para a promoção da saúde de crianças e adolescentes.  

Minha experiência profissional me permitiu aproximação com a proposta do Programa 

Saúde na Escola-PSE que reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e educação 

já existentes e que possibilitando  positivamente na qualidade de vida dos educandos. 

Trabalho na docência superior a quase uma década, e participo de projetos realizados pela 

Faculdade Estácio de Sergipe nas escolas públicas de Aracaju com participação dos estudantes 

do curso da Educação Física e demais colegas professores. Atualmente junto com curso de 

Psicologia venho participando de ações promovidas pela Faculdade, que visa às escolas 

públicas do município de Aracaju e de municípios do Estado, com proposta de 

aconselhamento psicológico, palestras, dinâmicas de grupos, envolvendo a comunidade 

escolar (alunos, professores, funcionários das escolas e pais). Este, portanto, é um campo que 

desperta meus interesses profissionais e acadêmicos.  

Neste sentido, ao conhecer, por meio de contato direto com as escolas, participação 

em eventos e reuniões, o nível de implementação deste programa no município de Aracaju, 

notei que apesar dos avanços identificados, muito mais poderia ser realizado e que alguns 

processos de acompanhamento adotados pelas escolas e pelas unidades de saúde eram 
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apresentados de forma “burocrática” com justificativa de efetivar as metas propostas pelas 

devidas secretarias de educação e de saúde. Por outro lado, são inúmeras as práticas 

disseminadas, assim como resultados alcançados, sem, no entanto, uma fonte documental 

mais robusta em que o processo pudesse ser mais bem conhecido pelos atores envolvidos e a 

população em geral. Sendo assim, esta dissertação cumpre este papel e atua na lacuna de 

gerar um consolidado de informações sistematizadas sobre o PSE no município. Em estudos 

futuros, gostaria ainda de compreender melhor as práticas desenvolvidas, seu nível de 

mobilização, resultados alcançados e aprendizagens geradas contrastando com os 

pressupostos e diretrizes preconizadas.   

Esta dissertação encontra-se apresentada em diferentes seções, versando sobre a 

estrutura da pesquisa realizada, a saber: pergunta norteadora, objetivos, as referências 

bibliográficas em que se buscou traçar um panorama histórico da evolução do tema, 

destacando os principais programas já implementados, refletindo sobre marcos conceitual e 

destacando os elementos programáticos do PSE em sua atual formatação. Apresentamos a 

metodologia apresentada para levantamento e análise das fontes de dados disponíveis. Os 

resultados foram organizados de modo a permitir a sistematização do processo histórico de 

implementação e análise do percurso.  Uma sistematização destina-se a registrar um processo 

e a produzir um conhecimento novo a ser aprofundado em etapas futuras e/ou a ser 

incorporado como aprendizagem aos processos de implementação das iniciativas. No âmbito 

das políticas públicas, esta etapa de registro, sistematização e análise mostra-se essencial para 

o fortalecimento e a consolidação dos resultados pretendidos.    

O estudo foi realizado a partir de um conjunto de dados documentais produzidos e 

tornados públicos (via publicações em sites de rede sociais e por site da secretaria de saúde 

do município de Aracaju/SE), por meio de relatórios e apresentações realizados por técnicos 

e gestores do PSE versando sobre as diferentes localizações geográficas das escolas 

integrantes. Sistematizar o PSE em Aracaju a partir de suas ações preconizadas, contrastando 

com os resultados alcançados nos possibilitou a elaboração de recomendações que 

destacaram elementos de atenção e possam orientar o aprimoramento do processo, bem 

como gerou aprendizagens sobre as estratégias aplicadas para fins de mobilização não só da 

comunidade escolar, como também das redes de parcerias formadas. O foco em aspectos 

positivos e publicamente divulgados não significa limitar o olhar investigativo. Significa 
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reconhecer os avanços e sugerir aprimoramentos não só da implementação como da 

divulgação das ações, na perspectiva de garantir a consolidação do programa em nível 

municipal.   

2 - QUESTÃO NORTEADORA  
 

 Quais foram as ações preconizadas no âmbito do PSE e como foram implementadas em 

escolas em Aracaju/SE?  

3- OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 
 

 Analisar o processo de implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) no município 

de Aracaju/SE por meio de documentos produzidos pela gestão e profissionais 

participantes.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 Sistematizar as pactuações e parcerias, os eixos e linhas de atuação apresentadas 

pela Gestão do PSE em Aracaju/SE. 

 Descrever as práticas implementadas e disseminadas pelas escolas integrantes do 

PSE em Aracaju/SE.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO E PROGRAMÁTICO  
 

Possibilitando a compreensão e melhor acompanhamento por parte do leitor, este 

capítulo foi estruturado em sete subcapítulos específicos, proporcionando identificar os 

elementos que nortearam este estudo. Nos subcapítulos um e dois, iniciamos pela 

constatação de que a saúde é um direito constitucional no Brasil, a partir do qual as 

normativas, no setor saúde, reafirmam tal direito, seguindo-se pelo fortalecimento da 

perspectiva Intersetorial para construção de políticas públicas mais saudáveis.  Nos 

subcapítulos três e quatro apresentamos uma reflexão sobre a saúde na escola e destacamos 

o programa Escolas Promotoras de Saúde, fomentado pela OPAS como um ponto de análise 

neste percurso. No subcapítulo cinco a descrição do objetivo do Programa Saúde na Escola no 

Brasil, seguido das considerações relativas às ações de implantação do PSE nos municípios, no 

subcapitulo seis e nos dois últimos subcapítulos discorreremos sobre Programa Saúde na 

Escola no Brasil e suas competências em nível federal.  

4.1 – Saúde como um direito no Brasil  
 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 196, preconiza que: “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação”.  

 O conceito de saúde está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, no artigo XXV, provendo que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis.  Ou seja, o direito à saúde é 

indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. 

Na realidade brasileira, o direito à saúde desponta no processo da Reforma Sanitária, 

refletindo na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, cujo 

artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
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ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação”. 

No entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital 

ou em unidades básicas. Embora o acesso a serviços tenha relevância, como direito 

fundamental, o direito à saúde implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em 

associação a outros direitos básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais 

e segurança. (BARBIERI, 2014) 

Neste sentido, o Sistema Único de Saúde (SUS) nas suas diretrizes aloca este conceito 

como argumento primordial e norteador para promover cidadania e saúde as pessoas, 

trazendo condições de cidadania e condições qualidade de vida. 

A saúde é reconhecida como um direito de todo povo brasileiro: 

“Art.6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” (BARBIERI,2014) 

Nesse contexto, Barbieri em 2014, retrata que a criação do SUS está diretamente 

relacionada à tomada de responsabilidade por parte do Estado. A ideia do SUS é maior do que 

simplesmente disponibilizar postos de saúde e hospitais para que a pessoa possa acessar 

quando precisarem, a proposta é que seja possível atuar antes disso, através dos agentes de 

saúde que visitam frequentemente as famílias para se antecipar os problemas e conhecer a 

realidade de cada família, encaminhando as pessoas para os equipamentos públicos de saúde 

quando necessário. 

 A saúde ganha um status diferenciado e evidenciado como complexo de 

qualidade, promoção e prevenção de vida, surge então propostas de educar para transformar 

hábitos e ações saudáveis dentro de um território, de uma cultura. (BARBIERI,2014)  
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4.2.  Intersetorialidade: educação e saúde  

  

“O setor saúde não é capaz de assumir sozinho o desafio de produzir saúde, 

necessitando, com isso, estabelecer espaços de diálogos com as mais diversas 

instâncias sociais de modo a estruturar ações em nível intersetorial diante dos 

inúmeros determinantes sociais da saúde” (ARAÚJO, 2015) 

O autor ainda ressalta que a relação dos sujeitos com a realidade Saúde-Doença vem 

assumindo novas perspectivas. O binômio, saúde-doença, não se resume apenas em falar de 

causas meramente biológicas, pois é cada dia mais notório que a Saúde é uma realidade 

multicausal, com múltiplos determinantes, exigindo-se para sua compreensão e produção 

uma relação ampliada entre os mais diferentes setores. Praticamente tudo hoje está 

relacionado ao processo saúde-doença.  

Esse questionamento nos remete a considerar a Política Nacional de Promoção de 

Saúde (PNPS), ao recomendar que as ações devam ser baseadas na intersetorialidade onde 

haja uma articulação entre os setores distintos, favorecendo as possibilidades de pensar a 

saúde como direito humano e de cidadania (BRASIL, 2014). 

Em continuidade, a predominância do setor saúde para resolver problemas que 

envolvem o binômio saúde-doença, ocorre diante do reconhecimento da impossibilidade 

desse único setor em lidar com questões como as doenças e agravos não transmissíveis e a 

mortalidade por causas externas. Exigindo-se assim novas estratégias para seu 

enfrentamento, ultrapassando, com isso, atuações setoriais. (AZEVEDO, PELICIONI, 

WESTPHAL, 2012). 

Ao pensar intersetorialidade, devemos ampliá-la para um processo de articulação 

entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos 

para enfrentar problemas complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de 

construir políticas públicas que pretende possibilitar a superação da fragmentação dos 

conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da 

população. (FEUERWERKER, COSTA 2000) 

 Azevedo, Pelicioni e Westphal (2012), resumem o conceito de intersetorialidade em:  
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“uma articulação entre sujeitos de setores sociais diversos, com saberes, poderes e 

vontade diversos no enfrentamento dos problemas complexos. A superação da fragmentação 

dos conhecimentos e das estruturas sociais terá significativos resultados na saúde da 

população”. (AZEVEDO, PELICIONI e WESTPHAL,2012) 

SILVA (2010) destaca que: 

 “A intersetorialidade é uma estratégia em construção, da qual os diferentes atores, 

setores e segmentos sociais ainda estão se apropriando. É evidenciado, através dos discursos, 

que alguns atores sociais são capazes de perceber a complexidade de certos problemas 

enfrentados pela população e, por conseguinte, compreendem a necessidade de intervenções 

de caráter intersetorial. (...), entretanto existe uma limitação no que se refere à 

operacionalização da intersetorialidade. Em suma, os sujeitos que atuam nos distintos órgãos 

e instituições sociais reconhecem a demanda por ações intersetoriais, mas ainda não sabem 

como praticá-la.” 

A intersetorialidade pode ser considerada uma parte essencial de processos de 

mudança nos construtos e na reorganização do setor saúde (OMS, 1996). A Estratégia da 

Saúde da Família (ESF) tem sido considerada essencial para reordenação do setor saúde no 

Brasil, na direção da Atenção Básica, pautada pelos ideários da Promoção de Saúde e se 

constitui como um serviço que possibilita a promoção da equidade e da integralidade para 

todos (BRASIL, 2014). 

Assim, a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) considera:  

“A saúde, como produção social de determinação múltipla e complexa, exige a 

participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos 

sociais, trabalhadores da Saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e 

na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida. O paradigma promocional 

vem colocar a necessidade de que o processo de produção do conhecimento e das práticas no 

campo da Saúde e, mais ainda, no campo das políticas públicas faça-se por meio da construção 

e da gestão compartilhadas.” (BRASIL, 2014) 

 

Ainda PNPS: 

“O processo de construção de ações intersetoriais implica na troca e na construção 

coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores envolvidos na tentativa de 

equacionar determinada questão sanitária, de modo que nele torna-se possível produzir 

soluções inovadoras quanto à melhoria da qualidade de vida”. (BRASIL, 2014) 
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 Entretanto, esse processo de construção de saberes direciona-se não apenas aos 

setores para produzir melhoras no âmbito da saúde na e da escola, como abrange o papel 

fundamental que a escola possui na vida dos diferentes territórios em que está inserida. O 

território escolar é proativo e eficaz para o favorecendo de mudanças necessárias para 

formação de sujeitos capazes de transformar hábitos participativos e éticos na construção de 

melhorias na qualidade de vida de suas comunidades (BEHRING & BOSCHETTI, 2011; e COSTA, 

2013). 

 

 No território brasileiro, a intersetorialidade passa a ser apontada como caminho para 

a mudança do modelo assistencial e reorganização da atenção à saúde, a Estratégia de Saúde 

da Família assume um espaço privilegiado, entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, assume, dessa forma, o protagonismo na sua implementação. Assim, 

torna-se fundamental o investimento na formação de profissionais, capacitando-os para lidar 

com esse objeto ampliado, para aprimorar os instrumentos de trabalho em saúde e assim, 

buscar a intersetorialidade, pois, segundo os mesmos autores, as experiências ainda são muito 

pontuais e esporádicas, com ausência de um planejamento sistemático (SILVA, 2010). 

Considerando o marco documental, os conceitos compartilhados e os desafios no que 

tange a prática, as intersecções entre a saúde e educação seguem sendo extremamente 

desejáveis e ao mesmo tempo desafiadoras. Educação e saúde alocam parcerias para 

enfrentamento das doenças dentro de vários territórios. Tem se apresentado com um campo 

prático importante em termos de intersetorialidade no contexto brasileiro.  

 

4.3. – Saúde na Escola: passos institucionais na construção de um programa  
 

 

Esta seção não pretende esgotar nem aprofundar sobre os elementos do processo 

interinstitucional que permeia a interação entre a instituição escola e os serviços de saúde, 

mas evidenciar algumas iniciativas presentes no percurso histórico, que nos permitem avançar 

para a maior compreensão sobre a evolução político-institucional da interação entre o setor 

saúde e o setor educação mediado por professores, alunos, seus familiares e comunidade.  
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Estudos registram que desde a Europa, as iniciativas de interação foram se 

constituindo e consolidando, como por exemplo, na Alemanha entre os anos de 1779 e 1821, 

o médico Johann Peter Frank desenvolveu ações que visavam o aluno e todos que estavam ao 

seu redor, incluindo o ambiente físico e possibilitou o reconhecimento de que seria essencial 

o desenvolvimento de ações de saúde no território escolar (CARVALHO, 2012). 

No contexto brasileiro foi realizado em São Paulo, em 1941, o 1º congresso Nacional 

de Saúde Escolar, ficando descrito que: “o conceito moderno de saúde escolar é 

absolutamente diferente da simples higiene escolar, da vigilância sanitária para ou da 

preocupação fundamental de impedir doenças transmissíveis” (MATTOS, 2012, pg 2). 

Esses modelos de saúde escolar prosperaram pelo país, sendo criado um Comitê 

Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria na segunda metade da década de 1970. Na década 

seguinte, muda-se o nome para Departamento Científico de Saúde Escolar (COSTA, 2013). 

Em 1990, houve no Nordeste, nas capitais de Aracaju e Maceió, duas jornadas de saúde 

escolar. Por meio da iniciativa da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e no âmbito do 

programa Escolas Promotoras de Saúde, o termo Saúde Escolar passa a ter uma base na 

estrutura da saúde e retorna com duas preocupações: verificação das desmedicalização no 

fracasso escolar e evidenciando ações voltadas para promoção de saúde (SANTOS, 2011). 

Com a Constituição de 1988 é garantida a universalidade e gratuidade da educação, 

surge assim em 1997, alguns documentos que foram elaborados, como Parâmetros 

curriculares Nacionais, onde determinavam habilidades para ser construídas pelos alunos. A 

escola começa a emergir. No Brasil, Oliveira 2013, retrata que a escola promotora de saúde é 

uma proposta inclusiva, onde se deve estimular cada ator envolvido: alunos, familiares, 

professores, funcionários, profissionais de saúde, associações e outros setores da comunidade 

as ações de promoções de saúde. 

Está inciativa prevê que escola promotora e saúde trabalhem os três pontos 

componentes relacionados entre si, baseados na Carta de Otawa, ambos estejam em 

harmonia com Escola Cidadã; 1) educação para a saúde de forma integral; 2) criação e 

manutenção de ambientes físicos e psicossociais saudáveis e; 3) oferta de serviços de saúde, 

alimentação saudável e vida ativa. (OLIVEIRA, 2013) 
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As grandes mudanças no contexto da saúde brasileira acontecem com a criação nos 

anos 90 do Programa saúde da Família (PSF), consolidado ao SUS. Onde completa ação de 

promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde aos indivíduos de forma integral 

e contínua. 

Em 1996, retorna à prestação na educação em saúde nas escolas com o Projeto TV na 

escola, associado ao ministério da Educação, passou a levar a 50.000 escolas o ensino 

fundamental. 

Surge então em 2003, o Projeto Saúde e prevenção nas Escolas (SPE), estabelecendo a 

parceria entre os ministérios da saúde e educação, aqui há apoio da UNICEF e UNESCO. 

Projeto começa a trabalhar as questões sexuais e reprodutivos de jovens a respeito da 

vulnerabilidade das DSTs, gravidez na adolescência e drogas (BRASIL, 2006).  

A formação dos jovens em educação e saúde promove eventos para trocas de 

experiências, a educação em pares onde jovens se habilitam para desenvolver outros jovens, 

trabalhando as diversidades, controle das DSTs, drogas, etc.  

 

4.4. – Escolas Promotoras da Saúde 

 Descrito na Carta de Ottawa (1986), há cinco campos de atuação da Promoção da 

Saúde: 1) elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; 2) criação de 

ambientes favoráveis à saúde; 3) fortalecimento da ação comunitária; 4) desenvolvimento de 

habilidades individuais e 5) reorientação dos sistemas e serviços.   

 Segundo diretrizes do SUS:  

“a estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar 

os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País, como por 

exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, habitação 

inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização desordenada, 

qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e potencializam formas mais amplas de 

intervir em saúde” (BRASIL, 2010, p. 10). 

O Ministério da Saúde percebe a escola como um espaço de intensificação da 

promoção de saúde ao desenvolver ações para práticas de prevenção de doenças e sobre as 
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diversas formas de fortalecer a saúde.  Direcionando a prática da promoção da saúde no 

ambiente escolar para toda comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários e 

direção) e para os atores da saúde (BRASIL, 2008). Esses profissionais possibilitam a escola e 

os demais indivíduos inseridos na comunidade a perceber a saúde como conceito de qualidade 

de vida e promoção de saúde. 

Segundo Liberal (2012), a promoção de saúde é um campo de reflexões e práticas que 

expandem o modelo biomédico de intervenção e envolve conhecimentos interdisciplinares e 

práticas intersetoriais ao transcender o modelo biomédico a promoção de saúde gera valores 

para sociedade, entre eles; a educação, economia, produção, entre outros. O autor relata que 

saúde não é apenas qualidade de vida, mas também cidadania, pois indivíduo passa a ser 

responsável por sua saúde e dos demais. 

Desde a Segunda Conferência Internacional de Promoção da Saúde em 1988 na cidade 

de Adelaide, na Austrália, (DECLARAÇÃO DE ADELAIDE DE 1988) há falas sobre criação de 

cenários saudáveis, assim como foram identificadas algumas ações imediatas de políticas 

públicas voltadas para a saúde da mulher, alimentos e nutrição, álcool e tabaco e criação de 

ambientes saudáveis. Outras conferências aconteceram com várias recomendações sobre o 

ambiente, descrevendo como promotor de saúde, o ambiente físico, social, político e 

econômico (CARVALHO, 2012; FIQUEIREDO, 2010). 

Segundo Silva (2010), algumas iniciativas como “Cidade ou Municípios Saudáveis”, 

dirigiam-se para elaboração de ambientes saudáveis na escola, estimulando a parceria entre 

saúde e educação. O diálogo entre setores, saberes e ações irá favorecer novas estratégias de 

organização entre setores para elaboração de programas e práticas educativas que 

contribuíam para melhoria e mudanças na qualidade de vida das pessoas. 

Silva (2010) relata ainda que a Organização Panamericana de Saúde e Organização 

Mundial de Saúde (OPAS/OMS), vinculadas ao setor de saúde e a Organização das Nações 

Unidas para educação (UNESCO), vinculadas à educação, vem realizando ações para assegurar 

os direitos a saúde e a educação dos indivíduos, e direcionando também inserção aos direitos 

a saúde e a educação em todo mundo. 

A Declaração de Alma-Ata, assim como a XIV Conferência Mundial em Educação em 

Saúde, em 1991 respalda as escolas como espaço privilegiado, amplo e efetivo para educação 
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em saúde. A OMS relata que as escolas promotoras de saúde devem responsabilizar-se pelas 

seguintes intervenções: educação em saúde; ambiente escolar no entorno e organização; 

comunidade escolar, parcerias e serviços de saúde (MOREIRA et al., 2006). 

A Escola Promotora de Saúde (EPS), portanto, é aquela que se coloca a serviço da 

promoção da saúde e atua nas áreas de ambiente saudável, oferta de serviços de saúde e 

educação em saúde (SILVEIRA, 2000). A escola passa a ser foco das reflexões e práticas e 

devem estar articuladas as políticas sociais e com as comunidades para discussões que cercam 

a saúde na escola e a saúde da sociedade, compreendendo que saúde também são educação 

e cidadania. Estreitando as desigualdades sociais e promovendo a equidade, presente nas 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2011). 

Dentro dessa perspectiva, Silveira (2000), aponta que a Escola Promotora de Saúde 

deve ser inserida no Projeto Pedagógico da Escola, ressalva ainda que comunidade escolar, os 

atores da saúde e da escola são peças fundamentais na atuação de promoção de saúde. São 

eles que conhecem, vivenciam e atuam nos problemas diários no território descrito. 

A evolução político-institucional das iniciativas de promoção e saúde na escola 

caminhou na direção de sua institucionalização no âmbito do Ministério da Educação e da 

Saúde, em 2007 como o PSE.  

4.5. – O Programa Federal Saúde na Escola (PSE)  
 

O Programa Saúde na Escola foi lançado pelo Decreto presidencial nº 6.286, de 05 de 

dezembro de 2007, durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos Ministros 

da Educação e da Saúde, Fernando Haddad e Jose Gomes Temporão, respectivamente. Desde 

então, já foram publicados diversos documentos normativos sobre o Programa, dando 

concretude à base legal que sustenta essa política. No quadro 2, a seguir, a sistematização dos 

documentos que formalizam e norteiam o PSE e desde a sua implementação (2007), até a 

presente data, no território brasileiro.  

 
 

Quadro 1. Evolução Normativa do PSE. 

DOCUMENTO DELIBERAÇÃO 
Decreto presidencial nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007 Institui o Programa Saúde na Escola(PSE). 
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Portaria nº 675, de 04 de junho de 2008 Institui a Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola 

Portaria nº 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 

Portaria nº 1.399, de 14 de novembro de 2008 Designa os membros para compor a Comissão Intersetorial de 

Educação e Saúde na Escola - CIESE instituída pela Portaria nº 

675, de 4 de junho de 2008. 

Designa os membros para compor a Comissão Intersetorial de 

Educação e Saúde na Escola - CIESE instituída pela Portaria nº 

675, de 4 de junho de 2008 

 

Altera a Portaria nº 1.861/GM, de 4 de setembro de 2008, que 

estabelece recursos financeiros pela adesão ao Programa 

Saúde na Escola - PSE e credencia Municípios para o 

recebimento desses recursos. 

Portaria nº 3.146, de 17 de dezembro de 2009 Estabelece recursos financeiros para Municípios com equipes 

de Saúde da Família que aderirem ao Programa Saúde na 

Escola - PSE. 

Portaria nº 790, de 12 de abril de 2010 Altera a Portaria nº 3.146/GM, de 17 de dezembro de 2009, 

que estabelece recursos financeiros pela adesão ao Programa 

Saúde na Escola (PSE). 

Portaria nº 1.537, de 15 de junho de 2010 Credencia Municípios para o recebimento de recursos 

financeiros pela adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE, 

conforme a Portaria Nº 3.146/GM, de 17 de dezembro de 

2009. 

Portaria nº 3.696, de 25 de novembro de 2010 Estabelece critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola 

(PSE) para o ano de 2010 e divulga a lista de Municípios aptos 

para Manifestação de Interesse. 

Portaria nº 3.696, de 25 de dezembro de 2010 – Republicação Estabelece critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola 

(PSE) para o ano de 2010 e divulga a lista de Municípios aptos 

para Manifestação de Interesse. 

Portaria nº 1.910, de 08 de agosto de 2011 Estabelece o Termo de Compromisso Municipal como 

instrumento para o recebimento de recursos financeiros do 

Programa Saúde na Escola (PSE). 

Portaria nº 1.911, de 09 de agosto de 2011 Altera a Portaria Interministerial nº 3.696/MEC/MS, de 25 de 

novembro de 2010, que estabelece critérios para transferência 

de recursos aos Municípios credenciados ao Programa Saúde 

na Escola (PSE) e define lista de Municípios aptos a assinarem 

Termo de Compromisso Municipal. 

Portaria nº MS/GM nº 3.014, de 20 de dezembro de 2011 Habilita Municípios e o Distrito Federal para o recebimento do 

repasse de recursos financeiros relativos ao Programa Saúde 

na Escola (PSE). 

Portaria nº 357, de 1º de março de 2012 Institui a Semana Anual de Mobilização Saúde na Escola 

(Semana Saúde na Escola) e o respectivo incentivo financeiro, 

e estabelece regras específicas para a execução no ano de 

2012. 

Portaria MS/GM nº 524, de 26 de março de 2012 Habilita Municípios ao recebimento do repasse de recursos 

financeiros relativos ao Programa Saúde na Escola (PSE). 
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Resolução /CD/FNDE nº 15, de 13 de junho de 2012 Estabelece critérios e procedimentos para assistência 

financeira às Instituições Federais de Ensino Superior e 

Instituições Federais de Pesquisa no que diz respeito à 

formação continuada e pesquisa no âmbito do Programa 

Saúde na Escola da Secretaria de Educação Básica. 

Portaria nº 297, de 28 de fevereiro de 2013 Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao 

Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado de 

Minas Gerais, em conformidade com o Programa de 

Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria nº 364, de 8 de março de 2013 Redefine a Semana de Mobilização Saúde na Escola (Semana 

Saúde na Escola), de periodicidade anual, e o respectivo 

incentivo financeiro. 

Portaria nº 1.302, de 28 de junho de 2013 Altera o prazo para o registro das informações das ações 

realizadas na Semana de Mobilização Saúde na Escola (Semana 

Saúde na Escola) junto aos Sistemas de Avaliação e 

Monitoramento do PSE. 

Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013 Institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB). 

Portaria Interministerial nº 1.413, de 10 julho de 2013 Redefine as regras e critérios para adesão ao Programa Saúde 

na Escola (PSE) por Estados, Distrito Federal e Municípios e 

dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de 

ações. 

Portaria Interministerial nº 15, de 10 de outubro de 2013 Institui o Projeto Consultórios Itinerantes de Odontologia e de 

Oftalmologia, no âmbito do Programa Saúde na Escola - PSE e 

Programa Brasil Alfabetizado - PBA, e dá outras providências. 

Portaria nº 2.608, de 31 de outubro de 2013 Define Municípios com adesão ao Programa Saúde na Escola 

de 2013 e os habilita ao recebimento de 20% (vinte por cento) 

do teto de recursos financeiros pactuados em Termo de 

Compromisso e dá outras providências. 

Portaria nº 3.210, de 26 de dezembro de 2013 Inclui os Municípios de Glória (BA), Palmeira dos Índios (AL) e 

Paulo Frontin (PR) à lista dos Municípios que finalizaram a 

adesão ao Programa Saúde na Escola de 2013 e ao 

recebimento de 20% (vinte por cento) do teto de recursos 

financeiros pactuados em Termo de Compromisso. 

Portaria nº 220, de 25 de março de 2014 Define normas para o cadastramento no SCNES das equipes 

com profissionais não cadastrados em estabelecimentos de 

Atenção Básica, que desempenham ações pactuadas no 

Programa Saúde da Escola. 

Portaria Interministerial no 1.055, de 25 de abril de 2017 Atribui uma definição nova as regras e os critérios para adesão 

ao Programa Saúde na Escola– PSE nos estados, Distrito 

Federal e municípios, disponibilizando uma especifica verba 

financeira para incentivo para demanda das ações do 

programa. Os objetivos do PSE são publicados com 

peculiaridades distintas 

Fonte: Elaborado por Barbieri, 2014 e adaptado pela autora para esta dissertação.  



27 
 

O PSE é um programa a ser implementado pela Atenção Básica, em especial pela ESF 

(Estratégia Saúde da Família), que visa à promoção de saúde nas escolas e fomentando a 

construção de saberes e olhares diferenciados ao processo de saúde vinculado a comunidade 

escolar e profissionais de saúde. A estruturação da rede é necessária para uma comunicação 

eficaz, direcionando os espaços de troca de saberes e conceitos, para organização das ações 

compactuadas nos setores de educação e saúde (VASCONCELOS, 2013; BRASIL, 2017). 

Tendo a intersetorialidade como um dos pilares centrais desse Programa. Toda a 

legislação, materiais de apoio e políticas que envolvem sua execução estão em parceria entre 

Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC), destinados aos municípios 

brasileiros por meio da adesão (BRASIL, 2017). 

Segundo o documento norteador lançado pelo MS ainda em 2007: 

“O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de 

ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade 

escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde, educação e em 

outras redes sociais para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes 

brasileiros. Essa iniciativa reconhece e acolhe as ações de integração entre Saúde e 

Educação já existentes e que têm impactado positivamente na qualidade de vida dos 

educandos”. (BRASIL, 2007) 

O MS destaca em 2017: 

“O Programa Saúde na Escola visa contribuir para o fortalecimento de ações 

que integram as áreas de Saúde e Educação no enfrentamento de vulnerabilidades, 

ampliar as ações de saúde para estudantes da rede pública de educação básica e 

apoiar o processo formativo dos profissionais de saúde e educação de forma 

permanente e continuada. A Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017 traz as mudanças 

no PSE para ciclo 2017/2018. A publicação da nova portaria do PSE provocou uma 

reestruturação positiva ao seu desenvolvimento nos municípios brasileiros. O objetivo 

central da publicação foi simplificar e fortalecer o Programa Saúde na Escola. Neste 

novo ciclo destaca-se a importância do planejamento local, embasado no princípio de 

que as ações acontecem no território e é a partir do olhar crítico e analítico sobre ele 

que devem ser priorizadas as ações e soluções”. 
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O Programa tem como objetivo a integração e articulação intersetorial das redes 

públicas de ensino, por meio de ações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e redes de 

educação pública. A iniciativa prevê ações para acompanhar as condições de saúde dos 

estudantes por meio de avaliações e orientação, fortalecendo o enfrentamento das 

vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. 

As ações do PSE estabelecidas na sua implantação pelo Decreto presidencial nº 6.286, 

de 05 de dezembro de 2007, ressalva-se de duas naturezas: 

 Essenciais - estas deveriam ser previamente pactuadas; e 

 Optativas – determinadas em prol da demanda do município.  

Essas ações essenciais e optativas foram vinculadas aos dois primeiros componentes 

de atuação do programa, o terceiro componente não incluía estas ações, sendo os três 

componentes divididos em:  

 Componente I - Avaliação das condições de saúde: ESSENCIAIS - Avaliação antropométrica; 

situação vacinal; Saúde Bucal e Ocular; OPTATIVAS - Saúde Auditiva; Desenvolvimento de 

Linguagem; Identificação de sinais relacionados às Doenças negligenciadas e em Eliminação.   

