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RESUMO 
 

O objetivo principal do presente estudo foi conhecer as potencialidades para a 

implementação das ações de saúde em instituição de ensino pública, localizada no 

Rio de Janeiro, a qual possui em sua estrutura um setor de saúde, onde atuam 

diferentes profissionais de saúde. Foram definidos objetivos específicos 

direcionados para a descrição das ações de saúde desenvolvidas atualmente na 

instituição, à identificação das principais necessidades e demandas em saúde dos 

estudantes, avaliando-as em comparação com as diretrizes e propostas de políticas 

públicas de saúde na escola. A metodologia definida foi a de uma pesquisa 

qualitativa com abordagem avaliativa e descritiva, na qual as informações foram 

coletadas em duas estratégias diferenciadas, utilizando questionários 

semiestruturados e autoaplicáveis com os representantes de conselho superior 

ligado à gestão da instituição e técnicas de entrevistas em grupos (grupos focais), 

com participação de jovens estudantes, matriculados no ensino médio, em duas 

diferentes unidades da instituição de ensino. Os resultados se apresentam 

inicialmente com a descrição do perfil de participantes e características das 

respostas ao questionário. Em seguida estão definidas categorias temáticas que 

possibilitaram a análise de conteúdo, principalmente das informações relacionadas 

às discussões dos grupos focais. Os participantes dos grupos focais foram 

considerados usuários dos serviços de saúde da escola e as suas opiniões foram 

utilizadas para avaliação das ações de saúde desenvolvidas, assim como também 

foram comparadas com recomendações para estratégias de atenção primária em 

saúde na escola, que serviram como parâmetros de adequação. Em conclusão, 

foram identificadas fragilidades nas relações entre as áreas e os profissionais de 

saúde e de educação, assim como uma avaliação negativa dos estudantes sobre o 

setor de saúde da escola. O perfil de necessidades e demandas nas referências dos 

participantes foi predominantemente medicalizado e curativista, distanciados dos 

fundamentos das iniciativas de escolas promotoras de saúde. Com o estímulo à 

discussão nos grupos, os estudantes expressaram interesse em maior participação 

nas ações de promoção de saúde, o que se caracterizou como uma potencialidade a 

ser reconhecida pela instituição. 

 

Palavras-chave: Saúde Escolar; Avaliação em Saúde; Promoção da Saúde



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to investigate the potential for the 

implementation of health related actions at a public education institution, located in 

Rio de Janeiro, which holds in its organization a healthcare department where 

different health professionals work. Specific objectives have been defined in order to 

describe health activities currently developed in the institution, to identifythe main 

needs and demands on the health of students, to evaluate them in comparison with 

the guidelines and proposals of public health policies at school. The selected 

methodology was a qualitative research with evaluative and descriptive approach, in 

which the information was collected using two different strategies, applying semi-

structured and self-administered questionnaires with representatives of the High 

Council on the management of the institution and technical interviews in focus 

groups, with the participation of young students enrolled in high school from two 

different units of the educational institution. The results are initially presented with the 

description of the profile of participants and characteristics of the questionnaire 

responses. Next, thematic categories are defined that made possible the content 

analysis, especially the information related to the focus group discussions. 

Participants in the focus groups were considered members of the school health 

services and their perceptions were used for the evaluation of health actions 

developed, and were also compared with recommendations for primary care 

strategies in healthcare at school, which served as fitness parameters. In conclusion, 

weaknesses were identified in the relationship among the areas and health and 

education professionals, as well as a negative assessment of students on school 

health sector. The profile of needs and demands perceived by the participants was 

predominantly medicalized and curative, away from the fundamentals of health 

promoting schools initiatives. Encouraging the discussion in groups, the students 

expressed their interest in improving their participation in healthcare promotion 

activities, which was characterized as a potentiality to be recognized by the 

institution. 

 

Keywords: School Health; Health Evaluation; Health Promotion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar sobre ações de saúde na escola surgiu por razão 

de eu trabalhar como médica pediatra, em uma escola pública na cidade do Rio de 

Janeiro, desde 1986. Minha experiência profissional de trinta anos nessa escola 

coincide com as modificações na forma de entender-se o que é saúde, com a 

transição de uma visão higienista e medicalizante para um conceito mais amplo de 

saúde, chegando-se à construção de políticas públicas de promoção à saúde 

(PELICIONI, M.C.F.; PELICIONI, A.F.2007). 

Apesar da ampliação do conceito de saúde e de incentivos para políticas de 

promoção à saúde, dentre elas o Programa Saúde na Escola (PSE), identificam-se 

ainda frágeis articulações intersetoriais observadas entre saúde e educação, no local 

de estudo que aqui será apresentado, o que acabou por despertar minha 

inquietação sobre essa temática. 

Conforme a área técnica que elaborou o Caderno de Saúde na Escola, do 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a escola 

é um dos espaços onde devem ser desenvolvidos programas de promoção e 

educação em saúde, através do empoderamento de estudantes, a partir do ganho 

de conhecimentos resultantes de diferentes saberes. A formação dos hábitos e 

atitudes acontece no período de início escolar, quando a criança passa a ter outro 

local de referência além da sua casa e de sua família e poderá fortalecer-se durante 

todo o período de permanência na escola. 

A escola deve ser entendida como um espaço de relações, um espaço 
privilegiado para o desenvolvimento crítico e político, contribuindo na 
construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer 
o mundo e interferindo diretamente na produção social da saúde (BRASIL, 
2009, p.8). 

A educação e a saúde são direitos fundamentais universais garantidos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). As ações de saúde 

na escola e nas creches, organizadas como um programa voltado para a integração 

e articulação permanente da educação e da saúde, podem ocupar um importante 

papel para a sociedade brasileira. 

A escola é um espaço estratégico, no qual podem ser potencializadas as 

ações educativas em saúde. Segundo alguns autores, o trabalho de promoção da 

saúde iniciado precocemente com esse grupo seria importante para que crianças e 
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adolescentes possam fazer escolhas favoráveis à sua saúde, com a conscientização 

das opções para hábitos saudáveis para a vida (PARREIRA, 2002). Além disso, essa 

questão também pode ser considerada para o conhecimento voltado à constituição 

do cidadão crítico, estimulado em sua autonomia, no controle de sua saúde e 

qualidade de vida (SILVA; DELORME, 2007). 

Na concepção da Estratégia de Saúde da Família (ESF), as equipes de 

Saúde da Família são responsáveis pelo território da sua área de abrangência e as 

escolas pertencentes a tais áreas são espaços onde as equipes devem fortalecer o 

vínculo com a comunidade escolar, assumindo a responsabilidade com o cuidado do 

estudante, atuando em conjunto com o setor de educação, ratificando os princípios 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). O ambiente escolar é um espaço 

onde ocorrem interações sociais e deve ser aproveitado para implantação de 

estratégias e ações que envolvam a promoção da saúde. Na escola existem vários 

sujeitos com papéis sociais e histórias diferentes, o que deve ser levado em 

consideração pela equipe de saúde, ao planejar ações e estratégias para sua 

atuação (BRASIL, 2009).  

Em 2014, foram cadastrados 188.673 estabelecimentos de ensino de 

educação básica no Brasil, com 49.771.371 estudantes matriculados, sendo 

40.680.590 (81,73%) em escolas públicas e 9.090.781 (18,27%) em escolas 

particulares, conforme censo escolar coordenado pela área técnica do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2014). 

Essa população corresponde a 24,55% da população brasileira, pois de 

acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2014), a estimativa da população no Brasil em 2014 era de 202.768.562 

habitantes. Este é um número expressivo de pessoas, que merecem ações 

específicas para a promoção da saúde, como por exemplo, mais especificamente, 

ações para promoção da saúde reprodutiva. Um exemplo objetivo, relacionado a 

essa necessidade é observado nos nascimentos de filhos de mães adolescentes. 

Em 2014, 18,88% dos nascimentos no país ocorreram em menores de dezenove 

anos, conforme pode ser observado nos dados preliminares obtidos sobre o Sistema 

de Informações sobre Nascidos vivos (SINASC, 2014). Também podemos destacar 

ações de promoção de saúde necessárias e voltadas para a redução da 

morbimortalidade por causas externas. Em 2014, 14,48% dos óbitos por causas 

externas ocorreram na faixa etária entre cinco e dezenove anos de idade, conforme 
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informações dos dados preliminares obtidas do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM). Os óbitos por causas externas, como acidentes e violência, que 

são muito representativas entre crianças e adultos jovens, podem estar relacionados 

a atitudes e posturas de riscos (PARREIRA, 2002). Sabemos que grande parte dos 

escolares vive em situações com potencial exclusão social ou vulnerabilidades, 

continuamente ameaçados por riscos de violências, acidentes e as chamadas 

morbidades sociais (CERQUEIRA, 2007). 

A escola relacionada ao estudo é uma instituição pública de ensino, localizada 

no Rio de Janeiro. Verificar como estão e como poderiam ser implementadas as 

ações de saúde, considerando as opiniões de representantes da comunidade 

acadêmica do referido colégio, apresentou-se como uma possibilidade de 

investigação relevante para este grupo populacional, tendo em vista que poderá 

contribuir com o propósito de ampliarem-se as ações de promoção de saúde na 

Instituição de Ensino (IE) estudada, assim como servir de base para estudos 

posteriores.  

Desse modo, os objetivos da pesquisa estão definidos no contexto da 

importância de uma oportunidade para conhecer-se as condições atuais dos 

serviços oferecidos, as necessidades e demandas dos estudantes, considerando-se 

suas opiniões sobre saúde e a avaliação que fazem das ações que atualmente são 

oferecidas pelo setor de saúde na escola 

Espera-se que as potencialidades identificadas nos resultados desse estudo 

possam contribuir com subsídios para a promoção das ações de saúde na IE onde 

foi desenvolvido, favorecendo a saúde dos estudantes e da comunidade acadêmica, 

colaborando com estratégias passíveis de serem utilizadas na elaboração do novo 

Projeto Político Pedagógico da IE, que está em fase de revisão, além de abrir uma 

oportunidade de discussão de forma a integrar as ações de saúde da escola com as 

ações da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 
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2. APRESENTAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

A escola relacionada ao estudo é uma instituição pública de ensino, localizada 

no Rio de Janeiro, que possui diferentes unidades, relacionadas a uma direção 

geral. Considerando as exigências apresentadas por ocasião da autorização para 

realização do presente estudo, foi necessário estabelecer-se o compromisso de não 

identificação da instituição. O parecer com a autorização para a pesquisa em campo, 

que não pode ser exibido plenamente nesse momento, inclui a seguinte observação: 

“o pesquisador se compromete a solicitar autorização para uso de informações 

obtidas dos participantes, preservar a identidade dos mesmos e da instituição na 

redação do seu trabalho e materiais futuros que vier a publicar ou apresentar...”. O 

parecer com as devidas ocultações necessárias à não identificação da instituição 

está apresentada no ANEXO A. 

Todas as unidades pertencentes à IE possuem um setor de saúde, onde 

estão lotados um total de quatorze médicos, treze técnicos de enfermagem, um 

odontólogo, três enfermeiros, dois assistentes de administração e dois assistentes 

sociais. Este setor, por vezes é designado de gabinete médico ou gabinete de 

saúde, seja pelos estudantes e professores, seja em documentos e sítios de 

divulgação da escola. 

O órgão máximo de gestão na IE apresenta-se como o Conselho Superior 

(Consup), que possui um caráter consultivo e deliberativo e é composto por 48 

membros, sendo 24 titulares e 24 suplentes. São membros do Consup 

representantes do corpo docente (4 titulares e 4 suplentes); do corpo discente (4 

titulares e 4 suplentes); do corpo técnico administrativo (4 titulares e 4 suplentes); do 

Conselho de Dirigentes (4 titulares e 4 suplentes); representantes governamentais (1 

titular e 1 suplente); egressos da instituição sem vínculo funcional ou estudantil com 

a instituição (2 titulares e 2 suplentes); responsáveis legais de estudantes (4 titulares 

e 4 suplentes) e um Presidente. A escolha dos membros do Conselho Superior é 

feita a cada dois anos, por meio do voto secreto de toda comunidade escolar. Cada 

segmento elege os representantes da sua categoria. Aprovar o projeto político 

pedagógico é uma das atribuições do Consup. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) vigente atualmente foi elaborado no ano 

2000 e sua estrutura está de acordo com a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação, estabelecendo no seu artigo 2º que a “educação escolar deverá vincular-
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se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). Um novo Projeto 

Político Pedagógico Institucional (PPPI) está em fase de elaboração com data de 

finalização prevista para setembro de 2016. Nele serão atualizadas as diretrizes e 

estratégias pedagógicas da IE. Na sua proposta de construção está a participação 

coletiva da comunidade escolar e a construção de saberes e competências como 

direito inalienável de todos os estudantes. A integração entre educação multicultural 

e comunitária é um dos resultados esperados na proposta do novo PPPI, conforme 

informações de documentos institucionais que não podem ser incluídos nas 

referências deste estudo, pois deixariam explícitos o nome da IE. Atualmente, os 

setores de apoio às atividades acadêmicas citados na nova proposta do PPPI são: 

“Seção de Educação especial (NAPNES), Seção de Supervisão e Orientação 

Pedagógica (SESOP); Bibliotecas, Laboratórios, Nutrição e Merenda; Secretaria 

Acadêmica e Inspetoria”. O gabinete de saúde não está citado e não se define desse 

modo no organograma da instituição, embora exista há décadas. Com relação às 

atribuições dos profissionais de saúde atuantes no colégio, conforme o Regulamento 

Geral proposto em 2014, encontram-se descritas como: 

I - promover o atendimento médico e odontológico emergencial aos 
integrantes da comunidade acadêmica;  
II - efetuar exames admissionais, elaborar laudos periciais e promover o 
atendimento médico e odontológico emergencial do servidor;  
III - propor e executar programas de prevenção de doenças profissionais e 
ações relacionadas à saúde da comunidade acadêmica;  
IV - registrar as licenças médicas dos discentes;  
V - registrar e encaminhar ao setor pertinente as licenças médicas dos 
servidores;  
VI - preparar as solicitações de medicamentos e equipamentos necessários 
ao setor  

Os departamentos de saúde, descritos no organograma da IE são 

relacionados à Seção de Atenção à Saúde do Servidor e à Perícia Oficial de Saúde, 

com as seguintes funções descritas: 

Coordena e supervisiona a promoção a saúde do servidor; elabora o 
programa de Saúde Escolar (...) implementa e coordena o Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor e Perícia Oficial de Saúde. 

Ainda em relação às diretorias de ensino da IE, especificadas como de 

assuntos estudantis, encontram-se referidas as seguintes atribuições:  

Procede ao planejamento e implementação das políticas voltadas aos 
alunos com necessidades específicas; promove o acompanhamento das 
necessidades e executa as políticas de assistência estudantil, no sentido de 
propiciar o melhor desempenho dos estudantes; desenvolve ações relativas 
à alimentação escolar, com o fito de promover hábitos alimentares 
saudáveis junto aos estudantes e servidores através de reeducação 
alimentar…. 
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Através de informações na página eletrônica da IE, em maio de 2015, 

constatou-se que foi contratado um seguro de acidentes pessoais escolar para todos 

os discentes matriculados na instituição. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Promoção da Saúde na Escola 

 

A saúde e a doença sofreram inúmeras mudanças conceituais ao longo da 

história, acompanhadas de particularidades políticas e socioeconômicas de cada 

época e de cada país. Segundo Foucault, a origem da medicina científica moderna é 

consequente ao desenvolvimento da sociedade capitalista e das transformações 

sociais. O nascimento da medicina social é relacionado ao modelo de três países: 

Alemanha, França e Inglaterra. Na Alemanha se desenvolveu a Medicina de Estado, 

com a criação da Polícia Médica, que atuava observando morbidades dos 

fenômenos epidêmicos, centralizando informações e normatizando condutas 

médicas. Na França, devido à urbanização consequente à Revolução Industrial, 

houve problemas de saneamento e epidemias, surgindo o modelo da quarentena e 

do exílio dos doentes (lepra, peste). Nesse país passou-se a analisar o espaço 

urbano com aglomeração de pessoas e controle de situações ambientais, como 

circulação de ar, controle de água e esgoto. Já no modelo Inglês, as revoltas 

populares foram os grandes marcos. O pobre passou a ter um controle médico 

preventivo, para proteção da classe rica. As medidas da saúde eram de controle, 

como vacinação, registros de sinais de epidemias, através da Lei dos pobres 

(FOUCAULT, 1984). 

Com a urbanização dos países europeus em ascensão, o trabalho passa a 

ser objeto de interesse e observação, passando-se a ter maior foco de atenção nas 

relações entre as condições de trabalho e o surgimento de doenças. O hospital 

deixa de ser um depósito e passa a ser um referencial para produção de 

conhecimento médico e com o desenvolvimento da anatomia patológica, a doença 

transforma-se em patologia (BATISTELLA, 2007). 

A visão medicalizante teve apoio também nas descobertas bacteriológicas, as 

quais relacionavam a doença como consequência de um efeito biológico, 

desconsiderando a participação de outros determinantes no complexo saúde/doença 

(MOHR; SCHALL, 1992). 

Segundo Restrepo (2001), os princípios de promoção da saúde surgiram com 

Henry Sigeris em 1946, quando classificou as funções da medicina em quatro: 
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promoção da saúde, prevenção da enfermidade, recuperação da doença e 

reabilitação. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi criada a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), órgão subordinado à Organização das Nações Unidas 

(ONU). Novas discussões sobre a relação da saúde e doença surgiram. A OMS 

ampliou o conceito de saúde, que passou a ser definida como “um completo estado 

de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade”, porém manteve a ênfase nas campanhas de doenças específicas, 

como a erradicação da varíola (BUSS; PELLEGRINI, 2007). 

O conceito de promoção da saúde aparece como uma reação à 

medicalização exagerada da saúde na sociedade e no sistema de saúde. Um dos 

marcos inicial para o conceito de promoção à saúde surgiu nos Estados Unidos, com 

a classificação de Leavell e Clarck da história natural da doença, relacionando-a três 

níveis de prevenção: primário, secundário e terciário. A promoção da saúde e a 

proteção específica foram classificadas como prevenção primária, em que as 

medidas eram adotadas para aumentar a saúde e o bem-estar geral e não para 

atuar na doença, com destaque para a educação e motivação sanitária, porém essa 

abordagem não era suficiente para explicar os fatores que não eram controlados 

pelo indivíduo, como os casos de doenças crônicas (BUSS, 2003). 

A abertura da China nacionalista, onde missões da OMS puderam observar 

como se desenvolviam cuidados de saúde não convencionais à abordagem médica, 

também foi um marco histórico importante para a promoção da saúde (FERREIRA; 

BUSS, 2002).  

No Canadá, em 1974, foi elaborado o relatório Lalonde, demonstrando que o 

modelo biomédico existente era muito oneroso e não incluía os determinantes 

socioeconômicos, políticos e culturais que influenciavam a saúde (PELICIONI, 

M.C.F.; PELICIONI, A.F.2007). Também na década de 70, ocorreu a 1º Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, com o apoio da OMS, cujo 

resultado foi a Declaração de Alma Ata, realçando a importância da 

intersetorialidade para alcance da saúde, estabelecendo a meta da universalidade 

(OMS, 1978). 

Em 1986, no Canadá, foi realizada a I Conferência Internacional de Promoção 

a Saúde, que produziu a Carta de Ottawa, onde foi definido o conceito de promoção 

da saúde, como “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 



20 

da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

deste processo” (OMS, 1986). A Carta de Ottawa definiu cinco áreas principais de 

atuação: políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, 

empowerment e fortalecimento das ações comunitárias, desenvolvimento das 

habilidades pessoais e orientação dos serviços de saúde (OMS, 1986). 

Outras Conferências Internacionais de Saúde foram realizadas, devendo ser 

destacadas Adelaide em 1988, Sundsvall em 1991 e Jacarta em 1997. Nelas foi 

reforçado o compromisso com as estratégias da Carta de Ottawa, evidenciando a 

importância da educação em saúde para viabilidade da promoção da saúde (BUSS, 

2003). 

Segundo Buss (2000), o conceito de promoção da saúde constata o papel de 

protagonista dos determinantes gerais sobre as condições de saúde, com atividades 

voltadas para o coletivo, realizadas através de políticas públicas e de condições 

favoráveis a saúde.  

No Brasil, em 1986, com base no movimento da reforma sanitária originado 

na luta contra a ditadura militar, foi realizada a VIII Conferência de Saúde (BRASIL, 

1986), a qual deu origem ao capítulo de saúde na Constituição Brasileira de 1988 e 

ao SUS (Sistema Único de Saúde). No relatório final desta conferência, a saúde foi 

classificada de forma mais abrangente, passando a ser definida como:  

Saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986, p. 4). 

A Constituição Federal incorporou os determinantes sociais ao conceito de 

saúde, através do artigo 196, que estabelece 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 sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

As ações do SUS foram definidas, sendo umas das diretrizes o “atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais” (BRASIL, 1988). 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi institucionalizada por 

meio da portaria ministerial nº 687, de 30 de março de 2006, com propostas 

intersetoriais, em conformidade com o SUS, ratificando o compromisso do Ministério 

da Saúde com ações de promoção à saúde nos serviços e na gestão do SUS. 

(BRASIL, 2006).  
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Em 2014, a Portaria Ministerial nº 2446/2014 redefiniu PNPS, ampliando o 

conceito e o referencial teórico da promoção da saúde: 

A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial 
teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas 
de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela 
articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais 
redes de proteção social, com ampla participação e controle social (BRASIL, 
2014). 

Dessa forma, é revista a expectativa que somente o setor de saúde seja 

responsável pela produção e promoção da saúde, observando-se a necessidade de 

integração com outros setores, inclusive a Educação (SILVA, 2010). O setor 

educacional mostra-se fundamental para essa proposta de política pública, 

especialmente com relação ao grupo etário de adolescente. Para Santos et al (2012) 

as ações relacionadas a este grupo ainda são fragmentadas, com uma visão ainda 

assistencialista. 

Hoje, considera-se que uma das várias estratégias para a promoção da saúde 

seja o incentivo a estratégias de saúde na escola. Entretanto, a história da Saúde 

Escolar tem sua origem relacionada ao médico alemão Johann Peter Frank, que em 

1779, produziu o System einer Vollständigen Medicinischen Politizei, conhecido 

como Sistema Frank, o qual contemplava vários princípios da saúde pública, entre 

elas a saúde escolar (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2008). 

No Brasil, o início do século XIX, foi marcado pelas epidemias como varíola, 

peste bubônica e cólera. Havia um grande problema de saúde pública, com uma alta 

taxa de mortalidade infantil. Uma das medidas para conter as epidemias da época 

era a informação através de publicação de periódicos e ensinamento de higiene, 

inclusive na escola (PELICIONI, M.C.F; PELICIONI, A.F.2007).  

Para Lima (1985 apud ZUCOLOTO, 2007; FIGUEIREDO, 2008), a saúde 

escolar, também conhecida nessa época como higiene escolar, era feita através da 

polícia médica (representada pela inspeção do Estado em zelar pela saúde na 

escola), sanitarismo (salubridade dos locais de ensino) e puericultura (informação de 

regras para professores e estudantes). 

Com a adoção de políticas públicas de promoção da saúde, houve uma 

revisão do conceito de saúde na escola, de práticas de higiene e assistencialista, 

para um contexto mais amplo, buscando-se uma visão integral e interdisciplinar. A 

Saúde Escolar, desde 1995, quando foi realizado o I Congresso de Saúde Escolar 
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no Chile, é estimulada pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OMS/OPAS), inclusive através da Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde 

(HARADA, 2003).  

Em diversos momentos, a Escola costuma ser vista como espaço de grande 

relevância para a saúde pública, seja como espaço de disseminação de regras de 

higiene, como ocorreu no início do século XIX, seja nos debates mais recentes, 

como local de promoção da saúde. Porém o conceito higienista e o conceito de 

promoção da saúde na escola coexiste, um conceito não elimina o anterior. 

(CASEMIRO et al, 2013). 

A estratégia da Escola Promotora de Saúde objetiva a promoção da saúde no 

entorno escolar, através da intersetorialidade entre o setor de saúde, setor da 

educação e a comunidade, estimulando opções saudáveis para o cidadão e para as 

gerações futuras (SILVA; DELORME, 2007). Dessa forma, o enfoque da saúde 

escolar deixa de ser intervencionista e terapêutico e passa a se preocupar com a 

promoção do autocuidado e prevenção a condutas de risco (HARADA, 2003).  

Conforme Silva (2003), a saúde é um recurso para a vida e não um objeto de 

vida. A articulação intersetorial com a Educação é apresentada como imprescindível 

para a implantação da proposta da Escola Promotora de Saúde no Brasil. A 

formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação, 

com o tema transversal de saúde, em 1997, foi necessária para a ampliação do 

conceito de saúde, “como direito universal [...] que as pessoas constroem ao longo 

de suas vidas, em suas relações sociais e culturais” (BRASIL, 1997, p. 245), além de 

falta de doença, considerando os determinantes sociais. 

O cuidado com o próprio corpo e com a saúde, passando pela educação 
sexual, e a preservação do meio ambiente são temas que ganham um novo 
estatuto (...). Nesse sentido, é papel preponderante da escola propiciar o 
domínio dos recursos capazes de levar à discussão dessas formas e sua 
utilização crítica na perspectiva da participação social e política. (BRASIL, 
1997, p. 27). 

Dentre as principais atividades propostas para a Escola Promotora de Saúde 

estão a construção de ambientes favoráveis à saúde, o estímulo à alimentação 

saudável (qualitativo e quantitativo, desenvolvendo atitudes saudáveis), incentivo à 

prática de educação física, elevação de autoestima, desenvolvimento de habilidades 

para a vida (prevenção de fatores de risco e da violência) e abordagem de temas 

como drogas e sexualidade. Educação e cuidados de promoção da saúde na escola, 

podem contribuir para redução de agravos à saúde por doenças crônico-
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degenerativas, infecto-contagiosa e situações de risco, como uso e abuso de drogas 

lícitas e ilícitas, violência e gravidez precoce, entre outros (BRASIL, 2009).  

Em 05 de dezembro de 2007, através do Decreto Presidencial nº 6.286, foi 

instituído o Programa Saúde Escolar (PSE): 

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, 
2007, p. 1). 

No Rio de Janeiro, a Prefeitura elaborou o Plano Municipal de Saúde na 

Escola e Creche (PMSEC) em 2008, em articulação com a Secretaria Municipal de 

Educação, como uma estratégia para promoção da saúde que objetiva o 

enfrentamento dos problemas da escola e da comunidade, com uma abordagem 

coletiva. Essa iniciativa tem como referenciais a Iniciativa das Escolas Promotoras 

de Saúde associada aos referenciais da Educação que teve apoio nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Tal estratégia reconhece que os serviços de saúde são 

responsáveis pelas práticas de promoção da saúde nas escolas e creches do seu 

território, garantindo o acesso da comunidade escolar aos serviços de saúde. 