 Componente II - Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos; ESSENCIAIS - 

Promoção da Segurança Alimentar e da Alimentação Saudável Promoção da cultura de paz e 

Diretos Humanos; Saúde Mental; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção 

das DST/AIDS; prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; OPTATIVAS - 

Prevenção de violências e acidentes; Saúde Ambiental; Práticas Corporais e Atividade Física; 

formação de jovens multiplicadores para atuarem entre pares na temática do direito sexual e 

reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; Fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes em pó.  

 Componente III - Formação dedicada às ações de formação de professores e profissionais de 

saúde para o desenvolvimento das ações do PSE. Ações: Educação permanente e capacitação 

local de profissionais da saúde quanto a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), Educação 

permanente e capacitação local de profissionais da educação e da saúde quanto as ações de 

segurança alimentar e promoção da alimentação saudável, NutriSUS - estratégia de fortificação 

da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais), Educação permanente e 

capacitação local de profissionais da educação e da saúde que atuarão nos Territórios do 

Programa Saúde na Escola (temáticas: gestão intersetorial, Prevenção ao uso de Álcool e 

Tabaco, Crack e outras Drogas, prevenção e atenção das situações de violências, 

Desenvolvimento Infantil, sexualidade e prevenção das DST/AIDS, Promoção da Saúde nas 

Escola. (BRASIL, 2007) 
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 A atual Portaria Interministerial nº 1.055, DE 25 de abril de 2017, atribuiu-se uma 

definição nova às regras e aos critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE nos 

estados, Distrito Federal e municípios, disponibilizando uma específica verba financeira para 

incentivo para demanda das ações do programa. Os objetivos do PSE são publicados com 

peculiaridades distintas, tendo em seu artigo segundo: 

I - Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como 

fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação;  

II - Articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica 

pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e a suas 

famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 

III - Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos; 

IV - Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da 

cidadania e nos direitos humanos; 

V - Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

VI - Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes; e  

VII - Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três 

níveis de governo.  

 No documento norteador do PSE, de junho de 2017, publicado em Brasília, as 12 

(doze) ações a serem realizadas são pactuadas, em conjunto, no momento da adesão. Não é 

possível alterar ou excluir nenhuma. Porém, se a partir do diagnóstico local a gestão do 

município definir que outras ações devem ser realizadas, essas poderão ser informadas no 

sistema e-Gestor em campo aberto no processo de adesão. Todo o monitoramento do PSE 

será realizado a partir das informações que serão lançadas no e-SUS Atenção Básica.  

 Segundo o departamento de informática do SUS (Sistema Único de saúde): 

“e-SUS é uma das estratégias do Ministério da Saúde para desenvolver, 

reestruturar e garantir a integração desses sistemas, de modo a permitir um registro 

da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional de 

Saúde”(DATASUS,2013) 
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O nome e-SUS faz referência a um SUS eletrônico, cujo objetivo é, sobretudo, facilitar 

e contribuir com a organização do trabalho dos profissionais de saúde, elemento decisivo para 

a qualidade da atenção à saúde prestada à população. 

Em seu terceiro artigo fica estabelecido que o PSE irá estabelecer estratégia para a 

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

a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da 

educação básica (BRASIL, 2017). Sendo assim, para implementação do programa algumas 

diretrizes terão como base: 

I. descentralização e respeito à autonomia federativa; 

II. integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde; 

III. Territorialidade; 

IV. interdisciplinaridade e intersetorialidade; 

V. integralidade; 

VI. cuidado ao longo do tempo; 

VII. controle social; e 

VIII. monitoramento e avaliação permanentes 

Nestes 10 anos desde sua primeira publicação em 2007, o PSE busca articular esforço 

para a consolidação da ação intersetorial em seus diferentes níveis programáticos e 

orçamentários conforme a análise dos marcos legais, vide quadro 2 desta dissertação.   

O Programa tem como objetivo a integração e articulação intersetorial das redes 

públicas de ensino, por meio de ações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e redes de 

educação pública. A iniciativa prevê ações para acompanhar as condições de saúde dos 

estudantes por meio de avaliações e orientação, fortalecendo o enfrentamento das 

vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. 

A nova pactuação do PSE traz as mudanças para o ciclo 2017/2018, provocando uma 

reestruturação positiva ao seu desenvolvimento nos municípios brasileiros. O objetivo central 

da publicação foi simplificar e fortalecer o Programa Saúde na Escola. Neste novo ciclo 

destaca-se a importância do planejamento local, embasado no princípio de que as ações 
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acontecem no território e é a partir do olhar crítico e analítico sobre ele que devem ser 

priorizadas as ações e soluções. Ainda é recente para avaliar o impacto da portaria junto aos 

municípios, mas já se evidenciam um formato de organização capaz de reorganizar a 

operacionalização do PSE nos municípios (BRASIL, 2017).  

Segundo o MS, será mais fácil observar o impacto do programa, pois a partir de agora, 

os municípios farão adesão por escola, e não mais por níveis de ensino como era feito antes. 

A expectativa é que o programa alcance 144 mil escolas e atenda o maior número de 

estudantes com monitoramento mensal (BRASIL, 2017). 

Outra possibilidade de visão de impacto da atual portaria nos municípios encontra-se 

no documento norteador do PSE, divulgado em junho de 2017, pelo Governo Federal, onde é 

relatado que a estrutura das ações pactuadas não mais possui os três componentes, trazendo 

ao programa a flexibilidade necessária à sua acomodação mediante as várias realidades locais, 

que não podem ser encaixotadas. Possibilitando assim ao município acrescentar outras ações 

durante a pactuação, ou para monitoramento próprio ou monitoramento compartilhado com 

o Ministério da Saúde (MS, 2017).  

A nova estruturação do PSE vem possibilitar interações mais diretas entre o programa, 

escola e educação. Ao visibilizar a realidade local do município no que diz respeito à prevenção 

e promoção da saúde, esta passa a efetuar o enfrentamento das vulnerabilidades locais. O 

município passa ter uma flexibilidade maior para estreitar a sua intersetorialidade, educação 

e saúde, assim como em outros setores, passa a empoderar ações contingentes com sua 

realidade local. Porém todas as 12 ações previstas deverão ser pactuadas, caso isso não 

aconteça, o município continuará inscrito no programa, contudo, não terá o recurso do 

programa, na próxima pactuação, ou seja, as ações poderão ser realizadas, porém com 

recurso próprio do município (MS, 2017).  

Atualmente, o Programa está em 79 mil escolas e estaria atingindo aproximadamente 

18 milhões de alunos. A participação no PSE é de livre iniciativa do município e acontece por 

meio de pactuação de metas via Termo de Compromisso Municipal, por meio do Portal do 

Gestor do Ministério da Saúde, em 25 de abril de 2017, data da assinatura da nova portaria. 
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4.6. As ações de implantação do PSE nos municípios  
 

O programa tem suas ações focadas nos municípios onde há cobertura da Estratégia 

da Saúde da Família, ou seja, a interligação entre a educação e a saúde acontece via Sistema 

Único de Saúde. Sendo o Ministério da Saúde o responsável pelo repasse financeiro para os 

municípios através do fundo dos municípios, sendo também de responsabilidade a publicação 

de cartilhas que orientem os atores envolvidos no PSE.  

No parágrafo único, inciso I, da portaria de 2017, no qual fica estabelecido o termo de 

compromisso onde o município ou Distrito Federal indicará as equipes de Atenção Básica e 

das escolas da Educação Básica da rede pública e demonstrará a anuência dos gestores da 

Saúde e Educação municipais e do Distrito Federal ao Termo de Compromisso do PSE, 

observado o seguinte: 

“todas as equipes de saúde da Atenção Básica poderão ser vinculadas ao PSE; os secretários 

estaduais e municipais de educação e de saúde definirão conjuntamente as escolas a serem atendidas 

no âmbito do PSE, observadas as prioridades e metas de atendimento do Programa; e o município ou o 

Distrito Federal poderá pactuar escolas estaduais e institutos federais de ensino em seu território, sendo 

necessária prévia articulação com os gestores dessas instituições” (BRASIL,2017) 

Segundo o artigo dez da portaria de 2017 ao aderir ao programa, o estado, o Distrito 

Federal e o município deverão realizar no período do ciclo as doze ações vigentes, são elas: 

I. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

II. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; 

III. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

IV. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; 

V. Prevenção das violências e dos acidentes; 

VI. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; 

VII. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

VIII. Verificação e atualização da situação vacinal; 

IX. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; 

X. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de 

alteração. 
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XI. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; e 

XII. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de 

alteração. 

 
 
 
 
 
Quadro 2. Diferenças entre as Portarias de 2007 e 2017 – Adesão dos Municípios  

Portaria (2007) Nova Portaria (2017) 

Incentivo federal mínimo de R$ 3.000,00 
para envolver até 599 estudantes 

Incentivo federal mínimo de R$ 5.676,00 
para envolver até 600 estudantes 

Repasse feito em duas parcelas: 
20% na adesão e 80% ao final 

Repasse único do recurso 

Ciclo de adesão com duração de 1 ano Adesão com duração de 2 anos, com 
monitoramento das ações 

Adesão por nível de ensino (Fundamental I - 
Ensino médio), sem envolver todos os alunos da 
escola 

Adesão implica atuar com todos os alunos da 

escola 

Ações divididas por blocos (promoção e saúde), 
com pouca flexibilidade para planejamento local 

Conjunto de 12 ações que poderão ser 
desenvolvidas conforme o planejamento e 
realidade local 

Dois sistemas para registro das ações: SISAB 
(MS) 
e Sistema de Informação no SIMEC (MEC) 

Registro unificado no E-SUS 

Fonte: Brasil, 2017  

Quadro 3. Evolução das ações do PSE 

 Ações do PSE na portaria (2007) Ações do PSE na atual portaria (2017) 

Componente I - Avaliação das condições de 

saúde: ESSENCIAIS: Avaliação antropométrica; 

situação vacinal; Saúde Bucal e Ocular. 

 1-Atualização do cartão vacinal dos estudantes; 

2- alimentação saudável e prevenção da 

obesidade infantil (avaliação antropométrica); 

3- Ações de combate ao mosquito aedes 

aegypti; 

4- Avaliação de saúde bucal, aplicação tópica de 

flúor e escovação dental supervisionada; 

5- Saúde ocular e identificação dos possíveis 

sinais de alteração; 6- avaliação da saúde 

Componente II – Promoção da Saúde e Prevenção 

de Doenças e Agravos; ESSENCIAIS – Promoção da 

Segurança Alimentar e da Alimentação Saudável 

Promoção da cultura de paz e Diretos Humanos; 

Saúde Mental; educação para a saúde sexual, 

saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS; 

prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas 
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Componente III -  Formação dedicado às ações de 

formação de professores e profissionais de saúde 

para o desenvolvimento das ações do PSE. Ações: 

Educação permanente e capacitação local de 

profissionais da saúde e da educação 

auditiva e identificação dos possíveis sinais de 

alteração;  

7- Prevenção das violências e acidentes;  

8- Identificação de sinais e agravos de doenças 

em eliminação;  

9- Prevenção do uso do álcool, crack, tabaco e 

outras drogas; 

10- Realização de práticas corporais, atividade 

física e do lazer; 

11- Promoção da cultura de paz, cidadania e 

direitos humanos; 

12- Prevenção de IST/AIDS e orientação sobre 

direito sexual e reprodução. 

Observações: estas ações eram divididas em 3 

blocos, sendo os dois primeiros com suas ações 

voltadas para duas naturezas; essenciais e 

optativas. O terceiro componente voltava-se para 

capacitação  

 

Não há mais divisões em componentes, todas as 

temáticas são essenciais e necessitam serem 

realizadas em sua totalidade para envio de 

recursos aos municípios, o não cumprimento 

das temáticas 1 e 3, levarão os municípios a 

continuarem escritos no programa, porém não 

receberão verbas; o município poderá 

implementar uma nova ação, caso sua demanda 

territorial necessite e terá que explicitar junto 

ao e-sus essa demanda. 

Fonte: Dados sistematizados pela autora 

O quadro acima nos mostra que a evolução do PSE, ou seja, a implantação do programa 

em 2007 a nível nacional e seus três componentes e atual estruturação do programa dez anos 

após, com doze ações compõem diretamente o programa nacional.  

Em seus incisos I e II é reputado o planejamento das ações do PSE deverá considerar 

os contextos escolar e social; o diagnóstico local de saúde; e a capacidade operativa das 
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equipes das escolas e da Atenção Básica; e alinhando assim ações previstas para serem 

efetuadas na escola com currículo escolar e a política de educação integral (BRASIL, 2017). 

 No quadro 3 podemos observar a predominância de ações atuais para efetivo controle 

das doenças não transmissíveis, entre as doze ações, apenas uma delas retrata as doenças 

sexualmente transmissíveis.  

O documento publicado pelo Ministério da Saúde, em 2011, retrata que o PSE é 

exaltado na articulação entre a saúde e a educação, no que tange o “Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 

2011 a 2022”. Ao considerar que os altos índices de doenças crônico-degenerativas existentes 

e pelo fato destas estarem relacionadas a um conjunto de comportamentos adotados desde 

tenra idade.  O plano apresenta as doenças crônicas não transmissíveis como uma das 

principais causas de morte no mundo, tendo como determinantes “[...] as desigualdades 

sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, as desigualdades no acesso à 

informação [...]”, além dos fatores de risco modificáveis, como “[...] tabagismo, consumo de 

bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada à baixa escolaridade” (BRASIL, 

2011). 

As ações pactuadas pelo PSE estão alinhadas com a demanda das metas nacionais para 

enfrentamento das DCNT e seus fatores de risco, nos próximos anos. Tais metas 

correspondem: 

“reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano;  - reduzir a 

prevalência de obesidade em crianças;   reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes;   deter o 

crescimento da obesidade em adultos; reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool;   aumentar 

a prevalência de atividade física no lazer;  - aumentar o consumo de frutas e hortaliças;   reduzir o 

consumo médio de sal;   reduzir a prevalência de tabagismo;  aumentar a cobertura de mamografia em 

mulheres entre 50 e 69 anos;   aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino 

em mulheres de 25 a 64 anos;  tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de 

câncer” (BRASIL, 2011b, p. 23-24). 

Deste modo, no PSE, a “[...] responsabilidade de promover a saúde dos escolares, além 

de ser um compromisso do setor saúde, passa a ser definida como processo de conscientização 

da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida” (VIEIRA, 2013, p. 27).  
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Segundo Vieira (2013, p. 16), a construção de redes de corresponsabilidade, 

fomentada pelo PSE, estimularia “[...] a participação mais ativa da comunidade no cotidiano 

dos sistemas de ensino e saúde [...]”. Ademais, no processo de elaboração do projeto 

municipal do PSE entende-se que todos deveriam trabalhar como parceiros – secretarias, 

programas, sociedade civil organizada, conselhos locais, organizações não governamentais, 

pastorais, entre outros – para criação e potencialização das iniciativas existentes. Trabalhar 

na perspectiva do diálogo, da participação dos diferentes atores sociais e da formação de 

redes e colaboração seria fundamental para a redução das vulnerabilidades e promoção de 

saúde de crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 2017).  

 

4.7. PSE e sua operacionalização   
 

Tendo em vista as diretrizes e objetivos do PSE ficam evidenciados que a gestão do 

programa deverá ocorrer de forma intersetorial, a cargo dos gestores da saúde e da educação 

e suas representações organizadas em Grupos de Trabalho Intersetoriais - GTI, instituídos nas 

esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal de gestão do PSE, por normativa legal 

ou ato próprio, e em conformidade com as diretrizes da Comissão Intersetorial de Educação e 

Saúde na Escola – CIESE.  

Em sua nova portaria, o PSE estabelece em seu parágrafo único:  

“A qualquer tempo, os gestores federais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipal do PSE poderão incluir representantes de outros setores 

da gestão pública nos respectivos GTI”. 

Seguindo a orientação da portaria interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, fica 

estabelecido à implementação, execução e gestão do PSE, acontecerá com adesão dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios formatando os objetivos do programa e sendo 

formalizada por meio do: 

... Preenchimento, pelo município ou pelo Distrito Federal, do Termo 

de Compromisso do PSE; e da assinatura de Termo de Adesão, pelos estados 

mediante o qual se comprometerão a apoiar a realização das ações do PSE 

nas escolas estaduais e a constituir ou fomentar a atuação do Grupo de 
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Trabalho Intersetorial Estadual do PSE – GTIE, previsto no art. 7o desta 

Portaria (BRASIL, 2017). 

Diante do exposto, o preenchimento do Termo de Compromisso de que trata o inciso 

I será preenchido pelo município ou Distrito Federal, onde estes indicaram as equipes de 

Atenção Básica e das escolas da Educação Básica da rede pública e demonstrando a permissão 

dos gestores da Saúde e Educação municipais e do Distrito Federal ao Termo de Compromisso 

do PSE, observado o seguinte: 

“todas as equipes de saúde da Atenção Básica poderão ser vinculadas ao PSE; os 

secretários estaduais e municipais de educação e de saúde definirão conjuntamente as escolas 

a serem atendidas no âmbito do PSE, observadas as prioridades e metas de atendimento do 

Programa; e o município ou o Distrito Federal poderá pactuar escolas estaduais e institutos 

federais de ensino em seu território, sendo necessária prévia articulação com os gestores 

dessas instituições” (BRASIL, 2017). 

 O programa passará a ter adesão de vinte e quatro meses, tendo abertura para devidos 

ajustes de informações e com doze meses do início da vigência após o termo de compromisso.  

 Desta maneira, salienta-se uma ressalva importante, onde a qualquer tempo, os 

gestores federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios do PSE poderão incluir 

representantes de outros setores da gestão pública nos respectivos GTI. 

É importante salientar que o artigo 8 da portaria, evidencia que a execução do PSE é 

de competência do Ministério da Saúde - MS e do Ministério da Educação - MEC, em conjunto 

irão: 

“promover, respeitadas as competências próprias de cada Ministério, a articulação entre as 

secretarias estaduais e municipais de educação e o SUS; subsidiar o planejamento integrado das ações 

do PSE nos municípios entre o SUS e o sistema de ensino público, no nível da educação básica; subsidiar 

a formulação das propostas de formação dos profissionais de saúde e da educação básica para 

implementação das ações do PSE; apoiar os gestores estaduais e municipais na articulação, no 

planejamento e na implementação das ações do PSE; estabelecer, em parceria com as entidades e 

associações representativas dos secretários estaduais e municipais de saúde e de educação os 

indicadores de avaliação do PSE; e definir as prioridades e metas de atendimento do PSE” (BRASIL, 

2017). 

Destacando ainda que a formação dos gestores e dos técnicos da saúde e da educação 

é de responsabilidade do governo federal estadual e municipal, devendo ser realizada de 
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maneira contínua e permanente. Sendo assim no âmbito do MEC, esta formação deverá 

alinhar-se à Política de Formação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

– SEB-MEC. E no âmbito do MS deverá estar em sintonia com a Política de Educação 

Permanente para formação dos profissionais do SUS.  

 A Política de Educação Permanente tem como base uma aprendizagem significativa, 

onde este aprendizado está diretamente ligado à praticidade das ações no campo do trabalho, 

buscando uma transformação a realização com o que se aprende conteúdo, e campo do 

trabalho, onde aprender e ensinar são incorporados na realidade do trabalho. 

A operacionalização do PSE está sob a coordenação dos municípios. É fundamental 

acompanhar o processo de implementação de uma diretriz e uma normativa federal. Sendo 

assim, este estudo focalizará o município de Aracaju - capital do estado de Sergipe, no 

nordeste do Brasil.  

De acordo com a estimativa do último censo em 2010, a população de Aracaju em 2017 

será 650.106 habitantes (Fonte: IBGE, 2010), distribuída em seus 39 bairros, com uma área da 

unidade territorial em km² de 181,857.  O município de Aracaju limita-se com os municípios 

de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. É apontada como a capital 

com menor desigualdade do Nordeste Brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais 

saudáveis do país. 
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Quadro 4: Dados de Aracaju/SE   

 

Fonte: cidades.ibge.gov.br 

 

Quadro 5: Divisão dos bairros em Aracaju/SE. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju/SE 
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 Para a divisão em termos administrativos, no que se refere ao setor de saúde, o município é 

dividido em oito regiões. Vale ressaltar que essas regiões de saúde diferem das regiões de educação.  

Quadro 6: As regiões de saúde de Aracaju 

 
Fonte : prefeitura municipal de Aracaju/SE,2017 

 

O quadro 6 representa o mapa da cidade de Aracaju com a divisão das oito regiões de 

saúde. A maior área representa a região 1 que é composta pela zona de expansão da cidade. 

Sendo as regiões 2, 4, 7 e 8 compreendem os bairros periféricos ao norte da cidade. A região 

3 é composta por bairros nobres. As regiões 5 e 6 compreendem os bairros mais antigos da 

cidade. 

Já as regiões 2, 4, 7 e 8 compreendem os bairros como Santa Maria, José Conrado, 

América e Santos Dumont, habitados por famílias de menor poder socioeconômico, sendo que 

nas regiões 2 e 4 a dependência SUS é de 81%, enquanto nas regiões 7 e 8 é de 95%.  

Por fim, a região 5 compreende os bairros mais antigos da cidade, como Centro e Santo 

Antônio, com população na sua maioria adulta e economicamente estável e 82% de 

dependência SUS. A região 6, onde se localiza os bairros com incidência também de famílias 

com menor poder econômico, a proporção de dependentes do SUS é de 92% (INAGAKI, 2014). 
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Nos quadros 7 e 8 relatam um geoprocessamento das escolas com unidades de saúde, 

nas oito regiões de saúde que demonstra a possibilidade de conexão entre os dois serviços 

pela proximidade geográfica e pelas possibilidades de interação interinstitucional 

preconizada. Os territórios de intervenção podem ser desenhado de modo comum e 

articulado.  

 

Quatro 7: Geoprocessamento das Unidades Básicas e Escolas  

 

 

Quadro 8: Geoprocessamento das Unidades Básicas de Saúde e Escolas 
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O quadro abaixo retrata o município de Aracaju, segundo DEA (Departamento de 

Educação de Aracaju), postado na página da Secretaria de Educação (SEED), possui uma 

população geral parcial de alunos até setembro deste ano de 43.722, distribuídos nas escolas 

da rede pública em diferentes áreas da educação. A lista das escolas públicas encontra-se no 

Apêndice I. 

Quadro 9: Quantitativo de estudantes em Aracaju, ano 2017 

 

Fonte: Secretaria de Educação de Aracaju/SE,2017 

 

O capítulo a seguir tratará da metodologia utilizada para fins de sistematizar e analisar 

a implementação do PSE no município de Aracaju/SE.  
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5 - Metodologia  
 

A estratégia de pesquisa aplicada levantou informações nas principais bases de dados 

eletrônicas, vinculadas à prefeitura Municipal de Aracaju/SE. Estas bases são sites oficiais e 

redes sociais nas quais relatam as ações do PSE neste município, tornando as ações e as 

entrevistas divulgadas por meio destas vias, públicas e de acesso a toda população, sem 

restrições.  

O objetivo de sistematizar as ações pactuadas desta pesquisa refere-se à 

implementação do PSE em Aracaju. Focalizamos a análise nos dados obtidos publicamente, 

por via de pesquisa documental, nos sites da secretaria de saúde deste município e por 

imagens catalogadas em páginas de redes sociais do programa. 

De acordo com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a pesquisa documental é um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise 

de documentos dos mais variados tipos. O documento como fonte de pesquisa pode ser 

escrito ou não escrito, tais como: filmes, vídeos, slides, fotografia, arquivos das mídias 

eletrônicas, redes sociais ou pôsteres.  

 Segundo Oliveira (2007), a pesquisa documental enfatiza uma busca por informações 

em documentos primários, ou seja, documentos que não receberam nenhum tipo de 

tratamento científico. Documentos estes oriundos de relatórios, reportagens de jornais 

escritos e virtuais, cartas filmes, gravações, fotografias e todos os meios de divulgação. Essas 

fontes primárias devem ser compreendidas como material analisado em primeira mão, pois 

são dados originais não sistematizados ou analisados, onde o pesquisador possui uma relação 

direta com as informações.  

 Appolinário (2009) relata uma ampliação da definição de documento para: “qualquer 

suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, para servir de consulta, 

estudo ou prova”. Para compreender a pesquisa documental faz-se necessário, delinear o 

conceito “documento”. Para muitos autores, a palavra documento, possibilita a própria 

definição. Podendo destacar a definição: “qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou 

registre um fato, acontecimento” (HOUAISS, 2008).  
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O uso de documentos em uma pesquisa, na percepção de Sá-Silva, Almeida e Guindani 

(2009), permitirá perceber a dimensão do tempo à compreensão do social, trazendo assim 

para a pesquisa uma riqueza de informações, já que elas podem ser utilizadas em várias áreas 

de ciências humanas e sociais, aproximando o entendimento do objeto na sua 

contextualização histórica e sociocultural. Relatam ainda que a principal diferença entre a 

pesquisa documental e a bibliográfica diz respeito à natureza das fontes. Quanto à natureza, 

os documentos podem denotar sentidos diferentes, de acordo inclusive com a sua fonte e 

com o conhecimento do leitor.  

 Dentro desta perspectiva, a análise documental inicia-se pela avaliação preliminar de 

cada documento, realizando o exame e a crítica do mesmo, sob o olhar dos seguintes 

elementos: contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto e conceitos-chave. 

Os elementos de análise podem variar conforme as necessidades do pesquisador. Após a 

análise de cada documento, segue-se a análise documental propriamente dita (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA GUINDANI, 2009). 

Um dos grandes desafios da prática da pesquisa documental é o grau de confiança 

sobre a veracidade dos documentos pesquisados. A caracterização da análise documental em 

si é a realização desta análise, baseada na interpretação coerente, tendo em vista a temática 

proposta e a pergunta de pesquisa (SÁ-SILVA; ALMEIDA GUINDANI, 2009). 

Seguindo o conceito da análise documental, o presente trabalho busca uma 

sistematização de informações do PSE na cidade de Aracaju, através de uma etnografia virtual, 

“onde a obtenção de dados /documentos é praticamente automática, na medida em que o 

acesso à internet é público e os documentos são disponibilizados para download” (MERCADO, 

2012). A etnografia virtual utilizada nesta dissertação passou por etapas definidas tais como: 

...“definem-se o tema e o problema de pesquisa; procede-se a uma 

revisão de literatura pertinente ao problema de investigação e escolhe(m)-se 

a(s) orientação(ões) teórica(s) que dará(ão) suporte ao estudo; procede-se a 

um levantamento dos sites e listas de discussão relacionados ao tema da 

pesquisa; definem-se os critérios para a escolha da comunidade virtual alvo da 

pesquisa; selecionam-se os documentos disponíveis para download de acordo 

com o objeto da pesquisa; procede-se ao download dos documentos; 

selecionam-se as mensagens trocadas pelos membros da comunidade virtual 
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em um período determinado; classificam-se as margens em categorias; 

analisam-se os dados coletados; resgata-se o problema que suscitou a 

investigação; elabora-se uma primeira versão do relatório de pesquisa; 

retorna-se ao campo para a validação dos resultados ou para obter 

comentários adicionais de membros da comunidade virtual; confrontam-se os 

resultados obtidos com a(s) teoria(s) que deu(ram) suporte à investigação; 

formula-se a conclusão; elabora-se a versão final do relatório de 

pesquisa”(MERCADO,2012). 

 

A coleta de dados utilizou os instrumentos da etnografia virtual como documentos 

digitalizados que não haviam recebidos nenhum tratamento analítico, oriundos da internet 

como jornais e revistas online; e ainda registros visuais como utilização de 

imagens/fotografias. Estes dados visuais possibilitaram uma documentação para uma análise 

documental proposta na metodologia da pesquisa e capaz de complementar as informações 

sistematizadas e analisadas.  

Quadro 10 – Síntese do acesso aos documentos analisados  

Estudo Ambiente Tempo Forma  Técnicas agregadas 

1 Site do jornal da Saúde de 

Aracaju. 

www.aracaju.se.gov.br/saude 

3 meses Acesso às páginas e 
observação de 
Interações 

publicamente 

identificáveis 

Levantamento, sistematização e 
análise de posts e imagens. 
 

2 Facebook do PSE de Aracaju 

www.facebook.com/PSEARACAJU 

 

3 meses Acesso às páginas e 
observação de 
Interações 
publicamente 
identificáveis 

Levantamento, sistematização e 
análise de posts e imagens. 
 

3  Outras redes sociais como 

facebook de Escolas pactuadas 

www.facebook.com/PSEARACAJU 

 

 

3 meses Acesso às páginas e 
observação de 
interações 
publicamente 
identificáveis 

Levantamento, sistematização e 
análise de posts e imagens. 
 

Fonte: Dados sistematizados pela autora 

 

 
 
 
 
 
 
Quadro 11 -  Documentos analisados  

http://www.aracaju.se.gov.br/saude
http://www.facebook.com/PSEARACAJU
http://www.facebook.com/PSEARACAJU
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Número Título do 
documento 

Tipo Autor Meio e data 
de obtenção 

Resumo de 
Conteúdo 

01 Decreto 

presidencial nº 

6.286, de 05 de 

dezembro de 

2007 

Portaria 6.286, de 

05 de dezembro 

de 2007 

Governo Federal Via site do 

Ministério da 

Saúde em 

04/7/2017 

Portaria que  
Institui o 

Programa 

Saúde na 

Escola (PSE) 

02 Portaria 

Interministerial 

no 1.055, de 25 

de abril de 2017 

Portaria nº1055 Governo Federal Via site do 

Ministério da 

Saúde, em  

04/07/2017 

Portaria que 

atribui as 

novas (12) 

ações 

pactuadas para 

2017/2018  

03 Apresentação do 

PSE para 2017 

Slides de 

apresentação  

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

Via e-mail em 

04/07/2011 

Apresentações 

das novas 

ações e 

definição das 

metas 

propostas para 

o segundo 

semestre de 

2017 

04 Apresentação do 

PSE para 2016 

Slides de 

apresentação 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

13/07/2017 Definição das 

escolas por 

região e suas 

ações 

pactuadas 

neste período 

05 Documento 

orientador: 

indicadores e 

padrões de 

avaliação- pse 

ciclo 2017/2018  

  

 

Livro do Governo 

Federal 

Brasília/DF, junho de 2017 13/07/2017 Indicadores e 

padrões de 

avaliação do 

PSE para 

2017/2018 

06 Apresentação do 

PSE para 2015 

Slides de 

apresentação 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

13/07/2017 Definição das 

escolas por 

região e suas 

ações 

pactuadas 

neste período 

07 Apresentação do 

PSE para 2014 

Slides de 

apresentação 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

13/07/2017 Definição das 

escolas por 

região e suas 

ações 

pactuadas 

neste período 

08 Apresentação do 

PSE para 2013 

Slides de 

apresentação 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

13/07/2017 Definição das 

escolas por 

região e suas 

ações 

pactuadas 

neste período 

09 Apresentação do 

PSE para 2012 

Slides de 

apresentação 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju 

13/07/2017 Definição das 

escolas por 

região e suas 
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 ações 

pactuadas 

neste período 

10 Reportagens de 

2017 a 2015 

Reportagens e 

agendas do PSE 

Site Oficial da 

Prefeitura/Secretaria de 

Saúde de Aracaju/SE 

www.aracaju.se.gov.br/saude 

Julho a outubro   

de 2017 

Agenda da 

Saúde e 

entrevistas das 

ações do PSE 

nas escolas de 

Aracaju, via 

publicação na 

internet 

11 Reportagens de 

2015 a 2013 

Reportagens e 

agendas do PSE 

Site Oficial da 

Prefeitura/Secretaria de 

Saúde de Aracaju/SE 

 

Julho a outubro   

de 2017 

Agenda da 

Saúde e 

entrevistas das 

ações do PSE 

nas escolas de 

Aracaju, via 

publicação na 

internet 

12 Reportagens de 

2012 a 2010 

Reportagens e 

agendas do PSE 

Site Oficial da 

Prefeitura/Secretaria de 

Saúde de Aracaju/SE 

Julho a outubro   

de 2017 

Agenda da 

Saúde e 

entrevistas das 

ações do PSE 

nas escolas de 

Aracaju, via 

publicação na 

internet 

Fonte: Dados sistematizados pela autora 

 

 Sendo assim, os resultados apresentados foram obtidos por meio da Análise 

documental (ver quadro 11), tendo como base levantamento de documentos produzidos pela 

gestão do PSE Aracaju/SE sobre as metas pactuadas e atividades implementadas nos anos de 

2008 a 2017, considerando que o município aderiu ao programa em 2008.  

5.1 – Aspectos Éticos 
 

 Os critérios de inclusão utilizados foram vinculados a todos os documentos oriundos 

de sites vinculados à Secretária de saúde do município, redes sociais como Facebook, de 

domínio público, onde constam reportagens, fotografias, entrevistas e documentos. 

Foram sistematizadas reportagens, fotografias e documentos pelo site do governo 

municipal e site do PSE, assim como documentos vinculados ao Governo Federal, entre eles o 

Censo de 2010. 

Por serem documentos analisados por via pública e disponibilizados a todos que 

desejarem pesquisar, e documentos com fontes primárias, não houve o termo de 



48 
 

esclarecimento, pois a sistematizar via etnografia virtual, ou seja, coleta e análise de dados 

utilizando documentos virtuais sem colocar em risco a pessoa, não requerem o TCLE e o 

consentimento do CEP. 

Toda a análise dos dados coletados, resultados e discussões baseiam-se na leitura, 

categorização e sistematização das informações contidas nos documentos virtuais.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

 Este capítulo, que se configura como foco central da pesquisa, apresentará a seguir os 

resultados obtidos por meio de documentos públicos e suas respectivas análises, as quais nos 

possibilitaram elaborar uma perspectiva contextual significativa em relação ao processo de 

implementação do PSE em Aracaju. Importante considerar que o período de implementação 

documentado se refere aos anos de 2008 a 2017, no entanto, a prática de disseminação 

pública das informações ainda não se dava de modo substantivo desde a data de origem. 

Sendo assim, o período melhor coberto pela “etnografia virtual” implementada referiu-se ao 

período de 2012 a 2017 por meio das mídias sociais utilizadas pelos diferentes atores para 

comunicação de suas ações. Ainda assim, foi possível sistematizar os resultados que serão 

apresentados a partir de três eixos de categorias: 1) Histórico de Implantação; 2) Pactuações 

e Parcerias; e 3) Práticas nas Escolas.  

 

EIXO 1: HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO  
 

 O PSE em Aracaju/SE foi implantado em 2008 e iniciou-se na Escola Estadual Barão de 

Mauá, pactuada na área adscrita da Unidade Saúde da Família Geraldo Magela, localizado no 

bairro de São Conrado, segundo região de saúde. O quadro a seguir, apresenta o histórico de 

expansão no município a partir das pactuações realizadas, relata o percurso do PSE do ano de 

2011 até 2017. 
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Quadro 12: O percurso do PSE nos últimos sete anos.   

ANO Nº ESCOLAS PACTUADAS  Nº EQUIPES DE SAÚDE UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE 

Nº ALUNOS 

2017 67 135 41 25.749 

2016 52 44 + 4 equipes NASF 40 18.759 

2015 51 46 51 18.923 

2014 52 42 39 19.974 

2013 51 40 36 20.003 

2012 43 43 36 23.743 

2011 51 200 36 24.910 

 Fonte: Dados sistematizados pela autora 

 

Diante da análise dos documentos via etnografia virtual, observou-se, então, que o PSE 

se encontra estruturado dentro dos contextos estabelecidos e divulgados pelo governo 

federal, visualizado no quadro 12.  

Há indícios que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Educação (SEED) têm 

assumido a responsabilidade de gerir o PSE, segundo os preceitos propostos do Ministério da 

Saúde e da Educação, procurando estabelecer parcerias com diversas instituições de ensino 

superior, no intuito de realizar as ações pactuadas no programa através de ações intersetoriais 

e coordenadas, como demostra o quadro 13.   
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Quadro13: Pactuação do PSE em Aracaju: http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/pse/relatorio

 

 
 Nesta perspectiva, diante do observado e coletado durante a pesquisa, compreende-

se a existência do empenho por parte dos responsáveis pelo programa para o cumprimento 

das ações pactuadas desde a implantação do mesmo no contexto das diretrizes preconizadas 

entre os Ministérios da Saúde e Educação.  

Desde então, com sucessivas contratualizações pelo MS, como relata no Quadro 1. 

Evolução Normativa do PSE, página 18 desta dissertação, até atual pactuação em 27 de abril 

desde ano, o PSE na cidade de Aracaju/SE vem gradativamente aumentando o número de 

escolas públicas pactuadas. Em sua última pactuação, atingimos o status de 100% de adesão, 

totalizando 67 escolas públicas, sendo 53 escolas municipais e 14 estaduais, com 135 equipes 

de saúde e totalizando 25.327 alunos do ensino público e 27 creches pactuadas com 1966 

alunos pactuados nestas creches públicas.  

EIXO 2: PACTUAÇÕES E PARCERIAS   
 

O PSE em Aracaju está presente nas 08 áreas de saúde, incluem-se ainda as parcerias 

com instituições de ensino superior, como: Faculdade Estácio de Sergipe, Universidade 

Tiradentes e Universidade Federal de Sergipe, grupos vinculados à Secretaria Municipal de 

Saúde em Aracaju: Núcleo de Projetos Inovadores (Nutrin) e Protagonismo Infantil, o quadro 

http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/pse/relatorio
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/pse/relatorio
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abaixo ressalta as parcerias e ações pactuadas no município desde sua implantação. O quadro 

14 retrata o cenário da parceria estabelecida com as Instituições de Ensino Superior atuantes 

no Município. Estas instituições participam com seus diversos cursos na área de saúde, entre 

eles: Nutrição, Enfermagem, Medicina, Farmácia, Odontologia e Educação Física. 

Quadro 14: Parcerias e ações pactuadas no PSE de Aracaju 

Parcerias  
                                              Ações  
                                       pactuadas 

FASE (Faculdade 
Estácio de 
Sergipe 

Unit 
(Universidade 
Tiradentes) 

UFS 
(Universidade 
Federal de 
Sergipe) 

Nutrin  (Núcleo 
de Projetos 
Inovadores) 

Protago- 
nismo  
Infantil 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

INFANTIL (AVALIAÇÃO 

ANTROPOMÉTRICA) 

        X 

 

       X        X         

AÇÕES DE COMBATE AO 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
     X      X       X        X    X 

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, 

APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR E 

ESCOVAÇÃO DENTAL 

SUPERVISIONADA 

     X    X    X   

SAÚDE OCULAR E IDENTIFICAÇÃO 

DOS POSSÍVEIS SINAIS DE 

ALTERAÇÃO 

    X     X      X   

AVALIAÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA E 

IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS 

SINAIS DE ALTERAÇÃO 

     

PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS E 

ACIDENTES 
    X      X   X 

IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS E 

AGRAVOS DE DOENÇAS EM 

ELIMINAÇÃO 

   X      X    

PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, 

CRACK, TABACO E OUTRAS 

DROGAS 

   X     X   X 

REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS 

CORPORAIS, ATIVIDADE FÍSICA E 

DO LAZER 

      X        X    

PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ, 

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
      X     X  X 

PREVENÇÃO DE DST/AIDS E 

ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITO 

SEXUAL E REPRODUÇÃO 

   X     X     X  X 

ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO 

VACINAL DOS ESTUDANTES; 

SITUAÇÃO VACINAL  

      X    

 Fonte: Dados sistematizados pela autora 
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  A parceria com Nuprin ( Núcleo de Projetos Inovadores) é constituído por  

multiprofissionais de diversas áreas:  Arte educação,  agente comunitário de saúde,  musicista 

e artista plástico. 

  As pactuações e parcerias realizadas por regiões de saúde do município de Aracaju/SE 

estão apresentadas nas tabelas de 1 a 6, relacionadas abaixo, diz respeito a compreender e 

analisar como PSE por parte de seus atores, principalmente no âmbito da gestão da saúde, 

direciona as ações estabelecidas na portaria do programa, pactuando as ações junto às 

escolas, unidades de saúde e as parcerias estabelecidas.  

Tabela 1. Ano 2012 

REGIÃO/2012 Nº DE 
ESCOLAS  

         AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE PARCERIAS1 

Primeira  09 Avaliação antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação 
da situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção 
da alimentação saudável; Promoção e avaliação da saúde bucal 

UBS; 
UNIT- Nutrição  
FASE- Fisioterapia e 
Nutrição. 

Segunda  09 Avaliação oftalmologia; Avaliação antropométrica; Avaliação 
oftalmológica; verificação da situação vacinal; Ações de 
segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 

UBS 
Fase NUtrição 

Terceira  07 Avaliação antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação 
da situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção 
da alimentação saudável; 

UBS-  Hugo Gurgel 
Fase-Nutriç 

Quarta 07 Avaliação antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação 
da situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção 
da alimentação saudável; 

UBS; 
FASE- Fisioterapia  e 
Nutrição. 

Quinta 07 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação 
saudável; Avaliação antropométrica 

UBS 

Sexta  06 Promoção e avaliação da saúde bucal; Avaliação 
antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação da 
situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção da 
alimentação saudável; 

UNIT- Odontologia; 
FASE- Fisioterapia  e 
Nutrição. 

Sétima  06 Avaliação antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação 
da situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção 
da alimentação saudável; Promoção e avaliação da saúde bucal 

UNIT- Nutrição e 
Odontologia; 
FASE- Fisioterapia  e 
Nutrição. 

Oitava 07 Promoção e avaliação da saúde bucal; Avaliação 
antropométrica; Avaliação oftalmológica; verificação da 
situação vacinal; Ações de segurança alimentar e promoção da 
alimentação saudável; 

UNIT- Nutrição e 
Odontologia; 
FASE- Fisioterapia  e 
Nutrição. 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora.    

Neste ano, o PSE ressalta as ações voltadas para o Componente I, vigente na portaria 

de 2007. As ações de avaliação antropométrica, segurança alimentar e oftalmológica foram 

destaques em todas as regiões de saúde. Percebendo assim que ações do componente II e III 

não foram pactuadas como demostra a Tabela 1.Os dados apresentados na tabela acima, são 

                                                             
1 Fase - Faculdade Estácio de Sergipe; UNIT- Universidade Tiradentes ; UBS-Unidade  Básica de Saúde 
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oriundos das reportagens públicas em sites da Prefeitura de Aracaju/SE , neste ano, 

encontrados prints de posts no apêndice I. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Ano 2013 

REGIÃO/2013 Nº DE 
ESCOLAS  

AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE PARCERIAS2 

Primeira  08 Avaliação antropométrica; Avaliação oftalmológica; Promoção da 
saúde mental no território escolar: criação de grupos intersetoriais de 
discussão de ações de saúde mental no contexto escolar, em 
articulação com o GTIM; Verificação da situação vacinal; capacitação 
para Acuidade visual 

PSE e sua equipe; 
UFS- Nutrição; 
UNIT-Medicina 
FASE -Fisioterapia 

Segunda  05 Capacitação para Acuidade visual; Promoção e avaliação da saúde 
bucal 

UBS  
 

Terceira  04 Capacitação para Acuidade visual; avaliações clinicas; Promoção e 
avaliação da saúde bucal 

UBS 
FASE -Fisioterapia 
 

Quarta 06 Capacitação para Acuidade visual; avaliações clinicas; avaliações de 
risco e ações de educação em saúde  

UBS  
FASE -Fisioterapia 
 

Quinta 06 Capacitação para Acuidade visual; avaliações clinicas; avaliação 
nutricional 

UBS 
FASE- nutrição 

Sexta  
 

06 Capacitação para Acuidade visual; avaliações clinicas; UBS 

Sétima  
 

04 Capacitação para Acuidade visual; capacitar os profissionais de saúde 
e educação para trabalhar com as temáticas Prevenção ao uso de 
Álcool e Tabaco, Crack e outras Drogas; avaliações clinicas previstas no  

PSE e sua equipe; 
UBS 
FASE -Fisioterapia 

Oitava 05 Capacitação para Acuidade visual; capacitar os profissionais de saúde 
e educação para trabalhar com as temáticas Prevenção ao uso de 
Álcool e Tabaco, Crack e outras Drogas; Avaliação oftalmológica; 
Avaliação antropométrica 
 

PSE e sua equipe; 
UBS. 
FASE -Fisioterapia e 
Nutrição 

Fonte:   Sistematização elaborada pela autora 

  No ano de 2013, destacou-se o Componente III que visa ações de capacitação para 
atores do programa. Estas ações foram realizadas em sete das oito regiões de saúde. As 
capacitações realizadas com secretaria de saúde de Aracaju e as unidades básicas. 

 

 

 

Tabela 3. Ano 2014 

REGIÃO/2014 Nº DE 
ESCOLAS  

                        AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE PARCERIAS3 

                                                             
2 Legenda:  Fase- Faculdade Estácio de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe; UNIT-Universidade Tiradentes; UBS-Unidade Básica de 

Saúde 

3 Legenda:  Fase- Faculdade Estácio de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe; Universidade Tiradentes; UBS-Unidade Básica de Saúde 



54 
 

Primeira  10 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 
avaliação oftalmológica; Promoção e avaliação da saúde bucal; 
situação vacinal 

UBS; 
NAFS 

Segunda  
 

07 Situação vacinal; avaliação antropométrica; combate ao mosquito 
Aedes aegypti; 

UBS; 

Terceira  07 Promoção e avaliação da saúde bucal; Avaliação antropométrica; 
combate ao mosquito Aedes aegypti; Avaliação clínica; acuidade visual 

UNIT- Odontologia 
UNIT -Nutrição 
UBS 

Quarta 08 Prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas; Saúde e 
prevenção nas Escolas (SPE): educação para a saúde sexual, saúde 
reprodutiva e prevenção das DST/aids; Avaliação antropométrica; 
combate ao mosquito Aedes aegypti; 

UBS 
NUTRIN; 

Quinta 06 Combate ao mosquito Aedes aegypti; Promoção e avaliação da saúde 
bucal; alimentação saudável; Avaliação clínica; acuidade visual 

UBS 
UNIT-medicina 
UNIt Nutrição 

Sexta  
 

06 Avaliação clínica; acuidade visual; promoção e avaliação bucal; cartão 
SUS 

UFS- enfermagem 
UBS 

Sétima  
 

06 Avaliação clínica; acuidade visual; combate ao mosquito Aedes 
aegypti; Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação 
saudável 

UBS  
FASE-fisioterapia 
FASE- Nutrição 

Oitava 05 Cartão SUS; combate ao mosquito Aedes aegypti; Ações de segurança 
alimentar e promoção da alimentação saudável; Atividades físicas, 
com práticas corporais; Promoção e avaliação da saúde bucal 

UBS 
UNIT-Nutrição 
UNIT_ Odontologia 
 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora  

No ano de 2014 surgem as ações específicas referentes ao mosquito Aedes Aegypti e 

inicia-se uma série de atividades referente a esta temática. As parcerias pactuadas com 

secretaria de saúde contribuíram para que estas ações fossem realizadas de forma lúdica para 

melhor compreensão dos alunos. 

Tabela 4. Ano2015 

REGIÃO/2015 Nº DE 
ESCOLAS  

                           AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE PARCERIAS 

Primeira  09 educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das 
DST/aids; postura corporal; 

NASF; UBS 

Segunda  06 Avaliação antropométrica; Promoção e avaliação da saúde bucal; 
Promoção da cultura de paz e Direitos Humanos; promoção de saúde 

UNIT-Educação Física 
Nutrição e Odontologia; 
FASE- Fisioterapia 

Terceira  07 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 
Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool e 
tabaco e outras drogas; Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): educação 
para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids; 
Promoção da cultura de paz e Direitos Humanos;( violência: gravidez na 
adolescência, situações vulneráveis)  

FASE- Fisioterapia; 
NUTRIN; 
FASE- Enfermagem 
 

Quarta 08 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 
Promoção da saúde mental no território escolar: Criação de grupos de 
famílias intersetoriais de discussão de ações de saúde mental no 
contexto escolar, em articulação com o GTIM.; cartão SUS (cadastros 
dos alunos na Unidades de saúde) 

UBS; 
FASE- Fisioterapia 

Quinta 05 Avaliação antropométrica; Promoção e avaliação da saúde bucal; 
Promoção da cultura de paz e Direitos Humanos; promoção de saúde 

UBS; 
FASE-fisioterapia 

Sexta  06 Promoção e avaliação da saúde bucal; UNIT- Odontologia 

Sétima  06 Avaliação antropométrica; combate ao mosquito Aedes aegypti; UBS 
UNIT- Nutrição 

Oitava 05 Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool e 
tabaco e outras drogas; Avaliação antropométrica; Promoção da 
segurança alimentar e Promoção da alimentação saudável. Atividades 
físicas, com práticas corporais 

UBS 
NUTRIN 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora.  

 Na tabela 4, importante observar que em 2015, a parceria do NUTRIN trabalhou em 

duas regiões com a prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas, a ação de promoção 
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e cultura de paz teve um destaque em regiões, como segunda, terceira e quinta. A segunda 

região, como mencionado no quadro das regiões de saúde, como sendo um território onde o 

poder aquisitivo é o mais baixo do município e com uma adesão ao SUS de mais de 80%. No 

tangente da quinta região, localizada no centro da cidade, localiza-se escolas que são 

frequentadas por estudantes de todos os bairros e sendo centro da cidade um local de fácil 

acesso aos demais territórios.  

 

Tabela 5. Ano2016 

REGIÃO/2016 Nº DE 
ESCOLAS  

                           AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE PARCERIAS4 

Primeira  09 Avaliação nutricional.; educação para a saúde sexual, saúde 
reprodutiva e prevenção das DST/aids; postura corporal; 

NASF;UBS 

Segunda  06 Avaliação antropométrica; Promoção e avaliação da saúde bucal; 
Promoção da cultura de paz e Direitos Humanos; promoção de saúde; 
praticas corporais 

UNIT-Educação Física 
Nutrição e 
Odontologia; 
FASE- Fisioterapia 

Terceira  07 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; 
avaliação oftalmológica;   

FASE- Fisioterapia; 
NUTRIN; 
FASE- Enfermagem 
 

Quarta 08 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável;  
Promoção cultura de paz ; promoção saúde mental no território da 
escola; e saúde corporal 

UBS; 
FASE- Fisioterapia 

Quinta 05 Promoção cultura de paz ; promoção saúde mental no território da 
escola; e saúde corporal 

Fase –Fisioterapia 

Sexta  06 Promoção e avaliação da saúde bucal; promoção de saúde; praticas 
corporais; combate ao mosquito Aedes Aegypti; situação vacinal 

UNIT- Odontologia 
Fase Fisioterapia 

Sétima  06 Avaliação antropométrica; combate ao mosquito Aedes aegypti; UBS 
UNIT- Nutrição 

Oitava 05 Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool e 
tabaco e outras drogas; Avaliação antropométrica; Promoção da 
segurança alimentar e Promoção da alimentação saudável. Atividades 
físicas, com práticas corporais 

UBS 
NUTRIN 
Fase- Nutrição 
UFS- Enfermagem 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora  

   

 No ano de 2016, o programa apresentou algumas situações diferentes, pois não foram 

assinadas a pactuação junto aos ministérios, e com esta lacuna na oficialização, as parcerias 

foram fundamentais para o processo de realizações nas ações das escolas. Algumas parcerias 

como Nasf e Nutrin trazem apoio ao programa este ano. Observa-se ainda este ano que as 

parcerias das instituições estiveram efetivamente presentes como o Curso de Fisioterapia da 

FASE, em cinco regiões distintas.  

Tabela 6. Ano de 2017, até setembro 

                                                             
4 Fase- Faculdade Estácio de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe;   UNIT_ Universidade Tiradentes; UBS-Unidade Básica de Saúde; 

NUTRIN- Núcleo de Projetos Inovadores ; NASF- Núcleo Apoio a Saúde da Família 
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REGIÃO/2017, 
até  
Setembro. 

Nº DE 
ESCOLAS  

                           AÇÕES PACTUADAS  TIPO DE 
PARCERIAS5 

Primeira  10 Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (avaliação 
antropométrica); avaliação de saúde bucal, aplicação tópica de flúor e 
escovação dental supervisionada; capacitação da triagem 
oftalmológica; ações de combate ao mosquito aedes aegypti 

UBS; 
UNIT-Odontologia 
e Nutrição; 
Protagonismo 
Infantil 

Segunda  10 Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (avaliação 
antropométrica; identificação de sinais e agravos de doenças em 
eliminação; saúde ocular e identificação dos possíveis sinais de 
alteração; capacitação da triagem oftalmológica 

UBS; 
UNIT-
Enfermagem 
FASE- Nutrição e 
Enfermagem  

Terceira  07 Identificação de sinais e agravos de doenças em eliminação; saúde 
ocular e identificação dos possíveis sinais de alteração; capacitação da 
triagem oftalmológica; ações de combate ao mosquito aedes aegypti 

 UBS: 
UNIT-fisioterapia 
 

Quarta 10 Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável;  
prevenção de dst/aids e orientação sobre direito sexual e reprodução; 
HPV; capacitação da triagem oftalmológica 

UBS; 
FASE- Nutrição; 
UNIT- 
Odontologia; 
NUTRIN 

Quinta 08 Ações de combate ao mosquito aedes aegypti; capacitação da triagem 
oftalmológica; avaliação de saúde bucal, aplicação tópica de flúor e 
escovação dental supervisionada 

UBS 
Fase -Fisioterapia 

Sexta  09  Combate ao mosquito Aedes Aegypti; situação vacinal; capacitação 
da triagem oftalmológica; 

UNIT- 
Odontologia 
Fase Fisioterapia 

Sétima  07 Combate ao mosquito Aedes aegypti; capacitação da triagem 
oftalmológica; prevenção de dst/aids e orientação sobre direito sexual 
e reprodução; HPV 

UBS 
Protagonismo 
Infantil 

Oitava 06 Ações de combate ao mosquito aedes aegypti; capacitação da triagem 
oftalmológica; prevenção de DST/Aids e orientação sobre direito 
sexual e reprodução; HPV; avaliação de saúde bucal, aplicação tópica 
de flúor e escovação dental supervisionada 

UBS 
UNI-Odontologia; 
Protagonismo 
Infantil 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora    

No presente ano, a pactuação foi assinada em abril, levando as secretarias de educação e saúde a se 

adaptarem as doze ações que passaram a nortear o programa. Este ganha uma nova roupagem que o deixa mais 

flexível. A cada ano, o PSE foi estabelecendo evidências de sua importância junto à comunidade escolar e aos 

profissionais de saúde.  

 

EIXO 3: PRÁTICAS NAS ESCOLAS   
 

Diante do cenário de pactuações e parcerias, buscamos reconhecer as práticas 

implementadas nas escolas e disseminadas. A análise geral reforça a importância de se 

manterem parcerias atuais e expandir essas ações diante as escolas. O PSE passa a ser a porta 

de entrada para promoção e prevenção de doenças não transmissíveis e transmissíveis e de 

diversas políticas públicas, no sentindo da orientação e capacitação de crianças, adolescentes 

jovens e a comunidade escolar como um todo.  

                                                             
5 Legenda: Fase-Faculdade Estácio de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe; Universidade Tiradentes; UBS-Unidade Básica de Saúde; 

NUTRIN- Núcleo de Projetos Inovadores; NASF- Núcleo Apoio a Saúde da Família 
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Ressaltando que até o ano de 2016 era vigente a portaria de 1.055 de 2007, onde as 

atividades previstas pelo PSE são definidas como Componente I, Componente II e Componente 

III. As ações do Componente I são referentes às avaliações das condições de saúde dos 

educandos (clínica e psicossocial); as do Componente II são referentes às intervenções 

educativas de promoção à saúde e prevenção de agravos com abordagens de temáticas 

previstas pelo programa, desenvolvidas pelos profissionais da Saúde e da Educação, 

concomitantemente ou não, para a comunidade escolar, de modo que a atividade deva ser 

produto de uma construção intersetorial e interdisciplinar; e as do Componente III que estão 

relacionadas à formação, atualização e capacitação dos profissionais da saúde e da educação 

para desempenhar as atividades no ambiente escolar (BRASIL, 2015). No quadro abaixo foi 

possível elaborar uma síntese da quantidade da distribuição das ações pelos componentes 

entre 2012 e 2016.  

Quadro 15: as ações divulgadas nos anos de 2012-2016 

      Ano 

                         

ações                                            

2012 2013 2014 2015 2016 

Componente I 33 35 34 34 42 

Componente II 15 18 22 19 16 

Componente III 06 15 12 05 02 

    Fonte: Sistematização elaborada pela autora    

 

Observou-se, então, pelo conteúdo público coletado e analisado que as ações do 

componente I destacam-se nas ações pactuadas entre os anos de 2012 a 2016, ações estas 

relacionadas com avaliação antropométrica, tem como objetivo avaliar os níveis de identificar 

o percentual de gordura dos alunos e as ações de saúde bucal.  As ações do Componente II 

foram visualizadas também em uma mensuração bem significativa, estas possuem a proposta 

de trabalhar com as intervenções educativas, construindo uma cultura de alimentação saudável 

e promoção e prevenção de DCNTs (doenças crônicas não transmissíveis), entre elas a 

obesidade, tão comuns entre crianças e jovens nos dias atuais, segundo dados da OMS. Estas 

ações podem ser observadas através de fotos e reportagens públicas postadas no site do PSE 

de Aracaju, e que retratam ações realizadas nas escolas aracajuanas mencionadas.  
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Como exemplo, na entrevista concedida em 06/04/2015, página 67, ao site da 

prefeitura municipal deste município pesquisado, a referência técnica do PSE, Aline Vieira, 

destacou a alimentação saudável como uma das principais estratégias e a reportagem abaixo 

ressalta a fala do aluno Gabriel Santos na página 60, entrevista pública de 27/11/2015, relata a 

importância de assimilar hábitos saudáveis. 

"Este é um trabalho de estímulo a prática de hábitos saudáveis, para a promoção da 

saúde dos pequeninos. E cuidar deles é cuidar da família também, essas crianças têm um poder 

de persuasão muito grande, e nós acreditamos que a educação em saúde é fundamental para 

prevenção de doenças, portanto, nosso maior objetivo é orientá-los’ 

O pequeno Gabriel Santos ficou muito contente em participar das atividades 

desenvolvidas pela equipe. “Eu comi salada de frutas e aprendi que tenho que comer sempre 

bastante salada para ficar forte e saudável”, falou. 

Segundo o que preconiza a portaria atual do PSE, no art. 2º, parágrafo III, a saúde na 

escola vem: “contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 

educandos”, amplia-se essa ação ao artigo 10 em seu parágrafo IX, onde “promoção da 

alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; estas realidades apresentadas 

trazem à tona outro importante questionamento no que se refere ao processo de efetivação 

da política em defesa da vida e da qualidade de vida”. Como destacado, o jovem Gabriel é 

protagonista da promoção e prevenção da obesidade infantil, doença crônica que atinge várias 

classes sociais e em diferentes faixas etárias. 

As concepções que orientam as ações propostas e implementadas estão pautadas na 

noção de que os hábitos saudáveis nos acompanham por toda a vida, iniciam-se estes hábitos 

nos primeiros anos de vida, na infância, e são vivenciados em todos os ciclos de vida, 

influenciados pela experiência e exemplos vivenciados. No seu contexto pedagógico, a escola 

constrói saberes e modificações de ações comportamentais, buscando cognitivamente 

mudanças que tendem a mudanças significativas nas vidas dos alunos. 

Durante o período de 2012 a 2016, retratam-se as diferentes iniciativas segundo os 

componentes em consonância com as matérias publicadas e ressaltam os principais aspectos 

valorizados pela gestão pública. O controle das DCNT apresenta relevância neste cenário.   
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Em 2017, as ações encontram-se em processo de implementação e registram-se plano 

de ações junto as parcerias com instituições de ensino superior, coordenadoras de escolas e 

equipes de saúde. Na parte seguinte, detalharemos um pouco mais das iniciativas publicadas 

em referência as 12 ações pactuadas.  

Ações pactuadas em 2017 e sua evolução no âmbito das ações sistematizadas pelo PSE em Aracaju  

 

A partir das ações pactuadas em 2017 destacaremos alguns exemplos de ações e práticas que se 

desenvolveram ao longo do período pesquisado.  

1-Atualização do cartão vacinal dos estudantes;  

Em 19/7/2017 foram divulgadas ações específicas sobre a atualização do cartão de vacinas nas 

escolas. O post abaixo destaca a ação.  

 

 

 

 

2- Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (avaliação antropométrica); 

O Programa Saúde na Escola (PSE), 

projeto da Secretaria Municipal de 

Educação de Aracaju (Semed) em 

parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), continua suas 

atividades de visita às escolas para 

prevenção e cuidados relacionados 

à saúde no ambiente escolar. Na 

manhã desta segunda-feira, 19, a 

Escola Municipal de Ensino Infantil 

(Emei) Dr. Fernando José Guedes 

Fontes, do Bairro América, por 

intervenção do PSE, recebeu a visita 

de uma equipe de profissionais, 

que fizeram avaliação médica nos 

estudantes. 

 

De acordo com a 

coordenadora do PSE 

pela Semed, Claudia 

Conceição, ações como 

esta visam a melhoria 

da qualidade de vida de 

todos. Segundo ela, o 

PSE trabalha visitando 

cada bairro para que 

haja esta aproximação 

em que a escola possa 

estar participando das 

ações do programa. 

Como técnica do PSE pela SMS, Aline Barros fala sobre as ações realizadas nas 

unidades de ensino. "Realizamos avaliações antropométricas, ações de saúde 

bucal, fazemos a análise do cartão de vacinas e vamos às escolas também saber 

se tem algo acontecendo, para darmos o tratamento necessário à doença, com 

os devidos cuidados", elenca a técnica 
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 Como já analisamos, esta ação permanece desta implementação do programa e observado na 

pesquisa, é uma ação presente em todas as escolas com aplicabilidade percebida em todas as parcerias 

pactuadas e UBS. Compreende-se como ação preventiva e educacional para prática de alimentação e 

hábitos saudáveis. 

3- Ações de combate ao mosquito Aedes Egypti; 

 

 

 

Toda quarta- feira tem um gostinho 

especial para as crianças da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (Emei) 

Professor Nunes Mendonça. É neste dia 

da semana que os estudantes aprendem 

um pouco mais sobre educação 

nutricional. O tema importante é bem 

importante, afinal, a prática da boa 

alimentação e hábitos saudáveis 

começam nos primeiros anos da infância.  