Em 06 de fevereiro de 2015, foram instituídas as diretrizes do Programa 

Municipal de Saúde na Escola Carioca (PSE Carioca), através de uma resolução 

conjunta entre a Secretaria Executiva de Coordenação de Governo, a Secretaria 

Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. Na diretriz do PSE Carioca está proposta a criação de um 

Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) e a permanência dos Núcleos de 

Saúde na Escola e na Creche (NSECs). Os mesmos coordenarão o planejamento, o 

monitoramento e a avaliação do PSE Carioca, nas diferentes áreas sanitárias. 

Para Buss (2000), deve-se tomar cuidado para evitar que haja subordinação 

entre os diversos setores, o que poderia acarretar resistência a algumas ações e 

isolamentos institucionais. A interdisciplinaridade e a intersetorialidade são 

importantes para produção de parcerias. 

Segundo Casemiro et al (2013), para que se adote a intersetorialidade é 

necessário integração e coordenação, de forma que se partilhe os problemas, seja 

garantido o orçamento e que se definam estratégias em conjunto, porém ainda há 

uma indefinição, muitas vezes, com relação às responsabilidades na execução e 

planejamento do PSE. As iniciativas de saúde escolar costumam ser financiadas e 

gerenciadas pelo setor saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde é quem realiza o 
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repasse financeiro, tornando-se o protagonista nas decisões, conforme portaria nº 

1.067, de 23 de julho de 2015, que define a adesão dos Municípios ao PSE e 

os habilita ao recebimento dos recursos financeiros pactuados (BRASIL, 

2015). 

Monteiro e Bizzo (2011) descrevem as ações de aprendizagem de saúde na 

escola a partir de três modelos: O primeiro se refere aos temas específicos, através 

de campanhas e palestras realizadas por profissionais de saúde na escola, de 

caráter pontual. O segundo modelo se refere aos programas intersetoriais, com 

caráter mais contínuo, como o PSE, que para seu desenvolvimento necessita do 

profissional de saúde junto aos estudantes, com risco de desprestigiar o corpo 

docente, assim como também ocorre no primeiro modelo, sendo dependente de 

articulações intersetoriais, as quais podem não ter sucesso devido a prioridades não 

concordantes de agendas. Já o terceiro modelo visa incorporar a temática da saúde 

ao currículo escolar, de forma que o conteúdo seja desenvolvido pelo professor, 

propiciando aos estudantes à compreensão da saúde como um direito. 

 

3.2 Atenção Primária e Saúde nas Escolas  

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB), conforme 

definição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é uma estratégia que 

representa a porta de entrada dos indivíduos no sistema nacional de saúde 

(BRASIL, 2012).  

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012, p. 19). 

Historicamente o relatório Dawson, elaborado no Reino Unido em 1920, foi 

um dos primeiros documentos que citou o conceito da Atenção Primária, como 

organização de serviço de saúde por nível de complexidade e por territorialidade 

(LAVRAS, 2011). 

Conforme descrito anteriormente, o grande marco histórico da estratégia da 

Atenção Primária à Saúde ocorreu em 1978, com a 1º Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada na URSS, cujo resultado foi a 

Declaração de Alma Ata, na qual foi estabelecida a meta da universalidade, com a 
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“proposta de Saúde Para Todos no Ano 2000”, reafirmando a necessidade de ações 

de outros setores, além da saúde (OMS, 1978, p. 15).  

No Brasil, com o fim da ditadura e a redemocratização do país, foi publicada a 

Constituição Federal em 1988 e instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 19 

de setembro de 1990, foi promulgada a Lei 8.080, cujas disposições gerais afirmam 

que a Saúde é um direito de todos e que é dever do Estado garantir a mesma. 

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990, p. 1). 

O SUS, através do art. 3 da Lei nº 8.080 demonstra estar de acordo com a 

noção ampliada da promoção da saúde: 

Art. 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País (BRASIL, 1990, p. 1). 

Na década de 1990, começa a ser implementado o Programa Saúde da 

Família (PSF), substituindo o modelo anterior pelo modelo assistencial a partir da 

atenção básica (BRASIL, 2000). O PSF, com apoio de entidades internacionais 

(Banco Mundial e OPAS), passou a ser o modelo para a cobertura da atenção à 

saúde da população, sendo oferecido um estímulo financeiro para a adesão dos 

municípios. De tal forma, houve crescimento da atenção básica e do PSF e 

diminuição relativa do financiamento voltado para internações hospitalares e de 

procedimentos mais complexos (GERSCHMAN, 2006). A Portaria nº 648/GM 

referente à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi instituída em 2006 

(posteriormente foi revogada pela portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011), como 

resultado da experiência de vários atores envolvidos na consolidação do SUS. O 

PSF hoje se apresenta como Estratégia da Saúde da Família (ESF), prioritária para 

a organização da Atenção Básica, de acordo com os preceitos do SUS (BRASIL, 

2011). O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007, pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286, como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde 

e da Educação. É uma política que integra a comunidade escolar à equipe de saúde 

adstrita à sua área (o entorno escolar faz parte da área de atuação do PSF), para 

atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens, no âmbito das escolas 

e Unidades Básicas de Saúde, realizada pelas equipes de saúde da atenção básica 

e educação. 
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As principais ações da equipe de AB na escola devem ser: a identificação de 

necessidades de saúde para garantir a atenção integral; ações de promoção e 

prevenção, como alimentação saudável, estímulo à atividade física, educação para 

saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, promoção 

da cultura da paz, saúde ambiental e desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2009).  

Com relação à educação, a saúde foi incluída como tema transversal aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo reconhecido que é necessário educar 

para a saúde, além de informar (BRASIL, 1997).  

É preciso educar para a saúde levando em conta todos os aspectos 
envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia 
da escola. Por esta razão, a educação para a Saúde será tratada como 
tema transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo 
escolar. (BRASIL,1997, p. 245). 

Apesar das normas existentes, o processo de ensino e a aprendizagem sobre 

saúde ainda encontra muitos desafios a serem enfrentados. 

O ensino de Saúde tem sido um desafio para a educação no que se refere à 
possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 
atitudes e hábitos de vida. As experiências mostram que transmitir 
informações a respeito do funcionamento do corpo e das características das 
doenças, bem como de um elenco de hábitos de higiene, não é suficiente 
para que os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável (BRASIL, 1997 
p. 245). 

Para Gomes e Horta (2010), as demandas de saúde dos estudantes são 

percebidas mais expressivamente na escola do que nas unidades de saúde, de 

forma que a consolidação da parceria destes setores de forma integrada com a 

família pode potencializar as ações de cuidado com os adolescentes, por meio da 

Estratégia de Saúde da Família.  

 

3.3 Avaliação de Serviços de Saúde  

 

Com o objetivo presente neste estudo, relacionado à proposta de verificação 

de como estão e como poderiam ser fortalecidas as ações de saúde, considerando 

as opiniões de representantes da comunidade acadêmica da IE pesquisada, 

apresentou-se uma possibilidade de investigação no campo da pesquisa avaliativa, 

o que tornou necessária a consulta de referências teóricas específicas. Entendeu-se 

que havia duas situações que precisariam ser consideradas de modo correlacionado 

neste estudo. A situação atual das ações de saúde na IE, caracterizadas pela 

opinião dos membros do Consup e, principalmente, dos estudantes participantes da 



27 

pesquisa, sobre o chamado gabinete médico, seria uma dessas situações, a qual 

estaria sendo avaliada a partir da perspectiva de usuários, como um serviço de 

saúde oferecido na escola. A outra situação se refere à possibilidade de que as 

opiniões dos estudantes sobre o serviço de saúde oferecido dentro de uma IE, assim 

como as suas demandas de saúde, pudessem ser comparadas às diretrizes ou 

recomendações do PSE, definido então como um padrão geral desejável. 

A avaliação dos programas públicos surgiu após a Segunda Guerra Mundial, 

devido à necessidade do Estado distribuir os recursos de forma mais eficaz para os 

mesmos. Na década de 70, a avaliação tornou-se uma boa aliada para o binômio 

funcionamento e eficácia do sistema de saúde, pois era necessário o controle de 

custos nos financiamentos dos serviços de saúde assim como a acessibilidade aos 

mesmos, levando em consideração toda complexidade desses serviços (avanços 

tecnológicos e aumento populacional, entre outros). Contandriopoulos et al (1997, 

p.31) resumem o conceito de avaliação como o julgamento de uma intervenção ou 

qualquer um de seus componentes com o objetivo de tomada de decisões, seja 

através de aplicação de normas e critérios (avaliação normativa) ou seja, através de 

elaboração de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). Para os autores 

uma intervenção produz “bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação 

problemática” (Contandriopoulos et al ,1997, p.31) ”.  

O clássico quadro conceitual apresentado pelo médico Donabedian, armênio 

nascido em Beirute e depois radicado nos EUA, para avaliação da qualidade de 

serviços de saúde, a envolve com os chamados pelo autor como "sete pilares da 

qualidade", que seriam: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, 

legitimidade e equidade (DONABEDIAN, 1990). Este mesmo autor nos propôs um 

modelo de análise baseado na avaliação de Estrutura, Processo e Resultado, 

amplamente referido por autores subsequentes. A estrutura relaciona-se a 

componentes mais estáveis dos serviços, como dados sobre instalações e 

equipamentos, quantitativo e tipologia dos recursos humanos que atuam nos 

serviços, assim como a estrutura organizacional. No caso da avaliação de processo, 

o foco estaria na análise da condução da assistência ou cuidados e a interação entre 

as pessoas envolvidas nestes. Na avaliação de resultado numa investigação, esta 

deveria voltar-se para os efeitos e consequências das intervenções ou serviços, o 

que pode significar a utilização de taxas, indicadores e outras medidas, mas também 

avaliação da satisfação da clientela ou dos usuários do serviço (MAIA et al., 2011).  
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Uma política de saúde pode ser uma intervenção, que envolve a participação 

de diferentes atores, os quais ocupam variadas posições na situação a ser avaliada. 

Contandriopoulos et al (1997, p 37) ainda decompõe a pesquisa avaliativa em seis 

tipos de análise (Análise Estratégica, Análise da Intervenção, Análise da 

Produtividade, Análise dos Efeitos, Análise do Rendimento e Análise da 

Implantação). Na pesquisa avaliativa pode-se fazer uma análise isolada de uma das 

etapas citadas acima ou poderá ser feita a análise de mais de uma etapa, 

dependendo do contexto e opções do pesquisador.  

Quando se deseja avaliar como a implantação de uma intervenção e como 

seus efeitos subsequentes influenciam o ambiente em que foi implantada, utiliza-se 

a estratégia da análise da implantação. Essa análise é de grande valia quando são 

feitas intervenções parecidas que resultam em resultados distintos, se implantadas 

em contextos diferentes. Como o objetivo principal da avaliação é ajudar na tomada 

de decisões, deve-se cuidar na escolha dos atores que fornecerão as informações 

necessárias para a análise, sendo consideradas críticas as possibilidades de 

avaliação de intervenções, que não levem em conta de modo reflexivo, os limites de 

seus resultados. 

Novaes (2000) construiu tipologias e categorias de análise na área de 

avaliação de programas e serviços de saúde. Para tal construção a autora subdividiu 

as avaliações em três grupos principais: investigação avaliatória (cujo objetivo é 

produzir informação para tomada de decisão); avaliação para decisão (cujo objetivo 

maior é produzir respostas para a tomada de decisão) e avaliação para gestão. 

Variáveis como objetivo, posição do avaliador, enfoque, metodologia, utilização da 

informação produzida, contexto, temporalidade da avaliação e tipo de juízo 

formulado, foram sugeridas pela autora, considerando as diferentes propostas de 

avaliação. A avaliação dos serviços se relaciona muito com a avaliação de 

qualidade, mesmo quando os serviços avaliados são serviços de saúde, pois os 

mesmos são considerados como produtos. Tanto as metodologias quantitativas 

quanto as qualitativas têm sido utilizadas nos estudos de avaliações de qualidade 

em serviços de saúde (NOVAES, 2000). 

Para alguns autores ainda não há um modelo teórico sólido para as 

avaliações de satisfação de usuários nos serviços de saúde. Esperidião e Trad 

(2006) entendem que o conceito de satisfação não é único, o que torna complexa a 
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sua utilização, a fim de que os resultados dessa análise possam de fato contribuir na 

tomada de decisões.  

Considerando-se a avaliação na investigação por metodologia qualitativa é 

necessário estabelecer parâmetros qualitativos, que sempre serão produzidos a 

partir dos atores envolvidos na investigação, levando-se em conta as “estruturas, 

processos, relações e a contribuição da subjetividade” ((MINAYO, 2009). A 

construção desses parâmetros, também chamados de sinalizadores pela autora, são 

importantes para a avaliação no contexto da pesquisa, podendo fornecer dados 

importantes para a gestão, os quais poderão ser úteis para adequar os objetivos de 

um serviço ou de uma intervenção. Os indicadores são construídos baseados em 

qual objeto se quer analisar, devendo levar-se em conta os posicionamentos dos 

atores envolvidos na pesquisas e contexto da mesma. Segundo Minayo (2009), os 

indicadores qualitativos devem captar “os sentimentos, os pensamentos e as 

práticas dos diversos atores que compõem o universo”, desta forma, não são 

replicados. Uma das técnicas utilizadas para a construção de indicadores 

qualitativos seria o grupo focal (GF), em que um grupo de participantes interage 

entre si, discutindo um tema indicado pelo pesquisador, obtendo-se dessa forma 

opinião de diferentes atores. Com os dados do GF poderão ser construídos 

marcadores da pesquisa em questão. 

Apesar de seus limites, a avaliação da satisfação do usuário de um produto 

ou de um serviço de saúde, poderá mostrar-se como um instrumento importante 

para a definição e o aperfeiçoamento da gestão, particularmente em fases 

preliminares de avaliação. Desse modo, ao se identificar como estratégia desse 

estudo, discutir-se como os estudantes compreendem as ações atualmente 

desenvolvidas pelos gabinetes de saúde da IE pesquisada e como entendem que 

estas deveriam ser melhor desenvolvidas, ficou caracterizada uma experiência de 

avaliação em serviço de saúde, a partir da perspectiva de usuários, que não fora 

necessariamente assim identificada, nos passos preliminares por ocasião do projeto 

de pesquisa e na etapa de qualificação deste, no programa de pós graduação no 

qual está inserido. 

.
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4. OBJETIVOS E MÉTODO 

 

Conhecer potencialidades para a implementação de ações de saúde em 

instituição de ensino pública, localizada no Rio de Janeiro. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Descrever as ações de saúde atualmente desenvolvidas nas unidades 

da instituição de ensino pública estudada, a partir de relatos de representantes dos 

estudantes, funcionários e professores; 

 Identificar as principais necessidades e demandas em saúde de 

estudantes matriculados no ensino médio das unidades de instituição de ensino 

pública relacionada à pesquisa; 

 Avaliar o perfil de necessidades e demandas apresentadas pelos 

participantes do estudo, correlacionando-as com as diretrizes e ações propostas no 

PSE. 

 

4.3 Estratégia de Estudo 

 

Foi realizado um estudo com abordagem avaliativa, descritiva e qualitativa, 

em uma escola pública, situada no Rio de Janeiro. 

A pesquisa avaliativa na saúde, segundo Contandropoulos et al (1997, p.37), 

é uma pesquisa que faz um julgamento de uma intervenção, com a finalidade de 

tomada de decisão, utilizando métodos científicos. Caracteriza-se esta opção no 

campo da avaliação em saúde como uma investigação avaliatória, cujo objetivo é 

produzir informação que possa subsidiar a tomada de decisão, na organização em 

estudo (NOVAES, 2000). De modo complementar, entende-se que, sendo o 

contexto em avaliação relacionado a um serviço de saúde já existente, em IE pública 

no Rio de Janeiro, fica definida uma pesquisa avaliativa sobre a implantação desse 

serviço, como apresentado por Contandriopoulos et al (1997), focando-se esta 

avaliação na perspectiva preferencial de estudantes do ensino médio da IE, nesse 

momento, como ponto de partida para possíveis investigações posteriores. 

Para Minayo (2014), o método qualitativo se aplica ao estudo das relações, 

percepções e opiniões, permitindo revelar processos sociais de grupos delimitados, 

como caracterizado aqui, considerando-se a comunidade escolar da IE pesquisada. 
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A opção por uma abordagem qualitativa ocorreu, tendo em vista o interesse em 

realizar um levantamento sobre opiniões ou percepções ligadas ao serviço de saúde 

oferecido nas unidades da IE, visando melhor compreender fenômenos 

correlacionados a esse processo social. Segundo Nogueira-Martins e Bogus (2004), 

a pesquisa qualitativa produz explicações contextuais com ênfase no significado, 

cujo foco objetiva a compreensão do fenômeno estudado, geralmente ligados ao 

pensamento da população analisada. 

Com o levantamento de dados estabelecido na aplicação de um questionário 

semiestruturado aos membros do Consup e nos grupos focais realizados, esse 

estudo contém uma significativa parte descritiva. Para Gil (2008), as pesquisas 

descritivas buscam apresentar características de determinada população ou 

fenômeno, assim como o estabelecimento de relações entre variáveis, sendo 

incluídas neste grupo as pesquisas que têm o objetivo de levantar as opiniões, 

atitudes e crenças de uma população. 

 

4.4 População de Estudo  

 

O presente estudo foi desenvolvido em dois momentos distintos, sendo 

descritas a seguir a seleção dos participantes do estudo e a proposta de 

instrumentos que foram utilizados. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma consulta utilizando-se um 

questionário semiestruturado para preenchimento pelos membros titulares do 

Conselho Superior (Consup) ou respectivos suplentes, caso o titular tivesse algum 

impedimento ou não quisesse participar da pesquisa.  

No segundo momento da pesquisa foram realizadas entrevistas organizadas 

como grupo focal (GF), nas quais participaram estudantes do segundo ano do 

ensino médio, de duas unidades localizadas em áreas geográficas diferentes, a 

partir de agora chamadas de unidade A e unidade B, assim designadas para 

manutenção do sigilo de informações solicitado pela IE. A unidade A se encontra 

situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, em bairro de classe média alta, 

porém com diferentes comunidades mais pobres em suas vizinhanças. A unidade B 

situa-se na Zona Oeste do mesmo município, onde o perfil médio de renda familiar é 

menor do que o observado na outra unidade, conforme dados disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (Instituto Pereira Passos, 2002). No ano de 
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2014, a unidade A tinha 1248 estudantes matriculados e a unidade B 1666 

estudantes. 

Optou-se inicialmente pelos representantes de estudantes do segundo ano do 

ensino médio, maiores de dezesseis anos, por se tratarem de estudantes que estão 

no penúltimo ano do ciclo, mais próximos da idade adulta, o que ampliaria suas 

potencialidades cognitivas e dialógicas, não estando ainda tão envolvidos 

diretamente com as dificuldades e foco no vestibular. Entendeu-se que esse foco 

prioritário na fase de vestibular, poderia dificultar a aceitação do convite para 

participação na pesquisa, se convidados os jovens do terceiro ano. O total de 

estudantes matriculados no segundo ano do ensino médio é de 210 na unidade A e 

324 na unidade B, distribuídos em oito turmas na primeira e dez turmas na segunda 

unidade. Cada turma elege 2 representantes, totalizando dezesseis representantes 

de turma na unidade A e 20 estudantes na unidade B que foram convidados 

inicialmente a participar da pesquisa. 

Houve outra opção intencional, a de não se incluírem na pesquisa os 

profissionais de saúde, funcionários da IE que atuam nas unidades escolares. Essa 

opção de exclusão do levantamento de dados, a partir dos profissionais que 

trabalham nos gabinetes de saúde, ocorreu porque envolveria alguns riscos para a 

validade dos dados, devido ao constrangimento da pesquisadora em entrevistar 

seus pares, tendo em vista que trabalha como médica na IE há anos, além de 

considerar-se o quanto esse fato poderia influenciar a validade das informações, que 

com esses fossem apuradas. 

 

4.5 Aspectos Éticos  

 

Todas as informações colhidas durante a pesquisa foram rigorosamente 

respeitadas com base nas recomendações indicadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde (Resolução nº 466/2012), que regulamenta as pesquisas que envolvem seres 

humanos no Brasil. Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. Foi assegurado aos 

participantes do estudo, antes, durante e depois do desenvolvimento da pesquisa o 

conhecimento sobre os objetivos do estudo e quais procedimentos teriam 

participação. Não houve qualquer prejuízo para quem se recusou a participar do 

mesmo. O sigilo e a confidencialidade foram garantidos. 
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Todos os participantes do estudo assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE E), explicando sobre a pesquisa, assim como os 

pais e responsáveis dos alunos menores de dezoito anos e com dezesseis anos ou 

mais (APÊNDICE F). Os menores de dezoito anos e com dezesseis anos ou mais, 

foram apresentados e assinaram o Termo de Assentimento (APÊNDICE G). Houve, 

na unidade B, uma situação específica de estudantes que se voluntariaram a 

participar do grupo focal no mesmo dia de realização do mesmo. Estes foram 

trazidos pela direção da unidade, não sendo possível negar sua participação. Foram 

orientados, na presença da direção da unidade, e trouxeram o TCLE assinado pelo 

responsável posteriormente, os quais foram entregues à pesquisadora e estão 

disponíveis para comprovação.  

Foi cumprida toda tramitação formal referente à autorização para realizar a 

pesquisa na IE relacionada ao estudo, de acordo com a deliberação da diretoria 

geral. Conforme registrado no parecer da IE (ANEXO A), a pesquisadora se 

comprometeu a não revelar o nome da instituição no momento da divulgação dos 

resultados ou em publicação dos mesmos, salvo sob autorização posterior explícita, 

de representantes da gestão institucional. Dessa forma foram feitas modificações 

necessárias, conforme o parecer da IE, com as devidas ocultações indicadas. 



34 

4.6 Procedimentos de Coleta de Dados  

 

Como estratégias de coleta de dados foi utilizada a combinação de dois 

recursos: questionários autoaplicáveis semiestruturados, com os representantes do 

Consup e grupo focal (GF) com os estudantes do segundo ano do ensino médio, das 

duas unidades referidas acima. Ambas as atividades foram desenvolvidas no 

período de setembro a outubro de 2015. 

Com relação ao questionário, foi elaborado pela pesquisadora, um 

instrumento de coleta de dados entregue pessoalmente na primeira reunião do 

Consup agendada após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP). O mesmo também foi disponibilizado por e-mail, o que foi aceito por três 

membros do Consup, porém nenhum desses três membros, que optaram pelo 

questionário online, responderam ao mesmo. Duas semanas após entregar os 

questionários, somente nove membros haviam devolvido o questionário respondido. 

Optamos por retornar a outra reunião do Consup e redistribuir os questionários para 

quem não tivesse respondido anteriormente, porém dessa vez, avisamos que 

retornaríamos ao final da reunião para recolhê-los. Oito pessoas preencheram e 

devolveram quando o mesmo foi recolhido. Um membro entregou o questionário 

respondido, na semana seguinte, sendo esse encaminhado à pesquisadora. Das 

vinte e quatro representações do Consup, somente foram convidados a participar da 

pesquisa vinte e três representantes, pois os representantes governamentais (titular 

e suplente) não compareceram às reuniões nas ocasiões em que foram feitos os 

convites para participação do estudo, portanto não foram considerados como 

participantes da pesquisa. Dezoito participantes responderam ao questionário 

(78,26%). 

Após a elaboração do questionário, a representante do Consup que foi o 

primeiro contato na pesquisa e colaborou para o agendamento dos encontros de 

esclarecimento, participou também de uma utilização piloto do instrumento de coleta, 

visando ajustes para melhor compreensão dos itens explorados, que foram divididos 

em duas partes. A primeira parte referente à identificação do participante e a 

segunda relacionada à percepção sobre as ações de saúde realizadas na escola. 

Foram também apresentadas questões de levantamento de demandas a serem 

apresentadas pelo consultado. O questionário completo encontra-se disponível no 

APÊNDICE A. Tornaram-se indispensáveis as modificações para apresentação 
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nesta dissertação, com o objetivo de atender-se ao parecer da IE, sobre a não 

identificação da mesma. O questionário foi respondido por escrito e sem a presença 

da pesquisadora. No contexto deste estudo, a escolha do questionário 

semiestruturado, a ser aplicado com os representantes do Consup (instância 

representativa e consultiva da IE), buscou atingir os objetivos da pesquisa, sem 

exercer influência direta nas respostas, dando maior liberdade para que os mesmos 

respondessem ao questionário. As desvantagens desse procedimento são a 

impossibilidade de auxiliar o participante quando há dúvida, o impedimento de maior 

detalhamento sobre o que é respondido e sobre o que não pode foi respondido (GIL, 

2008). 

No levantamento preliminar sobre viabilidade do estudo, os membros do 

Consup foram previamente convidados e aceitaram participar da pesquisa, após a 

pesquisadora pedir autorização para expor o tema do estudo durante uma reunião 

do Conselho Superior, realizada em 12 de março de 2015, antes da submissão ao 

CEP. Nessa reunião, foi apresentada uma carta com o tema da pesquisa 

(APÊNDICE B) para avaliar a viabilidade ou não da participação dos membros do 

Consup no estudo em questão. No APÊNDICE B, foram feitas as modificações, com 

as ocultações necessárias a não identificação da IE.  

Com relação aos estudantes, foi realizada a técnica de grupo focal (GF), o 

qual, segundo Lervolino e Pelicioni (2001), é uma técnica de coleta de dados 

realizada em grupo, utilizada para o entendimento de diferentes percepções sobre 

um fenômeno. A interação entre participantes e o moderador, com discussões de 

tópicos definidos previamente, fornece dados que seriam difíceis de capturar em 

entrevistas ou questionários individuais, sendo eficiente na identificação e análise 

profunda de problemas, permitindo ao pesquisador captar as percepções e atitudes 

dos entrevistados (RESSEL et al., 2011). É um método rápido, porém tem como 

desvantagem a possibilidade de diferentes resultados de acordo com o grupo 

entrevistado (LERVOLINO; PELICIONI, 2001).  

São usados para: (a) focalizar a pesquisa e formular questões mais 
precisas;(b) complementar informações sobre conhecimentos peculiares a 
um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções; (c) desenvolver 
hipóteses para estudos complementares; (d) ou, cada vez mais, como 
técnica exclusiva. (MINAYO, 2014. p. 270). 

O GF realizado com os estudantes representantes de turma da unidade A 

ocorreu no dia 22/09/2015, na própria unidade. Foram convidados os dezesseis 
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representantes de turma da 2ª série do ensino médio. São oito turmas, sendo quatro 

no turno da manhã (oito representantes desse turno), duas no turno da tarde (quatro 

representantes) e duas no turno da noite (quatro representantes). 

Com relação à fase de preparação do GF, na unidade A a mesma iniciou-se 

logo após a autorização do CEP, quando a pesquisadora procurou o Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) para apresentar o tema da pesquisa. 

O SESOP é o setor responsável pelo acompanhamento da vida escolar do 

estudante, da orientação educacional e da supervisão das atividades de ensino. 

Está presente em todos os turnos. É formado por servidores que ocupam os cargos 

de Técnico em Assuntos Educacionais; Pedagogo; Psicólogo, Auxiliar em assuntos 

Educacionais e Assistente em Administração (informação disponível na página 

eletrônica da IE). Através do SESOP foi agendada uma conversa com os 

estudantes, quando foi explicado pela pesquisadora ou representante do SESOP 

responsável pelas turmas da 2ª série do ensino médio, que o tema do projeto de 

pesquisa era sobre saúde na escola, ressaltando a importância de ouvir a opinião 

dos estudantes sobre este tema. Foi explicado o motivo de terem sido escolhidos e 

perguntado se, caso fossem convidados para participar de uma reunião sobre o 

tema em questão, eles concordariam, sendo explicado o que era um GF. Na 

ocasião, foi questionado aos estudantes qual seria o horário e data de preferência 

para o agendamento, sendo sugerido aquele entre o turno da manhã e da tarde, no 

dia do COC (Conselho de Classe), próximo ao horário de almoço, porque eles já 

teriam que vir a escola para participar do COC da sua turma. Foi explicado, então, 

que seria necessário assinar um Termo de Assentimento por eles e de 

Consentimento pelos responsáveis legais, assim como o fato de que a presença era 

voluntária e a confidencialidade estaria garantida. Os adolescentes disponibilizaram 

e-mail e telefones para contato. Com relação à combinação com os estudantes 

convidados para o GF foi enviado e-mail (APÊNDICE C) para todos os estudantes 

no dia 19/9/2015, após a confirmação que o COC da 2ª série do ensino médio seria 

no dia 22/9/15. Também no APÊNDICE em questão foram feitas modificações para 

ocultação do nome da IE. Foram enviados dezesseis e-mails, quatro deles 

retornaram por erro no endereço eletrônico. Nenhum jovem respondeu às 

mensagens eletrônicas.  
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Após a falta de respostas às mensagens, a pesquisadora optou por telefonar 

ou enviar mensagem pelo Whatsapp (aplicativo de celular) no dia seguinte (20/9), 

convidando-os novamente para o GF, confirmando data, local e horário do mesmo. 

 Na véspera do encontro (21/9 noite), através do aplicativo do celular ou 

através de ligação telefônica, foi feito novo contato com todos os participantes, 

exceto com aqueles que já haviam manifestado a impossibilidade de ir ao encontro 

(quatro alunos desde o primeiro contato informaram que não iriam, sendo dois do 

turno da manhã e dois do turno da noite), lembrando o horário da reunião e a 

necessidade de trazer o TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) e o 

Termo de Assentimento assinados. 

O GF foi marcado para as 11h00min do dia 22/9/15, data do COC, quando 

não há aula na escola. Cada COC ocorre no horário do turno correspondente. O 

COC dos alunos do turno da manhã (oito convidados) iniciou as 8h00min e os 

alunos foram liberados as 10h40min, O COC da tarde (quatro alunos) iniciaria às 

13h00min e o COC do turno da noite (quatro alunos) às 18h00min.Compareceram 

ao GF o total de oito alunos, sendo seis do turno da manhã, um do turno da tarde e 

um aluno do turno da noite.  

Com relação à preparação do GF na unidade B, em 23/9/15 foi feito contato 

telefônico com a chefe do SESOP da referida unidade, quando a pesquisadora se 

apresentou e explicou o motivo do telefonema. Foi agendado um encontro para o dia 

29/9/15. Neste dia, após entregar a autorização da I.E. Para a realizar a pesquisa no 

local, foi explicada a proposta do estudo. A chefe do SESOP imediatamente se 

prontificou a ajudar, sugerindo que ela mesma conversaria com os representantes 

de turma, além de distribuir e recolher os TCLE e os Termos de Assentimento. Eles 

decidiriam qual seria o melhor horário e data para realizar o GF, em conjunto com os 

alunos, uma vez que não poderia mais ser realizado no dia do COC, que já havia 

sido realizado (os Conselhos de Classe ocorrem na mesma data em todas as 

unidades). Inicialmente foram convidados vinte estudantes da 2ª série do ensino 

médio na unidade B. 

Em 07/10/15, foi realizado novo contato telefônico. Somente um aluno não 

concordou em participar, inicialmente. Os alunos preferiram que o GF fosse 

realizado durante o turno escolar e não no contraturno, pois a maioria tinha outra 

atividade fora da escola (estágio, cursos), sendo combinado para dia 23/10/15, 

melhor dia sugerido pelos alunos. 
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 No turno da manhã, participariam dez alunos e seria realizado por volta das 

11:00 h e a tarde participariam nove alunos e iniciaríamos às 13:00h (sugestão dos 

alunos e do SESOP). 

No dia 20/10/15, anterior ao agendamento, a pesquisadora contatou 

novamente o SESOP para confirmar se estava tudo certo e lembrar do TCLE e do 

Termo de Assentimento, ressaltando a importância dos mesmos. Foi confirmada a 

data prevista. Os alunos informaram que levariam o TCLE e o Termo de 

Assentimento assinados no dia do GF. De forma diferente do que ocorreu na 

unidade A pesquisadora não teve acesso aos e-mails nem aos telefones dos alunos 

nessa fase de preparação, portanto não foi possível confirmar a participação dos 

mesmos, nem os lembrar de trazer os Termos assinados, 

No dia 23/10/15 a pesquisadora se apresentou na unidade B junto com a 

moderadora por volta das 9h30min. O diretor da unidade se apresentou e foi muito 

receptivo convidando para conhecer a escola. Posteriormente a moderadora e a 

pesquisadora foram ao SESOP para confirmar o número de alunos que iriam 

participar e verificar a entrega dos Termos e o local que seria disponibilizado para a 

realização do GF. Somente quatro alunos haviam entregue o TCLE, dois do turno da 

manhã e dois alunos do turno da tarde, o que inviabilizaria a realização do GF, como 

previsto.  

Por sugestão do SESOP e com o apoio do diretor da unidade, optou-se por 

convidar alunos do segundo ano do ensino médio que tivessem interesse em 

representar a turma no GF, explicando o que era o mesmo e que seriam discutidos 

temas relacionados à saúde na escola. Foi explicado que a participação era 

voluntária sem prejuízo para quem não quisesse participar e com a garantia de 

sigilo. Vários alunos demonstraram interesse em participar. Alguns alunos com idade 

entre 16 e 18 anos, argumentaram que gostariam muito de participar e que trariam 

posteriormente o TCLE e o Termo de Assentimento assinados, pois sabiam que os 

pais aprovariam a ideia de pesquisa sobre o tema de saúde na escola. Com base na 

Lei 8.069 de 1990, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com 

relação ao direito de opinião e expressão do adolescente descrita no capítulo II, 

artigo16, optou-se por aceitar a participação de todos os alunos que desejassem e 

seria considerado como perda aqueles que não trouxessem o TCLE e o Termo de 

Assentimento assinados, posteriormente. Foi mantido o critério de ser estudante do 

segundo ano do ensino médio, com idade igual ou maior de 16 anos. Somente após 
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a entrega do TCLE assinado pelo responsável, consideramos como reais os sujeitos 

de pesquisa. 

No turno da manhã o grupo focal na unidade B contou com a participação de 

quinze alunos e no turno da tarde participaram o total de nove alunos. Todos os 

alunos maiores de idade assinaram o TCLE e todos os menores de 18 e maiores de 

16 anos assinaram o Termo de Assentimento e trouxeram o TCLE assinado pelos 

responsáveis. 

Vale ressaltar que o dia marcado para realizar o GF na unidade A foi o dia em 

que seria realizado o Conselho de Classe e os representantes de turma tinham que 

estar na escola (cada Conselho era realizado no respectivo turno), porém não havia 

aula no dia escolhido. Já o dia marcado para realizar o GF na unidade B ocorreu na 

véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vários alunos do segundo 

ano do ensino médio haviam se inscrito no exame. Ambas as datas foram 

escolhidas pelo SESOP da unidade com concordância dos alunos. 

Para realizar o GF em ambos as unidades, a Gerência do Programa de 

Saúde nas Escolas e nas Creches (PSE Carioca), da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (SMSRJ) indicou uma enfermeira, doutoranda da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve pesquisa junto ao PSE da SMSRJ, para 

participar como moderadora dos GF, considerando o perfil da mesma, seu 

conhecimento e interesse no tema, assim como habilidades específicas de 

comunicação. Importante também destacar que esta indicação levou em conta a 

faixa etária da moderadora, muito mais próxima dos estudantes do ensino médio, 

tendo em vista ser uma jovem doutoranda. 

Conforme Minayo (2014), a função do moderador é focalizar o tema, estimular 

a participação dos participantes, evitando que somente alguns falem, além de ser 

um facilitador para o aprofundamento da discussão. 

Por ser a pesquisadora uma funcionária da IE e com objetivo de interferir o 

mínimo possível atuou apenas como observadora e relatora nos três encontros. 

Desde a elaboração do projeto, optou-se pela não gravação das conversas dos GF, 

porque entendeu-se que a hipótese de gravação das falas, poderia ser um fator 

importante de restrição e constrangimento para os estudantes, na medida em que 

poderia ser interpretada como documento ou prova objetiva daquilo que 

apresentassem como críticas à IE. 
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Foi realizado o registro das falas pela pesquisadora, durante o GF, com 

adequações realizadas imediatamente após a atividade. Conforme Minayo (2014, 

p.273), “não se deve confiar na memória”. 

Ao final de cada GF foi solicitado aos alunos se poderiam responder 

perguntas baseadas nos tópicos debatidos e selecionados na entrevista em grupo, 

para que pudessem ser registradas informações por escrito, eventualmente não 

captadas pela pesquisadora na observação dos GF ou pela moderadora. As 

respostas a essas perguntas foram entregues sem identificação do participante. 

Além do relatório da pesquisadora sobre as discussões e das respostas dos 

estudantes participantes dos GF, mesmo não tendo sido previsto na fase de 

elaboração do projeto, foram considerados os dados de resumos entregues pela 

moderadora à pesquisadora, como material que representava mais um olhar sobre 

as atividades. 

No planejamento dos GF, a pesquisadora e a moderadora selecionaram 

algumas perguntas consideradas potencialmente disparadoras para a discussão. Em 

resumo, eram perguntas que buscaram conhecer a opinião dos estudantes sobre o 

atual serviço prestado pelo gabinete de saúde e sobre como entendiam que 

deveriam ser estas ações de saúde, como estas seriam desejadas pelos alunos 

(APÊNDICE D). De modo complementar, foi apresentado o interesse em conhecer 

aquilo que podiam apresentar como suas principais necessidades ou demandas em 

saúde. Neste APÊNDICE, também foram retirados elementos que pudessem 

identificar a IE, nessa dissertação.  

 

4.7 Estratégias de Análise de Dados  

 

O conjunto de dados coletados para esta pesquisa se encontram nas 

respostas aos questionários pelos participantes do Consup, nos registros dos 

relatórios de observação da pesquisadora e os da moderadora, nos GF, além das 

respostas dos estudantes por escrito às perguntas finalizadoras das discussões nos 

grupos.  

Os dados coletados foram organizados de modo a considerar a possibilidade 

da análise de conteúdo, definida por Bardin (1977), como “um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações”. Para Minayo (2014, p.304) “a análise de conteúdo 

busca a interpretação cifrada do material de caráter qualitativo” A estratégia de 
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análise foi organizada em três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, contida nesta última etapa, a busca das inferências e 

interpretações. 

Na fase da pré-análise foi realizada a leitura cuidadosa dos diferentes 

registros, visando alcançar uma visão geral das informações oriundas dos diferentes 

meios de comunicação no estudo, dos questionários, dos relatórios sobre as 

discussões dos GF e até das respostas escritas pelos estudantes às perguntas 

finalizadoras dos grupos. Com esta visão geral, procurou-se a organização e 

sistematização das ideias iniciais, com a preparação do material a ser analisado.  

Com relação à fase de exploração do material, foi feita a identificação de 

prováveis unidades de registro ou de contexto, a fim de que pudessem ser 

agrupados alguns elementos, no conteúdo disponível, em categorias de análise, 

visando sua melhor caracterização. A categorização das respostas tornou-se 

necessária para a organização e agrupamento das informações, a fim de que 

fossem analisadas mais adequadamente (GIL, 2008). Para Bardin (1977), tal fase é 

importante para a classificação dos dados. 

Na fase de tratamento dos resultados, os mesmos foram apresentados de 

maneira a serem analisados os seus significados, considerando-se os dados que se 

originariam de diferentes fontes: respostas do Consup, relatórios das discussões dos 

GF elaborados pela pesquisadora e pela moderadora, assim como as respostas às 

perguntas finais nos GF. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Descrição do perfil dos participantes e características do campo de estudo  

 

5.1.1 Membros do Consup: 

 

Foram convidados vinte e três membros do Consup para responder ao 

questionário semiestruturado. Como já referido, os representantes governamentais 

(um titular e um suplente) não compareceram às reuniões em que foi feito o convite 

ou entregue o questionário, portanto não puderam ser incluídos como participantes 

da pesquisa. Dezoito representantes participaram do estudo (78,26%%), distribuídos 

conforme descrito no Quadro 1: 

Quadro 1- Composição dos membros participantes do Consup  

Representação no Consup Número de 
convidados 

Número de 
participantes 

% participação / Função 

Aluno 4 3 75% 

Conselho de Dirigente 4 4 100% 

Docentes 4 4 100% 

Egressos da IE 2 1 50% 

Presidente 1 0 0% 

Responsável por aluno (a) 4 4 100% 

Técnicos-administrativos 4 2 50% 

Total 23 18 78,26% 

Fonte: Própria autora 

A partir dos dados de identificação e perfil dos participantes, foi possível uma 

caracterização dos mesmos com relação a faixa etária que se apresentou como 

mínimo de 17 anos e máximo de 67 anos, sendo que um membro não respondeu a 

esse item. Com relação ao gênero, houve predomínio do sexo feminino (66,67%, ou 

seja, 12 membros), conforme descrito no Quadro 2. 

Quadro 2- Perfil dos membros do Consup por faixa etária e gênero 

Fonte: Própria autora 

Sexo Número % 

 Feminino  12 66,67% 

 Masculino 6 33,33% 

Idade (em anos) Número % 

17 a 20 3 16,67% 

20 a 40 1 5,56% 

40 a 60 13 72,22% 

Não informado 1 5,56% 
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A maioria dos participantes (dez membros) apresentava nível de escolaridade 

de especialização (pós-graduação, mestrado ou doutorado), quatro membros 

apresentavam nível superior completo e os três alunos representantes tinham nível 

médio incompleto. Um membro do grupo de responsável por aluno possuía nível 

fundamental.  

Ao serem questionados se durante a sua formação profissional o participante 

estudou ou teve alguma formação específica sobre saúde ou educação em saúde, 

cinco participantes (27,78%) informaram que sim, sendo que dentre os cinco, três 

tinham formação profissional ou pós-graduação na área da saúde (dois técnico-

administrativos e um responsável por aluno, com formação em cursos de psicologia, 

engenharia de segurança do trabalho e técnico de laboratório) e dois membros com 

formação profissional de professor, cuja representação no Consup era de docente e 

como membro do Conselho de Dirigente. Estes docentes informaram que este tema 

foi abordado durante o antigo curso Normal (formação em nível médio para a 

docência na Educação Básica).  

Doze participantes responderam que não estudaram e não tiveram nenhuma 

formação específica sobre saúde ou educação em saúde (66,66%) e um membro 

não soube responder este questionamento, conforme demonstrado na Figura 1 

abaixo. 

Vale ressaltar que saúde é tratada como tema transversal a partir 1997, 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais e que 44,44% dos membros do 

Consup que participaram da pesquisa possuíam a formação acadêmica para 

atuação como professores (4 docentes e 4 membros do Conselho de Dirigentes). 

 
É preciso educar para a saúde levando em conta todos os aspectos 
envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia 
da escola. Por esta razão, a educação para a Saúde será tratada como 
tema transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo 
escolar. (BRASIL, 1997, p.245) 
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Figura 1- Participante que durante a sua formação estudou ou teve alguma formação 
específica sobre saúde ou educação em saúde 

 
Fonte: Própria autora 

 

Com relação do tempo decorrido da admissão como profissional ou como 

estudante na IE, o mesmo variou de 01 ano (responsável por aluno) até 53 anos, no 

caso do membro egresso da escola. Um membro não respondeu este item, 

resumido no Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3- Tempo de vínculo dos participantes com a IE 

Tempo (em anos) Nº participantes % 

1 a 5 anos 3 16,67% 

5 a 9 anos 4 22,22% 

10 a 20 anos 2 11,11% 

Mais de 20 anos 8 44,44% 

Não informado 1 5,56% 

Fonte: Própria autora 

 

5.1.2 Grupo Focal da Unidade A: 

 

Ao todo, nas duas unidades da IE, envolvidas nesta pesquisa, foram 

realizados três GF. Por ocasião do desenvolvimento do projeto de pesquisa, optou-

se pela participação de duas unidades diferentes, tendo em vista a possibilidade de 

que pudessem representar realidades sócio culturais bem diferentes, por conta da 

localização em áreas da cidade bem distintas. Todos os alunos participantes, nas 

duas unidades, eram matriculados na segunda série do ensino médio. 



45 

Para a preparação do GF realizado na unidade A, a pesquisadora e a 

moderadora chegaram na escola por volta das 08h00min, para organizar as 

atividades na sala disponibilizada pela direção da unidade, onde as cadeiras foram 

colocadas em círculo e foi colocado um lanche à disposição dos alunos num canto 

da sala. Na chegada, os estudantes escolheram números aleatórios de 03 a 16, 

marcados em etiquetas, para resguardar seus nomes e sua identificação.  

Conforme relatório da moderadora: “às 10h30min os alunos começaram a 

chegar. Primeiro entram três alunos (meninos do turno da manhã) que foram 

receptivos e já convidados a aproveitar o lanche. Neste momento, foi possível fazer 

uma acolhida e aproximação inicial com os jovens, além de entregar o adesivo com 

o turno e o número aleatório escolhido pelo participante”. Ainda no relatório da 

moderadora - "Logo depois entra uma aluna (menina do turno da noite), que senta 

afastada dos meninos, mas receptiva e logo se aproxima da mesa de lanche. Alguns 

minutos após, chegam mais três alunas (meninas do turno da manhã) descontraídas 

e sorridentes, já colocam as mochilas nas cadeiras e levantam-se em seguida para 

servir um lanche, brincando que na reunião de cima o lanche não estava tão 

apetitoso. Aproveitamos este momento para descontrair um pouco e nos 

mostrarmos receptivas com relação às opiniões dos alunos e tão logo elas 

escolheram seu número. Logo após a chegada das meninas, começamos a recolher 

os termos assinados dos alunos e a pesquisadora responsável reforçou a 

informação sobre a importância destes termos. Eis que entra na sala um aluno 

(menino do turno da tarde) que já pensávamos que não viria, mas chegou sorridente 

e tímido, entregou o termo para a pesquisadora responsável e sentou em uma das 

cadeiras e aguardou nós iniciarmos”. Os alunos do turno da tarde e da noite não 

pareciam conhecer os demais alunos. 

Conforme descrito anteriormente, foram convidados a participar do GF os 

dezesseis representantes de turma do segundo ano do ensino médio, com o 

comparecimento de oito estudantes ao encontro. Seis alunos eram do turno da 

manhã, um do turno da tarde e um aluno do turno da noite.  

Com relação ao turno da manhã, 75% dos alunos convidados compareceram, 

somando seis alunos. Um dos alunos que compareceu não havia sido feito nenhum 

contato pela pesquisadora com ele, pois assumiu na véspera da preparação do GF a 

função de representante de turma, substituindo outro aluno, o que não era de 

conhecimento da mesma. Esse aluno trouxe o TCLE e o Termo de Assentimento 
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assinados (pegou com o aluno que exercia anteriormente essa função). Dois alunos 

desse turno alegaram compromissos e não compareceram. No turno da tarde 

somente um aluno compareceu. Os três alunos que não compareceram tinham 

confirmado a presença, porém mandaram mensagem pelo aplicativo do celular no 

dia do GF, informando que houve um imprevisto e que não poderiam comparecer. 

Com relação ao turno da noite, também somente um aluno compareceu. Dois alunos 

desde o primeiro contato haviam informado a impossibilidade de comparecimento, 

enquanto um aluno não se manifestou (não respondeu a nenhum contato).  

A faixa etária dos participantes variou entre dezesseis anos (dois alunos) até 

dezenove anos (um aluno). Cinco alunos tinham dezessete anos. Com relação ao 

gênero, 50% eram do sexo feminino e 50% do sexo masculino. 

Os estudantes do turno da manhã tiveram seu Conselho de Classe das 

8h00min até às 10h30min, o que pode ter sido um determinante para a maior 

participação relativa no GF, o Conselho do turno da tarde só ocorreria às 13h00min 

e o do turno da noite, somente às 18h00min. 

Às 10h55min iniciou-se o GF com uma apresentação da pesquisadora que 

agradeceu a presença de todos, explicando o objetivo da pesquisa, esclarecendo 

que a proposta era a de uma discussão informal, sem gravação e que os alunos 

seriam identificados pelos números do adesivo entregue e não pelos nomes, 

passando a condução do GF para a moderadora colaboradora da pesquisa. A 

pesquisadora, após esta apresentação, sentou-se em um ponto da sala mais 

distante do grupo, visando minimizar o constrangimento dos estudantes, facilitar o 

trabalho da moderadora e interferir o mínimo possível. A moderadora se apresentou 

como enfermeira indicada pela Secretaria Municipal de Saúde e informou que 

trabalhava com PSE (ela vestia uma camiseta institucional do PSE Carioca) e mais 

uma vez estimulou a participação dos estudantes no GF. 

 

5.1.3 Grupo Focal da Unidade B - Turno da Manhã: 

 

Após decidir a sala onde seria realizado o GF com a direção e o SESOP, as 

carteiras foram organizadas em forma de círculo. Os alunos foram chegando aos 

poucos. Como a captação de participantes foi feita poucas horas antes do início do 

GF, conforme explicado na caracterização do método de pesquisa, não havia 

certeza do número exato de alunos que participariam do mesmo. Segue relato da 
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moderadora complementado pela pesquisadora: “às 10h30min chegou uma aluna da 

tarde, uma das quatro representantes de turma que trouxeram antecipadamente o 

TCLE preenchido, que preferiu vir no contraturno. Ela se apresentou e ficou 

quietinha numa carteira. Logo após chegaram mais quatro meninas, sorridentes e 

bem descontraídas. De repente foram chegando grupos de dois e três alunos, 

quando vimos tínhamos quinze alunos, nos olhando com grande expectativa do que 

seria aquela reunião. Colocamos as carteiras em roda e pedimos que eles se 

aproximassem mais. Os alunos estavam risonhos, mas um pouco apreensivos. 

Convidamos os mesmos para lanchar enquanto os outros alunos não chegavam. 

Eles começaram a se soltar mais, pareciam muito unidos e amigos. Aos poucos eles 

foram lanchando e conversando, o que promoveu um ambiente descontraído entre 

todos os que estavam ali, inclusive com a equipe de pesquisa. Nesse momento, 

passamos as etiquetas com números de treze a trinta e pedimos que cada aluno 

escolhesse um número e colocasse no uniforme de forma visível e repassasse as 

etiquetas para os demais”. 

Devido à quantidade inesperada de alunos (quinze no total) que compareceu 

voluntariamente ao GF, após a captação sugerida pelo SESOP, houve perda de 

alguns detalhes da reunião, conforme descrito pela moderadora: “confesso que pela 

quantidade de alunos que estava ali para participar, eu perdi muitos detalhes, o que 

me prejudicou para elaborar esse diário. Tentarei levantar os pontos principais e o 

que mais foi discutido pelos alunos, mas às vezes todas falavam ao mesmo tempo e 

todos estavam empolgados em participar”. Essa impressão foi a mesma relatada 

pela pesquisadora que teve dificuldade em anotar quem eram os autores das falas. 

Às 10h40min a pesquisadora se apresentou passando a palavra logo em 

seguida para a moderadora que informou ser enfermeira, mestre em enfermagem e 

que realiza pesquisa sobre a saúde na escola e pediu para que eles se sentissem à 

vontade para falar, procurando ser sinceros, garantindo o sigilo e informando que a 

reunião não seria gravada e que eles não seriam identificados. Informou também 

que a intenção era de ajudar a saúde dentro da escola. A moderadora vestia a 

camisa institucional da Secretaria Municipal de Saúde, do PSE Carioca. Para 

descontrair um pouco ela perguntou a eles quantos anos eles achavam que ela tinha 

e todos opinaram. Assim foi descrito pela moderadora: “Nesse momento 

percebemos que era um grupo que ia ser bem participativo”. 
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Com relação ao registro das falas dos participantes, a relatora teve dificuldade 

de anotar quem estava falando, pois várias vezes todos falavam juntos, conforme 

relatado anteriormente, se preocupando mais em não perder as falas propriamente e 

perceber as atitudes e comportamentos dos alunos presentes.  

A faixa etária dos participantes variava entre dezesseis anos (três alunos) até 

dezoito anos (quatro alunos). Oito alunos tinham dezessete anos. O grupo contou 

com a participação de dois homens e treze mulheres. 

 

5.1.4 Grupo Focal da Unidade B - Turno da Tarde: 

 

Após o almoço, por volta da 13h30min, a pesquisadora e a moderadora 

retornaram à sala onde foi realizado o GF da manhã, para aguardar a chegada dos 

alunos do turno da tarde. Novamente as carteiras foram arrumadas em círculo e foi 

disponibilizado um lanche no canto da sala. Da mesma forma que ocorreu no turno 

da manhã, não era conhecido o número exato de alunos que compareceriam ao GF. 

Segue relato da moderadora: “poucos minutos depois da nossa chegada, chegaram 

vários alunos. Eles chegaram e sentaram-se nas carteiras que estavam em círculo e 

explicaram que logo após a reunião conosco teriam um teste. Aos poucos eles foram 

lanchando e comendo chocolate, mas a interação foi bem diferente do que pela 

manhã. Até porque foram apenas nove alunos, sendo apenas dois meninos”. Como 

observação da pesquisadora, destaca-se: “Eles estavam tensos e um pouco 

calados. Pareciam mais sérios e mais maduros que os alunos do turno da manhã, 

apesar de serem simpáticos e educados. Não pareciam ter tanta intimidade entre si”. 