E é pensando nisso que, por meio do 

Programa Saúde na Escola(PSE),  a 

Secretaria Municipal da Educação de 

Aracaju(Semed) e a Secretaria Municipal 

da Saúde(SMS) têm firmado importantes 

parcerias. Para esta ação, o apoio foi da 

Universidade Tiradentes (Unit), por meio 

do curso de Nutrição . 

Na tarde desta quarta-

feira, 17, gerentes de 

Unidades de Saúde da 

Família e diretores de 

escolas do município se 

reuniram no auditório da 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Presidente Vargas para 

apresentação e discussão 

do planejamento do 

Programa Saúde na 

Escola (PSE) para 2016. O 

PSE é uma parceria entre 

as Secretarias de 

Educação e Saúde do 

município. 

A coordenadora de Promoção a Saúde, Maria Antônia 

D'Ávila, diz que o objetivo da reunião é apresentar os 

planejamentos do programa para 2016. "O objetivo dessa 

reunião é apresentar o Programa Saúde na Escola (PSE) 

para os novos coordenadores que foram eleitos para o 

biênio 2016/2017, da Semed, e para fazer uma 

aproximação desses coordenadores com os gerentes das 

nossas USFs, porque o PSE se dá entre a Educação e a 

Saúde e acontece no espaço da escola e da Unidade de 

Saúde, o foco é o escolar. É um trabalho conjunto entre as 

equipes de saúde da família e os professores, tendo como 

atenção os alunos" 

A referência técnica do Programa Saúde nas Escolas, Aline Barros, destaca 

que a proposta é ampliar o programa. "A nova proposta é ampliar para as 

EMEIs, que são as unidades de ensino infantil, então nosso objetivo, nosso 

foco prioritário será cadastrar todas essas unidades de ensino infantil. A 

gente também está com a Semana de Saúde na Escola agora em março e a 

temática é a saúde contra o mosquito Aedes aegypti , a gente vai fazer uma 

mobilização e independente de ser PSE ou não, a temática é para ser 

trabalhada em todas as escolas" 
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A sistematização das ações dos anos de 2015 a 2017 pode-se perceber que essa ação 

foi pactuada efetivamente nas escolas, como se observa nas falas públicas de diferentes anos. 

Segundo Ilziney Simões, também referência técnica do PSE, o programa 

segue um cronograma intenso, levando atividades promotoras de educação, saúde e 

cidadania, para diversas escolas da capital. "Essas sensibilizações objetivam gerar 

pequenos mobilizadores, que orientam sua comunidade sobre a boa conduta social, 

além de formar crianças mais saudáveis. Este é o papel do programa, que é 

intersetorial, envolvendo saúde e educação. Na sensibilização de hoje nosso 

destaque é com relação às formas de prevenção contra o Aedes aegypti, assunto que 

nos últimos meses, tem preocupado toda a sociedade". (entrevista publicada, em 

06/04/2015, página 68, ação pactuada na 8ªregião Escola Municipal de ensino 

Fundamental Manoel Bonfim.) 

O aluno da escola, Cleiton Santos, achou essenciais as informações passadas 

pela equipe do PSE. “Eu gostei muito das informações, e eu não quero adoecer, pois 

esse mosquito é grave, pode causar muitas doenças e pode até matar as pessoas. 

Por isso que é importante alertar” (entrevista publica de 11/12/2015)  

 

4- Avaliação de saúde bucal, aplicação tópica de flúor e escovação dental supervisionada; 

 

 

 

TEXTO AMARRANDO COM OS PRIMEIROS  

    

A professora do curso de 

Nutrição da Fase, Jamile Costa, 

explicou que o importante é 

mostrar aos alunos os 

principais cuidados com a 

alimentação. “Nós já fizemos a 

avaliação nutricional com a 

maioria dos alunos e estamos 

realizando a intervenção de 

educação nutricional. O 

objetivo é observar os riscos 

de obesidade ou desnutrição, 

orientando eles para evitar os 

desvios nutricionais. Como são 

alunos entre 11 e 17 anos, as 

atividades são bem dinâmicas, 

baseadas em perguntas e 

respostas onde cada um fala 

um pouco sobre higiene, 

alimentação, atividade física, 

obesidade e também sobre as 

dietas da moda”, 

Nessa quinta-feira, 13, o Programa Saúde na Escola 

(PSE) realizou uma ação com os alunos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes, 

localizada no bairro América. O objetivo foi avaliar a 

saúde bucal e nutricional, além de realizar atividades 

educativas para mais de 50 estudantes. A ação contou 

com a parceria dos enfermeiros do Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(Provab), dos estudantes de Nutrição da Faculdade 

Estácio de Sergipe (Fase) e dos estudantes de 

odontologia da Universidade Tiradentes (Unit). 

Segundo a professora de odontologia da Unit, Isabela Brandão, essa 

parceria com a Secretaria da Saúde é muito importante. “Os 104 alunos de 

odontologia da Unit estão realizando atividades com o PSE e essa parceria 

é muito boa para avaliar a situação de risco da saúde bucal das crianças. 

Muitos estudantes necessitam de tratamento odontológico e não sabem 

porque não procuram um dentista desde cedo. Além de realizar os 

exames, estamos orientando aos alunos a comparecer na Unidade de 

Saúde para realizar uma consulta odontológica. Geralmente na fase da 

adolescência existe muita resistência em ir ao dentista, mas nessa escola a 

aceitação para realizar os exames foi excelente e estamos satisfeitos com 

o resultado” 

Hellen Vitória dos Santos, 11 anos, é aluna do 5º ano e gostou da orientação sobre a saúde da boca. “Eu acho muito 

importante os cuidados com os dentes. Como eu tenho um dente mole e demorei para arrancar, recebi orientação 

para procurar um dentista na Unidade de Saúde. Gostei das informações sobre como cuidar da minha boca e 

também de como cuidar da minha alimentação”, afirma a estudante. 
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A avaliação bucal nas escolas auxilia a evitar situação de risco na saúde bucal, os 

cuidados preliminares e prevenções podem garantir desde a infância, a orientação sobre 

saúde bucal, permite aos alunos um olhar mais saudável e diferencial, como podemos 

identificar na fala da aluna Hellen Vitória de 11 anos: 

     “Eu acho muito importante os cuidados com os dentes. Como eu 

tenho um dente mole e demorei a arrancar, recebi orientação para procurar um dentista na Unidade de Saúde. 

Gostei das informações sobre como cuidar da minha boca e também de como cuidar da minha alimentação”. 

                

5- Saúde ocular e identificação dos possíveis sinais de alteração; 

 

 A avaliação médica ocular em alunos da rede pública merece um cuidado muito 

especial, a visão é um órgão que trabalha toda comunicação com o ambiente, a maior parte 

das informações recebidas é na visão. Os olhos merecem muito cuidado, a detecção precoce 

de um problema visual pode prevenir complicações graves como falta total ou parcial da visão. 

Doenças como hipertensão e diabetes podem provocar o aparecimento de sintomas oculares e 

requerem acompanhamento constante. 

6 - Avaliação da saúde auditiva e identificação dos possíveis sinais de alteração;  

Esta ação volta-se as alterações auditivas para enfrentar as dificuldades dos alunos ao aprendizado, 

alguns déficits como de atenção, leitura e escrita. 

No entanto, não foi encontrado posts referente a essa ação do programa no município.  

A Secretaria Municipal 

de Saúde realiza todas 

as quartas-feiras, 

através dos 

profissionais da 

Unidade de Saúde da 

Família (USF) Lauro 

Dantas (no conjunto 

Bugio), avaliação 

médica – oftalmológica, 

exames físicos, 

avaliação 

antropométrica (altura, 

peso) dos alunos. A 

ação é realizada pelo 

Programa Saúde na 

Escola (PSE) em 

parceria com a 

Secretaria de Educação 

Municipal. 

De acordo a referência técnica do 

Programa Saúde na Escola (PSE), Aline 

Vieira Barros, este trabalho vem sendo 

feito em toda a capital no decorrer 

deste ano, como já aconteceu em anos 

passados. “Trata-se de uma tarefa feita 

em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação visando o bem-

estar social, físico e psíquico dos 

estudantes. Ao todo passaremos por 

52 escolas (entre municipais e 

estaduais) onde atenderemos cerca de 

18 mil alunos. Sempre monitoramos o 

estado de saúde dessas crianças, 

levando em consideração o 

encaminhamento adequado para cada 

caso de doença encontrado” 



63 
 

7- Prevenção das violências e acidentes;  

 

 

 

 

8- Identificação de sinais e agravos de doenças em eliminação;  

   As escolas públicas como um território amplo na construção de saberes possuem um olhar 

ampliado para promoção de saúde. O esclarecimento junto à comunidade escolar possibilita o 

enfrentamento das doenças e esta ação possui objetivo de esclarecer sobre a cura, ensinar a se 

proteger dessas doenças e auxiliar na identificação de sinais e sintomas da hanseníase, tuberculose, 

esquistossomose, entre outras. Essa ação também pode auxiliar no enfrentamento de casos novos das 

doenças de eliminação. 

 Ao observar possíveis sinais das doenças de eliminação, a escola participa efetivamente no 

controle, a escola constrói um espaço não apenas de informações, ela amplia em incentivar crianças e 

adolescentes a aprender, analisar, avaliar as informações recebidas e possibilita ao educando a 

produzir escolhas, mudanças em seu comportamento. 

 

 

 

 

Os alunos da Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) Sérgio 

Francisco da Silva, localizada 

no bairro Lamarão, tiveram 

nesta terça-feira, 4, um dia 

totalmente diferente. Em 

alusão ao Dia Mundial da 

Saúde, que será 

comemorado no próximo dia 

7, a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), por meio do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), realizou uma ação 

educativa na unidade, em 

parceria com os alunos dos 

cursos de Enfermagem e 

Farmácia da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), 

fazendo um alerta sobre o 

bullying e também a 

importância de uma 

alimentação saudável 

Segundo Ilziney Simões, técnica do PSE, a integração da 

Saúde com a comunidade escolar faz toda a diferença. Ela 

conta que o assunto bullying foi escolhido para ser debatido 

na ação, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

preconizou este ano a depressão como tema da campanha 

do Dia Mundial da Saúde. 

Os estudantes da Escola Sérgio Francisco da Silva 

demonstraram total interesse nos assuntos que foram 

abordados na ação. Um deles foi o Carlos Veraldo. “Gostei 

muito dos debates. Aprendi que temos que respeitar as 

diferenças e não fazer bullying com nossos colegas. Uma 

brincadeira pode virar um grande problema”, disse. 

Já o aluno Pedro Henrique Silva garantiu que vai prestar 

mais atenção na prática bullying na escola. “Aprendi que 

não podemos fazer bullying com nossos colegas e sempre 

que eu souber que alguém está fazendo, vou avisar a 

alguém da escola para que a providência seja tomada. 

Ninguém merece ser alvo de agressão” 
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14/10/2015 

 

 

 

 

9- Prevenção do uso do álcool, crack, tabaco e outras drogas; 

   O PSE traz, entre suas ações, um olhar diferenciado no tocante da ação de prevenção ao uso 

do álcool, crack, tabaco e outras drogas. A abordagem da questão das drogas é multidisciplinar e 

envolve ações de prevenção, tratamento, redução de danos, repressão ao tráfico e a reinserção social. 

As ações de prevenção nas escolas, neste contexto, incidem no processo de redução ou eliminação 

dos fatores de risco e consequentemente no aumento da promoção de saúde para os jovens, favorece 

assim uma qualidade de vida melhor. O papel da escola não é negar ou julgar a realidade, mas buscar 

junto aos alunos uma psicoeducação a respeito do tema, para que eles possam e saibam conviver com 

realidade de forma crítica, fazendo suas escolhas consciente e autônoma. 

 

Ações do Protagonismo 

Juvenil com temáticas de 

sexualidade, ações de 

planejamento 

reprodutivo, lançamento 

da Revista do Beijo e 

Campanha da 

geohelmintíase e 

hanseníanse. Estes foram 

alguns dos temas 

debatidos na reunião do 

Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal 

(GTIM) do Programa 

Saúde na Escola (PSE). O 

encontro aconteceu na 

tarde desta quarta-feira, 

14, e contou com a 

presença de técnicos de 

alguns programas e 

setores da Secretaria 

Municipal de Saúde 

(SMS) e da Secretaria 

Municipal da Educação 

(Semed). 

 

 

 

Segundo a referência técnica do PSE, Aline Vieira, o 

encontro serviu para discutir as ações que foram 

finalizadas, que estão em andamento e que ainda serão 

realizadas até o final deste ano. “Dentre as ações que já 

foram finalizadas estão: O Protagonismo Juvenil que foi 

realizado na EMEF Sérgio Francisco e Laonte Gama, além 

da avaliação das intervenções educativas desenvolvidas 

pelas residentes em Saúde Coletiva da Unit. As ações que 

estamos finalizando são as contratualizações das escolas 

com o PSE do ano de 2014/2015, e também a campanha 

de geohelmintíase e hanseníanse, que foi realizadas nas 

escolas” 

equipe do Núcleo de Projetos Inovadores (Nuprin) também 

esteve presente, pois fizeram junto ao PSE uma parceria para 

realizar o “Sons no SUS” e “Curta SUS” durante as atividades 

que são desenvolvidas nas escolas. Além disso, a técnica do 

PSE da Semed, Cláudia Mendonça, também participou do 

encontro para firmar parceria. Segundo ela, este é um 

momento de análise sobre as ações desenvolvidas e de 

sugestões para novas atividades. “É um momento de 

analisarmos os pontos positivos e negativos e também de 

debater novas propostas de planejamento dos novos 

trabalhos”, 
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10- Realização de práticas corporais, atividade física e do lazer; 

(23/05/2013) 

 

 A realização das práticas corporais na escola está presente nas ações divulgadas de 2013 e 

aparecem como valorizadas no âmbito do PSE em Aracaju, pois auxiliam a comunidade escolar a 

estabelecer prevenção e o enfrentamento das doenças crônicas. Ao direcionar ações de atividades 

físicas e posturais como uma prática diária contribui para o cuidado da saúde e da qualidade de vida. 

11/11/2013 RODA 

DE CONVERSA 

SOBRE ÁLCOOL E 

DROGAS 

8h_Programa 

Redutores de danos 

em parceria com o 

Programa Saúde na 

Escola realizará 

Roda de Conversas 

sobre Álcool e 

drogas com os 

alunos da Emef 

Sérgio 

Francisco.Local- 

Emef Sérgio 

Francisco Contato-

Wagner - 8814-

4043 

quinta-feira, 3, cerca de 60 

alunos da Escola Estadual 

Francisco Portugal, localizada no 

conjunto Augusto Franco, foram 

avaliados e orientados sobre a 

postura corporal e também 

sobre o uso adequado de 

mochilas escolares. A ação faz 

parte das atividades do 

Programa Saúde na Escola, que 

realiza parceria com as unidades 

de saúde dos bairros e com as 

escolas para realizar ações de 

educação em saúde, que faz 

parte do componente II do PSE. 



66 
 

 11- Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; 

 

 

 Essa ação possui atributo muito relevante para a educação, visando a promoção das ideias de 

não violência nas escolas.  Ao discutir formas de alcançar uma cultura de paz, também estaremos 

discutindo formas de trabalhar o enfrentamento das intolerâncias e desigualdades. A escola como 

porta de entrada para a paz e uma sociedade mais pacifica. 

 

Programa Saúde na Escola (PSE), que 

faz parte da Coordenação de Promoção 

à Saúde (Cops)  da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), realiza nesta quinta-

feira, 2, e sexta-feira, 3, a I Oficina 

Preparatória de Enfrentamento à 

Violência sexual contra Crianças e 

Adolescentes. O Evento, que acontece 

no auditório da Diretoria de Educação 

de Aracaju (DEA), envolve os 

profissionais da Atenção Primária em 

Saúde e também da  Educação 

Segundo Ilziney Simões, referência técnica do PSE, 

o objetivo do evento é sensibilizar os participantes 

quanto ao tema em debate. “A gente sabe que 

esse tipo de violência é ainda cercada de muita 

discriminação e preconceito, o que impede que 

esses profissionais consigam desenvolver um 

trabalho nesse sentido dentro do espaço escolar. 

Então a nossa intenção aqui é debater maneiras de 

construir práticas educativas que venham de 

alguma forma trazer a melhoria na qualidade de 

vida dos estudantes . Vale ressaltar ainda que a 

realização do evento só foi possível graças a uma 

parceria firmada com a Universidade Federal de 

Sergipe, que nos enviou uma professora  doutora  

em psicologia para ser facilitadora da oficina”. 

A professora doutora do Departamento de Biologia da UFS, 

Claudiene Santos, acredita que essa parceria fortalece trabalho 

tanto da Secretaria da Saúde quanto da Educação. “A gente sabe 

que essas crianças e jovens que sofrem violência são estudante e 

frequentemente chegam até as unidades de saúde, por isso é muito 

importante que todos que estejam preparados para acolhê-los e 

orientá-los da melhor maneira possível”. 

Enfermeira da USF Joaldo Barbosa Claudia Lessa, 

aprovou a iniciativa. “A unidade que trabalho já 

realiza algumas ações sobre a violência sexual 

com as escolas do bairro, então para mim é 

muito importante poder participar dessa oficina 

hoje porque agrega valor a essas atividades que 

já desenvolvemos na USF”. 
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12- Prevenção de IST/AIDS e orientação sobre direito sexual e reprodução.

 

 

 

 

 

 

O PSE Aracaju implementa esta ação desde seu início no município. A transmissão de 

HIV na faixa de 15 a 19 anos aumentou 53% na última década. Enquanto isso, o estoque da 

vacina contra o papilomavírus humano (HPV) — um dos principais causadores de câncer de colo 

do útero —, oferecida pela rede pública a meninas de 9 a 13 anos está sobrando nos postos. A 

imunização só atingiu 44,23% dessas meninas este ano, índice bem longe da meta de 80%.  

Para a coordenadora do 

Programa Saúde da 

Criança e do 

Adolescente, Rita de 

Cássia Bitencourt, a 

ação aproxima os 

adolescentes das 

Unidades de Saúde. 

"Nós sabemos que é 

muito difícil levá-los até 

a unidade de saúde, 

então, aqui, eles têm 

acesso a essas 

temáticas de forma 

séria, porém 

respeitando o ambiente 

deles que é a escola", 

enfatizou. 

Com o objetivo de tratar as temáticas 

referentes à saúde com jovens e 

adolescentes, a Prefeitura de Aracaju, por 

meio da Secretária Municipal de Saúde 

(SMS), realizou na tarde desta terça-feira, 

7, a abertura das atividades relacionadas ao 

Projeto "Protagonismo Juvenil". O evento 

que acontece até a próxima quinta-feira, 9, 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Florentino Menezes, localizada no 

Mosqueiro, conta com a parceria dos 

Programas Saúde na Escola (PSE), Saúde da 

Criança e do Adolescente, Saúde da 

Mulher, DST/AIDS, do Núcleo de Projetos 

Inovadores (Nuprin) e a Secretaria 

Municipal de Educação (Semed). 

Para a estudante do 8º 

ano, Maria Luiza 

Cavalcante, 13 anos, a 

linguagem usada para 

falar sobre os temas 

facilitou o 

entendimento. "Eles 

falaram de igual para 

igual com a gente, as 

músicas que a gente 

ouve todo dia, mas 

nunca tinha pensado 

nas coisas que ele 

esclareceram hoje, aqui 

na escola muitos 

meninos dizem que não 

são machistas nem 

preconceituosos, mas 

no fim eu pelo menos 

sempre ouço piadinhas 

de mau gosto e percebo 

que existe, sim, 

preconceito e 

machismo, e nessa 

conversa de agora 

muitas coisas foram 

esclarecidas" 

A ação contou ainda com roda de 

conversa com os adolescentes e 

apresentação do "Som do SUS". Para 

o coordenador do Núcleo de Projetos 

Inovadores (Nuprin), Murilo de Brito 

essas ações são desafiadoras por 

exigir uma linguagem diferente para 

chamar atenção dos participantes. 

"Hoje, por exemplo, nós escolhemos 

umas seis ou sete músicas para 

refletir sobre as temáticas da 

sexualidade, diversidade de gênero, 

machismo e orientação sexual, as 

executamos com o pessoal do Som do 

SUS e propomos o debate dos temos 

na roda de conversa com o auxílio 

também de alguns textos", 

O espaço dado para ouvir os estudantes foi o diferencial da proposta do evento, ressaltado 

pela representante da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Cláudia Mendonça. 

"Além da promoção da intersetorialidade entre as secretarias do município o evento abriu 

espaço para que os adolescentes falassem e isso foi muito produtivo, porque muitas vezes 

eles não têm oportunidade de se posicionar, de falar sobre as dúvidas e angústias que eles 

vivem no dia a dia, aqui puderam expor tudo isso, para mim esse certamente é o grande 

ganho desses três dias de evento", 
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Nas reportagens dos anos de: 2017, 2016, 2015 e 2014, as ações pactuadas no município de 

Aracaju enfatizaram o antigo item componente III (Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): educação para 

a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS) e atualmente a ação pactuada em 2017, 

(PREVENÇÃO DE DST/AIDS E ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITO SEXUAL E REPRODUÇÃO) onde retrata a 

importância da educação sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Segundo Daniel Santos de Sá, 

diretor da Escola Rodrigues Dórea na quarta região de Aracaju, em 06/07/2017, a informação para 

estudantes é necessária: 

“As crianças e adolescentes desta faixa etária recebem melhor a 

informação, porque através de uma dramatização eles prestam mais atenção e 

entendem o conteúdo. Nós sempre convidamos as pessoas da Saúde, da Segurança 

Pública para dar palestras a eles, porque eles estão na idade da formação da 

personalidade e precisam ser instruídos corretamente”. 

A fala dos estudantes também sinaliza a importância da temática nas escolas.  Segundo a 

estudante do 8º ano, Maria Luiza Cavalcante, 13 anos, a linguagem usada para falar sobre os temas 

facilitou o entendimento.  

"Eles falaram de igual para igual com a gente, as músicas que a gente ouve 

todo dia, mas nunca tinha pensado nas coisas que eles esclareceram hoje, aqui na 

escola muitos meninos dizem que não são machistas nem preconceituosos, mas no fim 

eu pelo menos sempre ouço piadinhas de mau gosto e percebo que existe, sim, 

preconceito e machismo, e nessa conversa de agora muitas coisas foram esclarecidas" 

(17/6/2016). 

  A direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oviedo Teixeira, Mauro César 

Santos, o PSE é um programa muito importante para a educação. 

 "O PSE é um programa bastante importante para a escola, ele vem estabelecer parcerias entre 

a escola, a comunidade e o posto de saúde. É uma plataforma que vem do Governo Federal e 

que faz com que a gente coloque os nossos alunos em contato direto com a saúde, que as vezes 

se torna bem mais difícil se ele tem que ir sempre ao posto de saúde. O posto saúde se desloca 

com alguns serviços específicos até a escola e a escola dá sua colaboração no sentido de 

preparar e encaminhar esses alunos dentro de uma idade e características específicas para o 

PSE"(19/7/2017) 

 A parceria estabelecida com Nutrin (Núcleo de Projetos Inovadores) enfatiza, chama a atenção 

para uma conscientização, através de roda de conversa entre os adolescentes das escolas públicas. Para 

o coordenador do Núcleo de Projetos Inovadores (Nuprin), Murilo de Brito, essas ações são desafiadoras 

por exigir uma linguagem diferente para chamar atenção dos participantes.  



69 
 

"Hoje, por exemplo, nós escolhemos umas seis ou sete músicas para refletir 

sobre as temáticas da sexualidade, diversidade de gênero, machismo e orientação 

sexual, as executamos com o pessoal do Som do SUS e propomos o debate dos temos 

na roda de conversa com o auxílio também de alguns textos”. (07/06/2016) 

A representante da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Cláudia Mendonça, 

refere-se ao evento com o parceiro Nutrin, sendo uma possibilidade dos adolescentes trocarem 

informações sobre as DST/AIDS, descreve: 

"Além da promoção da intersetorialidade entre as secretarias do município 

o evento abriu espaço para que os adolescentes falassem e isso foi muito produtivo, 

porque muitas vezes eles não têm oportunidade de se posicionar, de falar sobre as 

dúvidas e angústias que eles vivem no dia a dia, aqui puderam expor tudo isso, para 

mim esse certamente é o grande ganho...” (07/06/2016). 

A OMS adverte constantemente sobre a importância da prevenção sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis, e do crescimento entre os jovens. O PSE também pode ser 

considerado como uma semente da organização, visto no quadro 1 página 16, foi transcrito pela 

autora que a OMS e a OPAS ressalta a importância das escolas promotoras de saúde, o 

programa é uma extensão destas escolas na atualidade. 

A ação de “prevenção de DST/AIDS e orientação sobre direito sexual e reprodução” 

trabalha questões focadas na sensibilização dos estudantes para prevenção, visto que este, 

muitas vezes desconhece e desmerece o uso do preservativo como fonte de proteção para sexo 

seguro.  

Em linhas gerais, a portaria do PSE em 2017 busca orientar ainda mais as ações a serem 

implementadas nas escolas partindo do pressuposto básico de que a educação pode influenciar 

a constituição de vários aspectos da subjetividade das pessoas, como valores, crenças, 

orientações religiosas, sexuais, morais, sentimentos, escolhas e muitos outros. Dimensões mais 

abrangentes podem vir a conferir outras funções sociais à escola, uma vez que o processo 

educativo que ocorre no seu interior seja entendido não apenas na dimensão do ensino e da 

aprendizagem de conhecimentos, mas também a partir das dimensões política, econômica e 

cultural (BRASIL, 2017). 

A participação da comunidade escolar no contexto de construção social da saúde 

mostra-se essencial. Sendo assim, importante destacar o marco legal que fundamenta ações de 
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mobilização e envolvimento de crianças e adolescentes no processo de implementação das 

ações do PSE. O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Juventude, 

constituem-se como marcos legais importantes em que a participação social é considerada um 

direito dado que tais marcos preveem que incluir e ouvir crianças e adolescentes em processos 

de decisão, pois é essencial. O PSE assim não pode prescindir desta participação.  Ao destacar 

as ações do PSE, durante o trabalho, podemos destacar o empoderamento da saúde na escola 

com participação efetiva da comunidade escolar visualizando mudanças comportamentais, em 

atitudes e hábitos mediadas pela ampliação da informação sobre as temáticas e modos de 

prevenir desde o combate ao mosquito Aedes Aegypti, de caráter ambientar até práticas mais 

subjetivas e emocionais, ou seja, possibilita a construção de construção de hábitos e de saúde 

coletiva.  

A interação da saúde com escola ganha nova propostas no que concerne a qualidade 

de vida dos estudantes da rede pública brasileira com a portaria publicada em 2017 na medida 

em que gera uma agenda comum, possibilitando uma percepção da saúde como uma interação 

entre ações de vida e de qualidade de vida, trabalhando com este a proliferação de hábitos 

saudáveis por meio da informação qualificada e da valorização de aspectos sociais, emocionais 

e culturais a partir de temáticas geradoras como as que propõem as 12 ações preconizadas.  

As unidades básicas não possuem condições de sozinhas conduzirem todas as ações 

pactuadas, visto que nem todas as unidades possuem profissionais como psicólogos, 

fisioterapeutas, odontólogos e educadores físicos. Neste sentido, as lacunas geram 

oportunidades e evidencia-se a necessidade da busca ativa de parcerias da SMS com 

instituições de ensino presentes no município, o que proporciona uma atuação mais 

abrangente e eficiente para efetivação das ações pactuadas na portaria vigente. A nova 

pactuação do PSE deixa livre ao município estabelecer parcerias e priorizar ações de acordo 

com a demanda territorial e da comunidade escolar, embora todas devam ser implementadas, 

o que exige reorganização dos serviços e dos processos de trabalho. No âmbito da ESF, o apoio 

do NASF em conjunto com as parcerias estabelecidas e as Unidades Básicas tende a ampliar as 

12 ações para todas as escolas do município, visando uma melhora na qualidade de vida da 

comunidade escolar. 
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A intersetorialidade exercitada no âmbito do PSE permite a utilização de várias 

parcerias com projetos de saúde e de educação, e ampliam a troca de informações em 

diferentes níveis, focando sempre em processos participativos junto à comunidade escolar que 

se alarga e inclui ativamente os profissionais de saúde dos diferentes territórios.    

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O processo de implementação do PSE em Aracaju mostra-se de modo consistente no 

conjunto de anos estudados, mediante os dados que são publicados, resultados em termos 

de atividades intersetoriais visíveis, uma boa cobertura do número de escolas e uma 

diversidade das ações desenvolvidas atingindo os diferentes componentes.  

Com base na questão norteadora desta dissertação, as práticas pactuadas no âmbito 

do PSE primam pela busca de uma melhoria na condição de saúde e, deste modo, pela 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. As ações pactuadas possuem propostas 

voltadas para mobilização da comunidade escolar no que se refere às temáticas de prevenção 

de doenças e promoção à saúde. Espera-se, desta forma, propiciar um autoconhecimento 

sobre si mesmo, sobre o território no qual está inserido e sobre o contexto da comunidade 

escolar, facilitando uma formação mais crítica e reflexiva. 

Sistematizar e analisar o processo de implementação do Programa Saúde na Escola 

(PSE) no município, via documentos produzidos pela gestão e profissionais participantes, para 

utilização em apresentações técnicas e divulgações em redes sociais, levando em conta todos 

os atores inseridos nos documentos levantados e todas as parcerias estabelecidas nos dão 

elementos para considerar o PSE como uma das portas de entrada para uma construção de 

repostas positivas, intersetoriais para a promoção da saúde de crianças, adolescentes e 

jovens. Constitui-se um programa a ser consolidado e expandido no âmbito da gestão pública.   

Tendo em vista o foco desta pesquisa e considerando os resultados obtidos por meio 

da análise documental, associada às observações, concluiu-se que: 

O PSE atinge hoje em Aracaju, segundo os dados sistematizados, 100% (cem por cento) 

das escolas e pactuando todas as ações previstas na portaria vigente. Ações como combate 

ao mosquito Aedes Aegypti estiveram presentes em anos anteriores a vigência atual do 
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programa, o que já demonstrava uma interação entre a gestão do programa e a realidade 

social e epidemiológica do município.  

Com base na análise dos documentos de políticas que sustentam o Programa Saúde na 

Escola, o município de Aracaju implementou o programa em 2008, focando desde então a 

expansão das ações e das escolas em todo território aracajuano, como pode ser constatado 

nas tabelas apresentadas das oito regiões de saúde. 

 Foi possível apreender que um dos principais mecanismos utilizados para desenvolver 

todas as práticas do PSE foi a intersetorialidade da educação e saúde no município, ampliando-

se ao estabelecer parcerias com instituições de nível superior auxiliar as ações implementadas 

e disseminadas nas escolas integrantes. 

Por meio da análise documental das fontes, compreendeu-se que a perspectiva 

assentada na defesa das políticas intersetoriais entre educação e saúde na escola configura-

se como importante estratégia de enfrentamento para controle e a regulação de doenças 

crônicas transmissíveis e não transmissíveis, com o potencial de modificar hábitos e ações 

entre os educandos e sua comunidade escolar e demonstra a vocação e potencialidade do 

município em superar as distâncias vistas entre as teorias que embasam as políticas, o marcos 

legal e as práticas presentes nos territórios de intervenção nos setores da saúde e da 

educação. Há um saber prático em curso que precisa se constituir menos como pontual e 

permeado por eventos, e mais por ações cotidianas, transversais às disciplinas e propostas 

pedagógicas das escolas envolvidas. Ao mesmo tempo em que se constitui em lócus essencial 

para uma ESF que se concretiza atuando diretamente pelo enfrentamento aos determinantes 

sociais da saúde e por meio da qualificação da população para tomadas de decisão e escolhas 

mais orientadas em relação à saúde individual e coletiva.  