Durante a apresentação inicial da pesquisadora e a da moderadora, eles apenas 

escutavam atentamente, sem se manifestar, até que foi dado início às perguntas 

disparadoras do GF.  

A faixa etária dos participantes variava entre dezesseis anos (um aluno) até 

dezoito anos (seis alunos). Dois alunos tinham dezessete anos. O grupo contou com 

a participação de dois homens e sete mulheres. 
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5.2 Análise de Conteúdo por Categorias Temáticas 

 

Após a coleta dos dados obtidos através da aplicação dos questionários 

semiestrururados com os representantes do Consup e por meio das entrevistas de 

grupo (GF) realizadas com alunos, nas duas diferentes unidades de ensino que 

serviram de campo para o estudo buscou-se compreender o que os representantes 

da IE que participaram da pesquisa consideravam sobre as ações de saúde na 

escola atualmente disponíveis, que problemas de saúde foram referidos e quais as 

principais demandas e necessidades apresentadas. 

A modalidade de exploração dos dados realizada permitiu que as seguintes 

categorias de análise fossem geradas, considerando-se a relação entre os objetivos 

do estudo, as características das perguntas do questionário e daquelas disparadoras 

das discussões, assim como do conteúdo temático das falas dos participantes, nos 

GF: 

 

 

5.2.1 Percepção sobre os serviços de saúde disponíveis na escola; 

5.2.2 Opinião sobre mudanças necessárias no serviço de saúde na escola;  

5.2.3 Principais problemas e demandas gerais em Saúde. 

 

 

 

5.2.1 Percepção sobre os serviços de saúde disponíveis na escola 

 

Com relação ao Consup, o questionário semiestruturado apresentava 

questões relacionadas as ações de saúde que eram percebidas na escola e quando 

questionados se os representantes percebiam tais ações no cotidiano escolar 50% 

dos representantes (nove membros) responderam afirmativamente, enquanto 

44,44% (oito membros) informaram que não percebiam nenhuma ação. Um membro 

não respondeu a esse questionamento. Aqueles que perceberam ações de saúde no 

colégio citaram mais vezes (quatro pessoas) as campanhas de vacinação, referindo 

o setor de Gestão de Pessoas, como o responsável pela maior parte das ações de 

saúde percebidas por esse grupo, embora este tenha a competência definida como 

a de planejamento, execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e 
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desenvolvimento de pessoas (servidores), não atuando diretamente com ações de 

saúde para o corpo discente. O Quadro 4 resume as respostas dos membros do 

Consup sobre as ações de saúde realizadas atualmente na escola. 

 

Quadro 4- Percepção de ações de saúde pelos representantes do Consup 

Função no Consup Tipos de ação de Saúde Quem realiza 

Aluno Trabalhos propostos por 
professores e expostos nos 

corredores 

Professores 

Conselho de Dirigentes Não respondeu Qualidade do servidor 

Conselho de Dirigentes Não respondeu Gestão de Pessoas 

Conselho de Dirigentes Campanhas de esclarecimento 
sobre diversos temas 

Gestão de Pessoas, Pós-
Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura 

Conselho de Dirigentes Campanhas de vacinação, 
atividades multidisciplinares 

Gestão de Pessoas 

Docente Campanhas de vacinação, 
reformas no espaço físico, 

instalação de ar-condicionado nas 
salas, muitos atendimentos de 

emergência aos alunos menores no 
gabinete médico, alguns projetos, 
como o dia do lanche saudável, 

campanha contra pediculose são 
frequentes. 

Gabinete Médico 

Responsável por aluno Ações de vacinação Não respondeu 

Técnico-Administrativo Campanha de vacinação, avaliação 
de pressão arterial 

Gestão de Pessoas 

Técnico-Administrativo Projetos de semanas de saúde, 
que raramente se concretizam, 

devido à dificuldade de se perceber 
que temas transversais são tão 
importantes como o conteúdo 

programático. 

Não respondeu 

Fonte: Própria autora 

 

  

Ao serem questionados se realizam ou se já presenciaram alguma atividade 

de educação em saúde na IE pesquisada, oito participantes do Consup (44,44%) 

informaram que não, enquanto seis pessoas informaram que realizam ou já 

presenciaram as mesmas. Um membro não respondeu a essa questão e três 

representantes responderam que não lembravam.  

As atividades de educação em saúde presenciadas ou realizadas pelos seis 

membros do Consup que responderam afirmativamente seguem descritas no 

Quadro 5 abaixo: 
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Quadro 5- Atividade de educação em saúde percebidas pelo Consup  

Membro Tipo de atividade percebida 

Conselho de 
Dirigente 

Vacinação e outras que não recordo 

Conselho de 
Dirigente 

Palestras 

Conselho de 
Dirigente 

Campanha contra o tabagismo. Palestra sobre uso abusivo de álcool, 
etc. 

Conselho de 
Dirigente 

Não me recordo o nome, mas o setor de Gestão de Pessoas ao menos 
uma vez por ano realiza atividades como campanhas de vacinação, 

atividades multidisciplinares. 

Docente Das que realizava com minha turma, que era um dia da semana de 
fruta no lanche, do lanche saudável, de atendimentos médicos, de 

campanhas contra pediculose. 

Técnico-
administrativo 

Mostras e palestras sobre saúde bucal, sexualidade e obesidade. 
Estamos planejando a Semana da Saúde com os temas acima citados 
e alguns outros como prevenções por vacinas e por conhecimento das 

DST e da AIDS e dos aspectos do alcoolismo e do tabagismo 

Fonte: Própria autora 

  

Outro item questionado foi como o setor de saúde na IE, chamado de 

gabinete médico, participa das ações de saúde na escola, treze membros (72,22%) 

não responderam a esse item. No Quadro 6 abaixo seguem as respostas dos cinco 

membros que responderam ao questionamento: 

 

Quadro 6- Como o setor de saúde participa das ações de saúde na IE? 

Membro Tipo de Atividade Referida 

Aluna O setor de saúde atende aos servidores com relação a 
avaliação burocrática. Portanto, os alunos acabam tendo uma 

estrutura precária de atendimento em caso de emergência. 

Conselho de Dirigentes Não percebo participação do setor. 

Docente Como atua, atendendo e orientando alunos que apresentam 
mal-estar ou sofrem algum tipo de acidente 

Docente Não tenho informações a respeito 

Técnico administrativo Falta muita coisa, médicos, medicamentos de socorro imediato 

Fonte: Própria autora 

 

 Quando questionados como os membros do Consup avaliavam as ações 

desenvolvidas atualmente pelos gabinetes de saúde, nove representantes do 

Consup (50%) avaliaram as ações como parcialmente adequadas, três membros 

consideraram inadequadas, e dois membros classificaram como adequadas. Três 

membros desconhecem as ações e um membro deixou a resposta em branco. 

 Analisando-se prováveis significados no conteúdo das respostas ao 

questionário apresentado aos membros do Consup, identifica-se uma avaliação 

negativa, restrita ou o desconhecimento, considerando-se as ausências de 
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informações, sobre as atividades do setor de saúde ou gabinete médico, na escola. 

Além disso, outros setores da IE foram identificados como responsáveis por ações 

de saúde, inclusive vacinação, campanhas e outras de educação em saúde, 

geralmente relacionadas aos servidores e não ao corpo discente da IE. 

Nos GF, ainda na categoria relacionada à percepção sobre os serviços de 

saúde disponíveis na escola, os estudantes demonstraram, nas falas espontâneas, 

uma preocupação mais evidente com relação aos detalhes do atendimento como 

falta de materiais, medicamentos e com relação a ausência de profissionais em 

todos os turnos e horários. 

 No GF da unidade A a primeira manifestação foi da aluna do turno da noite 

(6n) que reclamou da inexistência do gabinete de saúde nesse turno. Outro aluno 

(9m) informou que no turno dele tem acesso ao gabinete de saúde, mas reclamou 

do atendimento, da falta de profissionais e de remédios. Reclamou também que 

falaram que agora o atendimento era prioritário para professores e funcionários, só 

por último para os alunos. 

A aluna 12m referiu que essa semana teve dor de cabeça e não 

tinha remédio. Ela questionou “Como o gabinete médico não tem 

remédio? ” 

A moderadora estimulou a participação dos alunos, instigando-os a comentar se 

mais alguém já teria usado o serviço de saúde da escola, foram identificadas as 

seguintes falas: 

 

5m - Relatou que já precisou de atendimento para dor de cabeça e 

tinha remédio, deram o remédio e foi tranquilo. 

8m - Falou que usa pouco, mostrando-se pouco participativo no 

GF. 

9m - “Só tem atendimento muito básico, se for complicado 

encaminha para UPA”. Refere que já viu gente ser carregada 

várias vezes, quando cai e quebra alguma coisa, tem que chamar 

ambulância. “É muita gente para ser atendida pelo gabinete de 

saúde”. 

5m - Já viu gente ser atendida, principalmente de urgência. “Dá 

atendimento, mas depois tem que mandar para algum lugar”. 
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10m - Fala que tem convulsão. Reclama que não tem pessoa 

especializada em convulsão. A pessoa que sabia na época de 

convulsão e socorreu um aluno foi a professora de Artes (que 

também tem convulsão). A aluna demonstra preocupação com o 

atendimento: “Uma vez alguém teve convulsão e ligaram para a 

professora ajudar, mas se a professora de Artes não estiver na 

escola, o que aconteceria com ela se fizesse convulsão? ” A 

moderadora pergunta se ela já teve convulsão na escola e ela 

responde que ela mesma nunca teve. Questionada pela 

moderadora por que o gabinete de saúde não foi chamado neste 

episódio, ela respondeu que não sabe por que não chamaram o 

“pessoal do gabinete de saúde”. 

 

Ao priorizar este tema de discussão, a moderadora buscou estimular alguns 

alunos que estavam mais quietos e poucos participativos, com a pergunta: ¨Afinal, o 

gabinete de saúde da escola, funciona ou não funciona? ” A maioria se posiciona 

falando que funciona precariamente, só para atendimento básico. 

 

9m - “O sistema é precário para trabalhar, tudo é superficial, muito 

básico”. 

O aluno descreve a estrutura do gabinete de saúde e compara com o setor do 

SESOP que é muito maior, quase o dobro, segundo ele. Reclama também da forma 

do atendimento, descrito pela moderadora em suas observações: “o aluno se 

manifestou preocupado com a forma de atendimento, relatando que por vezes é 

apenas uma prescrição e nem há conversa, não há diálogo”. Contou que certa vez 

machucou o dedo na Educação Física e foi apenas medicado, sem qualquer 

esclarecimento do que poderia ter causado aquela dor e pontuou que nem sempre 

tem gente para atender ou se tem, pode ter fila de espera para atender, seja pela 

demanda do atendimento no dia, seja pelo atraso no atendimento “o cara chega fora 

do horário e quando chega tem alguma fila esperando atendimento”  

A moderadora tentou sugerir que a escola não seria um hospital, que não tem 

como ter atendimento mais grave, oxigênio e outras coisas deste nível. Destaca-se 

do relatório da moderadora: “Nesse momento senti necessidade de tentar explicar o 

amparo tecnológico e estrutura física para atendimentos mais graves e a 
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necessidade de ser chamado outro serviço. Os discursos curativistas estavam 

extrapolando e se repetindo, por trazerem muitos pontos na lógica curativistas do 

atendimento”. 

A moderadora segue perguntando se o gabinete médico vê a alimentação e a 

resposta é não (em coro). 

9m - “Tem um abismo entre várias coisas na escola: professor de 

Biologia e cantina, departamento médico e professor”. 

Pergunta se na aula de Educação Física é conversado sobre alimentação e 

novamente a resposta foi não (em coro e com risos). 

6n - “Terceiro turno não tem nem Educação Física”. 

Moderadora pergunta se junto com a Biologia tem alguém do gabinete de 

saúde lá dentro, na aula, que fala sobre a saúde:  

Resposta em coro: “não”! 

12m - “Biologia fala de anatomia, raramente fala de doença”. 

6n - “A professora de Biologia é ótima, fala das doenças também. 

Começa a falar dos sistemas e depois fala de doenças”. 

A moderadora questiona sobre, além da parte do atendimento, se eles 

percebem algo de informação de saúde, educação em saúde, mudando o discurso 

para a temática da promoção da saúde.  

10m - “Só o professor de Biologia que dá a matéria”. 

Vários alunos falam ao mesmo tempo, voltando a falar do atendimento do 

gabinete de saúde e de doenças. 

Na reunião do GF na unidade A, observou-se uma percepção predominante, 

bastante medicalizada e curativista, no modo de apresentarem-se as críticas às 

ações desenvolvidas pelo setor de saúde na escola, identificando-se também 

insatisfação com relação à falta de componentes estruturais (material, 

medicamentos e recursos profissionais com habilidades limitadas, na visão do 

estudante). A maioria dos alunos percebe o gabinete de saúde da escola como muito 

precário, atendendo só os primeiros socorros e muito básico. Queixas como falta de 

remédios e de profissionais também foram muito relatadas, além da falta de 

comunicação entre os setores de saúde e direção.  
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A seguir, apresentam-se outras importantes respostas dos alunos ao serem 

questionados “O que vocês acham do gabinete de saúde? ” 

10m - "Acho que só funciona para atendimentos de emergência. 

Esse espaço poderia ter uma melhor utilização (psicólogos ou 

pessoas que tratassem de assuntos que são deixados de lado 

como gravidez e abortamento, etc". 

6n - "Deficiente e precário. No caso do 3º turno, inexistente. Não 

temos funcionários para poder abrir o gabinete no nosso turno. 

Temos de nos direcionar a outro setor para remédios, uma medida 

que inclusive foi recentemente proibida, pois o outro setor não 

possui autorização para distribuir medicamentos". 

8m - "Atendimento básico, com pouca explicação e com falta de 

recursos básicos para realizar atendimento. Ausência de médicos e 

pouca comunicação com os outros setores do colégio". 

5m - "É uma estrutura precária, onde nem sempre funciona por 

falta de médicos e profissionais de saúde, além de parecer uma 

parte independente da área escolar pela falta de comunicação 

entre o gabinete e a direção". 

9m - "É um serviço de primeiros socorros eficiente no nível básico, 

mas desorganizado, com uma estrutura fraca, o que prejudica". 

13t - "O gabinete é o mínimo que se espera, pois só atende casos 

mais comuns como febres, dores de cabeça e lesões corporais, a 

disponibilidade de um horário é um problema com uma solução 

simples, mas existem casos pontuais mais difíceis". 

7m - "Não utilizo muito o gabinete médico da escola e apesar de 

saber que tinham limitações, após esta conversa percebi que o 

sistema é muito mais precário do que eu havia imaginado. Há uma 

grande falha na comunicação e reprodução de informações aos 

alunos". 

12m - "Eu acho que o gabinete está ali para resolver problemas 

simples, afinal um ambiente escolar não é o mesmo que um 

ambiente hospitalar, mas poderiam haver melhorias para os casos 
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de emergências que as vezes são eventos únicos e que não 

acontecem com frequência". 

 

Nos GF da unidade B. os alunos da unidade no período da manhã também 

relacionaram as ações do serviço de saúde disponível na escola ao atendimento 

realizado pelo mesmo. Quando questionados sobre o que achavam do gabinete de 

saúde na escola, todos falaram ao mesmo tempo, trazendo limites para os registros 

no relatório da pesquisadora sobre a atividade. Alguns falaram que era bom, outros 

falaram que é bem ruim, que só tinha dipirona ou que só colocavam gelo, outros 

disseram que servia para eles descansarem e matar aula (muitos risos...) ¨é o 

cantinho da soneca” (mais risos...)"qualquer coisa eles mandam a gente para casa”. 

Para tentar organizar o GF, já que o mesmo era composto por quinze 

participantes, a moderadora pediu para tentarem fazer um “resumão rápido” do que 

eles achavam do gabinete de saúde da escola: 

 

Todos falam juntos novamente.... 

Alguém falou: "Péssimo". 

14m - “Eles te tratam bem, mas não tem estrutura”. 

13m - “As vezes são até grossos com você”. 

Alguém retrucou que discordava, que achava que havia falta de 

recursos mesmo. 

13m - “Era em um lugar bonitinho, o teto caiu e agora está numa 

sala pequena, sem espaço". 

 

A moderadora tenta novamente organizar melhor as discussões no GF: 

“Vocês já precisaram de atendimento do pessoal da saúde no colégio? Levanta a 

mão quem já precisou”. Apenas uma pessoa não levantou a mão e foi justamente a 

aluna que menos participou. “Então vamos fazer uma rodada rápida do motivo que 

levou vocês ao gabinete de saúde e o que vocês acharam do atendimento”, sugeriu 

a moderadora. 

Segue relato da moderadora complementado pela relatora: “Os principais 

motivos citados foram: cefaleia, enxaqueca, cólicas menstruais, uma ou outra 

fratura, escoriação, desmaio, enjoo, ansiedade por conta das provas (testes), 

principalmente de Matemática e Física. E sobre o atendimento, de um modo geral, 
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foi classificado como bom, os profissionais de saúde foram considerados atenciosos 

pela maioria, porém, reclamam da falta de estrutura e de remédios (tem pouco, 

praticamente só dipirona), enfatizam que muitas vezes, os medicamentos são 

comprados pelos próprios profissionais do gabinete médico, uma aluna refere que 

não entende como não tem medicamento e o porquê da escola não se programar 

para isso e que as vezes eles trazem medicamentos de casa”. A moderadora 

aproveita para falar sobre o perigo da automedicação. Um aluno destaca que é 

alérgico a dipirona e que esta informação se encontra na ficha dele, alguns alunos 

acham que não têm ficha médica e discutem se as mesmas existem ou não. A 

maioria diz que há ficha, mas que "nem sempre ela é pesquisada pelo atendente" e 

"não é o primeiro procedimento, olhar a ficha”. Uma aluna elogia o atendimento, fala 

que teve um problema e que o médico da escola deu um laudo mandando fazer uma 

cirurgia e que salvou a vida dela. 

A discussão voltou a ficar conturbada, pois todos falavam ao mesmo tempo. A 

moderadora voltou a roda, continuando a perguntar sobre motivo de atendimento no 

gabinete médico e o que achou. Um aluno falou que foi várias vezes. Outro aluno 

reclamou que alguns profissionais eram grosseiros, “dependendo da pessoa que 

atende, acha que você está só de brincadeira para ir embora e fica de grosseria 

contigo”, o que foi defendido pelo aluno com a etiqueta 14m: “Acontece porque 

muitas pessoas realmente enrolam”. Outro aluno retrucou: “Mas está errado tratar 

assim”. 

A falta de profissionais para atendimento em alguns horários como aos 

sábados e no horário de almoço também foi apresentado como motivo de 

insatisfação, o que foi complementado por outra aluna que disse que funciona aos 

sábados, mas “que é bem fraquinho, não é médico que fica aos sábados”. Assim 

como na unidade A os alunos reclamaram que foram informados que o atendimento 

era prioritário agora para professores e funcionários e que abriam exceção para 

deixarem eles serem atendidos. A moderadora questionou desde quando havia essa 

prioridade no atendimento e eles responderam que tem uns dois anos, desde 2013, 

quando estavam na nona série. Alguns alunos desconheciam essa informação.  

Outra reclamação do grupo se referiu à estrutura física atual do gabinete de 

saúde. Foi relatado que o gabinete de saúde era bonito e com uma boa estrutura, 

mas que está em obra há mais de um ano. No momento estão instalados em uma 

sala escura e sem janela. Os alunos reclamaram muito da estrutura do espaço 
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disponibilizado como provisório. A discussão novamente ficava conturbada, pois 

todos falavam ao mesmo tempo. A moderadora voltou ao tema e perguntou se eles 

recebem algum tipo de informação sobre saúde. “Como vocês aprendem saúde? ” 

Todos responderam ao mesmo tempo: “Não aprendemos" (risos). 

Depois, um aluno respondeu que a professora de Biologia fala, mas não fala 

sobre saúde. “A aula de Biologia é superficial, dá mais é fisiologia”. 

Após pensarem um pouco explicaram que havia cartazes espalhados na 

unidade que falavam sobre saúde. Eles pontuaram também uma ação que acontece 

esporadicamente só para as meninas, com parceria do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 

Na reunião do GF na unidade B turno da manhã, houve dificuldade da 

pesquisadora em registrar quem eram ou autores das falas devido a quantidade de 

alunos presentes. Foi priorizado o registro das mesmas e a observação das atitudes 

do grupo. As discussões sobre as ações relacionadas a promoção da saúde também 

só surgiram após o estímulo da moderadora, o que será relatado posteriormente. 

Com relação ao atendimento do gabinete de saúde da escola não houve 

unanimidade. Alguns elogiaram o atendimento dos profissionais outros reclamaram 

do mesmo. A falta de estrutura e de medicamentos além da prioridade de 

atendimento para professores e funcionários foi objeto de crítica.  

A seguir, apresentam-se outras importantes respostas dos alunos ao serem 

questionados “O que vocês acham do gabinete de saúde atual da escola? ” Como 

nas falas dos participantes do GF da unidade A, houve muitas críticas sobre 

estrutura, condições e recursos disponíveis no setor de saúde da escola, referido 

como gabinete de saúde, além de terem sido citados alguns pontos negativos sobre 

a relação de profissionais do setor e os estudantes que buscam atendimento. 

15m - "Nunca fui ao gabinete de saúde, porém acompanhei uma 

amiga e a medicação que há lá é precária". 

27m - "Falta estrutura, tanto no local como nas demais coisas, 

como o caso dos remédios que são provenientes do dinheiro dos 

médicos e técnicos e são escassos". 

23m - "O gabinete de saúde não é bem estruturado, não possui 

pessoas capacitadas para o atendimento, embora eu tenha sido 
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bem recebida, fui atendida por pessoas que deveriam ter uma 

instrução melhor para atender os alunos". 

24m - "Não tem estrutura suficiente para atender”. 

Diferentemente do que se observou no GF da unidade A, na experiência 

análoga da unidade B turno da manhã, houve melhor valorização das ações do 

gabinete de saúde, assim como de seus profissionais, embora certos aspectos 

positivos sobre ambiente ou recursos humanos, sejam apresentados ao mesmo 

tempo em que se demonstram muitas situações como inadequadas. Nos grupos 

focais não houve uma inclusão específica de motivação para discussão sobre corpo 

técnico do gabinete de saúde. Entretanto, na unidade B, alguns elogios aos 

profissionais tenham sido evidenciados. 

 

16m - "Eu acho o gabinete um lugar superimportante para a escola, 

porém não possui muitos recursos para atender as diversas 

necessidades dos estudantes. As enfermeiras sempre foram 

atenciosas". 

14m - "O gabinete de saúde e seus funcionários atendem bem os 

alunos. O que se percebe é a falta de recursos para que ocorra 

esse atendimento. Muito alunos utilizam o gabinete como forma de 

se refugiar de alguma aula que não queira assistir". 

13m - "No momento a infraestrutura não consegue dar o auxílio 

necessário, faltam remédios para os alunos. O atendimento é bom, 

mas com relação a medicação deixa muito a desejar". 

26m - "O gabinete é um local confortável, com pessoas 

capacitadas, porém, em minha opinião possuem aspectos físicos 

falhos, como a falta de medicação". 

18m - “Os profissionais são bons, mas falta recurso. O espaço 

também é bem ruim”. 

28m - "Despreparado, pouco acessível. Para recorrer apenas em 

casos de machucados ou dores não muito grave". 

21m - "Precisa de mais estrutura. Remédios, profissionais e diálogo 

com alunos". 
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20m - "O gabinete de saúde atual está há um ano com condições 

de improvisação (agora é uma antiga sala de vídeo) como também 

sem ampla medicação e profissionais". 

17m - "O atendimento é solícito, porém não tem medicamentos 

suficientes e não apresenta nenhuma proposta de prevenção ou 

informação de saúde em geral". 

22m - "Sem medicamentos adequados e profissionais 

especializados. No entanto, o espaço e equipamentos (maca) são 

relativamente bons". 

19m - "Não tem estrutura para receber alunos e professores. Tem 

bons profissionais, mas não tem equipamentos necessários". 

 

Nos dois GF até agora analisados, os conteúdos das falas estão direcionados 

quase especificamente para uma visão de competências do setor de saúde na 

escola, assim como de seus profissionais, centradas numa expectativa de 

atendimento médico, medicamentos, recursos materiais, cuidados nas emergências, 

entre outros. Este seria um significado que resume um núcleo de sentido sobre 

como os estudantes entendem que seja o papel da equipe de saúde que atua na 

escola. Embora tenham surgido comentários, alguns positivos, sobre a relação dos 

profissionais de saúde da escola com os alunos, apenas na fala de 21m ("Precisa de 

mais estrutura. Remédios, profissionais e diálogo com alunos"), observa-se um 

aspecto de percepção um pouco mais amplo, se identificarmos na demanda por 

diálogo com os alunos, um marcador da compreensão sobre o estudante como 

sujeito importante na determinação das suas condições de saúde, o qual precisa ser 

ouvido e considerado pelo serviço de saúde implantado na escola. 

Os alunos da unidade B, que participaram do GF no período da tarde tinham 

uma atitude aparentemente mais contida e mais concentrada do que os alunos do 

turno da manhã, porém ao serem questionados sobre as ações de saúde realizadas 

atualmente pelos serviços de saúde disponíveis no colégio, novamente a percepção 

foi relacionada ao atendimento realizado pelo gabinete de saúde. A moderadora 

após se apresentar perguntou aos alunos o que eles achavam do gabinete de saúde 

da escola, ouviu respostas tais como. 
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31t “Do posto médico? ” (Risos) ”falam que é só para os 

funcionários e que os alunos só podem usar para emergência”. 

A moderadora perguntou então, quem já usou e todos levantam a mão, 

exceto a aluna 35t. Em seguida, os motiva com a pergunta sobre qual teria sido o 

motivo que os levaram a usar e o que acharam do atendimento, seguindo-se 

respostas que foram consolidadas no relatório da pesquisadora, complementado por 

observações posteriores da moderadora: 

38t -. Relata que passou mal na Educação Física, “mandaram eu 

deitar que ia passar”. Refere que ficou incomodada porque o 

ambiente é muito fechado, ela queria sair de lá, mas não deixavam. 

Ficou lá quase uma hora em repouso. "Poderia melhorar o 

atendimento e ter mais materiais". 

31t -. Já usou o gabinete médico. “Apesar da falta de recursos, o 

atendimento é excelente e os profissionais bastante atenciosos”. 

37t.- Contou ter usado por “cólica e curativos. Foi atendida sem 

problemas”. 

30t - Foi quatro vezes, uma vez foi problema com a unha, outra vez 

desmaiou e ficou em observação, por dor de cabeça e por dor de 

barriga. “O atendimento foi tranquilo. Perguntaram se tinha alergia 

antes de dar o remédio e este tipo de coisa”. 

29t.- Não sabe quantas vezes foi. “Quando teve dor de cabeça, 

perguntaram se tinha alergia, quando torceu o pé, fizeram gelo. 

Quando é algo mais sério ligam para o responsável. Queria ir 

embora, pois o ambiente (lugar) é ruim, se sente preso lá”. 

38t - Teve dor de cabeça. Foi bem atendida. “Perguntaram se 

estava bem”. 

32t - Enxaqueca, tomou remédio, “foi normal. Foi um atendimento 

adequado. O gabinete de saúde é útil no sentido medicamentoso, 

mas falta atenção para com os alunos”. 

34t - "Atendimento que não satisfaz e não é acessível a todos, 

devido à distância e outros motivos". 

35t.- Nunca usou. Mas “acha que o gabinete de saúde é escuro, os 

alunos não se sentem muito confortáveis nele”. 
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36t.- “Foi no antigo posto era bonitinho, mais claro, porém caiu o 

teto. Este de agora é muito escuro (janelas são pintadas) ”. Foi 

bem atendido, mas reclama da dificuldade de chegar quando 

torceu o pé teve que ir andando. 

27t.- Fala que o gabinete é bom, o problema é o ambiente que não 

é acolhedor. “Falta material, tipo copo para dar remédio”. 

36t - “Acha que poderiam oferecer mais coisas para os estudantes 

se estivesse no posto antigo, que era maior, com mais recursos”. 

37t.- “Já fizeram campanhas de vacinação, nunca mais teve nada”, 

mas acha que é importante. “O gabinete de saúde dá um bom 

atendimento na medida do possível; muitas coisas devem melhorar 

ainda”. 

30t - “Vacinação tipo caxumba, o primeiro ano fez porque teve 

alguns casos”. O gabinete possui uma boa estrutura, porém, por 

vezes há falta de material ou atenção para com os alunos. “A 

relação entre os funcionários com os alunos é pouco próxima”. 

 

 Na dinâmica vivenciada neste GF, os estudantes falavam em ordem, 

aguardando a sua vez. Após todos relatarem o tipo de contato que tiveram com o 

gabinete de saúde houve silêncio e a moderadora aproveitou para questionar o que 

eles achavam que poderia melhorar, sugestões que serão discutidas posteriormente. 

 Na reunião do GF na unidade B, turno da tarde, a moderadora teve que 

estimular os alunos para que eles participassem. Pareciam muito educados, 

contidos, embora inicialmente desconfortáveis. Aos poucos eles foram ficando mais 

relaxados e participantes. As discussões sobre as ações relacionadas à promoção 

da saúde surgiram mais espontaneamente conforme será visto. Com relação ao 

atendimento do gabinete de saúde da escola, a maioria pareceu ter achado 

satisfatório. A falta de estrutura além da prioridade de atendimento para professores 

e funcionários foi objeto de crítica.  

A descrição das ações de saúde realizadas atualmente na escola, pela visão 

dos alunos participantes dos GF apresentou-se muito focada e relacionada ao 

atendimento de primeiros socorros dos gabinetes de saúde das unidades, 

disponibilidade de medicamentos para uso em casos de alívio de sintomas, entre 

outros aspectos de uma concepção de atribuição para a equipe de saúde na escola, 
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completamente medicalizada tanto no aspecto da qualidade do atendimento dos 

profissionais como de recursos materiais necessários para a realização dos 

mesmos. Muito raras foram as referências sobre elementos de promoção de saúde 

na escola e mesmo sobre procedimentos ou intervenções preventivas. 

Considerando-se as diretrizes e recomendações do PSE, a partir da 

publicação do Decreto Presidencial nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007, quando 

foram atualizadas as recomendações para o Programa Saúde Escolar (PSE) no 

país, visando a articulação permanente entre políticas de educação e saúde, 

envolvendo Equipes de Saúde da Família, com ênfase em ações de promoção e 

vigilância em saúde, toda a caracterização do serviço de saúde na IE pesquisada, 

assim como o perfil de críticas apresentadas, representam o que nos sugere um 

distanciamento conceitual e operacional das propostas da política pública atual 

(Brasil, 2007). 

 

5.2.2 Opinião sobre mudanças necessárias no serviço de saúde na escola 

 

Como as ações de saúde organizadas na escola relacionada ao presente 

estudo possuem uma delimitação objetiva e alocação de recursos nos chamados 

gabinetes de saúde das unidades escolares, definiu-se que os mesmos representam 

um serviço de saúde já implantado e que um dos objetivos dessa pesquisa deveria 

concentrar-se no levantamento da situação atual de implantação, através de 

informações coletadas tanto no colegiado institucional representativo (Consup), 

quanto a partir da opinião de usuários, os estudantes da IE.  

As sugestões sobre mudanças necessárias para a melhoria dos serviços 

prestados, ainda na perspectiva desses representantes dos usuários, em relação à 

atual implantação, serão também apresentadas, como uma categoria diferenciada 

de análise. 

Antes de demonstrarem-se as opiniões sobre como o serviço de saúde na 

escola poderia melhor atuar, entendeu-se que seria importante saber se ao menos 

os representantes do Consup conheciam propostas e diretrizes do PSE, neste caso 

compreendido como um padrão de qualidade definido por uma política pública. A 

partir das respostas do questionário semiestruturado, identificou-se que membros do 

Consup desconheciam o PSE e suas diretrizes.  
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Dos dezoitos membros participantes da pesquisa, somente dois membros 

(11,11%) já ouviram falar do PSE (um aluno e um representante do Conselho de 

Dirigentes). Ambos referiram que apenas conhecem o nome, porém desconheciam 

outras informações sobre o mesmo. Todos os participantes demonstraram, através 

de suas respostas, acreditar que as ações de saúde na escola podem contribuir para 

que os estudantes façam opções por hábitos de vida mais saudáveis. Abaixo segue 

o Quadro 7, com ações de saúde sugeridas para despertar hábitos de vida 

saudáveis, apresentadas pelos participantes do Consup. 

  

Quadro 7- Ações de saúde sugeridas pelo Consup 

" Palestras e atividades desenvolvidas para discutir o tema". 

"Ações como o dia da escovação, dia da nutrição, pesquisa com as crianças sobre vírus e 
bactérias". 

"Educação sexual, alimentação saudável". 

"Colocar alimentação em pauta e como prioridade para os alunos, temos pouco debate sobre 
isso, uma péssima cantina e a merenda do colégio podia ser discutida com os alunos". 

"Poderiam começar com a situação das cantinas e da alimentação escolar como um todo. Se 
há alimentação de qualidade e saudável na escola, não há necessidade de cantinas ou de 

aluno sair para comprar comida". 

"Palestras, minicursos". 

"Atividades multidisciplinares envolvendo o serviço de saúde e as equipes de educação física e 
ciências biológicas, por exemplo". 

"Higiene pessoal". 

"Uso da merenda escolar como momento de atividade pedagógica; Atividades pedagógicas 
envolvendo alimentação saudável, práticas físicas; palestras; seminários, etc." 

"Mudar o cardápio do que é vendido na cantina, realizar projetos com a equipe de educação 
física, promover atividades com as famílias (palestras, atividades realizadas pelos alunos, 

como receitas, experiências, etc)". 

"É necessário que a escola planeje palestras direcionadas aos estudantes e palestras 
direcionadas aos pais/responsáveis". 

Fonte: Própria autora 

 

Apesar do desconhecimento sobre o PSE relatado anteriormente, quando 

questionados sobre se acreditam que as ações de saúde na escola podem contribuir 

para que os estudantes façam opções por hábitos de vida mais saudáveis, todos os 

membros do Consup responderam afirmativamente, demonstrando que os mesmos 

concordam com a importância da utilização da escola como local de promoção de 

saúde. A maioria das ações sugeridas foi relacionada à alimentação saudável. 

Higiene pessoal, saúde bucal e educação sexual também foram citadas e as 

mesmas estão em conformidade com as ações de saúde previstas no âmbito do 

PSE. A multidisciplinaridade foi citada apenas por um representante.  
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Na pergunta sobre quem poderia realizar as ações acima, cujas respostas 

poderiam ter mais de uma escolha, os professores foram os mais citados (treze 

respostas), seguidos pelos médicos (onze respostas), enfermeiros (nove respostas), 

qualquer profissional de saúde (dez respostas) e qualquer profissional treinado (oito 

respostas). Alguns representantes sugeriram algumas mudanças na atuação do 

setor de saúde quando questionados que ações eles acham que o setor de saúde 

poderia realizar conforme descrito nos Quadro 8 abaixo.  

 
Quadro 8- Sugestões dos membros do Consup sobre ações dos setores de saúde 

Membro Sugestões 

Técnico administrativo “Os setores de saúde deveriam participar de projetos de prevenção, 
tratando temas transversais com o apoio dos/as demais 

servidores/as docentes e técnicos/as. Palestras, conversas com 
estudantes, tomando conhecimento dos assuntos abordados em 

certas disciplinas para apoiar com palestras, filmes, discussões. Em 
reuniões com responsáveis sobre assuntos de sexualidade, gênero, 

alimentação, saúde ocular e bucal, hábitos de dormir e lazer”. 

Técnico administrativo “Dar palestras”. 

Responsável por aluno “Com palestras para as crianças sobre o tema”. 

Responsável por aluno “Campanhas de esclarecimentos”. 

Responsável por aluno “Oferecendo apoio e suporte”. 

Aluna “Campanha de conscientização e difusão de informações 
pertinentes no âmbito de prevenção”. 

Aluna “Com a dinamização dos debates para as salas de aula”. 

Aluna “Acho que o setor de saúde deveria atender a todos os ligados 
diretamente ao XXXX (alunos, técnicos e professores) ”. 

Docente “Uso da merenda escolar como momento de atividade pedagógica, 
atividades pedagógicas envolvendo alimentação saudável, práticas 

físicas, palestras, seminários, etc.”. 

Docente “Campanhas e materiais de orientação e prevenção à saúde. ” 

Docente “Antes de implementar quaisquer ações, o setor de saúde precisaria 
se apresentar à comunidade escolar para falar a respeito do projeto 

da equipe”. 

Docente “Participando do planejamento de grandes ações, atuando junto a 
chefias de departamento e direções¨. 

Conselho de Dirigentes “Palestras, minicursos, visitas as salas de aula. ” 

Conselho de Dirigentes “Entrevistando estudantes e servidores”. 

Conselho de Dirigentes “Acredito que primeiramente devem ser construídos projetos e 
posteriormente a forma de participação”. 

Fonte: Própria autora 

 

Nas sugestões acima surgiram referências sobre elementos como a saúde 

como tema transversal conforme preconizado pelo PCN e a intersetorialidade entre 

os diversos setores da escola, conforme os objetivos do PSE. A participação da 

comunidade acadêmica foi percebida como importante nas tomadas de decisões 
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antes de se propor alguma ação. Em relação a sugestões dos membros do Consup 

sobre como deveria ser a atuação dos professores, visando ações de saúde na 

escola, destacam-se: participando junto com os profissionais da área de saúde, 

planejando atividades interdisciplinares, contribuir e participar das ações e 

campanhas, engajando-se em projetos e atividades, com realização de projetos 

principalmente no 1º segmento, em que o tema saúde fosse abordado em seus 

diferentes aspectos e a partir de temas transversais em sua disciplina. 

Ao serem perguntados quais ações de saúde na escola, relacionadas ao 

PSE, os representantes do Consup achavam que a escola deveria participar mais 

ativamente, a promoção da alimentação saudável foi a que mais se destacou, 

seguida de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva. A prevenção e 

redução do consumo do álcool, fumo e drogas ilícitas e prevenção de acidentes e 

violências empataram em terceiro lugar. Logo após vieram exames médicos na 

admissão na escola (peso, altura, pressão arterial) e campanhas de vacinação. Seis 

membros não enumeraram o questionamento e, assim, suas respostas foram 

desconsideradas. 

Alguns representantes optaram por fazer observações complementares, em 

pergunta aberta do questionário, consideradas no Quadro 9, a seguir, no qual 

observamos indicadores de uma compreensão sobre saúde mais abrangente do que 

aquelas especificamente relacionadas ao atendimento nos gabinetes de saúde, 

assim como o de um papel mais representativo da escola na promoção de saúde em 

geral e, em particular, dos estudantes. 

 

Quadro 9- Observação complementar do Consup sobre algo que não foi abordado 

“Saúde dental”. 

“As crianças poderiam fazer passeios em lugares de forma prazerosa, fora da escola, aprender 
sobre saúde”. 

“O compromisso com a educação sexual é quase nulo e deve ser repensado. Presenciei quatro 
alunas que engravidaram e três delas desistiram do colégio. O atendimento psicológico do 
colégio também apresenta problemáticas e não acolhe muitos alunos, deixando vários com 

medo de contar com ele, por se limitar apenas ao ambiente do setor SESOP, algumas 
questões poderiam ser debatidas por toda comunidade escolar. O número elevado de 

desistências no ensino médio, por exemplo, é uma questão de saúde também”. 

“Não basta fazer campanhas e promover ações educativas, é necessário subsídio para isso ser 
posto em prática e a assistência estudantil tem papel fundamental nesse processo”. 

“Disponibilizando momento para tratar temas transversais, participando de projetos, 
necessárias de mostras, de visitas, recebendo de profissionais de saúde qualificados para as 

informações”. 

Fonte: Própria autora. 
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A partir das discussões e respostas dos GF, relacionadas às sugestões sobre 

mudanças necessárias no serviço de saúde na escola, as ações sugeridas foram 

geralmente relacionadas à melhoria do atendimento de emergência. Na unidade A, 

dos oito alunos participantes somente um aluno sugeriu a utilização do mesmo para 

ações além da visão medicalizada e curativista:  

 

10m - “Acho que só funciona para atendimentos emergenciais. 

Esse espaço poderia ter uma melhor utilização (psicólogos ou 

pessoas que tratassem de assuntos que são deixados de lado 

como gravidez e abortamento, etc.) ”. 

 

O mesmo ocorreu na unidade B, turno da manhã, quando somente um aluno 

fez referência a uma proposta preventiva e de promoção a saúde: 

 

17m - "O atendimento é solícito, porém não tem medicamentos 

suficientes e não apresenta nenhuma proposta de prevenção ou 

informação de saúde". 

 

No turno da tarde um aluno citou achar importante a realização de 

campanhas de vacinação e outro fez uma sugestão genérica, sem especificar que 

tipo de atividades desejaria, o que poderia ter sido melhor explorado no GF, tendo 

em vista ter sido uma expressão rara de referência não medicalizada:  

 

37t - "Já fizeram campanhas de vacinação, nunca mais teve nada e 

acho que é importante”. 

36t - Sugere que o gabinete poderia oferecer mais atividades para 

os alunos, porém não especificou qual atividade. 

 

Com a motivação específica de uma questão sobre o que os alunos achavam 

que poderia melhorar na IE, em relação à saúde na escola, o primeiro a falar na 

unidade A foi o aluno 9m, que pontuou a necessidade de investimento na 

comunicação: 

9m - “Para começar, perceber que tem problema, exemplo: 

percebeu que não tem remédio, aí consegue o remédio”. 
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13t - “Igual no turno da noite, os alunos estavam sem lanche, eles 

(a direção) não sabiam e depois que souberam (os alunos foram 

reclamar) resolveram o problema do lanche”. 

 

Em dado momento do GF da unidade A alunos passaram a discutir se havia 

ou não nutricionista na escola. A moderadora procurou retornar ao foco e pergunta: 

"Alguma proposta de como fazer a educação em saúde? O que a saúde poderia 

conversar? ” 

 

6n - “Campanha de conscientização no auditório ou passar em 

turma em turma”. 

5m - “Não adianta, vão falar: já sei”. 

 

Em seguida, a moderadora, então, perguntou: “Como vocês gostariam de 

receber informações sobre saúde? ” 

9m - “Panfleto nunca, vira guerra de panfleto”. 

7m - “Conversa como essa”. 

13t - “Não adianta ser forçado. Quem faz errado não vai nas 

palestras”. 

12m - “Envolver professores seria mais fácil, desconhecido falar é 

mais difícil". 

6n - “Poderia ter uma semana de conscientização, começaria com 

os professores falando e depois, debates”. 

 

Nas falas acima observamos várias críticas relacionadas a forma de 

divulgação tradicional de informações, como distribuição de panfletos e palestras. 

Os professores aqui também são citados como possíveis divulgadores das 

informações, da mesma forma que ocorreu com os membros do Consup, relatado 

acima. 

Ainda na unidade A a moderadora fez uma intervenção motivadora com a 

questão: “O que podemos melhorar? Por prioridade…”. Houve uma resposta 

aparentemente isolada de um participante, mas esta resposta também nos sugere 

uma preocupação cidadã com a utilização de recursos públicos, o que parece ser 

positivo para a análise, como um indicador de compromisso social desse estudante. 
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9m - “Livro de respeito ao material público”. 

A moderadora não procurou esclarecer melhor o significado da resposta 

anterior, voltando a perguntar o que poderia melhorar em saúde na escola. 

 

12m - “Um caminho diferente. Não se presta atenção quando tem 

palestra, quer é perder aula, tem que procurar outro jeito para ter 

atenção dos alunos”. 

 

Houve insistência, no retorno ao tema proposto: “Como vocês acham que se 

deve falar? ”perguntou a moderadora. 

 

13t - “Um jeito diferente, tipo sarau cultural. Podia ser aproveitado o 

horário de troca de turno (entre meio dia e uma hora), um bom 

projeto pensado…num lugar em que todo mundo passa, não no 

auditório”. 

10m - “Seria uma ação de todos juntos: direção, grêmio, saúde, 

todos juntos”. 

9m - “Teatro também, tem o grupo fazendo arte da escola que 

poderia ser usado, acho que topariam”. 

 

A integração entre os profissionais da saúde e da educação com a 

comunidade escolar é um dos objetivos do PSE (BRASIL, 2009) e observamos na 

fala do aluno 10m a percepção da necessidade de integrar vários setores para 

realizar ações de saúde. As etapas para a operacionalização de projetos de 

promoção da saúde na escola sugeridas pelo PSE implicam em, após identificado o 

problema, na “organização do trabalho dos indivíduos, grupos e dos serviços” 

(BRASIL, 2009), sendo importante que o trabalho seja desenvolvido de forma 

intersetorial, organização essa citada nas falas acima como no Quadro 10, onde 

sugerem a participação de grupos de teatro formado pela comunidade acadêmica, 

grêmio etc. 

Para finalizar o GF da unidade A (iniciado às 10h55min e encerrado as 

12h00min, tendo a duração de 01h05min.) a moderadora pediu para os participantes 

descrevessem "como o colégio poderia melhorar na comunicação com os 
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estudantes sobre informação em saúde e quem melhor pode fazer essa tarefa”. As 

respostas estão resumidas no Quadro 10. 

 

Quadro 10- Sugestão sobre comunicação em saúde, GF da unidade A 

10m - “Integrando a direção, professores, grêmio estudantil e gabinete de saúde, teríamos que tratar 
com todos os alunos os temas de saúde, mobilizando na sala de aula e preparando feiras ou 

atividades interativas com todos da unidade escolar”. 

06n - “Seminários e conversas com os alunos sobre os temas da questão. Seria interessante ter uma 
semana de conscientização sobre os assuntos, com uma “parceria” entre a direção, o gabinete 

médico e os professores (biologia, química, sociologia e filosofia). Quem sabe trazer pessoas que tem 
ou tiveram experiências com algum dos assuntos. Eventos, também mensais sobre os mesmos, mas 

sempre com os cuidados de não constranger os alunos (afinal, DST é complicado para nós, em 
maioria), sempre sendo paciente e cuidadoso”. 

08m - “Melhorar a comunicação (interação) entre as estruturas do colégio, realizar projetos para 
conscientizar os alunos, a direção do colégio poderia participar e procurar os problemas que existem 

nesta área”. 

05m - “Reuniões informais entre pessoas que entendam do assunto (professores, por exemplo) e os 
alunos em um ambiente diferente das salas de aula. Os profissionais do gabinete médico poderiam 

fazer um evento de conscientização”. 

09m - “Eu espero que a direção tire a venda e pense mais a respeito da precariedade do gabinete, 
gostaria que o próprio time de profissionais do gabinete fosse mais ativo e tomasse partido na 

conscientização do público do colégio, que intervisse na cantina e que, se possível, desse apoio em 
todos os turnos, não só da maneira tradicional, mas também nos esclarecimentos das dúvidas de um 

modo geral. E que distribuísse camisinhas, porque elas são importantes de se ter a todo momento 
disponível”. 

13t – “Uma união entre a direção, gabinete e grêmio estudantil, para que a informação seja passada 
em conjunto e com abordagens alternativas, projetos fora do padrão, auditório-sala de aula seriam 
interessantes, conscientizar é o mais importante, ocupar alguns minutos de ed. física para aulas 

teóricas sobre saúde de forma geral, alimentação etc.” 

07m - “Na minha opinião, o colégio (direção) deveria se juntar a outros departamentos, como o 
grêmio e o pessoal da cantina/ professores para desenvolver projetos e atividades de fácil acesso de 

todos, para despertar o interesse dos alunos e a partir daí ensiná-los”. 

12m – “Organizar eventos que envolvam melhor os alunos e que preguem mais a atenção dos 
adolescentes e também das crianças, esses eventos poderiam ser organizados pela direção da 

escola, corpo docente de professores e pelo grêmio estudantil”. 

Fonte: Própria autora 

 

Novamente a integração entre os diversos setores da escola está presente 

nas falas dos alunos da unidade A para ações de promoção da saúde. Pela primeira 

vez é feita uma crítica direta à falta de atividade dos profissionais do gabinete de 

saúde na participação de ações não tradicionais na escola, como disseram. 

No procedimento de exploração dos dados para organização e definição das 

categorias de análise, algumas questões motivadoras da discussão, surgiram de 

modo diferenciado, nos contextos das experiências também diferentes das 

entrevistas grupais. Algumas dessas questões, visando a opinião dos participantes 
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dos GF sobre o que poderia ser feito para melhorias nas ações de saúde hoje 

implantadas na escola, surgiram com algumas especificidades, como por exemplo, 

no GF da unidade B, com os alunos do turno da manhã, que foram questionados 

sobre qual seria a melhor forma de conversar sobre saúde. Essa questão os levou a 

discutir que seriam os formatos como rodas de conversas com grupos pequenos, 

embora também tenham mantido o destaque para palestras, talvez por ser um 

modelo que conhecem mais. 

Os professores de Biologia e de Educação Física foram os preferidos para 

falar sobre o assunto, quando o tema é saúde, mas referiram que seria interessante 

ter um médico ou alguém da saúde para falar em conjunto. Os professores têm uma 

importante função, pois podem ser vistos como uma figura de confiança pelos 

alunos. Eles relataram que alguns professores têm ‘projetos’ e que dentro desses 

projetos poderiam ser inseridos temas, a fim de que pudessem receber e aprender 

sobre saúde. Inclusive com a elaboração de cartazes feitos por eles. Um aluno 

sugeriu: ” O gabinete médico podia ter um projeto anual”. 

Outras propostas começaram a aparecer nas falas de alguns alunos, sobre 

qual seria a melhor forma de conversar sobre saúde na escola: 

“Sala de bate papo, tipo Laura Muller”. 

“Projetos do departamento médico, mensais ou por ano com filmes, 

discussões, igual na matéria de Geografia e História”. 

“Mais cartazes em toda escola”. 

“Poderiam chamar os alunos que querem fazer medicina, interesse 

para a gente não falta”. 

“O gabinete deveria estruturar os alunos. Orientar eles“. 

“Os alunos fariam os cartazes orientados pelo gabinete de saúde, 

tipo cuidados sobre alguns temas que seriam escolhidos”. 

“Podiam separar os temas, exemplo: um grupo faria saúde bucal, 

outra saúde mental, outro: saúde sexual”. 

“Bate papo, conversas dinâmicas, mas muito informal”. 

 

Após relato de todas as ideias, a moderadora perguntou: " E vocês viriam? ” 

A maioria respondeu que sim. 
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“Pelo menos a turma deles viria”, referindo-se aos alunos dos 

grupos que preparariam os temas. 

Ainda em sequência a essa discussão, uma estudante acrescentou: “Tem que 

ver com o pessoal do gabinete médico que parece sem disposição, desmotivado”. A 

partir dessa observação crítica negativa, sobre os profissionais do setor de saúde na 

escola, outros começaram a discutir qual seria a formação profissional das pessoas 

que trabalham no gabinete de saúde. Discutem se seriam médicos ou não. Um 

aluno fala que eles entraram por concurso e que no mínimo deveriam ser técnicos 

de enfermagem. 

Neste momento do GF da unidade B, os estudantes estavam muito animados, 

falando ao mesmo tempo, tornando difícil a escuta completa das falas pela 

pesquisadora que estava observando o grupo e procurando registrar o diálogo em 

grupo. Como na finalização do GF da outra unidade, a moderadora solicitou que eles 

respondessem resumidamente a algumas perguntas escritas. Apresentou a questão 

de como o colégio poderia melhorar a comunicação sobre informação em saúde 

com os estudantes e quem melhor poderia fazer essa tarefa. Abaixo no Quadro 11, 

seguem as respostas: 

 

Quadro 11- Sugestão sobre comunicação em saúde, GF da unidade B, turno da manhã 
(Continua)  

14m - “Apesar do XXXX, por parte do corpo discente apresenta toda essa esfera revolucionária e 
humana, a parte administrativa ainda é muito conservadora. É preciso que se quebre, é claro que 

havendo respeito por ambas as partes, essa distância entre alunos e funcionários. Na formação dos 
alunos como seres pensantes e bons cidadãos não é necessário apenas o conteúdo formal dado em 

sala de aula, mas também é tão importante quanto a isso o diálogo, a escuta dos funcionários 
perante aos alunos, se os alunos já se mostram mais evoluídos na cidadania, modestamente 

falando, do que os outros alunos de outras instituições, imagina quão incrível e quanto maior seria 
essa evolução se a relação aluno- funcionário melhorasse. Por nós mesmos já tentamos nos manter 

informados quanto a realidade que vivemos, mas se andássemos unidos aos funcionários o 
resultado seria absurdamente melhor. Menos formalidade, mais diálogo. Um setor que atuasse 
exclusivamente no acompanhamento dos alunos observando-o durante o tempo que ele fica na 

escola. Não se deve ter o intuito de punir, mas sim de buscar uma melhora. As vezes a barreira está 
em alguma situação que está acontecendo e por algum motivo ou por não se sentir à vontade, o 

aluno não expõe a ninguém. As vezes ele só precisa de alguém que o escute, que se preocupe e se 
disponha a ajudar, por mais complicado e pessoal que o problema seja”. 