Desta forma, entende-se que ao passar dos anos, desde a implantação do PSE da 

cidade de Aracaju, o programa encontra-se em seu avanço e exercendo uma importância bem 

favorável para construção fundamental no papel das políticas de educação e saúde, 

favorecendo assim o combate de doenças e de epidemias regionais. 

Com toda certeza, os documentos sistematizados ressaltam o discurso presente na 

Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2010, p 12), “a saúde, é uma produção social 

e com múltiplas determinações, daí que a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos 
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em sua produção se faz necessária”. Sendo uma construção coletiva, irá envolver diálogos, 

parcerias e uma intersetorialidade que possua um canal de comunicação capaz de interagir de 

forma expansiva entre estes atores envolvidos.  

Em todos os anos sistematizados através dos documentos públicos, foi possível 

analisar que os atores envolvidos buscam constantemente melhorias no que concerne ampliar 

as ações pactuadas, ainda que sejam fruto de decisões sobre o que e como se quer divulgar 

no âmbito da gestão pública. Certamente as lacunas e iniciativas frustradas existem e devem 

ser estudas, mas esta dissertação buscou destacar a prática realizada e disseminada não 

pretendendo esgotar nesta lente as leituras sobre a implementação do programa no 

município.   

A implementação do Programa Saúde na Escola no Município de Aracaju/SE é um 

importante instrumento na busca da melhoria das condições de saúde dos educandos 

aracajuanos em idade escolar, mas como qualquer ação proposta, para que atinja seu objetivo 

principal com êxito é preciso primeiramente, que toda a comunidade escolar, profissionais de 

saúde e parcerias se envolva efetivamente na execução das ações, não se restringindo a 

participação de alguns poucos membros da escola. Sendo assim, criar um ambiente favorável 

por meio da divulgação das ações positivas realizadas nos pareceu um bom caminho para 

consolidação de tal implementação e alcance dos objetivos preconizados pelo PSE em Aracaju.  

 A escola é um território não só construtor de conteúdos pedagógicos, mas de se 

exercer um papel fundamental e prioritário na vida de seus alunos, o papel de conscientizar e 

agir de forma mais efetiva para que o êxito seja alcançado.  Está justamente aí, o principal 

desafio a ser vencida pelo programa e por todos os profissionais (atores) envolvidos com a 

realização do trabalho, a conscientização da comunidade escolar frente às ações pactuadas. 

Aos profissionais da saúde, tanto nas unidades básicas como das parcerias, cabe 

colocar em prática as ações do programa no ambiente escolar, a capacitação dos profissionais 

da educação que estão realmente envolvidos com os alunos no dia a dia, para que possam 

atuar de forma eficaz durante a execução das ações. Pois tanto saúde e educação são 

parceiros fundamentais na construção da promoção e prevenção a saúde dos educandos. 

Todavia, é indiscutível que o PSE é uma das estratégias a serem implementadas da ESF 

nos territórios, que contribui para o protagonismo da ação intersetorial entre saúde e 
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educação preconizado pela Política Nacional de Promoção de Saúde. Para que a saúde do 

educando se torne melhor em nosso país, é necessário reconhecer que isso não se dará 

apenas pelo esforço de uma só pessoa, ou de sua família, ou do setor saúde isoladamente, 

mas sim de muitas pessoas unidas em prol de uma única questão, de um único objetivo, de 

uma mudança cultural que se estabeleçam e fortaleçam alianças estratégicas para a promoção 

da saúde. E este esforço pode ser liderado pela gestão pública.  

A dissertação aqui apresentada contém lacunas no âmbito dos estudos sobre o PSE em 

Aracaju, dado que não contou com a entrevista a interlocutores-chaves, mas espera-se ter 

cumprido os objetivos de analisar o processo de implementação do Programa Saúde na Escola 

(PSE) no município de Aracaju/ SE por meio de documentos produzidos e divulgados pela 

gestão e profissionais participantes, na medida em que sistematizaram as pactuações e 

parcerias, os eixos e linhas de atuação apresentadas pela Gestão do PSE e descreveu algumas 

das práticas implementadas e disseminadas pelas escolas integrantes do PSE em Aracaju/SE. 

Recomenda-se que novos estudos sejam realizados no âmbito das escolas e com a 

participação direta dos atores envolvidos em cada uma das etapas da implementação: gestão, 

técnicos e comunidade escolar.  
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Ações divulgadas via Mídias sociais  

 

Reportagens do site da prefeitura de Aracaju  

28/08/2017 

 

 

19/7/2017 

 

 

 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE), 

projeto da Secretaria Municipal de 

Educação de Aracaju (Semed) em 

parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), continua suas 

atividades de visita às escolas para 

prevenção e cuidados relacionados 

à saúde no ambiente escolar. Na 

manhã desta segunda-feira, 19, a 

Escola Municipal de Ensino Infantil 

(Emei) Dr. Fernando José Guedes 

Fontes, do Bairro América, por 

intervenção do PSE, recebeu a visita 

de uma equipe de profissionais, 

que fizeram avaliação médica nos 

estudantes. 

 

De acordo com a 

coordenadora do PSE 

pela Semed, Claudia 

Conceição, ações como 

esta visam a melhoria 

da qualidade de vida de 

todos. Segundo ela, o 

PSE trabalha visitando 

cada bairro para que 

haja esta aproximação 

em que a escola possa 

estar participando das 

ações do programa. 

Como técnica do PSE pela SMS, Aline Barros fala sobre as ações realizadas nas 

unidades de ensino. "Realizamos avaliações antropométricas, ações de saúde 

bucal, fazemos a análise do cartão de vacinas e vamos às escolas também saber 

se tem algo acontecendo, para darmos o tratamento necessário à doença, com 

os devidos cuidados", elenca a técnica 
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06/07/2017 

 

 

 

 

 

17/02/2016 

 

 

Na tarde desta quarta-

feira, 17, gerentes de 

Unidades de Saúde da 

Família e diretores de 

escolas do município se 

reuniram no auditório da 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Presidente Vargas para 

apresentação e discussão 

do planejamento do 

Programa Saúde na 

Escola (PSE) para 2016. O 

PSE é uma parceria entre 

as Secretarias de 

Educação e Saúde do 

município. 

A coordenadora de Promoção a Saúde, Maria Antônia 

D'Ávila, diz que o objetivo da reunião é apresentar os 

planejamentos do programa para 2016. "O objetivo 

dessa reunião é apresentar o Programa Saúde na 

Escola (PSE) para os novos coordenadores que foram 

eleitos para o biênio 2016/2017, da Semed, e para 

fazer uma aproximação desses coordenadores com os 

gerentes das nossas USFs, porque o PSE se dá entre a 

Educação e a Saúde e acontece no espaço da escola e 

da Unidade de Saúde, o foco é o escolar. É um 

trabalho conjunto entre as equipes de saúde da 

família e os professores, tendo como atenção os 

alunos" 

 

A referência técnica do Programa Saúde nas Escolas, Aline Barros, 

destaca que a proposta é ampliar o programa. "A nova proposta é 

ampliar para as EMEIs, que são as unidades de ensino infantil, então 

nosso objetivo, nosso foco prioritário será cadastrar todas essas 

unidades de ensino infantil. A gente também está com a Semana de 

Saúde na Escola agora em março e a temática é a saúde contra o 

mosquito Aedes aegypti , a gente vai fazer uma mobilização e 

independente de ser PSE ou não, a temática é para ser trabalhada em 

todas as escolas" 

 

 

Sensibilizar alunos dos colégios 

públicos que aderiram ao Programa 

Saúde nas Escolas (PSE) sobre a 

importância da vacina contra o HPV e 

da prevenção das infecções 

sexualmente transmissíveis (IST’s). 

Estes são os principais objetivos da 

ação realizada na tarde desta quinta-

feira, 6, na Escola Estadual Rodrigues 

Dórea para alunos dos 7º, 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental. A 

atividade teve uma dramatização 

sobre os temas das IST’s com os 

estudantes do curso de Farmácia da 

Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) 

De acordo com Aline 

Guimarães, referência 

técnica do PSE da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), o 

PSE municipal em parceria 

com a gerência de 

Imunização da SMS, o PSE da 

Secretaria de Estado da 

Educação (Seed) e com o 

apoio dos alunos de Farmácia 

da UFS resolveram fazer uma 

dramatização de uma 

situação cotidiana para 

explicar de forma lúdica 

sobre a importância da 

prevenção das doenças e das 

infecções transmitidas 

através das relações sexuais. 

Para Daniel Santos de Sá, diretor da Escola Rodrigues Dórea, é uma iniciativa 

muito boa. “As crianças e adolescentes desta faixa etária recebem melhor a 

informação, porque através de uma dramatização eles prestam mais atenção e 

entendem o conteúdo. Nós sempre convidamos as pessoas da Saúde, da 

Segurança Pública para dar palestras a eles, porque eles estão na idade da 

formação da personalidade e precisam ser instruídos corretamente”, 

“É muito interessante porque com esta 

linguagem nós entendemos melhor. Não 

sabemos o que estas doenças podem 

causar e assim tiramos as dúvidas e fomos 

incentivados a ir ao posto de saúde para 

nos consultar, fazer exames e nos 

prevenir”, disse a aluna do 8º ano, Ana 

Carolina Silva, 15 anos. 
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06/04/2016 

 

 

 

 

06/04/2016 

 

 

 

 

 

Programa Saúde na Escola (PSE), que é 

uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e a 

Secretaria Municipal de Educação 

(Semed) da Prefeitura de Aracaju, leva 

ações de promoção a saúde para 

crianças da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Manoel Bomfim 

no conjunto Bugio. A ação foi 

realizada na manhã desta quarta-feira, 

6, em referência ao Dia Mundial da 

Saúde, comemorado amanhã, e 

abordou dois temas com a garotada, 

prática corporal e prevenção contra o 

Aedes aegypti. O encontro contou 

com a participação do Programa 

Academia da Cidade e Núcleo de 

Projetos Inovadores (Nupri) 

Na tarde desta quarta-

feira, 6, a Prefeitura de 

Aracaju, por meio da 

Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), participou de 

uma caminhada educativa 

contra o Aedes aegypti. A 

ação foi promovida pela 

Escola Municipal de 

Educação Infantil Berenice 

Dantas, juntamente com a 

Unidade de Saúde da 

Família (USF) Porto Dantas, 

o Centro de Referência e 

Assistência Social (CRAS) e 

escolas particulares do 
bairro 
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25/03/2016 

 

 

18/8/2016 

 

18/8/2016  

 

 

 

 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Prof. 

Alcebíades Melo Vilas Boas, 

no bairro Industrial. Elas 

passaram por exames de 

acuidade visual e 

antropometria, numa ação 

do Programa Saúde nas 

Escolas (PSE), da Secretária 

Municipal da Saúde (SMS), 

através de um convênio 

com a Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) 

Prefeitura de Aracaju, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 

do Programa de Saúde Bucal (PSB), 

realizou nesta quinta-feira, 18, e sexta-

feira, 19, duas grandes palestras 

direcionadas aos alunos atendidos pela 

Associação Atlética do Banco do Brasil 

(AABB). A ação que é realizada 

anualmente, também faz parte do 

Programa Saúde na Escola (PSE) e é 

fruto da parceria entre a SMS e um 

projeto de promoção a saúde da 

comunidade assistida pela AABB. O 

evento contou com a participação de 

aproximadamente 100 crianças e tratou 

de temas como: alimentação saudável, 

escovação correta, consulta com 

dentista, 

Maria Eduarda 

Monteiro, 9 anos, 

aluna do projeto da 

AABB, disse que 

aprendeu um pouco 

mais sobre as formas 

corretas de escovar os 

dentes. "Minha mãe 

sempre briga pra 

escovar direitinho, não 

dormir sem escovar e 

cuidar pra não perder 

meus dentinhos". 
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17/06/2017 

  

Programa Saúde nas Escolas, Aline Barros, destaca que a proposta é ampliar o programa. "A nova 

proposta é ampliar para as EMEIs, que são as unidades de ensino infantil, então nosso objetivo, 

nosso foco prioritário será cadastrar todas essas unidades de ensino infantil. A gente também está 

com a Semana de Saúde na Escola agora em março e a temática é a saúde contra o mosquito Aedes 

aegypti , a gente vai fazer uma mobilização e independente de ser PSE ou não, a temática é para ser 

trabalhada em todas as escolas", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tarde desta quarta-

feira, 17, gerentes de 

Unidades de Saúde da 

Família e diretores de 

escolas do município se 

reuniram no auditório da 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Presidente 

Vargas para apresentação 

e discussão do 

planejamento do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE) para 2016. O PSE é 

uma parceria entre as 

Secretarias de Educação e 

Saúde do município 

Já para o diretor da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Oviêdo Teixeira, Mauro César Santos, o 

PSE é um programa muito importante para a educação. 

"O PSE é um programa bastante importante para a 

escola, ele vem estabelecer parcerias entre a escola, a 

comunidade e o posto de saúde. É uma plataforma que 

vem do Governo Federal e que faz com que a gente 

coloque os nossos alunos em contato direto com a 

saúde, que as vezes se torna bem mais difícil se ele tem 

que ir sempre ao posto de saúde. O posto saúde se 

desloca com alguns serviços específicos até a escola e a 

escola dá sua colaboração no sentido de preparar e 

encaminhar esses alunos dentro de uma idade e 

características específicas para o PSE" 

A gerente de Unidade de Saúde da 

Família, Priscila Silveira, enfatiza que a 

experiência com o programa é 

satisfatório. "Quando a gente tem uma 

parceria interessante com a escola que 

nos recebe de porta aberta, deixa as 

crianças já preparadas sabendo que a 

unidade de saúde vai fazer na escola é 

muito interessante porque avaliamos a 

carteira de vacina da criança, vemos se 

está tudo em dia, vemos o peso da 

criança se está desnutrida ou com 

sobrepeso, então é muito importante. O 

interessante dessa reunião é a parceria 

entre diretores de escolas e gerentes de 

unidades de saúde, esse encontro abre 

um leque para a gente". 
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16/06/2016 

 

 

 

12/06/2016 

 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, 

segue promovendo ações de promoção 

à saúde para a população da capital, e 

participou na manhã desta quarta-feira, 

15, de uma feira na EMEI Freitas 

Brandão, localizada no bairro Suíssa. A 

ação organizada pela Escola, contou com 

a participação da equipe do Programa 

Saúde da Família (PSF) da Unidade de 

Saúde da Família (USF) Amélia Leite. O 

evento teve ainda a parceria de alunos 

do curso de nutrição da Faculdade de 

Sergipe (Fase), que fizeram avaliação 

nutricional e palestra sobre alimentação 

saudável. 

O Programa Municipal 

Saúde na Escola (PSE) 

deu início nesta quinta-

feira, 11, ao cronograma 

de visitas nas Unidades 

de Saúde da Família 

(USF) para sensibilização 

e organização dos 

trabalhos do ano de 

2016. A primeira a 

receber a visita foi a USF 

Augusto Franco, no 

bairro que leva o mesmo 

nome da unidade. Todos 

os profissionais foram 

convocados a participar 

de forma ativa das ações 

do programa. 

Segundo a referência técnica, Ilziney Simões, esta é uma 

oportunidade de reforçar a importância da continuidade 

do PSE, para promoção à saúde e prevenção de agravos 

nos escolares, como também alinhar os processos de 

trabalho. “No ano passado tínhamos 52 escolas 

participando do programa, este número deve ser mantido, 

embora haja algumas alterações quanto às escolas que 

devem participar, já que, este ano, nosso objetivo é 

priorizar as escolas de ensino infantil”, 

Ainda segundo ela, a intersetorialidade é o eixo principal 

do PSE, e por isso é tão importante a realização de 

encontros para que os profissionais entendam a 

sistemática do trabalho em conjunto, envolvendo 

educação e saúde. “O trabalho de promoção à saúde parte 

da contextualização das práticas educativas com base nas 

necessidades da comunidade”, 
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09/06/2016 

 

 

 

08/06/2016 

 

 

 

 

 

a Secretaria 

Municipal de Saúde 

(SMS) em parceria 

com a Secretaria 

Municipal de 

Educação (Semed) 

promoveram uma 

palestra para falar 

sobre como 

combater os 

mosquitos para os 

alunos da Escola 

Municipal .de Ensino 

Fundamental Maria 

da Glória Macedo, 

localizada no bairro 

Industrial. 

Os profissionais da Unidade de Saúde 

da Família (USF) Dona Jovem 

explicaram aos estudantes como se 

prevenir do mosquito transmissor da 

Dengue, Zika Vírus e da Febre 

Chikungunya. “Essa escola fica próximo 

a unidade de saúde e sempre estamos 

realizando parcerias para disseminar 

informações sobre o Aedes aegypti. O 

Programa Saúde na Escola (PSE), é o 

programa responsável por fazer essa 

ligação entre as unidades de saúde e 

as escolas da capital para realizar 

ações educativas de saúde”, explicou o 

gerente da USF Dona Jovem, 

Wellington Franca 

Com o objetivo de intensificar 

as ações de prevenção das 

infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), da Aids, da 

gravidez na adolescência e de 

informar sobre a importância da 

vacina contra o HPV, o 

Programa Saúde nas Escolas 

(PSE) aproveitou a aproximação 

da data que comemora o Dia 

dos Namorados, no próximo dia 

12 de junho, e está indo às 

escolas estaduais e municipais 

conversar com os estudantes 

adolescentes de 12 a 15 anos 

de idade. 

A professora de educação física da 

Escola Monteiro Lobato, Lígia 

Maria Dias Santos, reforça que as 

ações da PSE são muito 

importantes para os alunos terem 

o entendimento de prevenir as 

doenças. "Hoje em dia os meninos 

e as meninas estão muito precoces 

em relação ao sexo, eles têm uma 

visão errada da sexualidade sem 

responsabilidade. Os alunos daqui, 

em sua maioria, são de uma 

comunidade pobre, o Pantanal, e 

às vezes não falam de sexo com os 

próprios familiares. Então é muito 

válida esta parceria da escola e da 

saúde" 

A estudante Stefane Aquino, 14 anos, achou a ação excelente. 

"Nós tiramos muitas dúvidas, principalmente, quanto ao uso de 

camisinha. Eu mesma nunca tinha visto a camisinha feminina", 

relatou a adolescente. 



88 
 

 

07/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a coordenadora do 

Programa Saúde da 

Criança e do 

Adolescente, Rita de 

Cássia Bitencourt, a 

ação aproxima os 

adolescentes das 

Unidades de Saúde. 

"Nós sabemos que é 

muito difícil levá-los até 

a unidade de saúde, 

então, aqui, eles têm 

acesso a essas 

temáticas de forma 

séria, porém 

respeitando o ambiente 

deles que é a escola", 

enfatizou. 

Com o objetivo de tratar as temáticas 

referentes à saúde com jovens e 

adolescentes, a Prefeitura de Aracaju, por 

meio da Secretária Municipal de Saúde 

(SMS), realizou na tarde desta terça-feira, 

7, a abertura das atividades relacionadas ao 

Projeto "Protagonismo Juvenil". O evento 

que acontece até a próxima quinta-feira, 9, 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Florentino Menezes, localizada no 

Mosqueiro, conta com a parceria dos 

Programas Saúde na Escola (PSE), Saúde da 

Criança e do Adolescente, Saúde da 

Mulher, DST/AIDS, do Núcleo de Projetos 

Inovadores (Nuprin) e a Secretaria 

Municipal de Educação (Semed). 

Para a estudante do 8º 

ano, Maria Luiza 

Cavalcante, 13 anos, a 

linguagem usada para 

falar sobre os temas 

facilitou o 

entendimento. "Eles 

falaram de igual para 

igual com a gente, as 

músicas que a gente 

ouve todo dia, mas 

nunca tinha pensado 

nas coisas que ele 

esclareceram hoje, aqui 

na escola muitos 

meninos dizem que não 

são machistas nem 

preconceituosos, mas 

no fim eu pelo menos 

sempre ouço piadinhas 

de mau gosto e percebo 

que existe, sim, 

preconceito e 

machismo, e nessa 

conversa de agora 

muitas coisas foram 

esclarecidas" 

A ação contou ainda com roda de 

conversa com os adolescentes e 

apresentação do "Som do SUS". Para 

o coordenador do Núcleo de Projetos 

Inovadores (Nuprin), Murilo de Brito 

essas ações são desafiadoras por 

exigir uma linguagem diferente para 

chamar atenção dos participantes. 

"Hoje, por exemplo, nós escolhemos 

umas seis ou sete músicas para 

refletir sobre as temáticas da 

sexualidade, diversidade de gênero, 

machismo e orientação sexual, as 

executamos com o pessoal do Som do 

SUS e propomos o debate dos temos 

na roda de conversa com o auxílio 

também de alguns textos", 

O espaço dado para ouvir os estudantes foi o diferencial da proposta do evento, ressaltado 

pela representante da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Cláudia Mendonça. 

"Além da promoção da intersetorialidade entre as secretarias do município o evento abriu 

espaço para que os adolescentes falassem e isso foi muito produtivo, porque muitas vezes 

eles não têm oportunidade de se posicionar, de falar sobre as dúvidas e angústias que eles 

vivem no dia a dia, aqui puderam expor tudo isso, para mim esse certamente é o grande 

ganho desses três dias de evento", 
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02/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

06/05/2016 Congresso 

 

 

Durante o congresso, 

representantes da Secretaria 

Municipal da Saúde 

apresentaram a experiência 

exitosa do trabalho do 

enfermeiro da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), voltado para 

as praticas educativas previstas 

no Programa Saúde na Escola 

(PSE). Esse trabalho considerou 

a importância de um novo 

significado da promoção da 

saúde no processo de trabalho 

do enfermeiro, com práticas 

respaldadas em teorias de 

enfermagem para a construção 

sistematizada e organizada da 

assistência no ambiente 

escolar. 

 Prática exitosa. 

Assim como também é 

imprescindível o 

investimento no 

componente III do PSE 

para uma formação mais 

condizente e continua 

dos profissionais de 

saúde e educação para 

que estes gerem praticas 

educativas 

contextualizados e 

aprimoradas para a 

comunidade escolar”, 

garante a técnica do 

Programa Saúde na 

Escola, enfermeira  

Ilziney Simões, também 

participante do 

congresso. 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), que faz parte da 

Coordenação de Promoção 

à Saúde (Cops)  da 

Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), realiza nesta 

quinta-feira, 2, e sexta-

feira, 3, a I Oficina 

Preparatória de 

Enfrentamento à Violência 

sexual contra Crianças e 

Adolescentes. O Evento, 

que acontece no auditório 

da Diretoria de Educação 

de Aracaju (DEA), envolve 

os profissionais da Atenção 

Primária em Saúde e 

também da  Educação 

Segundo Ilziney Simões, referência 

técnica do PSE, o objetivo do evento é 

sensibilizar os participantes quanto ao 

tema em debate. “A gente sabe que esse 

tipo de violência é ainda cercada de muita 

discriminação e preconceito, o que 

impede que esses profissionais consigam 

desenvolver um trabalho nesse sentido 

dentro do espaço escolar. Então a nossa 

intenção aqui é debater maneiras de 

construir práticas educativas que venham 

de alguma forma trazer a melhoria na 

qualidade de vida dos estudantes . Vale 

ressaltar ainda que a realização do evento 

só foi possível graças a uma parceria 

firmada com a Universidade Federal de 

Sergipe, que nos enviou uma professora  

doutora  em psicologia para ser 

facilitadora da oficina”. 

A professora doutora do Departamento de Biologia da UFS, 

Claudiene Santos, acredita que essa parceria fortalece  trabalho 

tanto da Secretaria da Saúde quanto da Educação. “A gente sabe 

que essas crianças e jovens que sofrem violência são estudante e 

frequentemente chegam até as unidades de saúde, por isso é muito 

importante que todos que estejam preparados para acolhê-los e 

orientá-los da melhor maneira possível”. 

Enfermeira da USF Joaldo Barbosa Claudia Lessa, 

aprovou a iniciativa. “A unidade que trabalho já 

realiza algumas ações sobre a violência sexual 

com as escolas do bairro, então para mim é 

muito importante poder participar dessa oficina 

hoje porque agrega valor a essas atividades que 

já desenvolvemos na USF”. 
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Visando contribuir para formação integral 

dos estudantes por meio de ações de 

prevenção, promoções e atenção à saúde, a 

Secretaria Municipal da Educação (Semed), 

em parceria com a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), egundo a referência Técnica 

do PSE, Ilziney Simões, a solicitação para 

realizar o cadastro no sistema partia da 

escola, mas muitos pais acabavam não 

comparecendo à Unidade de Saúde da 

Família (USF) para realizar o procedimento. 

"Esta é a primeira vez que estamos usando 

dessa estratégia para buscar diminuir o 

número de crianças sem cadastro no SUS. 

Neste caso, não é necessário a intervenção 

dos pais, solicitamos da escola os dados dos 

alunos e conseguimos fazer o 

cadastramento através das informações 

disponíveis na ficha de matrícula de cada 

um. Hoje, eles já puderam sair daqui 

munidos de seu primeiro cartão SUSpor 

meio do Programa Saúde na Escola(PSE), 

firmaram parceria com  Universidade 

Tiradentes (Unit) para ações na rede 

municipal. Nesta quinta-feira, 27, a Escola 

Municipal de Ensino Infantil (Emei) Dom 

José Brandão de Castro recebeu o grupo 

que realizou avaliação nutricional e 

antropométrica nos estudantes até cinco 
anos. 

O PSE foi instituído 

em 2007 e tem 

como objetivo a 

integração da saúde 

e educação para o 

desenvolvimento 

da cidadania e da 

qualificação das 

políticas públicas 

brasileiras, tendo 

como base a 

articulação entre 

Escola e Rede 

Básica de Saúde. 

Unit 

Nutrição. 

Segundo a referência Técnica 

do PSE, Ilziney Simões, a 

solicitação para realizar o 

cadastro no sistema partia da 

escola, mas muitos pais 

acabavam não 

comparecendo à Unidade de 

Saúde da Família (USF) para 

realizar o procedimento. 

"Esta é a primeira vez que 

estamos usando dessa 

estratégia para buscar 

diminuir o número de 

crianças sem cadastro no 

SUS. Neste caso, não é 

necessário a intervenção dos 

pais, solicitamos da escola os 

dados dos alunos e 

conseguimos fazer o 

cadastramento através das 

informações disponíveis na 

ficha de matrícula de cada 

um. Hoje, eles já puderam 

sair daqui munidos de seu 

primeiro cartão SUS 

Para a estudante, Jamilly 

Morais, 14 anos, o 

cadastramento no SUS é 

motivo de alegria. "Meu 

pai trabalha o dia todo e 

minha mãe cuida dos 

meus irmãos menores, 

isso dificulta a saída dela 

de casa. Agora, sem 

precisar ir lá na unidade 

eu já tenho meu cartão. 

Isso pra mim é motivo de 

alegria, pois quando 

chegar em casa já vou 

pedir a minha mãe para 

fazer a marcação de 

alguns exames" 
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Toda quarta- feira tem um gostinho 

especial para as crianças da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (Emei) 

Professor Nunes Mendonça. É neste dia 

da semana que os estudantes aprendem 

um pouco mais sobre educação 

nutricional. O tema importante é bem 

importante, afinal, a prática da boa 

alimentação e hábitos saudáveis 

começam nos primeiros anos da infância.  

E é pensando nisso que, por meio do 

Programa Saúde na Escola(PSE),  a 

Secretaria Municipal da Educação de 

Aracaju(Semed) e a Secretaria Municipal 

da Saúde(SMS) têm firmado importantes 

parcerias. Para esta ação, o apoio foi da 

Universidade Tiradentes (Unit), por meio 

do curso de Nutrição . 

Segundo Ilziney Simões, também 

referência técnica do PSE, o 

programa segue um cronograma 

intenso, levando atividades 

promotoras de educação, saúde 

e cidadania, para diversas 

escolas da capital. "Essas 

sensibilizações objetivam gerar 

pequenos mobilizadores, que 

orientam sua comunidade sobre 

a boa conduta social, além de 

formar crianças mais saudáveis. 

Este é o papel do programa, que 

é intersetorial, envolvendo saúde 

e educação. Na sensibilização de 

hoje nosso destaque é com 

relação às formas de prevenção 

contra o Aedes aegypti, assunto 

que nos últimos meses, tem 

preocupado toda a sociedade", 

A coordenadora da escola, 

Elizabete Sampaio, informou 

que a maioria dos alunos da 

comunidade são de renda 

baixa e seus pais possuem 

uma rotina que, muitas vezes, 

dificulta o comparecimento a 

Unidade de Saúde da Família. 

"A escola atua na formação da 

criança em sua integralidade, 

exigindo da família o cuidado 

com ela, quando percebemos 

essa necessidade. Quando 

temos essas intervenções no 

âmbito escolar fortalecemos o 

projeto político pedagógico da 

instituição na formação de 

cidadãos saudáveis e 

conscientes" 
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04/04/2016   Saúde realiza ação educativa na escola Sérgio Francisco 

 

 

 

 

 

12/02/2016 

 

 

 

 

Os alunos da Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) Sérgio 

Francisco da Silva, localizada 

no bairro Lamarão, tiveram 

nesta terça-feira, 4, um dia 

totalmente diferente. Em 

alusão ao Dia Mundial da 

Saúde, que será 

comemorado no próximo dia 

7, a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), por meio do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), realizou uma ação 

educativa na unidade, em 

parceria com os alunos dos 

cursos de Enfermagem e 

Farmácia da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), 

fazendo um alerta sobre o 

bullying e também a 

importância de uma 

alimentação saudável 

Segundo Ilziney Simões, técnica do PSE, a integração da 

Saúde com a comunidade escolar faz toda a diferença. Ela 

conta que o assunto bullying foi escolhido para ser debatido 

na ação, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

preconizou este ano a depressão como tema da campanha 

do Dia Mundial da Saúde. 

Os estudantes da Escola Sérgio Francisco da Silva 

demonstraram total interesse nos assuntos que foram 

abordados na ação. Um deles foi o Carlos Veraldo. “Gostei 

muito dos debates. Aprendi que temos que respeitar as 

diferenças e não fazer bullying com nossos colegas. Uma 

brincadeira pode virar um grande problema”, disse. 

Já o aluno Pedro Henrique Silva garantiu que vai prestar 

mais atenção na prática bullying na escola. “Aprendi que 

não podemos fazer bullying com nossos colegas e sempre 

que eu souber que alguém está fazendo, vou avisar a 

alguém da escola para que a providência seja tomada. 

Ninguém merece ser alvo de agressão” 

 

 

4ª região 

Segundo a referência técnica, 

Ilziney Simões, esta é uma 

oportunidade de reforçar a 

importância da continuidade 

do PSE, para promoção à saúde 

e prevenção de agravos nos 

escolares, como também 

alinhar os processos de 

trabalho. “No ano passado 

tínhamos 52 escolas 

participando do programa, este 

número deve ser mantido, 

embora haja algumas 

alterações quanto às escolas 

que devem participar, já que, 

este ano, nosso objetivo é 

priorizar as escolas de ensino 

infantil” 

Segundo ela, a 

intersetorialidade é o 

eixo principal do PSE, e 

por isso é tão 

importante a realização 

de encontros para que 

os profissionais 

entendam a sistemática 

do trabalho em 

conjunto, envolvendo 

educação e saúde. “O 

trabalho de promoção à 

saúde parte da 

contextualização das 

práticas educativas com 

base nas necessidades 

da comunidade”. 
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Nesta terça-feira, 15, o 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), em parceria com os 

acadêmicos de Fisioterapia 

da Faculdade Estácio de 

Sergipe (Fase), encerraram 

as atividades de educação 

em saúde, que foram 

realizadas desde agosto 

para os estudantes da 

Escola Municipal de Ensino 

Infantil (Emei) Dom José 

Brandão de Castro. Para 

promover um momento de 

descontração e alegria, os 

alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer 

a história do Natal, através 

de um vídeo educativo. 

De acordo com a referência técnica do PSE, Ilziney 

Simões, essa parceria com os acadêmicos e com a escola 

fortalece as atividades que são desenvolvidas pelo PSE 

durante todo o ano. “Nós do PSE nos sentimos felizes por 

termos uma parceria forte com a professora Heloísa, e 

por ter proporcionado aos acadêmicos a oportunidade de 

trabalhar atividades de promoção à saúde na escola. Esta 

parceria foi fruto da integração ensino-serviço gerada 

pelo Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS). E 

em 2016, teremos mais experiências exitosas” 

Para a professora de Fisioterapia da Fase, Heloísa Matos, os alunos 

puderam passar por uma grande experiência, de entender na 

prática o aprendizado mostrado na sala de aula. “Essas ações 

mostram aos acadêmicos que é preciso sair dessa parte clínica do 

curso e fazer atividades que fazem parte da atenção primária. 

Durante todo esse período eles puderam levar saúde para essas 

crianças de uma forma diferenciada, e aprender com eles também. 

A escolha desse tema natalino foi para mostrarmos que saúde 

também é para levar alegria, surpresa e encanto para essas 

crianças” 

Prefeitura de Aracaju 

(PMA), através do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), que faz parte da 

Coordenação de Promoção 

à Saúde (Cops)  da 

Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), realiza nesta 

quinta-feira, 2, e sexta-

feira, 3, a I Oficina 

Preparatória de 

Enfrentamento à Violência 

sexual contra Crianças e 

Adolescentes. O Evento, 

que acontece no auditório 

da Diretoria de Educação 

de Aracaju (DEA), envolve 

os profissionais da Atenção 

Primária em Saúde e 

também da  Educação 
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27/11/2015 

 

 

 

 

A Secretaria Municipal da Saúde 

(SMS), através do Programa 

Saúde na Escola (PSE), realizou, 

na manhã desta terça-feira, 17, 

uma intervenção na Escola 

Municipal de Ensino Infantil Dom 

José Brandão de Castro, no 

conjunto Castelo Branco. Esta 

ação faz parte da parceria firmada 

entre a Prefeitura de Aracaju e a 

Faculdade Estácio de 

Sergipe/FASE, e contou com 

colaboração de alunos do 9º 

período do curso de fisioterapia, 

que realizaram diversas 

atividades lúdicas com os alunos 

mostrando a importância de 

manter uma alimentação 

saudável. 

O pequeno Gabriel Santos ficou 

muito contente em participar das 

atividades desenvolvidas pela 

equipe. “Eu comi salada de frutas 

e aprendi que tenho que comer 

sempre bastante salada para ficar 

forte e saudável”, falou 

Segundo a técnica em 

gestão do PSE, Ilzinei 

Simões, estas ações 

contribuem diretamente 

para o processo de 

humanização dos serviços 

de saúde. “Quando se fala 

em serviço de saúde, 

normalmente, se refere a 

procedimentos 

ambulatoriais e não é 

somente isso. Com esta 
intervenção, atuamos 

também com a promoção e 

prevenção da saúde que 

resultará em pessoas mais 

conscientes com relação à 

saúde. Buscamos o 

envolvimento da população 

nas unidades através das 

atividades lúdicas e 

integrativa e não só apenas 

para o tratamento clínico” 

Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), através do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), promoveu na tarde 

desta sexta-feira, 11, um 

momento de orientações 

para os pais, alunos e 

professores da Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) 

Ministro Geraldo Barreto 

Sobral, localizada no 

Loteamento Pau Ferro, no 

Santos Dumont. O objetivo 

da ação foi alertar sobre os 

cuidados e formas de 
prevenção contra o 

mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da Dengue, Zika 

Vírus e da Febre 

Chikungunya. 

O aluno da escola, Cleiton 

Santos, achou essencial as 

informações passadas pela 

equipe do PSE. “Eu gostei 

muito das informações, e 

eu não quero adoecer, pois 

esse mosquito é grave, 

pode causar muitas 

doenças e pode até matar 

as pessoas. Por isso que é 

importante alertar” 
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Desta vez a intervenção 

foi no Colégio Estadual 

Monteiro Lobato, no 

conjunto Inácio Barbosa, 

Zona Sul da capital. O 

evento é respaldado 

pelos Programas Saúde 

na Escola (PSE), 

DST/Aids, Saúde da 

Mulher, Saúde da 

Criança e do 

Adolescente da 

Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), em 

parceria com o CAPS 

Vida, o Núcleo de 

Projetos Inovadores 

(Nuprin) e acadêmicos 

de Enfermagem da 

Faculdade Estácio de 

Sergipe (Fase). 

“A realização dessa prática educativa 

se deve a uma solicitação da USF 

Ministro Costa Cavalcante por se 

preocupar com as condições de saúde 

dos estudantes. A maioria dos 

escolares residem no loteamento 

Pantanal, no bairro Inácio Barbosa, e 

que é caracterizada pela alta 

periculosidade devido ao tráfico e uso 

de drogas, o que gera também evasão 

escolar, violência, gravidez na 

adolescência, entre outras situações 

de vulnerabilidade”, pontuou Aline 

Vieira, referência técnica do 

Programa Saúde na Escola (PSE) 

Cerca de 150 pais e 

alunos da Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) 

Profª. Letícia Soares de 

Santana, localizada no 

bairro Santos Dumont, 

participaram de uma 

palestra sobre o 

mosquito Aedes aegypti 

durante o último 

sábado, 12. O evento, 

que faz parte das 

atividades do Programa 

Saúde na Escola (PSE), 

teve a parceria da 

Secretaria Municipal da 

Saúde e da Educação. 

A técnica do PSE, Ilziney 

Simões, explicou que 

essas palestras educativas 

já fazem parte do PSE. 

“Nós realizamos durante 

todo o ano diversas ações 

educativas nas escolas. 

Como estamos num 

momento de 

intensificação contra o 

mosquito, nosso foco será 

sempre abordando esse 

tema. Além disso, foram 

distribuídos panfletos 

para todos” 
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A Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Elias Montalvão, 

no bairro Mosqueiro, recebeu 

na manhã desta sexta-feira, 16, 

mais uma ação do Programa 

Saúde na Escola (PSE). A 

atividade foi desenvolvida 

através da Unidade de Saúde 

da Família (USF) Niceu Dantas, 

que contou também com a 

participação do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família 

(Nasf). A ação dá continuidade 

à programação desenvolvida 

na escola, sobre adolescência e 

sexualidade 

A Secretaria 

Municipal da Saúde 

(SMS), por meio dos 

Programas Saúde na 

Escola (PSE) e 

Academia da Cidade, 

realizou uma roda de 

conversa com cerca 

de 80 alunos da 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

(Emef) Manoel 

Bonfim, no bairro 

Bugio, para falar 

sobre a importância 

da atividade física e 

sobre os malefícios 

do cigarro 

Segundo a coordenadora do programa 

Saúde na Escola (PSE), Aline Barros, as 

ações são desenvolvidas pela equipe 

de saúde das Unidades de Saúde da 

Família (USF) e com a parceria dos 

profissionais da educação e diversos 

outros programas da saúde. "As 

equipes de saúde e da educação irão 

realizar atividades até o final do ano. 

As ações realizadas nas escolas 

possuem três componentes básicos: o 

primeiro é que realizamos avaliações 

clínicas nos estudantes, o segundo 

envolve ações de prevenção e 

promoção à saúde e o último 

componente envolve as capacitações 

para os profissionais da saúde e da 

educação que atuam no PSE" 
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Ações do Protagonismo 

Juvenil com temáticas de 

sexualidade, ações de 

planejamento 

reprodutivo, lançamento 

da Revista do Beijo e 

Campanha da 

geohelmintíase e 

hanseníanse. Estes foram 

alguns dos temas 

debatidos na reunião do 

Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal 

(GTIM) do Programa 

Saúde na Escola (PSE). O 

encontro aconteceu na 

tarde desta quarta-feira, 

14, e contou com a 

presença de técnicos de 

alguns programas e 

setores da Secretaria 

Municipal de Saúde 

(SMS) e da Secretaria 

Municipal da Educação 

(Semed). 

Segundo a referência técnica do PSE, Aline Vieira, o 

encontro serviu para discutir as ações que foram 

finalizadas, que estão em andamento e que ainda serão 

realizadas até o final deste ano. “Dentre as ações que já 

foram finalizadas estão: O Protagonismo Juvenil que foi 

realizado na EMEF Sérgio Francisco e Laonte Gama, além 

da avaliação das intervenções educativas desenvolvidas 

pelas residentes em Saúde Coletiva da Unit. As ações que 

estamos finalizando são as contratualizações das escolas 

com o PSE do ano de 2014/2015, e também a campanha 

de geohelmintíase e hanseníanse, que foi realizadas nas 

escolas” 

equipe do Núcleo de Projetos Inovadores (Nuprin) também 

esteve presente, pois fizeram junto ao PSE uma parceria para 

realizar o “Sons no SUS” e “Curta SUS” durante as atividades 

que são desenvolvidas nas escolas. Além disso, a técnica do 

PSE da Semed, Cláudia Mendonça, também participou do 

encontro para firmar parceria. Segundo ela, este é um 

momento de análise sobre as ações desenvolvidas e de 

sugestões para novas atividades. “É um momento de 

analisarmos os pontos positivos e negativos e também de 

debater novas propostas de planejamento dos novos 

trabalhos”, 

Os alunos da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental (Emef) 

Ministro Geraldo Barreto 

Sobral, localizada no bairro 

Cidade Nova, receberam 

orientações e avaliações de 

saúde na manhã desta quinta-

feira, 1º de outubro. A ação foi 

realizada através do Programa 

Saúde na Escola (PSE), em 

parceria com a Unidade de 

Saúde da Família (USF) Renato 

Mazze Lucas e com os 

estudantes de enfermagem da 

Universidade Tiradentes (Unit). 

Foram realizadas avaliação 

antropométrica (medição de 

peso e altura), verificação do 

Índice de Massa Corporal (IMC), 

triagem oftalmológica e 

atualização do cartão de vacina. 
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09/09/2015 

 

 

 

 

 

quinta-feira, 3, cerca de 60 

alunos da Escola Estadual 

Francisco Portugal, localizada no 

conjunto Augusto Franco, foram 

avaliados e orientados sobre a 

postura corporal e também 

sobre o uso adequado de 

mochilas escolares. A ação faz 

parte das atividades do 

Programa Saúde na Escola, que 

realiza parceria com as unidades 

de saúde dos bairros e com as 

escolas para realizar ações de 

educação em saúde, que faz 

parte do componente II do PSE. 

 Nesta, quarta -feira 9, o Programa 

Saúde na Escola (PSE), em parceria 

com o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (Nasf) e da Unidade de 

Saúde da Família (USF) Humberto 

Mourão, estiveram presentes com 

estudantes de Educação Física da 

Universidade Tiradentes (Unit) 

para avaliar o Índice de Massa 

Corporal (IMC) de estudantes da 

Escola Municipal de Ensino Infantil 

(Emei) Júlio Prado Vasconcelos, 

localizada no bairro São Conrado. 

A ação também foi realizada na 

Escola Municipal de Ensino Infantil 

(Emei) Hermes Fontes, que teve a 

participação dos acadêmicos de 

Nutrição da Unit. A Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) realiza 

este contato com as universidades 

públicas e particulares através do 

Centro de Educação Permanente 

em Saúde (Ceps), que faz a 

integração entre ensino e serviço 

Os alunos de Odontologia da Unit 

também estão realizando atividades 

de promoção à saúde na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental 

(Emef) Maria Tethis Nunes, em 

parceria com a USF Adel Nunes, 

localizada no bairro América. E o curso 

de fisioterapia da Faculdade Estágio de 

Sergipe (FASE) também está 

realizando ação educativa na Emei 

Dom José Brandão de Castro, em 

parceria com a Unidade de Saúde 

Fernando Sampaio. Já o curso de 

Nutrição da Unit realizará mais ações 

de educação em saúde nas escolas 

Emei Otília de Araújo, Emef Juscelino 

Kubischek e Emei Benjamin Alves de 

Carvalho. 



99 
 

16/9/2015 
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A Secretaria Municipal 

de Saúde realiza todas 

as quartas-feiras, 

através dos 

profissionais da 

Unidade de Saúde da 

Família (USF) Lauro 

Dantas (no conjunto 

Bugio), avaliação 

médica – oftalmológica, 

exames físicos, 

avaliação 

antropométrica (altura, 

peso) dos alunos. A 

ação é realizada pelo 

Programa Saúde na 

Escola (PSE) em 

parceria com a 

Secretaria de Educação 

Municipal. 

De acordo a referência técnica do 

Programa Saúde na Escola (PSE), Aline 

Vieira Barros, este trabalho vem sendo 

feito em toda a capital no decorrer 

deste ano, como já aconteceu em anos 

passados. “Trata-se de uma tarefa feita 

em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação visando o bem-

estar social, físico e psíquico dos 

estudantes. Ao todo passaremos por 

52 escolas (entre municipais e 

estaduais) onde atenderemos cerca de 

18 mil alunos. Sempre monitoramos o 

estado de saúde dessas crianças, 

levando em consideração o 

encaminhamento adequado para cada 

caso de doença encontrado” 

Na tarde desta sexta-feira, 

18, a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), através do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE), realizou um encontro 

com os pais dos estudantes 

da Escola Estadual Manoel 

Franco Freire, localizada no 

conjunto Sol Nascente. O 

objetivo foi reunir os pais 

para informarem sobre a 

situação alimentar e 

nutricional das crianças do 

1º ao 5º ano. A ação faz 

parte do “Projeto Educação 

Nutricional para Pais e 

Filhos”, que é realizado com 

a parceria do Núcleo de 

Nutrição da SMS e da 
Unidade de Saúde da Família 

(USF) Manoel de Souza 

Pereira 
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Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, através do 

Programa Saúde na Escola (PSE), está realizando diversas 

ações nas escolas municipais da capital. Na manhã desta 

terça-feira, 11, em parceira com os acadêmicos de 

Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), foi 

realizada uma ação educativa com os estudantes da 

Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Dom José 
Brandão de Castro, localizada no bairro Ponto Novo. O 

objetivo foi explicar sobre os cuidados com o meio 

ambiente. 

Sob a supervisão da 

professora de Fisioterapia 

da Fase, Heloísa Matos, os 

alunos fizeram uma 

dinâmica para explicar 

como não poluir a natureza 

e como cuidar bem dos 

animais. “Fizemos uma 

maquete bastante 

ilustrativa para as crianças 

entenderem, uma parte 

mostrando as coisas boas 

na natureza, e a outra 

parte, as coisas ruins, 

como a poluição. Também 

perguntamos a eles, 

através do teatro e do 

fantoche, o que eles 

entenderam. Nosso 

objetivo é mostrar que os 

fisioterapeutas também 
trabalham com ações de 

promoção à saúde e outros 

temas ainda serão 

abordados nessa escola”,  

Os estudantes de Odontologia 

da Universidade Tiradentes 

(Unit) realizaram atividades de 

promoção à saúde com os 

alunos da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (Emef) 

Otília de Araújo Macedo, 

localizada no bairro 18 do 

Forte. Os alunos realizaram 

escovação supervisionada, e 

receberam orientações sobre a 

alimentação e também sobre a 

cárie. Estas ações fazem parte 

do Programa de Saúde da 

Escola (PSE), e fazem parte da 

disciplina de Saúde Coletiva 

orientadas pelas professoras 

Cristiane Costa da Cunha 

Oliveira e Isabela de Avelar 

Brandão Macedo. 

“a coordenadora do Programa Saúde na 

Escola (PSE), Aline Barros, todas as ações 

desenvolvidas são importantes para os 

estudantes. “Essa parceria com os 

profissionais e acadêmicos da Unit é 

essencial para que as crianças dessa 

escola aprendam como realizar uma 

higiene bucal corretamente. Lembrando 

que essas avaliações bucais já fazem 

parte do componente I do PSE, que 

também avalia a situação da vacinal da 

criança e o Índice de Massa Corporal 

(IMC) das crianças” 
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 A referência técnica do PSE, 

Aline Vieira, destacou que esse 

tipo de ação é um dos pontos 

principais da estratégia do 

Programa de Saúde da Família 

(PSF). "Este é um trabalho de 

estímulo a prática de hábitos 

saudáveis, para a promoção da 

saúde dos pequeninos. E cuidar 

deles é cuidar da família 

também, essas crianças têm um 

poder de persuasão muito 

grande, e nós acreditamos que a 

educação em saúde é 

fundamental para prevenção de 

doenças, portanto, nosso maior 

objetivo é orientá-los 

A Prefeitura de Aracaju, 

através do Programa 

Saúde na Escola (PSE), 

levou profissionais da 

Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS), na manhã 

desta quinta-feira, 28, 

para o Colégio Estadual 

Manoel Franco Freire, 

no conjunto JK. A 

proposta foi fazer o 

cadastramento dos 

cerca de 300 alunos no 

Sistema Único de Saúde 

(SUS). A iniciativa surgiu 

diante do alto número 

de alunos da rede 

pública que ainda não 

possuem o cartão SUS. 

Segundo a referência Técnica do PSE, 

Ilziney Simões, a solicitação para 

realizar o cadastro no sistema partia da 

escola, mas muitos pais acabavam não 

comparecendo à Unidade de Saúde da 

Família (USF) para realizar o 

procedimento. "Esta é a primeira vez 

que estamos usando dessa estratégia 

para buscar diminuir o número de 

crianças sem cadastro no SUS. Neste 

caso, não é necessário a intervenção 

dos pais, solicitamos da escola os dados 

dos alunos e conseguimos fazer o 

cadastramento através das 

informações disponíveis na ficha de 

matrícula de cada um. Hoje, eles já 

puderam sair daqui munidos de seu 

primeiro cartão SUS 

A gerente da coordenação do Cartão SUS, Cláudia Costa, 

informou que o cadastramento no sistema garante o acesso 

gratuito à saúde para essas crianças e este acesso estava 

comprometido. "O pré-requisito necessário para a marcação 

de qualquer procedimento na USF é o número do cartão SUS 

e muitas dessas crianças não possuíam. Isso quer dizer 

também que os pais não costumam levar seus filhos para 

realização de consultas e outros serviços de saúde. Agora, 

contamos com a colaboração da escola para intensificar o 
pedido aos pais para que levem seus filhos à USF, pois eles 

precisam cuidar melhor da saúde" 

Para a estudante, Jamilly Morais, 14 anos, o 

cadastramento no SUS é motivo de alegria. "Meu 

pai trabalha o dia todo e minha mãe cuida dos meus 

irmãos menores, isso dificulta a saída dela de casa. 

Agora, sem precisar ir lá na unidade eu já tenho 

meu cartão. Isso pra mim é motivo de alegria, pois 

quando chegar em casa já vou pedir a minha mãe 

para fazer a marcação de alguns exames", 
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O Programa Saúde na Escola (PSE), 

que é uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

e a Secretaria Municipal de Educação 

(Semed) da Prefeitura de Aracaju, 

leva ações de promoção a saúde 

para crianças da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Manoel 

Bomfim no conjunto Bugio. A ação 

foi realizada na manhã desta quarta-

feira, 6, em referência ao Dia 

Mundial da Saúde, comemorado 
amanhã, e abordou dois temas com 

a garotada, prática corporal e 

prevenção contra o Aedes aegypti. O 

encontro contou com a participação 

do Programa Academia da Cidade e 

Núcleo de Projetos Inovadores 

(Nuprin). 

A referência técnica do PSE, Aline 

Vieira, destacou que esse tipo de 

ação é um dos pontos principais 

da estratégia do Programa de 

Saúde da Família (PSF). "Este é 

um trabalho de estímulo a 

prática de hábitos saudáveis, 

para a promoção da saúde dos 

pequeninos. E cuidar deles é 

cuidar da família também, essas 

crianças têm um poder de 

persuasão muito grande, e nós 

acreditamos que a educação em 

saúde é fundamental para 

prevenção de doenças, portanto, 

nosso maior objetivo é orientá-los 

Segundo Ilziney Simões, também referência técnica do PSE, o 

programa segue um cronograma intenso, levando atividades 

promotoras de educação, saúde e cidadania, para diversas 

escolas da capital. "Essas sensibilizações objetivam gerar 

pequenos mobilizadores, que orientam sua comunidade sobre a 

boa conduta social, além de formar crianças mais saudáveis. Este 

é o papel do programa, que é intersetorial, envolvendo saúde e 

educação. Na sensibilização de hoje nosso destaque é com 

relação às formas de prevenção contra o Aedes aegypti, assunto 

que nos últimos meses, tem preocupado toda a sociedade", 

A coordenadora da escola, Elizabete Sampaio, 

informou que a maioria dos alunos da comunidade 

são de renda baixa e seus pais possuem uma rotina 

que, muitas vezes, dificulta o comparecimento a 

Unidade de Saúde da Família. "A escola atua na 

formação da criança em sua integralidade, exigindo 

da família o cuidado com ela, quando percebemos 

essa necessidade. Quando temos essas intervenções 

no âmbito escolar fortalecemos o projeto político 

pedagógico da instituição na formação de cidadãos 

saudáveis e conscientes" 
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04/05/2013 

 

 

05/05/2013 

 

 

“os alunos da Escola 

Estadual Poeta Garcia 

Rosa, localizada no 

bairro Luzia. A ação, 

que também faz parte 

do Programa Saúde 

na Escola (PSE), 

envolveu os 

profissionais da 

Unidade de Saúde da 

Família (USF) Ávila 

Nabuco, que 

orientaram os alunos 

entre 7 e 10 anos de 

idade.” 

“a coordenadora do 

Programa Saúde na 

Escola (PSE), Aline 

Vieira, essa atividade 

é uma ação educativa 

que faz parte do 

Componente III. “O 

PSE possui três 
componentes e esta 

ação está inserida no 

último, que compõem 

atividades educativas, 

como palestras no 

ambiente escolar” 
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“Ações serão 

realizadas em 

parcerias com 

Coordenação de 

vigilância 

epidemiológica” 

Reunião que 

firma 

parcerias 

com 

Instituições 

de ensino 

Superior, 

para 

realização 

de ações 

pactuadas 

em 2015 
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Na tarde desta terça-feira, 11, foi realizada na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Presidente Vargas, a “Oficina sobre a 

Sexualidade”. A ação é uma realização da 

Saúde de Aracaju e da Secretaria Municipal 

da Educação (Semed) e tem como objetivo 

capacitar os profissionais das Unidades de 

Saúde e das escolas municipais contempladas 

do Programa Saúde na Escola (PSE). 

A coordenadora da Escola 

Santa Rita de Cássia, 

Simone Nascimento, 

enfatiza que receber mais 

informações sobre a 

sexualidade é essencial. “Os 

jovens desde cedo já 

entendem sobre esse 
assunto e nós profissionais 

precisamos está 

capacitados para saber 

como lidar com cada tipo 

de situação. Mostrando que 

sexualidade não é apenas o 

sexo e que esse assunto 

deve sim ser discutido sem 

preconceitos”. 

De acordo com a referência técnica do PSE, Aline Vieira Barros, a meta é realizar palestras para que os 

profissionais possam promover as mesmas atividades com os alunos em sala de aula. "A ação faz parte de 

um dos componentes do PSE, que é o componente de capacitação dos profissionais da saúde e da 

educação, e em cada encontro abordamos uma temática”, afirma a técnica. 

 

A professora do curso de 

Nutrição da Fase, Jamile 

Costa, explicou que o 

importante é mostrar aos 

alunos os principais cuidados 

com a alimentação. “Nós já 

fizemos a avaliação 

nutricional com a maioria dos 

alunos e estamos realizando 

a intervenção de educação 

nutricional. O objetivo é 

observar os riscos de 

obesidade ou desnutrição, 

orientando eles para evitar os 

desvios nutricionais. Como 

são alunos entre 11 e 17 

anos, as atividades são bem 

dinâmicas, baseadas em 

perguntas e respostas onde 

cada um fala um pouco sobre 

higiene, alimentação, 

atividade física, obesidade e 

também sobre as dietas da 

moda”, 

Nessa quinta-feira, 13, o Programa 

Saúde na Escola (PSE) realizou uma ação 

com os alunos da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes, 

localizada no bairro América. O objetivo 

foi avaliar a saúde bucal e nutricional, 

além de realizar atividades educativas 

para mais de 50 estudantes. A ação 

contou com a parceria dos enfermeiros 

do Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica (Provab), 

dos estudantes de Nutrição da 

Faculdade Estácio de Sergipe (Fase) e 

dos estudantes de odontologia da 

Universidade Tiradentes (Unit). 

Segundo a professora de odontologia da Unit, Isabela 

Brandão, essa parceria com a Secretaria da Saúde é 

muito importante. “Os 104 alunos de odontologia da Unit 

estão realizando atividades com o PSE e essa parceria é 

muito boa para avaliar a situação de risco da saúde bucal 

das crianças. Muitos estudantes necessitam de 

tratamento odontológico e não sabem porque não 

procuram um dentista desde cedo. Além de realizar os 

exames, estamos orientando aos alunos a comparecer na 

Unidade de Saúde para realizar uma consulta 

odontológica. Geralmente na fase da adolescência existe 

muita resistência em ir ao dentista, mas nessa escola a 

aceitação para realizar os exames foi excelente e 

estamos satisfeitos com o resultado” 

Hellen Vitória dos Santos, 11 anos, é aluna do 5º 

ano e gostou da orientação sobre a saúde da boca. 

“Eu acho muito importante os cuidados com os 

dentes. Como eu tenho um dente mole e demorei 

para arrancar, recebi orientação para procurar um 

dentista na Unidade de Saúde. Gostei das 

informações sobre como cuidar da minha boca e 

também de como cuidar da minha alimentação”, 

afirma a estudante. 
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A Saúde de Aracaju, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, irá 

realizar nesta terça-feira, 11, a 'I Oficina 

sobre Sexualidade'. O objetivo é 

capacitar os profissionais das Unidades 

de Saúde e das escolas municipais 

contempladas do Programa Saúde na 

Escola (PSE). A ação acontecerá das 8h 

às 17h, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Presidente Vargas, 

localizada no bairro Siqueira Campos. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), 

em parceria com a Unidade de 

Saúde da Família (USF) João 

Cardoso, localizada no bairro José 

Conrado de Araújo, realizou na 

tarde desta quinta-feira, 2, uma 

atividade educativa sobre 

alimentação saudável para os 

alunos da Escola Municipal de 

Ensino Infantil (EMEI) Ana Luiza 

Mesquita Rocha. A ação contou com 

a participação dos estudantes de 

Nutrição da Faculdade de Sergipe 

(Fase), que realizaram palestras e 

fizeram avaliação nutricional em 

100 alunos. 

“Eu sempre gosto 

que minhas filhas se 

alimentem da 

merenda daqui da 

escola, porque 

possui alimentos 

que eu sei que não 

vai prejudicar a 

saúde de minha 

filha. Gostei muito 

dessas atividades 
pois tanto eu como 

minhas filhas ficam 

sabendo o melhor 

alimento para 

consumir”, 

De acordo com a gerente da Unidade, Ana Paula da Silva, esta parceria em juntar educação e 

saúde é muito importante não só para os alunos, mas também para os pais. “Com a parceria 

entre a escola e a unidade, o Programa Saúde na Escola realizou atividades sobre o consumo 

de alimentos que as crianças possuem no ambiente escolar. Essa ação é importante tanto 

para os pais como para as crianças que ficam sabendo quais os alimentos prejudiciais. A 

parceria tem o objetivo de juntar forças para estimular nas crianças o desejo de consumir 

alimentos saudáveis”, explica. 



110 
 

12/8/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Saúde na 

Escola (PSE), que faz parte 

da Coordenação de 

Promoção à Saúde (Cops), 

foi instituído desde 2007 e 

é uma parceria do 

Ministério da Saúde e da 

Educação. Em Aracaju, no 

ano de 2014, o programa 

já atendeu a 18.759 alunos 

e possui a participação de 

52 escolas, sendo 41 da 

rede municipal e 11 da 

estadual. 

São 39 Unidades de 

Saúde da Família que 

atuam nas escolas 

realizando atividades 

educativas, seminários e 

palestras sobre 

alimentação saudável e 

saúde sexual, além de 

exames oftalmológicos, 

avaliação de saúde bucal 

e avaliação 

antropométrica (método 

de investigação em 

nutrição baseado na 

medição das variações 

físicas e na composição 

corporal, como peso, 

estatura, dobras 

cutâneas e o Índice de 

Massa Corporal - IMC). 

A técnica ainda informou que no componente III são 

realizadas ações de capacitação com os profissionais 

de saúde. "É o momento de reunir os profissionais e 

realizar palestras e oficinas sobre várias temáticas. 

Nesses encontros nós capacitamos os gerentes e as 

equipes das Unidades de Saúde e planejamos as 

ações que serão desenvolvidas nas escolas", 

finaliza. 

De acordo com a referência técnica do PSE, 

Aline Barros, as ações realizadas nas escolas 

possuem três componentes básicos. "No 

componente I, realizamos ações de 

avaliação antropométrica e da saúde bucal, 

sondagem da realização do teste da 

orelhinha e do teste do olhinho, além de 

verificação da situação vacinal. O 

componente II possui ações de segurança 

alimentar e promoção da alimentação 

saudável. Além disso, promovemos nas 

escolas a cultura de paz e dos direitos 

humanos e a educação para a saúde sexual 

e prevenção ao uso de álcool, tabaco e 

outras drogas", explica 

Confira programação das próximas atividades 

- 14/08 - 13:30h: realização do  "I Encontro Juvenil: Geração Atitude", no auditório da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Presidente Vargas, localizada no bairro 18 do Forte. 

-14/08 - 14h : Equipe da USF João Cardoso Nascimento em parceria com estudantes de nutrição da FASE realizarão 

avaliação das condições de saúde dos alunos da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha, localizada no bairro São José 

Conrado de Araújo. 

-20/08 - 14h : Equipe da USF João Bezerra em parceria com estudantes de nutrição da FASE realizarão avaliação das 

condições de saúde dos alunos da EMEF Florentino Menezes, localizada no Mosqueiro. 
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Mais de 100 alunos da Escola 

Municipal de Ensino Infantil 

(Emei) Antônio Valença 

Rollemberg receberam 

cuidados em saúde na manhã 

desta terça-feira, 01. As 

equipes de enfermeiros e 

técnicos do Programa Saúde na 

Escola (PSE) em parceria com 

nutricionistas do Núcleo de 

Apoio da Família (NASF) 

promoveram ações como 

avaliações antropométrica, 

nutricional e checagem da 

atualização do calendário  

vacinal dos alunos. 