28m - “Colocando pessoas adequadas. Criando um projeto liderado por um profissional da área 
convocando alunos para participarem e criando algum tipo de “prova” para selecionar os mais 

adequados para participar (há muitos alunos que desejam a área de medicina). E esses alunos 
(liderado pelo profissional) realizassem trabalhos expositivos sobre os assuntos semanais ou 

mensais, que tratassem (como se fosse algum tipo de estágio para esses alunos). E os alunos no 
final dos anos ganhassem um certificado”. 

21m - “Fazer campanhas com cartazes, seções de conversas sobre saúde e estar dispostos a ouvir 
dúvidas e opiniões dos alunos. // O gabinete médico, o departamento de ed. física ou de biologia”. 

20m - “Promovendo projetos educacionais de conscientização no XXXXXXX abrangendo uma 
quantidade significativa de alunos, panfletos, cartazes e filmes periódicos, dialogando com 
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professores de áreas próximas aos temas sobre expor aos alunos (os temas) // Gabinete médico, 
psicopedagogo, psicólogo da escola (inexistente) ”. 

13m - “Promovendo palestras, debates e projetos os quais toda a comunidade escolar possa ter livre 
acesso. // Estas palestras, debates e projetos poderiam ser promovidas por professores, mas 

também por outros setores como o posto médico”. 

26m - “Com realização de palestras, composição de materiais para a conscientização do público. // 
Acredito que o setor do gabinete médico possa fazer esse trabalho”. 

16m - “Acho que deveriam ter “ bate-papo” entre alunos e professores de forma dinâmica, sem 
formalidade. Assim como o gabinete poderia estar disponível a responder dúvidas e conversar com 

pessoas que estivessem interessadas a saber mais sobre isso”. 

18m - “Realizar bate-papos informais com os alunos, abrindo um espaço fixo para um profissional 
tirar as dúvidas dos alunos e expondo alguns temas no XXXX”. 

15m - “Através de debates, palestras desenvolvendo trabalhos sobre assuntos específicos de saúde 
e reuniões com temas ao longo do ano letivo. // Profissionais de saúde em conjunto com os alunos”. 

17m - “Comunicação: Debates específicos marcados no intervalo entre turnos; cartazes convidativos 
e informativos espalhados pela escola// grupo de alunos, professores, técnicos, funcionários e 

profissionais de saúde atuando periodicamente na organização deste novo espaço”. 

22m - “Dando palestras, bate-papos e campanhas// Profissionais de saúde, pedagogos e psicólogos 

19m - “Fazendo reuniões (não formais) com alunos para tirar dúvidas, orientar, desmentir alguns 
mitos, etc., fazer isso de uma forma próxima/ íntima, para que todos se sintam confortáveis// Alguém 

que tenha a mente aberta e com conhecimento do assunto”. 

27m - “Fazendo mais campanhas de conscientização, debates com especialistas, cartazes// 
Professores que sejam preparados, psicopedagogos, departamento de saúde”. 

23m - “ Através de oficinas sobre temas diversos relacionados à saúde, através de projetos 
envolvendo professores, alunos e funcionários em geral. Utilizar professores que são mais chegados 
aos alunos de uma determinada localidade do colégio. // Professores de ed. física, gabinete médico. 

24m - “Abordando mais esses assuntos no ambiente escolar de forma informal”. 

Fonte: Própria autora 

 

O GF da unidade B, turno da manhã que havia iniciado às 10h40min encerrou 

as 12h15min, tendo a duração de 01h35min. A fala dos alunos da unidade B da 

manhã também se baseia muito na necessidade de integração entre os diversos 

setores com os alunos, porém dessa vez o gabinete de saúde é muito citado como o 

organizador, as vezes como um líder que deveria utilizar os alunos como atores de 

divulgação de informação, principalmente aqueles que têm interesse na área de 

saúde. Junto aos profissionais de saúde, professores de Educação Física e Biologia 

também são citados. Diferente do que ocorreu na unidade A as palestras e 

campanhas também foram sugeridas como forma de divulgação de informação, 

assim como a criação de projetos para serem trabalhados sobre saúde com vários 

atores da comunidade escolar. 

Os alunos da unidade B do turno da tarde ao serem perguntados pela 

moderadora como eles gostariam de receber informações de saúde, foram logo 

respondendo: 

30t - “Não é falta de interesse do aluno, mas palestra é chato”. 



74 

29t - “Campanhas mais dinâmicas, como na semana cultural, com 

música, chamando as pessoas para se envolver”. 

31t - “Química e Biologia podiam falar de suplementação e o que 

acontece quando você toma alguma coisa, como funciona. 

Exemplo: Se você come chocolate você engorda. Como isso 

acontece? Seria legal saber”. 

 

Alguém fala, no grupo: “Os professores de Química e Biologia tem uma 

abertura maior, mas não têm tempo de falar mais do que dar a matéria, eles fariam, 

mas não dá tempo”. 

A moderadora pergunta quem do grupo quer trabalhar com algo na área da 

saúde. Quase todos dizem que querem ser profissionais da área da saúde (médicos, 

odontólogos, psicólogos), respostas que não devem ser valorizadas, tendo em vista 

a influência do contexto no GF e os limites da validade de seu conteúdo. 

A moderadora insiste: ”O que vocês gostariam de saber de saúde agora? ” 

“Acho que devia ter algo de primeiros socorros. Se alguém passar 

mal não sei o que fazer”. 

Todos se empolgaram e começaram a falar ao mesmo tempo. 

“Os inspetores deviam fazer também curso de pronto socorro”. 

“É importante ter palestra de saúde bucal, pode ter cárie”. 

“Conscientização sobre câncer de mama também, o colégio 

alcança muita gente”. 

“A última campanha que eu me lembro eu tinha uns 8 anos. Para 

adolescente não tem. Criança pequena tem mais observação, mais 

cuidado”. 

“Os pais se preocupam menos com a gente quando a gente 

cresce”. 

“Depende”, todos riram. 

Uma estudante procura explicar “Quando você é pequeno a mãe manda 

tomar banho, escovar dente. Agora a mãe não manda mais tomar banho, escovar 

dente, fazer essas coisas, quando criança a mãe fica mais em cima”. 

Todos estão falando ao mesmo tempo, quando a moderadora pergunta: "O 

que vocês acham de saúde na escola? ” 

29t - “Acho muito importante, mas aqui está precário”. 
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30t - “Não noto muito saúde na escola”. 

37t - “Está em segundo plano”. 

35t - “Passamos muito tempo na escola, então era importante 

saber informações sobre saúde”. 

32t - “Saber e conhecer é mais importante do que o próprio 

atendimento, a informação é muito importante”. 

29t - “Podia juntar o foco com a política da saúde, tipo gravidez. 

Teria muita gente interessada nestas palestras”. 

30t - “Até discutir saúde no Brasil”. 

 

A aluna 35t em sua fala considera a escola como um lugar onde os estudantes 

passam muito tempo devendo ser aproveitado para obter informações sobre saúde, 

sendo essa uma das características apontadas pelo PSE, quando se refere a escola 

como “um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico e político¨(BRASIL, 

2009). Trabalhar temas relacionados à saúde reprodutiva é uma das ações 

propostas pelo PSE e a discussão de temas como gravidez através de diferentes 

focos, foi uma das ações sugeridas pelo estudante 29t. 

Questionados na entrevista do grupo pela moderadora, sobre como o 

gabinete de saúde poderia melhorar a informação de saúde para os estudantes, 

citaram palestras, diálogos com os alunos e também campanhas. 

 

39t.- “Acho que as pessoas do posto têm pouca experiência, só 

colocam gelo e mandam esperar” Não sabe se as pessoas estão 

preparadas. 

 

Neste momento passam a discutir, se uma determinada pessoa seria médica 

ou não, retomando o diálogo sobre o atendimento do gabinete de saúde. Alguns 

elogiam e dizem que tem médico, outros criticam o atendimento, reclamam que 

deixam muito em observação; todos falam juntos, reclamando de assuntos diversos, 

como a presença de pombos no pátio, as condições da cantina, problemas com a 

merenda e sobre a dificuldade de fazer esportes, devido à falta de horário.  

Finalizam falando que se tivessem mais diálogo e conhecimento poderiam 

discutir melhor com a cantina, sobre alimentação por exemplo. 
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O grupo focal da unidade B, turno da tarde, teve duração de 01h05min, tendo 

iniciado as 13h30min e foi encerrado as 14h35min, após escreverem o resumo 

também estimulado pela pergunta da moderadora sobre como o colégio poderia 

melhorar a comunicação com eles sobre informação em saúde, e quem melhor 

poderia fazer essa tarefa. O Quadro 12 a seguir, detalha as respostas a essas 

perguntas. 

 

Quadro 12- Sugestões sobre comunicação em saúde, GF da unidade B, turno da tarde  

31t -“Através de palestras ministradas por professor de educação física, biologia e outros 
profissionais da área de saúde” 

32t - “Por meio de palestras, cartazes e outras formas de disseminação da informação. 
Enfermeiros responsáveis em conjunto com os departamentos do colégio”. 

35t - “O colégio poderia ter palestras sobre os temas citados: Educação sexual, identidade de gênero 
e opção sexual, primeiros socorros, como se alimentar e poderia ser dado por profissionais da área, 

unidos aos professores”. 

30t - “Fazendo palestras, campanhas de conscientização, atividades dinâmicas e outras as quais 
fossem próximas do universo jovem. Acredito que os professores da área com os funcionários com 

mais autonomia poderiam por essas coisas em prática”. 

34t - “Disponibilizar palestras, estabelecer diálogos, que nos deixem à vontade para tratarmos de 
assuntos. Professores de matérias conectadas à saúde”. 

37t - “O Colégio pode melhorar em relação a comunicação (sobre saúde), oferecendo palestras aos 
alunos”. 

38t - “Através de palestras e outras dinâmicas. Profissionais de saúde, professores de biologia, 
educação física e química”. 

29t - “Oferecendo palestras, melhorando diálogos e montando campanhas. Alguma equipe de 
técnicos especializados”. 

36t - “O colégio pode oferecer palestras, atividades, tentar introduzir mais matérias relacionadas a 
saúde nas aulas de currículo escolar, acho que a pessoa que deveria falar seria aquela que nós 

temos liberdade, talvez um psicólogo, o nosso diretor e alguns professores”. 

Fonte: Própria autora 

 

5.2.3 Principais problemas e demandas gerais em saúde  

 

A análise dos dados organizados tendo como referência a última categoria 

definida como principais problemas e demandas gerais em saúde caracteriza-se 

pela sobreposição ou integração de conceitos e significados, tendo em vista que, ao 

avaliarem a implantação do serviço atual e apresentarem críticas mais sugestões 

sobre como ações e estratégias de saúde na escola poderiam ser melhor 

desenvolvidas, os participantes tanto do Consup, quanto os estudantes, usuários 

diretamente relacionados aos serviços do gabinete de saúde, acabam por 

apresentar percepções sobre os problemas de saúde mais importantes e também 

suas demandas específicas. 
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A maioria dos representantes do Consup identificou problemas de saúde 

ligados aos alunos da escola (66,66%, com doze membros), três membros 

informaram que não têm identificado problemas e três consultados não responderam 

essa pergunta. Os principais problemas de saúde observados nos alunos pelos 

membros do Consup foram relacionados à alimentação e a contextos psicológicos, 

embora o assunto consumo de drogas lícitas ou ilícitas tenha aparecido com o 

mesmo peso de citação sobre viroses. 

 

A descrição desses problemas referidos está resumida na Figura 2: 

 

Figura 2- Principais problemas de saúde dos alunos observados pelo Consup 

Fonte: Própria autora 

 

As condições que podem provocar ou favorecer acidentes na escola foram 

identificadas pela metade dos representantes do Consup (nove representantes). 

Cinco pessoas não identificam essas condições, uma pessoa não respondeu e três 

não souberam responder. A maioria dos acidentes observados foi relacionada a 

quedas (60%). Com relação a ações preventivas de acidentes na escola, onze 

membros (61,11%) informam não ter observado a realização dessas ações, três 

membros afirmaram positivamente, mesmo número de pessoas que não souberam 

responder. Uma pessoa não respondeu. As ações de prevenção de acidentes 

citadas como existentes foram a colocação de corrimão e fitas antiderrapantes nas 

escadas, o que está padronizado nas normas vigentes sobre acessibilidade em 
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ambientes escolares, além de cartazes com sinalizações para prevenção de 

acidentes no ambiente escolar e a realização de palestras. 

Com relação aos grupos focais, no que se referia ao momento de estimular a 

discussão sobre problemas e demandas de saúde, os participantes privilegiavam a 

apresentação de um enfoque medicalizado e centrado em doenças. A moderadora 

optou por intervir, tendo em vista os limites de tempo para conclusão dos três GF, 

visando um distanciamento do foco curativista e a oportunidade de tratamento sobre 

outros temas, mais articulados com promoção da saúde e prevenção de agravos. 

Essa estratégia deve ter alterado um caminho mais espontâneo de discussão dos 

estudantes sobre problemas e demandas em saúde, difícil de ser diferente numa 

sociedade onde a percepção dos processos saúde e doença, costuma ter uma 

tendência de compreensão muito medicalizada e tecnicista.  

Com o objetivo descrito acima, observou-se que a moderadora perguntou aos 

alunos que temas eles achavam importante e gostariam de abordar com relação à 

saúde na escola. Na unidade A vários temas começaram a surgir: 

 

6n - “DST, doenças pulmonares, alimentação”. 

9m - “Lixo, educação ambiental (tem muita sujeira, baratas mortas), 

higiene, saneamento”. 

 

Após um tempo de silêncio no GF, a moderadora insistiu que gostaria de 

conhecer a opinião deles, tentando estimular a participação de outros: “higiene 

pessoal também? ” 

 

12m - “É importante, mas campanhas para higiene não adiantam. 

Não adianta falar para lavar a mão depois de ir no banheiro, se a 

escola não tem sabão nem papel higiênico, é precário”. 

6n - “A mulher da limpeza junta o papel na mão dela e dá na tua 

mão” (risos). 

7m - “O papel higiênico fica com a inspetora”. 

5m - “E jogam papel higiênico no teto, já colocaram mijo no sabão”. 

9m - Reclama do fedor, “cheiro ruim dos banheiros”. 
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“Por que vocês acham que isso ocorre? Qual a causa? ”perguntou a 

moderadora. 

Muitos respondem ao mesmo tempo. A maioria parece concordar com a falta 

de conscientização, falta de educação. Alguém fala “campanhas só vão piorar, vão 

estimular a fazer o errado...” 

 

9m - Relata que “tentaram fazer campanha para dar descarga e aí 

entupiram o vaso e a pia”. 

7m - “Jogaram um negócio roxo, acho que foi tang (suco em pó) na 

caixa d’água”. 

10m - “Foram 36 mil litros de água jogados fora.Tudo depende da 

educação das pessoas, não adianta ter faxineiro se os alunos não 

têm educação”. 

 

Apesar da conversa sobre higiene, lixo e padrões de comportamento nesse 

tema, surgiram outros temas identificados como problemas de saúde ou demandas 

não atendidas. 

 

10m - “Lembrei de uma amiga grávida no 9º ano. Não foi 

conversado na escola sobre gravidez. A menina saiu da escola. Só 

falaram na sala por que já tinha acontecido e só com a turma dela. 

E aí? ” 

13t - ¨Tudo que é problema sobra para o professor de Biologia, 

mas ele não tem tempo para isto. Tem que dar aula. Médico e 

nutricionista podiam ajudar. Mas sobra para eles (professores de 

Biologia). Porque são eles que pegam a gente na sala”. 

12m - “Sociologia e Filosofia também ajudam, Português também“. 

10m - “Aborto também seria bom falar, Sociologia e Filosofia 

também falam. Tem muitos feministas e machistas, fazemos vários 

trabalhos, mas não falam do que acontece com o útero da menina”. 

9m - “Minha turma só cita não discute”. 
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12m - “Tem discussão, mas só da matéria da aula”. 

7m - “A gente aprende algumas coisas na escola, mas acha que 

nada vai acontecer. As pessoas acham isto. Não vai acontecer com 

elas”. 

10m - “Não sabemos o que acontece com o corpo, como é feito o 

aborto, o que acontece com o feto e com o útero”. 

 

A moderadora pergunta: "e DST? ” 

 

6n e 9m - “Não vemos, só Biologia cita”. 

10m - ¨Faz trabalho e pronto”. 

 

¨E sobre as dúvidas em relação à saúde? ”questiona a moderadora  

 

6n - “Abre a internet e procura”. 

 

Moderadora: "Vocês procurariam o gabinete médico para conversar? ” 

 

12m - “Não é comum adolescente ir ao médico conversar”. 

6n - “Procuraria o professor de Biologia (risos...) e a internet”. 

7m - “E psicólogo? Acho que não tem”. 

6n - ¨Tem a noite, o XXXX (citam o nome de um funcionário), que é 

psicopedagogo”. 

 

Na finalização da atividade, a moderadora pediu para eles escreverem três ou 

quatro assuntos que gostariam de discutir na escola. DST (doença sexualmente 

transmissível) foi o tema mais citado, como se observa na Figura 3, repetindo 

também uma maior predileção, ou exposição tendenciosa, a citação dos problemas 

alimentares, verificados nas respostas do Consup. 
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Figura 3- Temas de saúde de maior interesse no GF da unidade A 

 
Fonte: Própria autora 

 

Na unidade B, turno da manhã, assuntos referentes à saúde mental surgiram 

quando perguntados quais temas eles gostariam que fossem abordados, mostrando 

desde o início um perfil diferente de apresentação dos problemas e demandas, 

quando comparado ao da unidade A.  

As observações no relatório da moderadora, sobre essa parte do GF em 

questão, resumiram: “Nesse momento, o primeiro ponto levantado foram os 

aspectos de saúde mental, atendimento psicológico, alguém para conversar, mais 

escuta do outro, até dos professores”. 

“Eles são grossos e não entendem o que a gente tá passando, 

outro dia cheguei atrasada e ele se quer perguntou o que eu tinha 

e foi dizendo que eu não ia fazer o teste, depois ele ficou todo me 

pedindo desculpas quando soube mesmo o que havia acontecido”. 

 

Alguns alunos relataram um caso recente de suicídio de um colega da escola 

e demonstraram muita emoção ao tocar nesse assunto. Contaram que outro menino 

também tentou se suicidar na rampa do colégio e só uma pessoa o tirou lá de cima. 

E que poderia sim ter mais escuta e mais atenção, pois assim poderia se evitar 

esses casos. 
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“Tem pessoas que precisam de psicólogo. Bebem todos os dias, 

parecem alcoólatras, não tem apoio em casa, a escola devia 

apoiar”. 

 

Outro caso relatado foi de automutilação. Uma aluna comentou que ela 

mesma ajudou uma menina que cortava os pulsos e que na verdade precisava de 

diálogo. Esta menina hoje já esta no terceiro ano e vai concluir a escola, se orgulha 

de ter ajudado a menina, mas acha que o colégio poderia também ter ajudado. 

Outra aluna relatou que possui o diagnóstico de Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH) e que poderia ter mais apoio, já que não estuda 

não é por preguiça, mas que no inicio teve problemas até com o pai sobre esse 

diagnóstico, “ele acha que é desculpa para não estudar”. Afirma que hoje está 

melhor, mas já teve muitos problemas. 

"O atendimento psicológico é muito importante”. 

“Cólica passa, dor de cabeça passa, problema psicológico não 

passa, é mais complicado. Pode levar a depressão, suicídio, uso 

de álcool e drogas”. 

“Quando você tem depressão grave pode chegar ao suicídio”. 

A moderadora pergunta se eles gostariam de falar sobre outros temas 

também. Higiene pessoal e íntima (citaram que a professora de Biologia falou sobre 

infecção urinária e que os meninos não lavavam os órgãos direito). 

Uma aluna lembrou novamente dos cartazes espalhados na escola, que são 

muitos importantes e falam sobre métodos contraceptivos, aborto e gravidez. 

Outros alunos se empolgaram e começaram a surgir vários temas, como: mitos e 

verdade sobre sexo, menstruação (uso de absorvente interno e virgindade), ato 

sexual e dúvidas sobre o ato sexual (fisiologia da sexualidade). 

Outro aluno fala:  

"Saúde bucal também". 

“Pior coisa é pegar amigdalite e sapinho de outra pessoa na 

balada” (risos). 

A moderadora perguntou quem era mais próximo para falar sobre saúde com 

eles. Responderam que os professores, principalmente de Biologia e Educação 

Física, “só que ele fala dentro do conhecimento dele”. 
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"E o gabinete de saúde? ”insiste a moderadora 

Resposta: "Não”! (Em coro). 

“Uma aluna fala que eles “parecem um lugar à parte da escola”. 

"E como apoio para falar sobre sexo? ”pergunta a moderadora. 

Todos: “Não”! 

Alguém “O gabinete não seria este lugar”. 

Em seguida um aluno emendou:  

"Seria em casa, mas as vezes os pais não conversam, não tem 

com quem conversar". 

Outra aluna complementa:  

“Os pais só sabem as experiências deles, não quer dizer que é o 

certo. O pessoal da saúde é que sabe tudo”. 

“Minha mãe não aceita que eu use absorvente interno (risos), ela 

acha que vai perder a virgindade”. 

Outras alunas pontuam dúvida sobre o uso do absorvente interno. A moderadora 

pergunta: “Com quem vocês acham que deveriam falar? ” 

“Alguém mais presente. Professores”. 

 

Falam de uma funcionária que se dava bem com eles, que os ajudavam no 

SESOP. Ela era psicóloga e sabia falar com eles. 

 

“Os médicos sabem as coisas, mas não têm habilidade de 

conversar com os alunos”. 

“Os psicólogos e psicopedagogos prestam atenção em você, não 

querem te punir e sim te entender”. 

No relatório da moderadora: “Ao serem questionados sobre qual a opinião 

sobre a saúde na escola, relatam que seria interessante alguém da saúde para falar, 

pois os professores podem não ter conhecimento exato sobre aquilo, como o 

profissional da saúde”. Relatou ainda: “O aborto foi outro ponto levantado, trouxe 

uma discussão calorosa entre duas alunas, logo foi abordado outro tema: gravidez 

na adolescência. Uma aluna trouxe o relato de que a menina, da mesma sala que 

ela, estava grávida e ninguém soube, ela escondia com casacos e roupas folgadas. 

Ou seja, pareceu ser um tabu". 
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O distúrbio alimentar com temas sobre alimentação saudável, também foi 

discutido. Trazendo uma experiência de uma aluna que tinha uma amiga que 

lanchava na escola e ia correndo para o banheiro e que cabe em um dos assuntos 

sobre a escuta, o diálogo, suicídio, auto aceitação que “muitos sofrem disso e não se 

conversa, não se compreende e não se percebe o que acontece”. 

“No colégio não falam, só os alunos falam entre eles”. 

Moderadora: “Algum outro tema? Como vocês aprendem? ” 

"Procuram na Internet". 

Um aluno pontua: “O conteúdo na sala é superficial, acho que quando era do 

8º e 9º ano falavam mais. Agora acham que como somos mais adultos os próprios 

professores têm medo de como podem ser vistos abordando esses temas, medo de 

ser interpretado como invasão de privacidade, assédio, processos, interpretado 

como desrespeito”. Acha que os professores não estão vendo mais eles como 

adolescentes e sim como adultos. 

Moderadora: "E camisinha? ” 

"As vezes tem trabalhos". 

Uma aluna fala: 

“A saúde é restrita ao gabinete médico, ponto. Não é uma coisa 

frequente, não é um departamento“. 

“Menina tem medo de ficar grávida e alguns meninos acham que o 

problema é da mulher e não querem usar camisinha”. 

A Moderadora pediu para eles escreverem rapidamente três ou quatro 

assuntos que gostariam de discutir na escola. Sexo foi o tema mais citado, seguido 

logo após temas relacionados à saúde mental. Segue na Figura 4 o resumo do 

resultado desse questionamento. 
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Figura 4- Temas de saúde de maior interesse no GF da unidade B, turno da manhã 

 
Fonte: Própria autora 

 

Após o encerramento desse GF, um grupo de alunos veio em direção à 

pesquisadora, para tirar dúvidas sobre suplemento alimentar. 

Já na unidade B, turno da tarde, as principais demandas relatadas pelos 

alunos ao serem questionados pela moderadora o que eles achavam que poderia 

melhorar com relação à saúde na escola, foi respondido: 

36t - “Podia ter vacinação, oferecer mais coisas, não sei mais o 

que...“. 

Novamente ficaram em silêncio. 

Moderadora volta a questionar: "E informação sobre saúde? ” 

A aluna 38t relata que veio transferida de outra unidade, refere que o posto de 

lá era “ horrível”, depois esclarece: 

38t - “O lugar era bonitinho, mas o atendimento era horrível. O 

médico parecia que não tinha habilidade. Qualquer coisa ele dava 

novalgina e falava que se não melhorar voltar, mas lá tinha cadeira 

de rodas”. 

30t - “Aqui tem cadeira de rodas”. 

A aluna 38t volta a referir a outra unidade da qual veio transferida  
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38t - “Lá tinha várias palestras sobre alimentação, era dinâmico, 

com jogos e ingressos para maracanã como prêmio para quem 

ganhasse o jogo, o que te fazia prestar atenção. Poderia ter aqui 

também”. 

30t - “Aqui teve palestra na Educação Física, no dia que não teve 

aula, por falta de água”. 

24t - O aluno sugere palestras sobre doenças e educação sexual. 

38t - Sugere que os transtornos alimentares também devem ser 

abordados, “existem cartazes, mas nada formal. Acho que 

deveriam fazer palestras sobre isso”. 

Moderadora: "Quem fala sobre saúde? ” 

Silêncio. Eles se olham, um pouco constrangidos, talvez. 

Um aluno responde:  

“A única pessoa que falou foi o professor de Educação Física, 

porque estava sem aula no dia e aí fez uma palestra”. 

A moderadora segue, perguntando: “tinha alguém do gabinete de saúde? ” 

“Não” (todos) 

Moderadora: “Mais nenhuma forma de falar de saúde? Sexo por exemplo? ” 

“Não tem nada” (todos ao mesmo tempo). 

37t - Aluno lembra que tinha cartazes espalhados de trabalhos de 

professores de línguas (Espanhol). 

Moderadora: ”E quando vocês têm dúvidas? ”  

“Internet” (todos). 

30t -" E em casa". 

Moderadora: “E na escola”? 

29t - “As vezes com professores amigos, como o professor de 

Desenho”. 

36t - “Professor é restrito, não tem conforto em falar. Não faz uma 

aula para isso. Também não tem conhecimento técnico para falar. 

Melhor seria um médico ou alguém da enfermagem, mas aí a gente 

não tem muita vontade de falar sobre isso com eles”. 