A enfermeira e técnica do 

PSE, Raianne Freitas 

explica que, tanto a 

avaliação antropométrica, 

quanto a verificação do 

calendário de vacinas, são 

procedimentos de 

triagem. “A partir daí 

analisamos a condição de 

saúde de criança e como 

está o seu desenvolvendo. 

Dos resultados, quando 

necessário, pedimos aos 

pais e responsáveis que 

sejam comunicados para 

que levem o filho para o 

tratamento e 

acompanhamento no 

serviço público de saúde 

mais próximo”, Para atuar em diversas escolas da capital, a Secretaria Municipal da Saúde(SMS) conta 

com a parceria da Secretaria Municipal da Educação (Semed).  A diretora da Escola 

Antonio Valença Rollemberg, Adeci Figueiredo elogiou a atuação dos profissionais da 

Saúde. “Quem ganha com esta atenção é o próprio aluno que, com certeza, tem mais 

saúde. A parceria vem a reafirmar que a saúde e a educação devem caminhar juntas”, 

afirma.    

A Saúde de Aracaju, através do Programa 

Saúde na Escola (PSE), participou na 

manhã desta segunda-feira, 29, do 

"Encontro Regional de Avaliação do PSE". 

O evento, que foi uma realização da 

Secretaria de Estado da Educação, 

aconteceu na Sociedade Semear, no bairro 

São José. Estiveram presentes os 

profissionais que fazem parte do Programa 

Saúde na Escola da Grande Aracaju, que 

incluem os municípios de Santa Rosa de 

Lima, Riachuelo, Laranjeiras, Santo Amaro 

das Brotas, Nossa Senhora do Socorro, 

Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e 

Itaporanga d'Ajuda. 

De acordo com Ilziney Simões, referência técnica do PSE de Aracaju, o evento serviu para mostrar as 

experiências intersetoriais entre a Saúde de Aracaju e a Secretaria Municipal de Educação e apresentar as 

ações que estão sendo realizadas nas escolas municipais de Aracaju. "Apresentamos nesse evento todas as 

atividades que realizamos nas escolas. Neste ano de 2014 o programa já atende a um grande número de 

alunos. Já chegamos ao total de 18.759 alunos, sendo que 52 escolas e 39 Unidades de Saúde da Família 

(UFS) já estão cadastradas no programa", explicou. 

Entre as principais 

atividades realizadas no 

PSE estão incluídas 

palestras sobre 

alimentação saudável e 

saúde sexual, além de 

exames oftalmológicos, 

avaliação de saúde bucal 

e avaliação 

antropométrica (medição 

das variações físicas e na 

composição corporal, 

como peso, estatura e o 

Índice de Massa Corporal 

- IMC). 
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Agenda de Saúde de 11 a 29 de novembro de 2013 

 

 

Dia 11/11/ - OFICINA SOBRE 

ÁLCOOL E DROGAS NA 

ESCOLA(8h às 12h) e (14h às 

17h) Pela Manhã: Oficina do 

Programa Estratégia de 

Redução de Danos e 

referência em Álcool e outras 

drogas junto ao Programa 

Saúde na Escola na Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental Lamarão. Tarde 

de Roda de Conversa 

Intersetorial com (SEMFAS, 

Defesa Social, Universidades). 

Local -Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Contato -  

Dia 12/11 - REUNIÃO 

REDUÇÃO DE DANOS 

COM PSE E SEMED 

(8h às 12h) e (14h às 

17h) - Reunião entre 

Programa Estratégia 

de Redução de Danos 

e referência em 

Álcool e outras 

drogas, Programa 

Saúde na Escola e 

Secretaria Municipal 

da Educação.  

 

 

13/11- PSE ATUA NA 

CRECHE DOM 

TÁVORA 8h- Equipes 

de Saúde da Família 

da Unidade de Saúde 

Maria do Céu 

realizará ações do 

Programa Saúde na 

Escola- Avaliação 

Clínica com os alunos 

da Creche Dom 

Távora.Local- Creche 

Dom TávoraContato-  

 

 

11/11 RODA DE 

CONVERSA SOBRE 

ÁLCOOL E DROGAS 

8h_Programa 

Redutores de danos 

em parceria com o 

Programa Saúde na 

Escola realizará 

Roda de Conversas 

sobre Álcool e 

drogas com os 

alunos da Emef 

Sérgio 

Francisco.Local- 

Emef Sérgio 

Francisco  
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Agenda da Saúde de 5 a 12 de novembro de 2013 

 

 

14/11- PSE SE REÚNE COM 

PROFISSIONAIS DA 

UNIDADE DE SAÚDE 

CÂNDIDA ALVES 10h- 

Programa Saúde na Escola 

se reúne com profissionais 

da Unidade de Saúde 

Cândida Alves para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de ações das 

Escolas e Capacitação de 

Acuidade Visual.  Local- 

Unidade de Saúde Cândida 

Alves Contato- Aline: 8814-

4012 

18/11 PSE ATUA NA 

EMEI JOSÉ AUGUSTO 

SAVAZANI 14h- 

Equipes de Saúde da 

Família da Unidade 

de Saúde José 

Augusto Barreto 

realizará ações do 

Programa Saúde na 

Escola- Avaliação 

Clínica com os alunos 

da Emei José Augusto 

Savazani. Local- Emei 

José Augusto 

Savazani  

Contato- Aline: 8814-

4012 

 

 

Dia 7.11.2013- PSE ATUA 

NA ESCOLA ESTADUAL 

CLODOALDO ALENCAR 8h- 

Equipes da Saúde da 

Família da Unidade de 

Saúde José Quintiliano 

realizará ações do 

Programa Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica  com os 

alunos da Escola Estadual 

Clodoaldo Alencar.Local: 

Escola Estadual Clodoaldo 

AlencarContato: Aline- 

8814-4012 
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Agenda de 24-29 de outubro de 2013 

 

Dia 11/11/ - OFICINA SOBRE 

ÁLCOOL E DROGAS NA 

ESCOLA(8h às 12h) e (14h às 

17h) Pela Manhã: Oficina do 

Programa Estratégia de 

Redução de Danos e 

referência em Álcool e 

outras drogas junto ao 

Programa Saúde na Escola 

na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Lamarão. Tarde de Roda de 

Conversa Intersetorial com 

(SEMFAS, Defesa Social, 

Universidades).Local -Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental Contato - 

Wagner Mendonça (8814-

4043) 

 

 

Dia 12/11 - REUNIÃO 

REDUÇÃO DE DANOS 

COM PSE E SEMED  

(8h às 12h) e (14h às 

17h) - Reunião entre 

Programa Estratégia 

de Redução de 

Danos e referência 

em Álcool e outras 

drogas, Programa 

Saúde na Escola e 

Secretaria Municipal 

da Educação.Contato 

- Wagner Mendonça 

(8814-4043) 

Dia 11/11/ - OFICINA SOBRE 

ÁLCOOL E DROGAS NA 

ESCOLA(8h às 12h) e (14h às 

17h) Pela Manhã: Oficina do 

Programa Estratégia de 

Redução de Danos e 

referência em Álcool e 

outras drogas junto ao 

Programa Saúde na Escola 

na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Lamarão. Tarde de Roda de 

Conversa Intersetorial com 

(SEMFAS, Defesa Social, 

Universidades).Local -Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental Contato - 

Wagner Mendonça (8814-

4043) 

 

 

Dia 12/11 - REUNIÃO 

REDUÇÃO DE DANOS 

COM PSE E SEMED  

(8h às 12h) e (14h às 

17h) - Reunião entre 

Programa Estratégia 

de Redução de 

Danos e referência 

em Álcool e outras 

drogas, Programa 

Saúde na Escola e 

Secretaria Municipal 

da Educação.Contato 

- Wagner Mendonça 

(8814-4043) 
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Continuação da agenda de  9 a 16 de outubro de 2013 

 

 

Dia 10.10.2013 PSE 

ATUA NA ESCOLA 

ESTADUAL 

CLODOALDO ALENCAR 

8h_ Equipes de Saúde 

da Família da Unidade 

de Saúde José 

Quintiliano realizará 

ações do Programa 

Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica  com 

os alunos da Escola 

Estadual Clodoaldo 

Alencar . Local: Escola 

Estadual Clodoaldo 

Alencar  

 

Dia 10.10.2013 _ PSE  

CAPACITAÇÃO DE 

ACUIDADE VISUAL 

10h_ Programa 

Saúde na Escola se 

reúne com 

profissionais da 

Unidade de Saúde 

Renato Mazze Lucas 

para apresentação do 

PSE, Planejamento de 

ações das Escolas e 

Capacitação de 

Acuidade Visual. 

Local: Unidade de 

Saúde Renato Mazze 

Lucas  

 

 

Dia 14.10.2013 PSE ATUA NA 

EMEF. SANTA RITA DE 

CÁSSIA 7h_ Equipes de 

Saúde de arcaju no PSE 

fazem avaliação de risco e 

ações de educação em 

saúde com alunos da Emef. 

Santa Rita de Cássia. Local: 

EMEF. SANTA RITA DE 

CÁSSIA, Rua Guilherme José 

Martins, s/n, Bairro: América   

Dia 15.10.2013 PSE 

ATUA NA ESCOLA 

ESTADUAL CLODOALDO 

ALENCAR 14h_ Equipes 

de Saúde da Família da 

Unidade de Saúde José 

Quintiliano realizará 

ações do Programa 

Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica  com os 

alunos da Escola 

Estadual Clodoaldo 

Alencar . Local: Escola 

Estadual Clodoaldo 

Alencar  
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Continuação da agenda de  9 a 16 de outubro de 2013 

 

 

 

 

Continuação da agenda de  9 a 16 de outubro de 2013 

 

 

 

 

 

 

Dia 7.11.2013 PSE ATUA NA ESCOLA ESTADUAL CLODOALDO ALENCAR 8h_ Equipes de Saúde da Família 

da Unidade de Saúde José Quintiliano realizará ações do Programa Saúde na Escola- Avaliação Clínica  

com os alunos da Escola Estadual Clodoaldo Alencar . Local: Escola Estadual Clodoaldo Alencar  

 

 

 

Dia 18.10.2013 PSE  

CAPACITAÇÃO DE 

ACUIDADE VISUAL 10h_ 

Programa Saúde na Escola 

se reúne com profissionais 

da Unidade de Saúde 

Oswaldo de Souza para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de ações 

das Escolas e Capacitação 

de Acuidade Visual. Local: 

Unidade de Saúde 

Oswaldo de Souza 

Dia 21.10.2013 PSE ATUA 

NA EMEF. SANTA RITA DE 

CÁSSIA 7h_ Equipes de 

Saúde de Aracaju no PSE 

fazem avaliação de risco e 

ações de educação em 

saúde com alunos da Emef. 

Santa Rita de Cássia.  

Local: EMEF. SANTA RITA 

DE CÁSSIA, Rua Guilherme 

José Martins, s/n, Bairro: 

América  

Dia 24.10.2013 PSE ATUA NA ESCOLA ESTADUAL CLODOALDO 

ALENCAR 8h_ Equipes de Saúde da Família da Unidade de Saúde 

José Quintiliano realizará ações do Programa Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica  com os alunos da Escola Estadual Clodoaldo 

Alencar. Local: Escola Estadual Clodoaldo Alencar  

Dia 

25.10.2013_CAPACITA

ÇÃO DE ACUIDADE 

VISUAL 10h_ 

Programa Saúde na 

Escola se reúne com 

profissionais da 

Unidade de Saúde 

Dona Sinhazinha para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de 

ações das Escolas e 

Capacitação de 

Acuidade Visual. 

Local: Unidade de 

Saúde Dona 

Sinhazinha 

Contato: Aline: 8814-

4012 

Dia 25.10.2013 PSE ATUA NA 

CRECHE NEUZICE BARRETO 9h_ 

Equipes de Saúde de Aracaju no PSE 

fazem avaliação nutricional, e 

atualização de vacinas com crianças 

da creche Neuzice Barreto. Local: 

CRECHE NEUZICE BARRETO, 

Conjunto Augusto Franco  

Dia 29.11.2013 PSE 

ATUA NA CRECHE 

NEUZICE BARRETO 

9h_ Equipes de 

Saúde de Aracaju no 

PSE fazem avaliação 

nutricional, e 

atualização de 

vacinas com crianças 

da creche Neuzice 

Barreto.Local: 

CRECHE NEUZICE 

BARRETO , Conjunto 

Augusto Franco 

Contato:  
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Continuação da agenda 9 a 16 de outubro de 2013 

 

 

 

Agenda da saúde de 17 a 24 de outubro de 2013 

 

 

Dia 

25.10.2013_CAPACITA

ÇÃO DE ACUIDADE 

VISUAL 10h_ 

Programa Saúde na 

Escola se reúne com 

profissionais da 

Unidade de Saúde 

Dona Sinhazinha para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de 

ações das Escolas e 

Capacitação de 

Acuidade Visual. 

Local: Unidade de 

Saúde Dona 

Sinhazinha 

Contato: Aline: 8814-

4012 

Dia 29.11.2013 PSE 

ATUA NA CRECHE 

NEUZICE BARRETO 

9h_ Equipes de 

Saúde de Aracaju no 

PSE fazem avaliação 

nutricional, e 

atualização de 

vacinas com crianças 

da creche Neuzice 

Barreto.Local: 

CRECHE NEUZICE 

BARRETO , Conjunto 

Augusto Franco  

Dia 7.11.2013 PSE ATUA NA ESCOLA ESTADUAL CLODOALDO ALENCAR 8h_ Equipes de Saúde da Família 

da Unidade de Saúde José Quintiliano realizará ações do Programa Saúde na Escola- Avaliação Clínica  

com os alunos da Escola Estadual Clodoaldo Alencar . Local: Escola Estadual Clodoaldo Alencar Contato:  

 

 

Dia 18.10.2013 PSE  

CAPACITAÇÃO DE 

ACUIDADE VISUAL 10h_ 

Programa Saúde na Escola 

se reúne com profissionais 

da Unidade de Saúde 

Oswaldo de Souza para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de ações 

das Escolas e Capacitação 

de Acuidade Visual.Local: 

Unidade de Saúde 

Oswaldo de Souza  

Dia 21.10.2013 PSE ATUA 

NA EMEF. SANTA RITA DE 

CÁSSIA 

7h_ Equipes de Saúde de 

arcaju no PSE fazem 

avaliação de risco e ações 

de educação em saúde 

com alunos da Emef. 

Santa Rita de Cássia. 

Local: EMEF. SANTA RITA 

DE CÁSSIA, Rua Guilherme 

José Martins, s/n, Bairro: 

América  
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Agenda de 4 a 9 de outubro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 03.10.2013 _ PSE 

ATUA NA ESCOLA JOSÉ 

CARLOS TEIXEIRA  

14h_ Equipes de Saúde da 

Família da Unidade de 

Saúde Niceu Dantas  

realizará ações do 

Programa Saúde na Escola 

- Avaliação Clínica  com os 

alunos da Emef José 

Carlos Teixeira. Local: 

Emef José Carlos Teixeira  

Contato: Aline: 8814-4012 

 

Dia 03.10.2013 _PSE ATUA 

NA ESCOLA JOSÉ 

AUGUSTO SAVAZANI.8h_ 

Equipes de Saúde da 

Família da Unidade de 

Saúde José Augusto 

Barreto realizará ações do 

Programa Saúde na 

Escola- Avaliação Clínica  

com os alunos da Emei 

José Augusto Savazani. 

Local: Emei José Augusto 

Savazani 

Contato: Aline: 8814-401 

Dia 03.10.2013_ PSE  CAPACITAÇÃO DE ACUIDADE 

VISUAL 10h_ Programa Saúde na Escola se reúne 

com profissionais da Unidade de Saúde Joaldo 

Bezerra para apresentação do PSE, Planejamento de 

ações das Escolas e Capacitação de Acuidade Visual. 

Local: Unidade de Saúde Joaldo Barbosa Contato: 

Aline: 8814-4012 

Dia 04.10.2013_ PSE  CAPACITAÇÃO DE ACUIDADE 

VISUAL 9h30_ Programa Saúde na Escola se reúne com 

profissionais da Unidade de Saúde Cândida Alves para 

apresentação do PSE, Planejamento de ações das 

Escolas e Capacitação de Acuidade Visual. Local: 

Unidade de Saúde Cândida Alves  Contato: Aline: 8814-

4012 

Dia 07.10.2013 PSE ATUA 

NA EMEF. SANTA RITA DE 

CÁSSIA    7h_ Equipes de 

Saúde de aracaju no PSE 

fazem avaliação de risco e 

ações de educação em 

saúde com alunos da 

Emef. Santa Rita de 

Cássia.Local: EMEF. 

SANTA RITA DE CÁSSIA, 

Rua Guilherme José 

Martins, s/n, Bairro: 

América  

Dia 08.10.2013 _PSE ATUA 

NA ESCOLA LETÍCIA 

SOARES DE SANTANA 8h_ 

Equipes de Saúde da 

Família da Unidade de 

Saúde José Machado de 

Souza realizará ações do 

Programa Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica  com os 

alunos da Emef Letícia 

Soares. 

Local: Emef Letícia Soares 

de Santana 

Dia 08.10.2013 _PSE ATUA NA ESCOLA LETÍCIA SOARES DE SANTANA  8h_ Equipes de Saúde da Família da Unidade de 

Saúde José Machado de Souza realizará ações do Programa Saúde na Escola- Avaliação Clínica  com os alunos da Emef 

Letícia Soares. Local: Emef Letícia Soares de Santana     
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Agenda da saúde de 18 a 25 de outubro de 2013 

 

 

 

17/8/2013 

 

Dias 23 a 27 de setembro - 

SEMANA DE AVALIAÇÃO 

CLÍNICA  

8h às 17h_Equipes de Saúde da 

Família da USF Humberto 

Mourão em parceria com o 

curso de enfermagem da 

Faculdade de Sergipe _ FASE e 

Programa Saúde na Escola 

realizará a Semana de Avaliação 

Clínica e Atividades de 

Educação em Saúde com os 

alunos da Emef José Conrado de 
Araújo, com   participação do 

Núcleo de Prevenção de 
Violências e Acidentes 

(NUPEVA) e Projeto Curta SUS. 

Local: Emef José Conrado de 

Araújo 

Dias 23 a 27 de setembro - 

SEMANA SAÚDE NA ESCOLA 

(bairro Santa Maria) Saúde de 

Aracaju participa da Semana 

Saúde na Escola no Colégio 

Estadual Vitória de Santa Maria. A 

ação visa beneficiar 819 

estudantes do ensino 

fundamental e médio com 

atividades como avaliação 

antropométrica e 

odontológica,  avaliação 

oftalmológica. Evento acontece 

manhã e tarde, ligar para 

confirmar os horários de cada 

atividade. Local_ Colégio Estadual 
Vitória de Santa Maria   

Dia 26.09.13 - PSE FAZ 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

EM ESCOLA 14h_ 

Equipes de Saúde da 

Família da Unidade de 

Saúde Edézio Vieira 

de Melo realizará 

ações do Programa 

Saúde na Escola- 

Avaliação Clínica com 

os alunos da Escola 

Estadual Rodrigues 

Dórea. Local: Escola 

Estadual Rodrigues 

Dórea 

 

 

CAPACITAÇÃO PARA 

ALUNOS DAS 

INSTITUIÇÕES DE 

NIVEL SUPERIOR, os 

alunos de 

enfermagem da 

Faculdade Estácio de 

Sergipe, entre os dias 

26 a 30 de agosto de 

2013 
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27/6/2013 

 

 

03/07/2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RENOVAÇÃO DO 

PROGRAMA EM 

2013 

 REUNIÃO PARA 

CAPACITAÇÃO DA 

ACUIDADE 

VISUALNAS 

ESCOLA; 

ENCONTRO 

ESTADUAL DO 

PSE EM ARACAJU, 

NO DIA 

04/7/2011 
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Agenda de 03 a 22 de maio de 2013 

 

 

 

Continuação da agenda de 3 a 22 de maio de2013 

 

Dia 03.05.13 (sexta-

feira) REUNIÃO DO 

PSE   

8h_Programa Saúde 

na Escola realiza 

reunião com os 

coordenadores das 

escolas municipais e 

estaduais. Local: 

CEMARH - Rua Carlos 

Correia  

 

 

Dia 03.05.13 (sexta-

feira) REUNIÃO DO PSE 

10h_ Programa Saúde 

na Escola se reúne com 

profissionais da 

Unidade de Saúde 

Augusto Franco para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de ações 

das Escolas e 

Capacitação de 

Acuidade Visual. Local: 

Unidade de Saúde 

Augusto Franco 

Dia 03.05.13 (sexta-feira) REUNIÃO DO PSE     10h_ Programa Saúde na Escola se reúne com profissionais 

da Unidade de Saúde Adel Nunes para apresentação do PSE, Planejamento de ações das Escolas e 

Capacitação de Acuidade Visual.   Local: Unidade de Saúde Adel Nunes    
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03/04/2013 

 

 

Cerca de 400 estudantes com idade entre 

12 e 15 anos participaram de uma triagem 

de exames oftalmológicos e avaliação 

nutricional que foi realizada por 

profissionais da Unidade de Saúde da 

Família (USF) Carlos Fernandes de Melo 

nesta quarta-feira, dia 3. A ação aconteceu 

na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) Sérgio Francisco,  no 

bairro Lamarão.   A triagem é parte das 

atividades  do Programa Saúde na Escola 

(PSE), uma iniciativa das secretarias 

municipais da Saúde e Educação de 

Aracaju, que visa levar cuidados em saúde 

para estudantes de escolas públicas da 

capital. 

Durante a realização dos exames, a assistente social Denise Melo explicou que  todas as quartas-feiras de abril, os 

profissionais da Saúde estarão na Emef Sérgio Francisco  fazendo os exames de acuidade visual e medição de altura e 

verificação do peso dos alunos. “A estimativa é que, até o fim do mês, um total de mil alunos matriculados na escola 

sejam atendidos”, frisou. 

 

 

Denise acrescentou 

que o grande 

benefício levado pelo 

PSE é  que os alunos 

com dificuldades de 

visão e/ou  abaixo do 

peso ideal são 

encaminhados para as 

unidades de saúde de 

Aracaju para o devido 

tratamento 

Dia 03.05.13 (sexta-feira) 

REUNIÃO DO PSE  

08hPrograma Saúde na 

Escola realiza reunião com 

os coordenadores das 

escolas municipais e 

estaduais. Local: CEMARH - 

Rua Carlos Correia  

Dia 03.05.13 (sexta-feira) REUNIÃO 

DO PSE  : 10h_ Programa Saúde na 

Escola se reúne com profissionais da 

Unidade de Saúde Augusto Franco 

para apresentação do PSE, 

Planejamento de ações das Escolas e 
Capacitação de Acuidade Visual. 

Local: Unidade de Saúde Augusto 

Franco 

 

Contato: Aline 

Dia 03.05.13 (sexta-feira) 

REUNIÃO DO PSE 10h_ 

Programa Saúde na 

Escola se reúne com 

profissionais da Unidade 

de Saúde Adel Nunes 

para apresentação do 

PSE, Planejamento de 

ações das Escolas e 
Capacitação de Acuidade 

Visual.  

Local: Unidade de Saúde 

Adel Nunes 

 

Contato: Aline: 

8814-4012 

Dia 07.05.13  (terça-feira)  

REUNIÃO DO PSE10h_ Programa 

Saúde na Escola se reúne com 

profissionais da Unidade de Saúde 

José Machado de Souza para 

apresentação do PSE, 

Planejamento de ações das 

Escolas e Capacitação de 

Acuidade Visual. Local: Unidade 

de Saúde José Machado de Souza  
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12/03/2013 

 

 

 

 

Em cada uma das escolas, 

a Semana de Saúde na 

Escola com a colaboração 

de nutricionistas da 

Secretaria Municipal de 

Educação, profissionais da 

Liga Sergipana de 

Oftalmologia e 

estudantes de 

Enfermagem, Medicina e 

Nutrição da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), 

Universidade Tiradentes 

(Unit), Faculdade Estácio 

Sergipe (Fase) 

A expectativa é unir as famílias, os professores e os 

profissionais da Saúde, beneficiando o público mais 

importante desse programa, que são justamente os alunos 

na primeira idade escolar. A Saúde de Aracaju, através do 

Programa Saúde na Escola (PSE), envolve profissionais de 

medicina, enfermagem, nutrição e outras áreas das 

Unidades de Saúde da Família mais próximas aos 

colégios”, explicou Petrônio. 

 

Para Oswaldina Cruz, um dos maiores potenciais do PSE é 

levar melhores condições de vida para as crianças. “A 

descoberta das necessidades de saúde de cada criança é um 

grande passo para que possam crescer saudáveis e adquirir 

até mesmo  um melhor rendimento escolar. Estamos abrindo 

as portas para o atendimento da saúde porque muitos dos 

pais de alunos afirmam enfrentar inúmeras dificuldades para 

fazer o acompanhamento da saúde dos filhos” 

A referência técnica do PSE, Agda 

Vasconcelos, destaca que a meta é  

atender 3.500 alunos. “Ao todo, 

estarão trabalhando esta semana, 

cerca de 200 pessoas. O Programa 

Saúde na Escola foi implantado em 

Aracaju desde 2009, prosseguirá, a 

partir da próxima semana em, 85 

escolas da rede municipal, 

abrangendo 43 mil estudantes. O 

objetivo é prevenir e facilitar o 

acesso ao tratamento de doenças 

ainda na escola”, 
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Dia 16.05.2012 

(quarta-feira) 14h_ 

Programa Saúde na 

Escola (PSE) e 

profissionais da USF 

Hugo Gurgel realizam 

avaliação clínica com 

estudantes da EMEF 

Juscelino  Kubistchek 

:Local: EMEF Juscelino 

Kubistchek  

  

 

 

Dia:17,05,2012 .Programa 

Saúde na Escola em parceria 

com os estudantes de 

Nutrição da UFS realiza 

palestra ou dinâmica sobre 

os Grupos Alimentares dos 

alunos da EMEF Prof. 

Alcebíades Melo Vilas Boas. 

Local: EMEF Prof. Alcebíades 

Melo Vilas Boas - Rua 

Desembargador Antônio 

Xavier de Assis, 164, B. 

Industrial 

17.05.2012 (quinta-feira) 14h_ Projeto 

Curta SUS em parceria com o Programa 

Saúde na Escola realiza exibição do Curta 

"A Ilha", direção Alê Camargo. Local: 

Escola Estadual Manoel Franco Freire 

Contato: Murilo Andrade 8819.1109 

17.05.2012 (quinta-feira) 13h30_ 

Programa Saúde na Escola (PSE) faz 

avaliação de Saúde Bucal com estudantes 

da Escola Municipal Sérgio Francisco. 

Uma parceria entre O PSE com 

estagiários de Odontologia da 

Universidade Tiradentes e profissionais 

da UBS Carlos Fernandes. Local: Emef 

Sérgio Francisco Contato: Agda 

8814.4004 

 

17.05.2012 (quinta-feira) 

15h30_ Programa Saúde na 

Escola (PSE) faz  avaliação de 

Saúde Bucal em estudantes 

da Escola Municipal Prof. 

Alcebíades Melo Vilas Boas. 

Um parceria entre o PSE com 

estagiários de Odontologia 

da Universidade Tiradentes e 

profissionais da UBS Dona 

Jovem . Local: Emef Prof. 

Alcebíades Melo Vilas Boas 

Contato: Agda 8814.4004 

 

 

 

 
Dia 19.05.2012 (sábado) 08h_ 

Programa Saúde na Escola (PSE) em 

parceria com estagiários da 

Universidade Tiradentes realizam 

avaliação clinica com alunos da EMEI 

Maria Givalda. Local: Emei Maria 

Givalda. Contato: Sandra 8814.029 

19.05.2012 (sábado) 8h_Programa 

Saúde na Escola (PSE) em parceria com 

estagiários da Faculdade de Sergipe 

(FASE) realizam oficinas com os 

professores das escolas do PSE com o 

tema Cuidando do Educador. Local: 

Emei Rachel Cortez Rollemberg 

Contato: Cláudia: 9963-0555 

 

 

 

 

 

 

14h_ Programa Saúde na 

Escola (PSE) em parceria 

com estagiários de 

odontologia da 

Universidade Tiradentes e 

profissionais da UBS Carlos 

Fernandes realizam 

avaliação de Saúde Bucal 

com estudantes da Escola 

Municipal Sergio Francisco. 

Local: Emef Sergio Francisco 

Contato: Agda 8814.4004 
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06/03/2012 Aracaju consolidou as ações do Programa Saúde nas Escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda segundo Silvio Santos, 

este ano, a PMA está 

desenvolvendo o PSE em 

100% das creches municipais 

e 43 escolas de ensino 

fundamental. 

Especificamente da SMS, 

estão envolvidas nesse 

programa 36 Unidades de 

Saúde da Família(USFs) e 43 

equipes de saúde. Das metas 

para 2012, a PMA pretende 

realizar atividades de 

avaliação clínica e 

psicossocial em 23.741 

alunos; realizar ações de 

promoção em Saúde para 

43.221 alunos e realizar 

educação permanente 

direcionada a 200 

profissionais da educação e 

saúde envolvidos no PSE. 

Dos temas das capacitação 

para os profissionais serão 

abordados alimentação 

saudável, álcool, tabaco e 

outras drogas e sexualidade. 

Aracaju já criou o 

Grupo de Trabalho 

Intermunicipal 

(GTIN/PSE), realizou 

em 2010 e em 2011 o 

seminário anual do 

PSE, ampliou as 

parcerias com as 

universidades 

Universidade 

Tiradentes (UNIT), 

Faculdade de Sergipe 

(Fase) e Universidade 

Federal do Estado de 

Sergipe (UFS) e 

controle social. A 

PMA também já 

divulgou o edital da 

próxima edição do 

Seminário do PSE, 

que será nos dias 18 e 

19 de junho", conta a 

coordenadora da 

Promoção em 

Saúde/SMS, Carla 

Viviane. 
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17/10/2010 

 

Na manhã desta sexta-feira, 17, coordenadores escolares e o diretor de educação básica da Secretaria Municipal da 

Educação (Semed), Evilson Nunes, participaram de uma reunião com a assistente social sanitarista e técnica de 

referência da saúde da criança, do adolescente e do jovem, Helga Muller, para discutir aspectos relacionados à 

implementação do Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação. O 

encontro, que representou a concretização de mais uma ação intersetorial promovida pela Prefeitura de Aracaju, 

aconteceu na sala de reuniões da Semed. 

"O PSE é o resultado de uma articulação entre as secretarias municipais de Educação e Saúde, que visa contribuir 

para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas 

ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens inseridas 

na rede pública de ensino", declarou Evilson Nunes, ao divulgar a primeira tarefa a ser cumprida nas escolas 

engajadas no programa: a execução de um cadastro administrativo através do site simec.mec.gov.br. 

De acordo com Helga Muller, o programa se dá de forma transversalizada, mediante a vinculação de dez unidades 

escolares às unidades de saúde localizadas em suas respectivas comunidades. "Através da iniciativa, serão atendidos 

alunos da educação infantil, ensino fundamental e Projovem [Programa Nacional de Inclusão de Jovens]. Serão 

realizadas oficinas, avaliações, palestras e feiras com base num determinado tema, além de uma avaliação clínica da 

saúde bucal dos estudantes", ressaltou. 