Moderadora: “Se pudesse conversar, que temas vocês gostariam de falar? ” 

35t - “ Alimentação e educação sexual”. 

Moderadora: “Vocês têm muitas dúvidas sobre sexo? ” 



87 

35t - “Agora não (risos), mas seria legal...”. 

Moderadora: “E se voltássemos para o passado que dúvidas vocês tinham? ” 

Silêncio. Parecem pensativos... 

38t - “Alimentação”. 

30t - “Contracepção”. 

29t - “Seria bom falar com os mais novos também, desde sempre a 

pessoa tem que ter conhecimento, para não passar por algo 

desconfortável por falta de informação”. 

38t - “Problemas psicológicos”. 

Moderadora: “Com quem vocês conversariam? ” 

30t -“Professores”. 

Moderadora: “E a aula de Biologia fala sobre saúde? ” 

36t - “O professor de Biologia fala após citar matéria, exemplo: 

sistema excretor, falou de diabetes, infecção urinária”. 

Moderadora: “Vocês sentem falta de mais alguma coisa? ” 

35t - “Palestras sobre diversidade de gêneros”. 

30t e 31t - “As palestras que tem, falam mais na política, lado social 

e não de saúde”. 

Todos falam juntos. 

30t - “Não falam do psicológico e do físico”. 

38t - “Minha mãe é psicóloga e daí eu sei das coisas. Mas não sei 

pela escola”. 

29t - “Durante a semana todos temos muitas atividades, não 

encontramos a família. Passamos muito tempo na escola então 

devíamos nos informar mais na escola”. 

38t - “Deviam falar de drogas também”. 

30t - “Nunca falaram. Parece tabu na escola”. 

Moderadora: ”O que vocês acham de informação de saúde na escola? ” 

36t - “Muito importante, principalmente por causa na nossa fase de 

transição Era legal conhecer aquilo que estamos passando e aquilo 

que vamos passar”. 

  

Em seguida, os alunos voltaram a falar sobre a necessidade de apoio 

psicológico e também citaram o episódio de suicídio relatado pelos alunos do turno 
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da manhã. Depois voltam a reclamar de falta de materiais como copo e papel 

higiênico. 

Moderadora retoma ao tema: “Quem pode falar sobre saúde? ” Os 

professores voltaram a ser citados. 

Todos falam ao mesmo tempo. 

Com o que foi planejado na pesquisa para a coleta de dados nos GF, tendo 

em vista a ausência de gravação das conversas, a moderadora pede para os alunos 

se eles concordam em escrever rapidamente três ou quatro assuntos que gostariam 

de discutir na escola. Assuntos relacionados à nutrição e alimentação foram os 

temas mais citados, seguido logo após temas relacionados ao sexo. Segue na 

Figura 5 o resumo do resultado desse questionamento. 

 

Figura 5- Temas de saúde de maior interesse no GF da unidade B, turno da tarde 

Fonte: Própria autora 

 

 

As principais demandas dos alunos das unidades A e B (turno da manhã e 

tarde) são muito parecidas e estão de acordo com as ações propostas pelo PSE 

(sexo, DST e distúrbios alimentares). A demanda do apoio psicológico é muito 

evidente na unidade B, provavelmente relacionada ao suicídio de um aluno na 

referida unidade há menos de um mês na época da reunião do GF. Os professores 

são os profissionais relacionados para falar sobre saúde, estando de acordo com o 

PCN, que incluiu a saúde como tema transversal. Apesar de entenderem que os 

professores são os mais recomendados para falar sobre a saúde, os alunos 
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questionam se os mesmos têm conhecimento técnico suficiente para abordar esses 

temas. 

 

 

5.3 Avaliação do serviço de saúde na escola 

 

O desenvolvimento do presente estudo exploratório permitiu relacioná-lo ao 

campo da Avaliação em Saúde, na medida em que os gabinetes de saúde foram 

identificados como serviços organizados e implantados para uma oferta específica, 

no contexto institucional das unidades de ensino onde se realizou o levantamento de 

dados. Assim, considerando-se os objetivos do estudo, foram definidas duas fontes 

de informação, sendo que para cada uma delas foi estabelecida estratégia de coleta 

de dados diferenciada. 

Uma das fontes de dados foi o Consup, instância consultiva para a direção 

institucional, que possui representantes dos diferentes grupos de pessoas ligadas à 

IE. Com este grupo, a coleta de dados foi realizada com questionários 

autoaplicáveis. A realização de três grupos ocais com estudantes de ensino médio 

foi a outra estratégia definida, que também permitiu a coleta de dados para o estudo. 

Na primeira situação, as respostas dos questionários mostraram-se limitadas e até 

superficiais, não permitindo de modo satisfatório análises e interpretações razoáveis 

sobre significado dos conteúdos temáticos. Entretanto, pareceu ser importante ter 

acesso a esses dados, mesmo que restritos, porque de algum modo demonstraram 

que a atuação do gabinete de saúde é pouco conhecida na instituição. O interesse 

de alguns representantes membros do Consup sobre saúde na escola também se 

evidenciou como frágil, além de haver indicadores em alguns registros de respostas, 

de que está ocorrendo uma provável modificação do foco da gestão, direcionando o 

trabalho da equipe de saúde para atividades de atendimentos em saúde ocupacional 

dos funcionários, enfraquecendo o seu potencial de atuação voltada à população de 

estudantes. Esta última observação está influenciada pela pesquisadora, que 

conhece essas propostas de mudanças, no seu local de trabalho. 

Ao contrário, a realização dos GF determinou a coleta de quantidade muito 

grande de informações, com uma expressiva variedade de significados e de temas 

relacionados à saúde. No planejamento da pesquisa, a opção de exclusão do 

levantamento de dados com os profissionais que trabalham nos gabinetes de saúde, 
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ocorreu porque envolveria dois importantes riscos para a validade dos dados. Um 

dos problemas seria o constrangimento de entrevistar seus pares, tendo em vista 

que a pesquisadora trabalha como médica na IE há anos, além de se considerar o 

quanto este fato poderia influenciar e limitar a qualidade das informações que 

fossem apuradas. Também foi reconhecida a possibilidade de que profissionais 

envolvidos diretamente em um certo processo de trabalho tendem a referir mais os 

aspectos positivos do seu trabalho ou outros aspectos críticos, se negativos, 

somente quando não os consideram ser de sua responsabilidade. 

A descrição da situação atual nas atividades dos gabinetes de saúde e como 

estão sendo desenvolvidas ações de saúde em geral, na IE estudada, pode ser 

considerada como resultado de um levantamento de dados com objetivos 

avaliativos, circunscritos às possibilidades e limites das metodologias aplicadas. No 

caso das entrevistas em grupos com os estudantes do ensino médio, estes 

pareceram estar inseridos, neste contexto, como usuários dos serviços do gabinete 

de saúde. São sujeitos focais nas ações de saúde na escola, durante todo o seu 

tempo de vivência escolar na IE, o que significa, em média, como alguns anos, 

tendo o ingresso ocorrido, para a maioria, nos primeiros anos do ensino 

fundamental. Desse modo, a descrição inicial a partir do relato das falas dos 

estudantes nos GF, sobre como funcionam os gabinetes de saúde, como atuam 

seus profissionais, que ações de saúde na escola são identificadas por eles e como 

percebem este conjunto de processos, representa um desfecho do estudo 

relacionado à opinião ou satisfação de usuários de um serviço de saúde oferecido 

na escola, ponto de partida para avaliações complementares e posteriores. 

Um estudo que envolve uma investigação avaliativa possui etapas de 

julgamentos de valor ou sobre a qualidade daquilo que está sendo avaliado, o que 

está diretamente relacionado à posição do avaliador no contexto da pesquisa, às 

suas influências e intenções. No caso desse estudo, a opinião dos alunos não 

poderia ser confrontada com dados de outras fontes, tais como professores ou das 

equipes de saúde, tendo em vista que estes não participaram do estudo. Entendeu-

se, então, que deveria ser feita uma correlação entre os problemas, necessidades e 

demandas dos estudantes, com as diretrizes e propostas das políticas públicas que 

se relacionam às ações de saúde na escola. É importante destacar que o interesse 

nessa comparação, utilizando-se como parâmetros as recomendações para a saúde  
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na escola da atenção primária, foi definida porque desde o início do estudo 

compreendeu-se que seus resultados poderiam subsidiar decisões na gestão das 

ações de saúde na IE. Correlacionar a opinião dos alunos sobre a qualidade do 

serviço e o que entendem como aquilo que deveria ser feito, com os padrões de 

recomendações do PSE, pode representar uma possibilidade de estabelecer uma 

coerência teórico conceitual na análise das categorias em estudo. 

Quando falamos de princípios da Política Nacional de Atenção Básica com 

relação ao PSE, é importante destacar as ações integradas entre os setores de 

Educação e Saúde, para que se obtenha sucesso relacionado ao empoderamento 

da comunidade escolar e melhores resultados para a rede de saúde. Nos GF, assim 

como nas respostas do Consup, não houve qualquer citação sobre articulação da 

escola com a rede de saúde do SUS, na atenção primária, o que nos leva a supor 

uma compreensão insuficiente sobre a importância da articulação intersetorial, nas 

políticas públicas. 

Os papeis de profissionais de saúde da escola e os professores, quando o 

tema é saúde, foi algumas vezes confrontado e citado pelos estudantes, de algum 

modo como sendo necessária uma soma de esforços. A articulação entre as ações 

de saúde e educação é um dos objetivos do PSE 

No PSE está preconizado que se evitem abordagens medicalizadas nas 

questões de saúde na escola (BRASIL, 2009), fortalecendo-se o enfoque da 

promoção de saúde. Nos GF, críticas e sugestões apresentaram-se fortemente 

marcadas por uma visão sobre o papel do setor de saúde e seus profissionais, 

voltado para dar medicamentos, cuja falta apresenta-se como um problema, atender 

emergências e situações de doenças ou agravos na escola, entre outras demandas. 

Nos GF, principalmente após motivação da moderadora, os estudantes passaram a 

também apresentar algumas questões ligadas à promoção e prevenção em saúde. 

O Quadro 13 demonstra a correlação que se estabeleceu, a partir dos 

resultados desse estudo, entre as ações previstas para a atenção básica, no PSE 

(BRASIL, 2009), com algumas que foram apresentadas como necessidades ou 

demandas pelos participantes: 
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Quadro 13- Recomendações do PSE e Demandas em Saúde 

Ação recomendada no PSE Demanda dos participantes 

I - Avaliação clínica Não apresentada 

II - Avaliação nutricional; Sim 

III - Promoção da alimentação saudável; Sim 

IV - Avaliação oftalmológica; Não apresentada 

V – Avaliação da saúde e higiene bucal; Sim 

VI – Avaliação auditiva; Não apresentada 

VII – Avaliação psicossocial; Sim 

VIII – Atualização e controle do calendário vacinal; Sim 

IX – Redução da morbimortalidade por acidentes e violências; Não apresentada 

X – Prevenção e redução do consumo do álcool; Sim 

XI – Prevenção do uso de drogas; Sim 

XII – Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; Sim 

XIII – Controle do tabagismo e outros fatores de risco de 
câncer; 

Sim 

XIV – Educação permanente em saúde; Sim 

XV – Atividade física e saúde; Sim 

XVI – Promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; Sim 

XVII – Inclusão de temáticas de educação em saúde no PPP Não apresentada 

Fontes: Cad de Atenção Básica - PSE (BRASIL, 2009) e própria autora 

 

Embora algumas dessas sugestões de ações, relacionadas ao significado de 

necessidades em saúde dos adolescentes participantes, apenas tenham surgido 

após intervenção nos GF, com estímulo da moderadora, visando a ampliação dos 

temas em discussão, entendeu-se que devem ser mostrados como dados com 

validade para sua caracterização como demandas dos usuários. A interpretação 

sobre se a demanda foi ou não apresentada, como se demonstra no Quadro 13, 

apoiou-se no critério de que houve alguma referência, nas falas ou registros, em 

algum momento da coleta de dados, independente da quantidade de vezes que 

tenham surgido. Na maior parte das vezes, as críticas em relação às ações atuais na 

escola ou ao desempenho dos profissionais do gabinete de saúde, estavam 

inicialmente relacionadas com uma visão muito curativista e medicalizada. Este 

seria, então, o perfil mais representativo de como os estudantes entendem que 

deveria ser implementado o referido setor. 

Entretanto, após a motivação nos GF, diferentes questões de promoção e 

prevenção em saúde foram discutidas, até com demonstração de senso crítico, de 

maturidade e compromisso dos estudantes, que em geral os adultos costumam não 

relacionar à fase da adolescência. Este fato, pode sugerir as boas potencialidades 
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existentes, quando considerada a importância do protagonismo do jovem na 

promoção de sua saúde.  

Algumas das ações preconizadas para o PSE, tais como avaliação 

oftalmológica e auditiva, não foram em nenhum momento citadas. A avaliação 

clínica, como preconizada para a atenção primária (BRASIL, 2009), refere-se a uma 

estratégia de avaliação clínica sistemática e periódica, por isso foi interpretado na 

análise dos dados, como não apresentada, tendo em vista que, quando citada a 

necessidade de atendimento médico na escola, este estaria mais associado a um 

perfil de assistência emergencial ou quando o aluno apresentasse algum sintoma de 

doença. 

Considerou-se que avaliação nutricional e promoção da alimentação 

saudável, sendo relacionados diretamente, foram apresentados nas falas onde foi 

destacada a importância de promoção de hábitos saudáveis nas refeições, as 

críticas à cantina da escola e as preocupações com controle de peso corpóreo. 

Demandas para a presença de psicólogo, outras mais explícitas em saúde mental, 

medidas preventivas em geral ou específicas, surgiram em frequências diferentes, 

nas três experiências de GF. Nem os membros do Consup e nem os estudantes, 

fizeram referências sobre saúde como conteúdo do PPP da escola, embora a 

preocupação dos estudantes com o fato dos professores de Biologia e Educação 

Física não conseguirem dar conta de todo o conteúdo das disciplinas e ainda terem 

que acolher discussões de temas em saúde, seja um ponto importante a ser 

considerado na proposta curricular.  

Os problemas e necessidades relacionados à saúde mental, o que surgiu em 

um dos GF e não se inclui assim explicitamente nas recomendações básicas do 

PSE, foram referidos por estudantes numa das unidades estudadas, associando-se 

ao fato de ocorrência recente e dramática na escola. Revela este fato, o quanto as 

oportunidades devem ser aproveitadas para oferecerem-se ações de promoção e 

prevenção em saúde, em situações especiais, inclusive porque estas estarão 

causando muitas preocupações aos alunos. Ações direcionadas para a redução da 

morbimortalidade por acidentes e violência ficaram ausentes, nos registros e falas, 

como problemas não visíveis, apesar da importância epidemiológica para este grupo 

e embora a preocupação com suicídio tenha aparecido. 
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Como indicação de sugestões dos participantes, sobre como poderiam ser 

organizadas ações de saúde na escola, considerando a importância da integração 

dos diversos setores das unidades de ensino, estão resumidas no Quadro 14: 

 

Quadro 14- Atuação Integrada de Saúde nas Unidades de Ensino 

“Integrando a direção, professores, grêmio estudantil e gabinete de saúde, teríamos que tratar com 
todos os alunos os temas de saúde, mobilizando na sala de aula e preparando feiras ou atividades 

interativas com todos da Unidade Escolar”. 

“Os setores de saúde deveriam participar de projetos de prevenção, tratando temas com o apoio dos 
demais servidores, docentes e técnicos. Palestras, conversas com estudantes, tomando 

conhecimento dos assuntos tratados em certas disciplinas para apoiar com palestras, filmes, 
discussões. Em reuniões com responsáveis sobre assuntos de sexualidade, gênero, alimentação, 

saúde ocular e bucal, hábitos de dormir e lazer”. 

“Uma união entre a direção, gabinete e grêmio estudantil, para que a informação seja passada em 
conjunto e em formas alternativas, projetos fora do padrão, auditório- e sala de aula seriam 

interessantes, conscientizar é o mais importante, ocupar alguns minutos de ed. física para aulas 
teóricas sobre saúde de forma geral, alimentação (...)”. 

“Na minha opinião, o colégio (direção) deveria se juntar a outros departamentos, como o grêmio e o 
pessoal da cantina/ professores para desenvolver projetos e atividades de fácil acesso de todos, 

para despertar o interesse dos alunos e a partir daí ensiná-los”. 

“Organizar eventos que envolvam melhor os alunos e que preguem mais a atenção dos 
adolescentes e também das crianças, esses eventos poderiam ser organizados pela direção da 

escola, professores e pelo grêmio estudantil”. 

Fonte: Própria autora. 

 

A situação de implantação de um setor de saúde, com profissionais médicos, 

enfermeiros e outros, que trabalhem dentro das escolas, não está prevista nesta 

configuração nas políticas atuais de saúde nas escolas e creche, no país e mesmo 

no caso do Rio de Janeiro. Entretanto, a IE estudada possui já implantados setores 

saúde em suas unidades, desde longa data, o que torna indispensável a sua 

implementação para o alcance de qualidade e resultados, justificando-se os recursos 

utilizados. Grande parte das demandas dos estudantes, usuários destes serviços e 

potenciais participantes de ações de saúde na escola, correlacionam-se 

positivamente com as recomendações do PSE. O que foi apresentado como 

demandas de atendimento médico e o que não foi considerado, como o papel da 

rede de saúde do SUS e da atenção primária nas escolas dos territórios, pode 

demonstrar um desconhecimento, tanto dos membros do Consup quanto dos 

estudantes, sobre premissas e diretrizes do PSE.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância das ações de promoção da saúde e a utilização da escola 

como território para o desenvolvimento de ações de educação em saúde é 

reconhecida mundialmente, mas para que essas ações se desenvolvam com 

sucesso é necessário compreender a dinâmica dos atores envolvidos nessas ações. 

O conceito de saúde na escola se baseia no compromisso da intersetorialidade e 

integralidade das ações realizadas por um trabalho integrado entre o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2009), que na prática implica que os 

profissionais de ambas as áreas, educação e saúde, devem trabalhar em equipes 

integradas, visando o sucesso de um objetivo em comum: empoderamento da 

comunidade escolar para a alcance de melhores condições de saúde. 

Para Mintzberg (1995), a forte autonomia de algumas categorias profissionais 

nos seus processos de trabalho, implica dificuldades de seus membros 

reconhecerem-se incluídos numa equipe integrada. Dessa forma, o profissional se 

compromete pouco com a instituição. Médicos e professores são profissionais, nos 

quais se reconhece essa marcada autonomia, no seu local de trabalho. Foi descrito 

informalmente pelo diretor da unidade B, quando perguntado durante a visita à 

unidade, como ele acha que poderíamos melhorar a relação entre o gabinete de 

saúde da unidade e o corpo docente: “Você acha que o professor vai aceitar que 

alguém de opinião na matéria dele? ” O processo de trabalho em equipe de 

educação e saúde, identificado como estratégico para as ações de saúde na escola, 

ainda parece ser visto com o risco da dominação de uma categoria sobre a outra ou 

de interferência não desejada entre saberes e rotinas. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a saúde é um tema 

transversal e dessa forma “precisa ser assumida como uma responsabilidade e um 

projeto de toda a escola (...) para que não se corra o risco de transformá-la em um 

projeto vazio” (BRASIL, 1997, p 265). Os resultados desse estudo apontam que é 

preciso analisar a forma como o ensino e a aprendizagem dos temas transversais 

em saúde está sendo desenvolvida em nosso meio. Igualmente, refletir criticamente 

sobre a forma como está a formação e a educação continuada dos profissionais de 

saúde, em relação à importância da atenção básica e da promoção da saúde, 

incluindo a relação destas com a saúde da escola. 
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No estudo realizado, quando questionado aos membros do Consup se 

durante a sua formação profissional o participante estudou ou teve alguma formação 

específica sobre saúde ou educação em saúde, poucos responderam 

afirmativamente, sugerindo que possa estar havendo alguma dificuldade de tornar-

se efetivo o processo de ensino sobre saúde como tema transversal, conforme 

proposto nos PCN. Nas discussões com os estudantes, o afastamento entre 

profissionais de saúde e docentes da escola, assim como a ausência de percepção 

sobre projetos pedagógicos integrados, ficaram evidentes. 

Na escola pública do Rio de Janeiro, local de realização da pesquisa, as 

ações de saúde identificadas pelos consultados, na época de realização do estudo, 

estavam muito relacionadas a uma visão curativista e assistencial, distantes das 

diretrizes para iniciativas de escolas promotoras de saúde, com base nos dados da 

investigação avaliativa que considerou a perspectiva de opinião ou satisfação do 

usuário. As principais reclamações mostraram-se direcionadas a um tipo de 

atendimento desejado, muitas vezes confundido com um ideal para unidade de 

pronto atendimento em saúde, representadas nas queixas sobre falta de médicos, 

de remédios e de outros profissionais. Esse perfil de identificação de problemas e 

necessidades vai contra ao que está preconizado no Programa Saúde na Escola, o 

qual explicita que “deve-se evitar a medicalização no ambiente escolar” (BRASIL, 

2009, p.29). O conceito de medicalização foi considerado na análise das 

informações desse estudo, como ligado à compreensão de que os problemas de 

saúde devem ser enfrentados a partir de uma lógica de intervenções médicas, com o 

uso de medicamentos e até outras tecnologias médicas. Embora este conceito não 

tenha sido aprofundado nas discussões, parece óbvio que tenha se sobressaído no 

grupo participante do estudo, considerando-se o contexto da sociedade onde a 

escola está inserida, que tem a maior parte das pessoas com essa visão sobre 

saúde. 

Somente após estímulo, os participantes da pesquisa deixaram de lado o foco 

curativista e expressaram outras demandas, como as de prevenção de doenças e a 

promoção de hábitos de vida saudáveis. A maioria dos temas referidos faz parte das 

ações propostas pelo PSE, como promoção da alimentação saudável, promoção da 

saúde mental, promoção da saúde sexual e reprodutiva, entre outros.  

Houve uma apresentação representativa de que a troca de informações 

deveria ser feita entre alunos e professores, devido à relação mais próxima entre 
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eles, mas podendo existir o apoio dos profissionais da área de saúde, 

caracterizando um exemplo para atuação interdisciplinar, que os participantes 

apontaram como um meio importante para que se obtenham êxitos no trabalho de 

educação em saúde. 

Pode-se supor que necessidades de esclarecimentos ligados à saúde e o 

conhecimento sobre seu próprio corpo não estariam sendo supridas para os 

discentes. O professor de Biologia foi o mais citado como aquele que poderia suprir 

tal necessidade, esclarecendo dúvidas dos alunos relacionadas à saúde. Talvez 

essa seja a oferta, mesmo que parcial, do que ocorre hoje nos programas 

curriculares. Saúde seria um tema da Biologia e não transversal, como recomendam 

os PCN. Ainda surgiu como um consenso entre os estudantes, o fato de que esse 

profissional tem que ensinar um extenso conteúdo acadêmico e não teriam tempo 

disponível para outras atividades, como as ligadas a discussões sobre temas de 

saúde. Sugere este ponto que, além de não ser observado pelos estudantes como 

um tema transversal, as oportunidades de contato, nas aulas de Biologia, seriam 

insuficientes para tratar dessas questões.  

Apesar da credibilidade que professores parecem ter entre os estudantes, 

tendo em vista o reconhecimento do trabalho destes pelos mesmos, também houve 

manifestação de dúvidas sobre se um professor teria conhecimento científico 

suficiente para passar informações sobre saúde, daí a possibilidade do apoio dos 

profissionais de saúde. Mas estes profissionais de saúde foram retratados como 

distantes e com dificuldades para estabelecer uma boa comunicação com os alunos. 

A relação entre os estudantes e os serviços de saúde disponíveis na escola pareceu 

muito limitada, com referências que permitem concluir que o vínculo é muito 

precário. Com relação as estratégias de educação em saúde, as mesmas deveriam 

ser repensadas na IE estudada, a partir da escuta do que disseram os adolescentes 

nos GF, em especial, para que possa existir maior participação destes na 

elaboração de propostas ou mesmo no desenvolvimento de atividades sobre saúde. 

A possibilidade de os setores e profissionais de saúde da escola possam envolver-

se com projetos interdisciplinares, estimulando estudantes na divulgação das 

informações para outros alunos e para a comunidade acadêmica, foi uma das ideias 

que poderiam ser pensadas e valorizadas.  

Os resultados desse estudo parecem apresentar ainda que o não 

reconhecimento das responsabilidades da rede do SUS com estas unidades de 
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ensino para crianças e jovens, principalmente no nível da atenção primária em 

saúde, seria um indicador de que a presença desta nos diferentes equipamentos dos 

territórios não se efetivou plenamente, o que precisa ser reconsiderado no 

planejamento das políticas e ações de saúde públicas para as escolas, com vistas 

ao fortalecimento da articulação intersetorial na Estratégia de Saúde da Família, no 

Rio de Janeiro.  

Como referido na apresentação inicial sobre a local de estudo, o Projeto 

Político Pedagógico da escola participante da pesquisa estaria, no ano de 2016, em 

fase final de elaboração. Dessa forma, espera-se que esse estudo possa contribuir 

subsidiando a tomada de decisão relacionada à inclusão dos temas transversais de 

saúde na proposta curricular e entre os objetivos educacionais, fundamentados nas 

demandas pelos diversos atores da comunidade escolar, representados pelos 

participantes da pesquisa, mas não apenas com a citação desses temas de forma 

burocrática e fragmentada. 

Embora os objetivos do estudo fossem direcionados à saúde na escola em 

geral, atenção primária e à oportunidade de avaliação da implantação de serviços de 

saúde que funcionam dentro de escolas, a experiência dos GF realizados acabou 

trazendo para o conjunto dos dados coletados uma rica contribuição de 

adolescentes do ensino médio. A escolha destes representantes, com um perfil 

específico de faixa etária e escolaridade, foi decorrência de uma opção para maior 

facilidade de autonomia na decisão de colaborar com a pesquisa, considerando 

ainda aspectos de maior facilidade na comunicação e o longo tempo em que esses 

estudantes estão matriculados na IE. Eram adolescentes com as características 

diferenciadas pela sua inserção já em fase de quase conclusão do ensino médio, 

mesmo que residentes em áreas geográficas da cidade tão distintas. 

Assim, como desdobramento das análises sobre os serviços implantados e as 

expectativas dos jovens em relação a problemas e necessidades em saúde, poderão 

ser consideradas as falas desses adolescentes em análises complementares sobre 

adolescência, saúde e escola. Entende-se que a adolescência nos apresenta 

desafios constantes para as políticas públicas e o desenvolvimento de competências 

dos profissionais de saúde e educação, que trabalham com este grupo. O estímulo 

ao protagonismo juvenil, assim como o uso de metodologias mais participativas e 

inovadoras na promoção e educação em saúde de adolescentes deve ser destacado 

(TAVARES; VIVEIROS, 2012), no planejamento do PSE para este grupo, o que foi 
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referido com entusiasmo e interesse, em alguns momentos das atividades de 

entrevista dos grupos nesta pesquisa. 