A coordenadora geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Conrado de Araújo, Vilma Lima, já 

analisa os benefícios que serão trazidos pelo programa. "Atendemos cerca de 1.300 alunos na unidade escolar, que 

certamente perceberão grandes melhorias em suas vidas em virtude da elaboração da metodologia das Agendas de 

Educação e Saúde a serem executadas como projetos didáticos na escola", afirmou a coordenadora. 

O PSE visa contribuir para a formação integral dos estudantes da educação básica, gestores e profissionais da 

educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

As atividades do programa ocorrerão nos territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde 

da Família (Ministério da Saúde), tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os 

equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer). 

O PSE é constituído por cinco componentes, entre eles a avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes 

e jovens que estão na escola pública; a promoção da saúde e de atividades de prevenção; educação permanente e 

capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de jovens; monitoramento e avaliação da saúde dos 

estudantes e do próprio programa.  
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24/09/2009 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Aracaju 

lançarão nesta sexta-feira, 25, a ‘Carteira da Saúde do Adolescente', uma ação do Ministério da Saúde implantada 

voluntariamente pelo Programa ‘Saúde na Escola' (PSE). O evento acontece às 8 horas na escola Barão de Mauá, 

no conjunto Orlando Dantas. 

A princípio, serão atendidos 1.600 adolescentes. A intenção é realizar o controle preventivo da saúde dos 

cidadãos em desenvolvimento. Cada um receberá uma carteira para registro de informações como peso, estatura 

e dados referentes à saúde bucal, além de orientações relativas às doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e 

Aids. 

De acordo com a assessora técnica do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, Sílvia Palmeira Cruz, essa 

é uma ação de vigilância à saúde. "Geralmente, os adolescentes não vão ao médico por gozar de boa saúde. Essa 

foi a forma que encontramos de prevenir futuros problemas", explica a médica 

 
 
22/03/2011 
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Post é de  22/03/2011 
A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) abriu hoje, dia 22, as oficinas temáticas de trabalho para fortalecimento do 
Programa Saúde na Escola (PSE) na capital sergipana. As oficinas fazem parte da programação oficial do I Seminário de 
Integração Educação e Saúde, que acontece amanhã, dia 23, às 8h no Centro de Convenções de Sergipe (CIC). As atividades 
estão envolvendo cerca de 300 profissionais das áreas de Saúde e da Educação. Da Educação, o evento está reunindo 
professores de 27 escolas, entre creches e escola cadastradas no PSE. Já da Saúde, estão envolvidos profissionais da Rede 
de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Aracaju).  
 
O PSE foi instituído nacionalmente pela parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação com o objetivo de articular e integrar 
ações desenvolvidas nas escolas e nas Unidades de Saúde da Família. O município de Aracaju aderiu ao programa nacional 
em 2008, na época foram cadastradas 19 Equipes de Saúde da Família. Para este ano, serão contempladas 89 Equipes de 
Saúde da Família (ESF), integrando 27 estabelecimentos de ensino a 26 Unidades de Saúde da Família (USF). 
Para o secretário Municipal de Saúde, Silvio Santos, "O PSE traz um tema social importante para os gestores da Saúde e da 
Educação, que é levar a saúde direto para as escolas: uma possibilidade para as crianças terem um melhor desempenho 
escolar. As estratégias do PSE apontam para que os profissionais dessas áreas ajudem a descobrir os motivos pelo qual uma 
criança falta a escola, que pode ser por não enxergar direito, por não ouvir direito ou por tem algum problema de saúde que 
compromete o aprendizado", afirma Silvio Santos. 
 
De acordo coordenadora do Programa de Saúde na Escola da SMS-Aracaju, Sandra Helena, as oficinas e seminário estão 
promovendo a reflexão sobre os três eixos básicos do PSE e após os debates será aprovado um Plano de Trabalho para ser 
executado em 2011. Os temas centrais do PSE são Avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens; 
Promoção da saúde e prevenção e prevenção às DSTs e Aids; cultura de paz e prevenção das violências. O segundo momento 
das oficinas será realizado nesta quinta-feira, dia 24, no CEPS. Nas oficinas, os temas reproduzem os eixos centrais e agregam 
em cada grupo cerca de 30 a 40 profissionais. 
 
Para o Seminário foram convidados como palestrantes especialistas da área: pediatra e psicanalista, Estela Santana; pediatra 
Byron Ramos; consultor do MS, Domiciano José Ribeiro Siqueira e a socióloga Solange Gandur Dacch. "Enquanto o seminário 
permitirá o aprofundamento do debate teórico sobre os temas, durante as oficinas os profissionais de Saúde e de Educação 
estarão compreendendo as formas de como fazer, de como por em prática as orientações e as ações concretas para a 
ampliação do PSE em Aracaju", explica a coordenadora do Programa de Saúde na Escola da SMS-Aracaju, Sandra Helena. 
 
Programação  
 
Da Programação, o evento será aberto oficialmente às 8h30 e às 10h, será aberta a primeira mesa de debate como o tema 
"Ser adolescente", que terá como palestrante a pediatra e psicanalista, Estela Santana. O segundo tema "O programa 
saúde na escola/caderneta do adolescente em Aracaju", que terá como palestrante o pediatra Byron Ramos (Pediatra e 
Referência Técnica do Programa Saúde da Criança, do Adolescente e do Jovem. Os trabalhos serão coordenados pela 
técnica Agda Oliveira. Às 11h, está previsto o debate sobre os dois primeiros temas. No período da tarde, às 13h30, será a 
mesa 2, com o tema "Álcool e outras drogas", o palestrante será o consultor dos Direitos Humanos e Redução de danos, 
Domiciano José Ribeiro Siqueira. Em seguida a socióloga Solange Gandur Dacch, abordará sobre "Violência - um desafio 
global, local e interdisciplinar".  
 

 
 
 
 

 

Na manhã desta sexta-

feira, 17, coordenadores 

escolares e o diretor de 

educação básica da 

Secretaria Municipal da 

Educação (Semed), 

Evilson Nunes, 

participaram de uma 

reunião com a assistente 

social sanitarista e 

técnica de referência da 

saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, 
Helga Muller, para 

discutir aspectos 

relacionados à 

implementação do 

Programa Saúde na 

Escola (PSE),  
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20/12/2010 

 

 

 

A coordenadora geral da 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) José 

Conrado de Araújo, Vilma 

Lima, já analisa os 

benefícios que serão 

trazidos pelo programa. 

"Atendemos cerca de 

1.300 alunos na unidade 

escolar, que certamente 

perceberão grandes 

melhorias em suas vidas 

em virtude da elaboração 

da metodologia das 

Agendas de Educação e 

Saúde a serem executadas 

como projetos didáticos na 

escola", afirmou a 

coordenadora. 

O Programa Saúde na 

Escola (PSE), que 

promove palestras 

informativas sobre a 

prevenção de saúde 

para crianças e 

adolescentes, além de 

treinamento de 

professores e diretores, 

também ampliou suas 

ações em 2010. "Agora, 

estendemos esse 

trabalho para creches e 

abrigos, inclusive com o 

acompanhamento do 

Ministério Público, 

realizando ações que 

norteiam a saúde 

infantil", declara 

Acácia. 
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28/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ampliação do PSE para 2012 

foi um dos temas da reunião 

de planejamento dos 

professores das escolas 

municipais, realizada nesta 

quarta-feira, dia 28. No 

encontro, estavam presentes 

os técnicos do PSE da 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) e os coordenadores 

pedagógicos da Secretaria 

Municipal de Educação 

(Semed) de Aracaju 

"Em Aracaju, todas as 43 

Unidades de Saúde já atuavam 

nas creches com ações pontuais 

de cuidado em saúde das 

crianças. Agora ao todo, em 

2012, estaremos estreitando a 

assistência das unidades de 

saúde para crianças e 

adolescentes de 59 

estabelecimentos públicos de 

ensino. Desses, 15 são escolas 

estaduais, 44 municipais e 20 

creches", destaca o secretário 

municipal de Saúde, Silvio 

Santos. 

As práticas corporais, ao mesmo tempo em 

que convocam a comunidade escolar a 

prevenir e enfrentar as doenças crônicas, 

criam mecanismos de valorização da cultura 

local e ampliação da atividade física para 

práticas integrativas e complementares que 

recolocam o sujeito no centro do paradigma 

do cuidado, compreendendo-o nas dimensões 

física, psicológica, social e cultura 

"Em Aracaju, todas as 43 Unidades de Saúde já atuavam nas creches com ações 

pontuais de cuidado em saúde das crianças. Agora ao todo, em 2012, estaremos 

estreitando a assistência das unidades de saúde para crianças e adolescentes de 59 

estabelecimentos públicos de ensino. Desses, 15 são escolas estaduais, 44 municipais 

e 20 creches", destaca o secretário municipal de Saúde, Silvio Santos. 

A Prefeitura de Aracaju aderiu ao programa nacional em 2008, na época foram 

cadastradas 19 Equipes de Saúde da Família. Em 2011, o PSE contou com 89 Equipes 

de Saúde da Família (ESFs) de 25 Unidades de Saúde da Família (USF) e 27 

estabelecimentos de ensino. Em 2012, o número de escolas pula para 59. 
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Dia 07.12.2011(quarta-feira)  

08h às 16h_Secretaria Municipal da Saúde participa da IV Mostra PSE/SPE 

Sergipe, realizada pela Secretaria de Estado da Educação. Local: Clube do 

Banese  

Dia 07.12.2011(quarta-feira)  

14h_ Programa Saúde na Escola e estagiários de enfermagem da UNIT realizam 

Oficina: Projeto Parasitoses Sociais: Fantoches Local: Emef Dom José Vicente 

Távora  

Dia 09.12.2011(sexta-feira)  

08h_ Programa Saúde na Escola (PSE) leva o Projeto Xô piolho para escolas 

públicas Local: Escola Estadual Manoel Franco Freire  
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Dia 24.11.2011 (quinta-feira) - Agenda da Saúde  08h_ Programa Saúde na 

Escola (PSE) e estagiários de odontologia da UNIT realizam Oficina: 

Educação em Saúde. Local: Emei Dr. Francisco Guimarães Rollemberg  

Público Alvo: Alunos  Dia 25.11.2011 (sexta-feira) Agenda da Saúde  14h_ 

Programa Saúde na Escola (PSE) e a FASE realizam palestra "Os professores 

e as urgências médicas: e agora o que é que eu faço?" projeto Local: EMEF 

Rachel Cortez Rollemberg  Publico alvo: professores   
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Agenda da saúde de 2 7/11/2011 

 

Dia 28.09.2011 (quarta-feira) II Seminário do PSE/Aracaju  07h30 às 17h_ 

Oficinas sobre deficiências e cultura de paz do II Seminário do Programa Saúde 

na Escola/Saúde e Prevenção nas Escolas: Integrando as Ações Local: Centro de 

Educação Permanente em Saúde (CEPS), localizado na rua Luis Carlos Prestes, 

nº99, Ponto Novo, localizada no fundo do antigo Mistão 

 

Agenda da saúde de  11/10/2011 

 

Dia 13.10.2011 (quinta-feira) Agenda da Saúde  08h_ Programa Saúde na 

Escola (PSE) e a UNIT realizam desenvolvem projeto "Xô Piolho" Local: Escola 

Municipal José Airton de Andrade Público Alvo: alunos  

Dia 13.10.2011 (quinta-feira) Agenda da Saúde  08h_Programa Saúde na 

Escola (PSE) e Alunos da Unit realizam avaliação clínica e odontológica. Local: 

Escola Municipal Sérgio Francisco da  
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Dia 14.10.2011 (sexta-feira) Agenda da Saúde  08h_ Programa Saúde na Escola 

(PSE) e estagiários da UNIT realiza avaliação clínica e odontológica nas salas de 

aula  Local: Escola Municipal Joaquim Vieira Sobral  Público Alvo: alunos Dia 

17.10.2011 (segunda-feira) Agenda da Saúde  14h_ Programa Saúde na Escola 

(PSE) e estagiários da UNIT realiza avaliação clínica e odontológica nas salas de 

aula  Local: Escola Estadual Joaquim Vieira Sobral Público Alvo: alunos  

 

 

Dia 18.10.2011 (terça-

-feira) Agenda da 

Saúde 13h_ Equipe de 

PSE visitam os alunos 

da Escola Estadual 

Santa Maria.  Ações: 

palestras e consultas 

clínicas saúde bucal e 

vacinação  Local: 

Escola Estadual Vitória 

Maria do bairro Santa 

Maria. 

Dia 18.10.2011 (terça-

feira) Agenda da Saúde 

14h_SMS faz capacitação 

em Atenção à Saúde da 

Pessoa com Deficiência, 

dirigidas a pediatras e 

enfermeiros  Facilitador: 

membro do conselho 

Estadual e Municipal da 

Pessoa com Deficiência e 

referência técnica do 

PSE/Aracaju, pediatra 

Byron  Local: Centro de 

Educação Permanente 

em Saúde (CEPS), 

localizado na rua Luis 

Carlos Prestes, nº 99, 

Ponto Novo,  
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Agenda da  saúde em  19/11/2011 a 21/11/2011 

 

Dia 19.10.2011 (quarta-feira) Agenda da Saúde 14h_Programa Saúde na Escola (PSE) sensibiliza 

professores e profissionais de saúde  Local: Escola Municipal Rachel Cortez   

 

 

 

 

 

Dia 21.10.2011 (sexta-

feira) Agenda da Saúde 

09h_ Programa Saúde na 

Escola (PSE) realiza 

sensibilização de 

professores e profissionais 

de saúde Local: Escola 

Municipal Manuel Bonfim  
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Agenda 05/10/2011 

 

 

 

 

 

Dia 05.10.2011 (quarta-feira) 

Agenda da Saúde  09h_ 

Programa Saúde na 

Escola(PSE) realiza 

sensibilização de professores e 

profissionais de saúde  Local: 

Escola Municipal Jaime Araújo   

Dia 06.10.2011 (quinta-feira) 

Agenda da Saúde  14h_ 

Programa Saúde na Escola 

(PSE) leva o Projeto Xô piolho 

para escolas públicas Local: 

Escola Municipal Rachel 

Cortez Rollemberg Público 

Alvo 

Dia 08.10.2011 (sábado) Agenda da Saúde  08h_ Programa Saúde na Escola (PSE) e a FASE realizam 

desenvolvem projeto "Os professores e as urgências médicas: e agora o que é que eu faço?" Local: Escola 

Municipal José Conrado de Araújo  Público Alvo: alunos Dia 08.10.2011 (sábado) Agenda da Saúde  08h_ 

Programa Saúde na Escola(PSE) e a FASE realizam desenvolvem projeto "Os professores e as urgências 

médicas: e agora o que é que eu faço?" Local: Escola Municipal Florentino Menezes Público Alvo: alunos  

Dia 10.10.2011 (sexta-feira) Agenda da Saúde  14h_ Programa Saúde na Escola(PSE) e estagiários da UNIT 

realiza avaliação clínica e odontológica nas salas de aula  Local: Escola Estadual Joaquim Vieira Sobral 

Público Alvo: alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 07.10.2011 (sexta-

feira) Agenda da Saúde  

15h30_ Programa Saúde 

na Escola(PSE) realiza 

avaliação clínica e 

odontológica nas salas de 

aula  Local: Escola 

Municipal Sérgio 

Francisco da Silva Público 

Alvo: alunos  

Dia 07.10.2011 (sexta-

feira) Agenda da Saúde  

08h_ Programa Saúde na 

Escola(PSE) e estagiários 

da UNIT realiza avaliação 

clínica e odontológica nas 

salas de aula  Local: Escola 

Estadual Joaquim Vieira 

Sobral Público Alvo: 

alunos 
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Agenda de 27/09/2011 

 

De acordo com a 

coordenadora, o PSE foi 

implantado nas escolas 

municipais em 2010 e 

tem como principais 

componentes a avaliação 

clínica dos alunos e a 

promoção da saúde. "Ao 

serem identificados 

problemas de saúde 

relacionados com a visão, 

audição, pressão arterial, 

peso ou altura, os alunos 

são encaminhados para a 

unidade básica de saúde 

mais próxima. A 

abordagem de temáticas, 

como a prevenção às 

DSTs, uso abusivo de 

drogas, gravidez juvenil e 

violência, também é um 

componente do 

programa", explicou 

Cláudia. 

dia 14.10.2011 (sexta-

feira) Agenda da Saúde  

08h_ Reunião grupo de 

trabalho intersetorial 

Municipal de Aracaju 

(GTIM) do Programa 

Saúde na Escola(PSE).  

Local: Centro de 

Educação Permanente 

em Saúde (CEPS), 

localizado na rua Luis 

Carlos Prestes, nº 99, 

Ponto Novo, localizada 

no fundo do antigo 

Mistão.  Público Alvo: 

alunos  

Dia 17.10.2011 

(segunda-feira) Agenda 

da Saúde  14h_ 

Programa Saúde na 

Escola(PSE) e 

estagiários da UNIT 

realiza avaliação clínica 

e odontológica nas 

salas de aula  Local: 

Escola Estadual Joaquim 

Vieira Sobral Público 

Alvo: alunos 

A intersetorialidade que 

caracteriza os serviços 

executados pela Prefeitura de 

Aracaju tem possibilitado aos 

estudantes das escolas 

municipais inseridas no 

programa, a maior aproximação 

com os profissionais das unidades 

básicas de saúde espalhadas pela 

capital. "A parceria mantida entre 

as secretarias municipais da 

Educação (Semed) e da Saúde 

(SMS) favorece a inclusão social 

de meninos e meninas, que 

acabam adquirindo melhores 

condições de vida", declarou a 

coordenadora do PSE na Semed, 

Cláudia Mendonça 
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23/9/2011 

 

evento ainda abrirá o espaço. 

As crianças atendidas na Emei Dr. 

Fernando Guedes também foram 

contempladas com a análise de pesos 

e medidas e seus pais alertados sobre 

os cuidados com a higiene dos 

pequeninos e os perigos das doenças 

mais comuns. "Os integrantes do 

‘Programa Saúde da Criança e do 

Adolescente', da SMS, também são 

grandes parceiros da escola. Além 

dessas ações, durante o ciclo junino 

também promoveram palestras sobre 

o uso de fogos de artifício e 

prevenção às queimaduras", 

acrescentou a suporte pedagógico. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Aracaju 

realiza na próxima segunda-feira, dia 

26 de setembro, o II Seminário do 

Programa Saúde na Escola: integrando 

as ações. O evento será aberto às 8h da 

manhã, no Hotel Mercure, na orla da 

Atalaia e vai abordar temáticas como a 

cultura de paz e criança com deficiência 

na escola.    

"Essa integração fortalece ainda mais a 

intersetorialidade com a qual a 

Prefeitura de Aracaju vem 

desenvolvendo ações. São estratégias 

integrativas entre educação, saúde e 

comunidade que atuam no ensino da 

prevenção e promoção à saúde. Tudo 

isso reflete em qualidade de vida, 

porque todos merecem o melhor", 

afirma o secretário municipal de Saúde, 

Silvio Santos. 
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Confira a Programação:    DIA 26/09/2011 

07h30min às 08h-  Credenciamento e entrega de materiais 

08h - Apresentação Artística 

08h30min às 9h - Cerimonial de Abertura 

09h - Mesa Redonda 

* PSE: Novas Perspectivas com a Contratualização  Conferencista: Representante do Ministério da Saúde 

* PSE/SPE em Aracaju: O que fizemos e como vamos caminhar? 

Conferencista: Agda Maria Vasconcelos Freire de Oliveira 

* Projeto inovador no PSE: Curta SUS Inovando com Arte   Conferencista: Murilo Andrade 

Moderadora da Mesa: Cláudia Correia Mendonça (SEMED) 

10h30min às 10h45min-  Debate 

10h 45 min às 12h-  Experiências Exitosas do Programa Saúde na Escola/Saúde e Prevenção nas Escolas 

* Unidade Saúde da Família Santa Terezinha / EMEF Tenisson Ribeiro 

* Unidade Saúde da Família Celso Daniel / Colégio Estadual Albano Franco 

* EMEI Dr. Fernando José Guedes Nunes - Experiência do PSE nas creches 

Moderadora de Mesa: Flávia Rachel Cardeal de Souza (SEED) 

12h às 13h30min-  Almoço 

13h30min às 15h30min Mesa Redonda 

Cultura de Paz Conferencista: Angélica Farias Dantas 
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Conferencista: Byron Emanuel de Oliveira Ramos  

Pediatra - Membro do Conselho Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência e Referência Técnica do Programa Saúde na 

Escola da Secretaria Municipal de Saúde Moderadora da Mesa: Sayonara Ferreira de Carvalho 

15h30min às 16h20min – Debate  

16h20min às 17h  CAFÉ COM PÔSTER: Mostra de Experiências Exitosas do Programa Saúde na Escola / Saúde e Prevenção 

nas escola. 

17/9/2011 

 

 

"Em Aracaju temos 43 unidades de Saúde e 27 escolas públicas cadastradas no PSE. Em todas elas, a Prefeitura de 

Aracaju está empenhada no atendimento dos princípios da promoção integral à saúde dos alunos, articulando as ações 

das nossas equipes de Saúde com a Educação. Nesse movimento, estamos buscando ainda o apoio das famílias e das 

comunidades para fortalecermos a promoção à saúde entre os adolescentes", afirma o secretário municipal da Saúde, 

Silvio Santos. 
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Promoção à saúde  A assistente Social Neire Deda destaca que o adolescente é vulnerável a riscos sociais e relativos à saúde. 
"Aqui estamos identificando perfis dos adolescentes quanto à saúde e aos possíveis riscos e vulnerabilidade no território da 
escola e da comunidade, para realizarmos ações de promoção à saúde de acordo com a realidade local", explica. As ações 
realizadas na escola fazem parte de um dos seis componentes do Programa de Saúde na Escola (PSE) da Prefeitura Municipal de 
Aracaju. Além da Escola Joaquim Oliveira, em Aracaju outras 26 estabelecimentos de ensino de Aracaju estão cadastradas no 

PSE.  

 

  Na composição da mesa de abertura estavam a representante nacional do PSE, Maria Edna Moura; a primeira-dama do 
Estado de Sergipe e secretária de Inclusão Social, Eliane Aquino; o vice-prefeito e secretário Municipal da Saúde, Silvio Santos; 
a promotora de Justiça de Defesa dos Idosos e Pessoas com Deficiência, Berenice Andrade Melo; e representantes das 
secretarias Estadual da Saúde, da Secretária Municipal de Educação, e da Secretaria Municipal de Assistência Social.Em sua 
intervenção, a primeira-dama e secretária de Estado da Inclusão Social, Eliane Aquino, falou sobre a importância do PSE e 
afirmou que é expressivo o número de crianças e de adolescentes com deficiência que estão fora das escolas. "É preciso trazer 
essas crianças e adolescentes para dentro das nossas escolas, para que sejam inseridas nas atividades e para que possamos 
olhar de frente para elas. Sabemos que é mais é fácil desviarmos o olhar, porque dói. Mas, temos uma responsabilidade 
grande. Temos de trabalhar para quebrar os preconceitos, e o primeiro passo é termos informações sobre as deficiências e 
suas complexidades", defendeu Eliane Aquino.O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Silvio Santos afirmou que o 
poder público vem trabalhando para diminuir esse preconceito. "Como bem disse Eliana Aquino, cada um de nós precisa 
ampliar nossa contribuição para garantir a acessibilidade. E o esforço do setor público da saúde não tem sido pouco. Esse 
evento e as ações do PSE em Aracaju demonstram a nossa participação efetiva, incentivando políticas públicas para ajudar a 
vida das pessoas com deficiências", afirma o secretário. 

Na manhã desta segunda-

feira, 26, cerca de 300 

profissionais das secretarias 

municipais de Saúde e 

Educação participaram da 

abertura do II Seminário do 

Programa Saúde na Escola 

(PSE): Integrando as ações. 

Nesta segunda edição, o 

seminário amplia o debate 

sobre duas temáticas do PSE: 

‘A cultura de paz' e ‘Criança 

com deficiência na escola'. A 

abertura foi realizada no 

Hotel Mercure, na Orla de 

Atalaia 

 



142 
 

 

Palestras e oficinas  Logo após a solenidade de abertura do evento, uma mesa redonda foi formada com técnicos 

do PSE. Maria Edna abordou sobre ‘O PSE: novas perspectivas com a contratualização'. Em seguida, a referência técnica 
do PSE de SMS/Aracaju, Agda Oliveira, falou sobre o ‘PSE/SPE em Aracaju: o que fizemos e como vamos caminhar'. E o 
coordenador do Núcleo de Murilo Brito apresentou o ‘Projeto inovador no PSE: Curta SUS inovando com arte'.  

Agda Oliveira destacou que, este ano, o PSE em Aracaju ampliou as ações integrativas das duas secretarias nas escolas 
cadastradas. Ela também divulgou a aquisição do PSE-móvel, veículo que está dando suporte às equipes de trabalho.  
Ainda na tarde de hoje, educadores e profissionais de Saúde apresentaram, em formato de pôster, experiências do PSE 
em Aracaju. Ao todo, 20 trabalhos foram selecionados durante o mês de agosto, seguindo os regulamentos e temas 
relativos aos programas PSE e Programa Saúde e Prevenção na Escola.  A partir desta terça, dia 27, o Seminário do PSE 
vai promover as duas oficinas de trabalho para debater as temáticas ‘A cultura de paz' e ‘Criança com deficiência na 
escola'. As oficinas serão realizadas das 7h às 17h, no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS), localizado na 
rua Luis Prestes  
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Agenda 15/7/2011 

 

 

O município de Aracaju foi representado no Ministério da Saúde, em Brasília, pela articuladora do Programa Saúde na Escola 

(PSE) da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Claudia Correa Mendonça, para discutir a formulação do instrutivo do 

termo de contratualização do programa do governo federal para o ano de 2012. Na oportunidade, foram apresentadas algumas 

diretrizes para implementação do programa nos municípios brasileiros.  

De acordo com Claudia Correa, todos os secretários municipais de Educação e Saúde do Brasil deverão assinar esse termo para 

dar continuidade às ações do programa, que visa estabelecer uma relação mais próxima entre saúde e educação, aproximando 

os estudantes das unidades de saúde.  

"O PSE é formado por dois componentes igualmente importantes: o primeiro trata da avaliação clínica dos alunos, identificando 

problemas de saúde relacionados com a visão, audição, pressão arterial, peso, altura. Se for diagnosticado algum problema, os 

alunos são encaminhados para uma unidade de saúde. O segundo está voltado à educação dos estudantes e aborda a 

prevenção às DSTs, uso abusivo de drogas, gravidez juvenil, violência escolar", explicou.  

Segundo Claudia Correa, apenas seis cidades brasileiras foram convidadas para participar da formulação desse termo, entre elas 

Aracaju, porque vem se destacando com a realização de algumas ações, sobretudo no que se refere à educação preventiva, 

saúde bucal e trabalhos na área de alimentação saudável, além de avanços na área de saúde reprodutiva com adolescentes.  

PSE 

O programa foi instituído nacionalmente a partir de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde. Aracaju aderiu 

ao programa nacional em 2008, quando foram cadastradas 19 Equipes de Saúde da Família. Para este ano, serão contempladas 

89, integrando 27 estabelecimentos de ensino a 26 Unidades de Saúde da Família. 
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Agenda de 04/05/2011 

 

 

Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Olavo Bilac tiveram uma aula diferente na manhã desta quarta-

feira, 04. É que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a secretaria Municipal da Educação (Semed) estão 

desenvolvendo na unidade educacional do bairro Cidade Nova o Programa Saúde da Escola (PSE). O objetivo é combater doenças 

que possam comprometer o desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino.  

Cerca de 50 alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental foram atendidos. Essa foi a primeira de uma série de visitas que serão 

realizadas pelo PSE na escola nos próximos meses. Ao todo, estiveram envolvidos na ação de 25 profissionais da Unidade de Saúde 

da Família (USF) José Quintiliano. A unidade é composta por duas equipes de saúde bucal e três equipes de saúde da família 

Os estudantes também foram alertados para os cuidados no manejo de fogos de artifício e nas brincadeiras com pipas próximo a 

postes e redes de alta tensão. De acordo com o secretário de Saúde, Silvio Santos, as visitas realizadas pelo Programa são 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho das unidades de saúde, porque servem como instrumento de conscientização 

das crianças quanto à prevenção de possíveis doenças.  

"As equipes têm a oportunidade de orientar as crianças dentro das suas necessidades, a partir de diagnósticos de cada criança. Nas 

visitas, também são realizados alguns exames, que auxiliam combater as doenças desde o início. A informação é importante, pois as 

crianças têm essa carência, no entanto, elas têm grande facilidade de absolver os ensinamentos passados nas visitas. Prevenindo, 

reduzimos riscos e danos", afirma Silvio Santos. 

 

Agenda 20/04/2011 

 

. 

Agenda 23/03/2011 

A coordenadora geral da Emef, 

Enalva de Santana, considera o 

programa primordial para os 

estudantes. "Mediante a 

atuação do PSE, profissionais da 

unidade de saúde da 

comunidade conseguem 

estreitar relações com 

educadores e alunos. A ação 

intersetorial privilegia a rede 

municipal de ensino, já que um 

grande número de pais, devido à 

falta de tempo, não podem levar 

seus filhos ao médico", disse 

Enalva 

A universitária Renata Tavares 

evidenciou a importância do 

programa para as comunidades 

escolares e, sobretudo, para os 

acadêmicos. De acordo com ela, as 

atividades desenvolvidas no PSE 

servem como fonte de 

conhecimento na disciplina 

‘Projeto de Integração da 

Estratégia da Saúde da Família'. 

"Através do programa, não 

analisamos apenas as 

características biológicas do aluno, 

mas também os fatores 

emocionais e sociais que o 

envolvem, questões decisivas para 

um diagnóstico preciso de 

doenças", enfatizou a acadêmica. 
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Estimular a intersetorialidade na 

gestão municipal é um grande passo 

para que possamos melhorar o 

serviço público. No caso do PSE, a 

educação e a saúde representam 

pilares no sentido de contribuir para 

a formação integral dos estudantes 

por meio de ações de prevenção. A 

meta do programa é combater as 

vulnerabilidades que comprometem 

o pleno desenvolvimento de crianças 

e jovens da rede pública de ensino. O 

aluno que enfrenta problemas no 

processo de aprendizagem, 

possivelmente apresentará outros na 

área da saúde e vice versa", explicou 

Antônio Bittencourt Júnior.    

Benefícios  

A  professora da Escola Municipal Profª 

Rachel Côrtes Rollemberg, localizada no 

bairro José Conrado de Araújo, elogiou a 

forma de apresentação do programa, 

feita através de oficinas temáticas de 

trabalho. "Temáticas diversas foram 

discutidas nas oficinas, entre elas a 

problemática da violência, do uso de 

drogas e os aspectos que envolvem a 

sexualidade. Com a capacitação, 

poderemos auxiliar na articulação de 

saberes e na participação de estudantes, 

pais, comunidade escolar e sociedade em 

geral na construção e controle social da 

política pública, já que o PSE se propõe a 

ser um novo desenho da política de 

educação e saúde", declarou. 