Apresentar a proposta inicial de um estudo sobre saúde na escola, no 

Mestrado de Saúde da Família, foi uma escolha que se relacionava à possibilidade 

de aproveitar os prováveis resultados, no trabalho onde atuo há muitos anos. Além 

da oportunidade de vivenciar uma pesquisa, onde o percurso que fiz, até chegar à 

conclusão da dissertação, neste momento, trouxe-me uma experiência 

incentivadora, possibilitando uma revisão pessoal e profissional sobre a importância 

da informação da saúde na qualidade de vida dos jovens. 

Foram esses mesmos jovens que, nas suas falas e discussões das 

entrevistas em grupo, nos possibilitaram o reconhecimento das maiores 

potencialidades para o aperfeiçoamento das ações de saúde hoje desenvolvidas nas 

unidades. Pode-se reconhecer como fundamental a possibilidade de ser reorientada 

a inserção do setor saúde na escola, considerando uma maior participação dos 

alunos no planejamento de atividades de promoção ou educação em saúde, 

integrando-se este ao planejamento pedagógico e com o corpo docente.  

Espero que com a exposição dos resultados da pesquisa e apresentação das 

propostas do PSE à comunidade acadêmica da IE, seja possível uma aproximação e 

efetiva articulação com as unidades de atenção primária em saúde dos territórios, 

onde se localizam as unidades de ensino, tendo em vista que as demandas dos 

alunos estão em consonância com as recomendações do PSE, apesar da IE nunca 

ter sido apresentada ao programa em questão. Da mesma forma, espero que o 

quadro político institucional da IE seja favorável ao aproveitamento dos resultados 

dessa pesquisa, como uma parte a ser considerada nas decisões das instâncias de 

direção acadêmica e no desenvolvimento de caminhos pedagógicos. 
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APÊNDICE A 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Introdução: 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de responsabilidade da aluna do Mestrado em 

Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e médica do XXXX, Mônica 

Bichmacher. Este questionário é um dos instrumentos que serão utilizados no 

projeto. A proposta de estudo é levantar opiniões ou percepções de membros da 

comunidade acadêmica, sobre o perfil de ações de promoção, educação e atenção à 

saúde, que entendem como sendo importantes e cabíveis para implementação no 

XXXX com o objetivo de colaborar efetivamente com o desenvolvimento de ações 

que possam trazer ganhos em saúde e qualidade de vida para a comunidade 

acadêmica do XXXX, em geral, sobretudo para os/as alunos(as) dessa Instituição de 

ensino. 

Agradecendo antecipadamente a colaboração, coloco-me à disposição para 

todos os esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Instrução: 

 

• Se houver mais de uma matrícula para docentes e técnico administrativo, 

considerar a resposta com a matrícula mais antiga. 

• Responsáveis com mais de um(a) filho(a), considerar as respostas referentes a 

aquele(a), com mais tempo na escola, que ainda estude no colégio. 

• Se o participante possuir mais de uma relação com a escola (exemplo, ser 

sevidor(a) docente ou administrativo(a) e ser responsável por aluno/a), o mesmo 

deverá responder o questionário de acordo com a função que exerce no Consup 

 

1ª Parte: Características do participante: 

 

1-Nome (opcional): ---------------------------------------------------------------------------------------
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2- Qual é o tipo de representação no Consup? 

Docente (   )          Técnico- administrativo(   )          Aluno(a) (   ) 

Responsável por aluno (   )          Egressos da instituição (   ) 

Conselho de Dirigentes (   )          Representante do Governo (   ) 

 

3- Data de Nascimento :-----------/----------/------------ 

 

4- Sexo: Masculino (   )          Feminino (   ) 

 

5- Qual foi o ano de sua admissão como profissional ou como estudante no XXXX? -

----------/----------/------------ 

 

6- Sobre a sua escolaridade: 

 Ensino Médio incompleto (   ) 

 Ensino Médio completo (   ) 

 Superior incompleto (   ) 

 Superior completo (   ) 

 Pós-graduação/mestrado/Doutorado (   ) 

 Ensino Fundamental (   ) 

 Outro: (   )------------------------------------- 

 

7- Formação profissional ( se houver):----------------------------------------------------------- 

 

8- Quando você necessita de cuidados médicos, onde você costuma ser atendido? 

Unidade do SUS(   )          Plano de Saúde(   )          SUS e Plano de Saúde(   ) 

Outro: (   )-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9- Durante sua formação profissional você já estudou ou teve alguma formação 

específica sobre Saúde ou Educação em Saúde? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não sei responder (   )          Outro (   ):-------------------- 

Se a resposta acima for positiva, em que momento de sua formação isto ocorreu? 

Que tipo de temas foram abordados?:-------------------------------------------------------------- 
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2ª Parte: Percepção pessoal sobre saúde na escola: 

1- No seu cotidiano na escola, você percebe a realização de ações de saúde no 

XXXX? Sim (   )          Nâo (   ) 

Se a resposta acima for positiva: Que tipo de ações de saúde você percebe? Quem 

realiza essas ações? ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2- Você vê importância de que temas de Saúde sejam abordados no ambiente 

escolar? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não sei responder(   )          Outro: (   )------------------------ 

 

3- Você realiza ou já presenciou alguma atividade de Educação em Saúde no 

XXXX? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não Lembro(   )           

Se a resposta for positiva: Quais atividades foram realizadas? Dê exemplos:-----------

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

 

4- Você tem identificado problemas de saúde nos alunos do XXXX ? 

Sim (   )          Nâo (   ) 

Se a resposta for positiva, que tipos de problemas de saúde você tem observado? 

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

 

5- Você identifica na escola condições que podem provocar ou favorecer acidentes 

com os estudantes, professores ou funcionários? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não sei responder(   ) 

 

6- Você já presenciou algum tipo de acidente na escola? Que tipo de acidente? 

 

7- Você já observou ações para prevenção de acidentes na escola? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não sei responder(   ) 

Se positivo, exemplifique: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

8- Você já ouviu falar no Programa Saúde na Escola (PSE)? 

Sim (   )          Nâo (   )          Não sei responder(   ) 
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Se a resposta for positiva: O que você sabe sobre o Programa Saúde na Escola 

(PSE)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9- Você acha que as ações de Saúde na Escola podem contribuir para que os 

estudantes façam opções por hábitos de vida mais saudáveis? 

Sim (   )          Nâo (   ) 

 

10- Você sugere alguma ação de saúde para despertar hábitos de vida saudáveis? 

Sim (   )          Nâo (   ) 

Se positivo, o que você sugere? ---------------------------------------------------------------------

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

 

11- Que profissionais você acha que poderiam desenvolver ações de saúde na 

escola? 

 Professor(a) (    ) 

 Médico(a) (    ) 

 Enfermeiro(a) (    ) 

 Qualquer profissional da área de Saúde(    ) 

 Qualquer profissional com treinamento(    ) 

 Outro: (    ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12- Como você avalia as ações desenvolvidas atualmente pelos Gabinetes de 

Saúde do XXXX? 

Adequadas (    )          Parcialmente adequadas(    )          Inadequadas(    )           

Outro (    ) -------------------------------------------------------------------- 

 

13- De que forma o setor de Saúde participa das ações? Como você acha que o 

setor de Saúde deveria participar (que ações você sugere)? -------------------------------- 

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

 

14- Como o/a professor (a) poderia participar das ações de Saúde na Escola? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15- Quais dessas ações de saúde você gostaria de ter maiores informações e acha 

que a escola poderia participar mais ativamente: Enumere de 1 a 7 as lacunas 

abaixo, considerando 1 a mais importante e 7 a menos importante. 

 

Exames médicos na admissão na Escola (peso, altura, pressão arterial) (   )  

Promoção da alimentação saudável (   ) 

Campanhas de vacinação (   ) 

Prevenção de acidentes e violências (   ) 

Prevenção e redução do consumo do álcool, fumo e drogas ilícitas (   ) 

Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva (   ) 

Nenhuma das opções (   ) 

 

16- Você gostaria de complementar algo que não foi abordado? 

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

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

 

Muito obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE B 
 
 

CARTA - CONVITE DE PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA LIDA NA REUNIÃO DO 
CONSUP EM 12/03/2015 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Rio de Janeiro, 09 de março de 2015. 

 

Aos Membros do Conselho Superior do XXXX: 

 

Cumprimentando a todos, apresento-me como docente do Programa de Pós 

Graduação – Mestrado em Saúde da Família, da Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, estando com a responsabilidade atual na orientação do estudo para a 

Dissertação de Mestrado da médica e estudante do curso Mônica Bichmacher.  

No referido estudo, temos o objetivo de colaborar efetivamente com o 

desenvolvimento de ações que possam trazer ganhos em saúde e qualidade de 

vida, para a comunidade acadêmica do XXXX, em geral, mais particularmente para 

as crianças e adolescentes, estudantes da tão respeitável instituição de ensino no 

país. 

Neste programa de Mestrado, privilegiamos temáticas relacionadas à Atenção 

Básica em Saúde, sendo que hoje, uma das ações com maior destaque pelo 

governo federal, relaciona-se ao Programa Saúde na Escola. Considerando o 

contexto das equipes de saúde no XXXX, delineamos uma proposta de estudo, no 

qual seja possível o levantamento de opiniões ou percepções de membros da 

comunidade acadêmica, incluindo representação dos estudantes, sobre o perfil de 

ações de promoção, educação e atenção à saúde, que entendem como sendo 

importantes e cabíveis para implementação voltada a este grupo escolar específico, 

no Rio de Janeiro. 

A manifestação inicial busca apresentar essa proposta de estudo ao 

CONSUP, porque se entendeu que essa representação superior seria um fórum 

privilegiado para a participação na coleta de informações e opiniões sobre o tema. 
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Gostaríamos de apresentar neste momento o referido propósito, 

comprometendo-nos com o encaminhamento do projeto em seguida, com 

questionamento inicial sobre se os membros do CONSUP concordariam em 

participar do estudo, respondendo a um questionário com perguntas objetivas e 

abertas, que atendam a todos as normas vigentes de ética em pesquisa, 

preliminarmente previsto para ser aplicado no próximo mês de junho. 

Agradecendo antecipadamente a colaboração, coloco-me à disposição para 

todos os esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

 

Anteciosamente. 

 

Profa Dra Maria Tereza Fonseca da Costa 

Mestrado Saúde da Famíla – UNESA (Universidade Estácio de Sá) 
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Rio de Janeiro, 12 de março de 2015. 

 

Aos membros do Conselho Superior do XXXX 

 

O conceito de saúde ampliou-se muito, a partir das últimas décadas do século 

XX. Saúde deixou de ser definida apenas como ausência de doença, passando para 

um conceito mais amplo de bem estar físico, mental e social, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Promover a saúde, cuidando da vida para reduzir a vulnerabilidade ao 

adoecer e as chances de que o adoecimento seja incapacitante, crônico e cause 

morte prematura da população faz parte dos objetivos atuais da Política Nacional de 

Promoção à Saúde (PNPS), do Ministério da Saúde. As intervenções em saúde 

devem compreender tanto as ações e os serviços que operem sobre os efeitos do 

adoecer, como aqueles que visem o espaço de promoção à saúde, “incidindo sobre 

as condições de vida e favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte 

dos sujeitos e das coletividades no território onde vivem e trabalham” (MS, 2006, 

p11). 

A escola é considerada um lugar excelente para incentivar práticas de vida 

saudáveis, compartilhando os saberes da Educação com a Saúde através de ações 

educativas conscientizando e informado uma população jovem para tomada de 

decisões futuras. Nesta direção, foi instituído em 2006 o Programa Saúde na Escola, 

com articulação do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. 

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

ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade a 

participação de atividades que articulem Saúde e Educação para o enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos brasileiros” (MS, 2007). 

Neste momento, estou matriculada em programa de Pós-Graduação, 

cumprindo as exigências de um Mestrado na área de Saúde. Procurei definir meu 

tema de estudo de modo que eu possa somar esforços e contribuir com o 

aprimoramento de atividades em Saúde, no XXXX. Gostaria de poder contar com a 

participação do Conselho Superior, para responderem a um questionário do projeto 

de pesquisa do Mestrado, a qual estarei realizando baseada nas bases nacionais do 

Programa Saúde na Escola. Necessito desta manifestação inicial de concordância, a 
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fim de que possa fechar o projeto a ser apresentado na etapa de Qualificação do 

Projeto, prevista para abril de 2015. Após a qualificação, sendo cumpridas todas as 

etapas regulares de apresentação a Comitê de Ética em Pesquisa, está prevista a 

aplicação do questionário para o mês de junho de 2015. 

Será uma honra e uma importante oportunidade para mim, como médica e 

funcionária do XXXX se puder contar com a fundamental participação dos membros 

do CONSUP no meu estudo. 

Agradeço, desde já, se aceitarem este pedido de colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

Mônica Bichmacher 
Chefe do Gabinete de Saúde XXXX 
Médica da Junta de Saúde do XXXX 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil, Ministério da Saúde.Política Nacional de Atenção Básica. Brasília:Ministério da 
Saúde, 2012.(série e.Legislação em Saúde). 

 
BRASIL. Lei nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Proposições de uma Política. Intersetorial 
entre os Ministérios da Saúde e da Educação na Perspectiva da Atenção Integral 
(prevenção, promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do Ensino 
Básico Público. Brasília, DF, 2007. 

 
Cadernos de Atenção Básica, Saúde na Escola, MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de 
Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica, Brasília – DF 2009 

 
Cadernos de Escolas Promotoras de Saúde – Sociedade Brasileira de Pediatria, 
Departamento Científico de Saúde Escolar 

 
HARADA, Jorge. Escola promotora de saúde. Brasília: Sociedade Brasileira de Pediatria; 
2003 
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APÊNDICE C 
 

 

EMAIL CONVITE PARA GRUPO FOCAL 

 

Bom dia, pessoal. 

 

Meu nome é Mônica e sou médica do Gabinete de Saúde do colégio. Acho 

que alguns de vocês me conhecem por já terem sido atendidos por mim ou por 

terem falado comigo pessoalmente. Estou fazendo uma pesquisa de mestrado sobre 

ações de saúde no colégio. Desta forma, não tenho como fazer uma pesquisa sem 

ouvir o que os alunos acham que precisam, pois entendo que vocês são os 

principais beneficiados de ações desta natureza. 

Peço a ajuda de vocês para se reunirem comigo e com uma pessoa convidada para 

que possamos ouvir vocês. Marquei no dia 22/09, terça feira, dia do COC, na escola 

(confirmo segunda feira qual será a sala) já que vocês têm que estar na escola, 

como representantes de turma. O encontro será por volta de 11h00min. Acredito que 

ficaremos juntos por cerca de uma hora. A presença de vocês é voluntária e não 

haverá nenhum problema se não quiserem ou puderem ir, mas seria muito 

importante ouvir vocês. 

 

Mandei pelo SESOP, dois formulários para vocês, um Termo de ASSENTIMENTO 

que é uma explicação para vocês alunos sobre o que é o projeto, que vocês 

mesmos tem que assinar e outro que é um Termo de CONSENTIMENTO que os 

responsáveis têm que assinar, já que a maioria de vocês é menor de idade. Peço 

para vocês me entregarem estes 2 documentos no dia 22 assinados, por favor. 

 

Para que eu possa me organizar, vocês poderiam me confirmar a presença ou não 

no encontro através de email ou se preferirem por telefone ou whatsaapp: (21) 

XXXX? 

 

Muito obrigada a todos, qualquer dúvida estou à disposição (telefone acima). 
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APÊNDICE D 
 
 

PERGUNTAS DISPARADORAS PARA O GRUPO FOCAL 
 

 
Você acha importante ter um gabinete de saúde na escola? ___________________ 

 

Você já recebeu algum atendimento do pessoal da saúde no colégio? ___________ 

 

O que você achou desse atendimento? ____________________________________ 

 

Que assuntos relacionados à saúde você acha importante a escola abordar? 

___________________________________________________________________ 

 

O que você acha que o colégio deve fazer para estimular ou apoiar a saúde do 

aluno? 

__________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVO 

Conhecer as potencialidades das ações de Saúde na Escola do XXXX, no Município 

do Rio de Janeiro, conforme a percepção dos alunos. 

Duração prevista: 1 hora 

 



118 

APÊNDICE E 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

XXXXXXXXXXXXX de responsabilidade da aluna do Mestrado em Saúde da Família 

da Universidade Estácio de Sá e médica do XXXX, Mônica Bichmacher. Sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará em qualquer 

penalidade. É garantido o direito de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem 

nenhum tipo de prejuízo. O participante não será identificado em nenhuma 

publicação, sendo garantidos o sigilo e a confidencialidade das informações, sob 

qualquer hipótese, incluindo na eventualidade da apresentação dos resultados deste 

estudo em congressos e periódicos científicos. O documento abaixo contém todos 

os dados necessários sobre a pesquisa que estamos fazendo. 

A sua participação como voluntário deste estudo será de muita importância para 

nós. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  

Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:............................................................................................................... 

Bairro:............................................................ 

Cidade:....................................................................................................  

Telefone:(.....).....................................Email:------------------------------------------------ 

 

Subárea de Investigação: Programa Saúde na Escola 

 

Pesquisadora responsável: Mônica Bichmacher – Universidade Estácio de Sá – 

Endereço: Rua do Riachuelo, 27, 3º andar. Lapa - Rio de Janeiro/RJ – Cep: 20230-

010. Telefone: (21) 32316135. E-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br.  

mailto:ppgsaudedafamilia@estacio.br
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Contato com a pesquisadora:(21) XXXXXXXXX (das 12:30 as 18:00 h, de 2ª a 6ª 

feira) ou (21) XXXXXXXXXX Email XXXXXXXXXXXX 

 

Objetivos e Justificativas: A proposta de estudo é levantar opiniões ou percepções 

de membros da comunidade acadêmica, sobre o perfil de ações de promoção, 

educação e atenção à saúde, que entendem como sendo importantes e cabíveis 

para implementação no XXXX com o objetivo de colaborar efetivamente com o 

desenvolvimento de ações que possam trazer ganhos em saúde e qualidade de 

vida, para a comunidade acadêmica do XXXX, em geral, mais particularmente para 

os alunos desta Instituição de Ensino. 

 

Procedimentos: OS membros do CONSUP participarão do estudo respondendo um 

questionário semiestruturado, onde serão discutidos tópicos referentes a saúde na 

Escola (como é e como acha que deveria ser). 

 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(X) Risco Mínimo   (  ) Risco Médio   (  ) Risco Baixo   (  ) Risco Maior  

 

Riscos e inconveniências: A presente pesquisa envolve riscos mínimos, tendo em 

vista que não haverá nenhum tipo de intervenção ou procedimento para o 

participante da mesma. O participante deverá ter disponibilidade de cerca de 30 

minutos para o preenchimento do questionário. Caso ocorra algum constrangimento 

com relação aos temas abordados ou algum desconforto para o participante, com 

relação a disponibilidade de tempo para participar da pesquisa, o mesmo poderá 

não responder aos itens do questionário, caso seja a sua vontade ou poderá se 

retirar a qualquer momento da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o participante, 

com base nas recomendações indicadas pelo Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução nº 466/2012), que regulamenta as pesquisas que envolvem seres 

humanos no Brasil. 

 

Potenciais benefícios: Com o resultado deste estudo pretende-se colaborar 

efetivamente com o desenvolvimento de ações que possam trazer ganhos em saúde 

e qualidade de vida para a comunidade acadêmica do XXXX, em geral, mais 

particularmente para os alunos desta Instituição de ensino. 

mailto:bikmonica@gmail.com
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Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não 

haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, 

não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total 

e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do 

mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 

da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  

 

Rio de Janeiro, ________________________  

 

________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa 

________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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APÊNDICE F 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

(PARA MENORES DE 18 ANOS E COM 16 ANOS OU MAIS) 

 

 

Caro Responsável ou Representante Legal, o menor ------------------------------------------

---------------, sob sua responsabilidade, está sendo convidado para participar do 

projeto de pesquisa intitulado “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” de responsabilidade 

da aluna do Mestrado em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e médica 

do XXXX, Mônica Bichmacher. A participação dele é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade. Você, como responsável pelo menor, 

poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação dele a qualquer 

momento. O menor não será identificado em nenhuma publicação, sendo garantidos 

o sigilo e a confidencialidade das informações, sob qualquer hipótese, incluindo na 

eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos. O documento abaixo contém todos os dados necessários 

sobre a pesquisa que estamos fazendo.Seu consentimento para o menor participar 

como voluntário deste estudo será de muita importância para nós. 

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

 
Nome: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  

Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:............................................................................................................... 

Bairro:............................................................ 

Cidade:....................................................................................................  

Telefone:(.....).....................................Email:------------------------------------------------ 

 

Subárea de Investigação: Programa Saúde na Escola 
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Pesquisadora responsável: Mônica Bichmacher, Universidade Estácio de Sá. 

Endereço: Rua do Riachuelo, 27, 3º andar. Lapa -Rio de Janeiro/RJ Cep:20230-010; 

telefone (21) 3231-6135;E-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br.  

Contato com a pesquisadora:(21) XXXXXXXX (das 12:30 as 18:00 h, de 2ª a 6ª 

feira) ou (21) XXXXXXXX. Email XXXXXXXXXXX. 

 

Objetivos e Justificativas: A proposta de estudo é levantar opiniões ou percepções 

de membros da comunidade acadêmica, sobre o perfil de ações de promoção, 

educação e atenção à saúde, que entendem como sendo importantes e cabíveis 

para implementação no XXXX com o objetivo de colaborar efetivamente com o 

desenvolvimento de ações que possam trazer ganhos em saúde e qualidade de 

vida, para a comunidade acadêmica do XXXX, em geral, mais particularmente para 

os alunos desta Instituição de Ensino. 

 

Procedimentos: O aluno participará de um grupo de entrevista com outros alunos 

representantes de turma do 2º ano do ensino médio da XXXXX, chamado de grupo 

focal, onde serão discutidos tópicos referente a Saúde na Escola (como é e como 

acha que deveriam ser). Serão realizadas uma ou duas entrevistas coletivas, 

coordenadas por um moderador indicado pela Secretaria Municipal da Saúde, com 

duração média de uma hora cada encontro, realizadas na escola em um horário 

compatível com o grupo participante. A identidade do participante será mantida em 

sigilo, conforme explicado acima.  

 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(X) Risco Mínimo   (   ) Risco Médio   (   ) Risco Baixo   (   ) Risco Maior  

 

Riscos e inconveniências: A presente pesquisa envolve riscos mínimos, tendo em 

vista que não haverá nenhum tipo de intervenção ou procedimento para o 

participante da mesma. Para a participação da entrevista em grupo (grupo focal), o 

participante deverá ter disponibilidade de cerca de 1 hora (poderão ser necessários 

dois encontros). Caso ocorra algum constrangimento com relação aos temas 

propostos ou algum desconforto para o participante, com relação a disponibilidade 

de tempo para participar da pesquisa, o mesmo poderá não responder aos itens 

abordados caso seja a sua vontade ou poderá se retirar a qualquer momento da 

mailto:ppgsaudedafamilia@estacio.br
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pesquisa sem qualquer prejuízo para o participante, com base nas recomendações 

indicadas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/2012), que 

regulamenta as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. 

 

Potenciais benefícios: Com o resultado deste estudo pretende-se colaborar 

efetivamente com o desenvolvimento de ações que possam trazer ganhos em saúde 

e qualidade de vida, para a comunidade acadêmica do XXXX, em geral, mais 

particularmente para os alunos desta Instituição de ensino. 

 

Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não 

haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, 

não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total 

e plena liberdade para retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

Eu, _________________________________________, responsável pelo 

menor ___________________________________acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Os propósitos desta 

pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação é isenta de 

despesas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar a decisão do menor sob minha responsabilidade de participar, se assim o 

desejar sem penalidades ou prejuízos. Autorizo, ainda, a publicação das 

informações fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que os 

dados apresentados não possam identificá-lo (a). Este termo será assinado em 02 

(duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 

responsável pela pesquisa. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ________________________  
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________________________________  
Assinatura do Participante da Pesquisa 

________________________________ 
(Nome, assinatura e RG do representante 
legal do sujeito da pesquisa - anexar 
documento que comprove 
parentesco/tutela/curatela) 

 
________________________________ 
Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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APÊNDICE G 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, para 

conhecermos as opiniões de representantes da escola sobre as ações relacionadas 

à saúde que já são realizadas e quais ações de saúde você acha que são 

importantes e que deveriam ser feitas dentro do XXXX, com o objetivo de melhorar a 

saúde de todos dentro da escola, principalmente dos alunos. Será feita uma 

entrevista com os alunos representantes do segundo ano do ensino médio do seu 

XXXXX, chamada de grupo focal, onde escutaremos a opinião dos alunos sobre 

estas questões. Caso você aceite participar, serão agendadas uma ou duas 

reuniões com o grupo dentro da escola, em horário que seja possível para o grupo, 

com duração em torno de uma hora para cada encontro. Essas entrevistas serão 

mediadas por um coordenador indicado pela Secretaria Municipal da Saúde. A sua 

participação é voluntária. Caso você opte por não participar não sofrerá nenhuma 

penalidade no seu atendimento e/ou tratamento. Você, poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. Você não 

será identificado, sendo garantidos o sigilo e a confidencialidade das informações 

fornecidas nestas entrevistas. O documento abaixo contém todos os dados 

necessários sobre a pesquisa que estamos fazendo. Para esta pesquisa, não haverá 

nenhum custo ao participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se você ou seus responsáveis tiver (em) dúvidas com relação ao estudo, 

direitos do participante, ou riscos relacionados ao estudo, você deve contatar a 

Investigadora do estudo Mônica Bichmacher telefone: (21) XXXXXXXX (trabalho), ou 

celular (21) XXXXXXXX, ou no email pessoal:XXXXXXXX. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade 

Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone (21) 2206-9726. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de 

diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a 

revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus 

direitos.  
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Título do Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Investigador: Mônica Bichmacher, aluna do Mestrado em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, médica do XXXXXX e da Junta oficial de saúde do 

XXXXX 

Local da Pesquisa: Unidade A e Unidade B 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em participar desta pesquisa. 

Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais 

simples que possam parecer. Pode ser que este documento denominado TERMO 

DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não 

entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para 

explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente.  

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PACIENTE 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que 

posso interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu 

concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito 

acima descrito.  

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam me 

identificar. 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO.  

Data: ________________________                    Data: ________________________   

 

 

________________________________  

Nome do Adolescente 

Assinatura 

________________________________ 

Nome do Investigador 

Assinatura 
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ANEXO A 

 
CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA IE PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

 


