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RESUMO 

 

“ Escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos.”  

“Escolhi estar presente na porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi 

servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda.” 

“Escolhi o branco porque quero transmitir a paz.” 

“Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fonte de saber.” 

( Florence Nightingale) 

“Assim como Florence Nightingale optamos pela saúde porque amamos e temos 

respeito à vida, zelar por ela é nosso dever, mas cuidar é a nossa escolha” 
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RESUMO 

A construção  deste trabalho  demonstra um exemplo de  modelo assistencial 

voltado exclusivamente às ações de promoção, prevenção, intervenção de 

agravo a saúde  a partir da visão holística que o profissional de saúde 

aperfeiçoa quando atua inserido no Ambiente Escolar. Os módulos foram 

construídos conforme as necessidades da Instituição com o objetivo de 

fomentar ações que despertem a participação dos pais ou responsáveis pelos 

estudantes quanto à importância da saúde física, mental e social no processo 

de aprendizagem, além de permitir aos professores a vontade de atuar em 

conjunto com as equipes de saúde para executar ações que possam evitar ou 

diminuir agravos à saúde. Os quase 1.600 alunos distribuídos nas 4 Escolas 

públicas do município participaram ativamente na execução das ações deste 

PI, bem como triagem odontológica, reeducação postural, avaliação nutricional 

como fator para a elaboração da Horta Escolar,  teste de Snellen e  avaliação 

fonoaudiológica e psicológica, permitindo o conhecimento do perfil dos 

estudantes facilitando a escolha da intervenção necessária. 

PALAVRAS-CHAVE: PSE. Ambiente Escolar. Processo de Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

 

The construction of this work shows an example of care model dedicated 

exclusively to the promotion, prevention, intervention grievance health from the 

holistic view that the health professional works perfect when inserted in the 

School Environment. The modules were built according to the needs of the 

institution in order to promote actions that stimulate the participation of parents 

or guardians of students about the importance of physical, mental and social in 

the learning process, and allow teachers the will to act in together with the 

health teams to perform actions that can avoid or reduce health problems. The 

nearly 1,600 students distributed in four public schools in the city participated 

actively in implementing the actions of this IP and dental screening, postural re-

education, nutritional assessment as a factor for the development of the School 

Hurt, Snellen test and speech therapy and psychological assessment, allowing 

the student profile of knowledge facilitating the choice of intervention required 

Key-Words: PSE. School environment. Learning Process; 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Após a observação dos dados contidos na sala de situação de saúde, 

no qual informa estatisticamente os indicadores de saúde os resultados 

obedecendo critérios de ordem de coleta, notificação, óbitos, casos 

confirmados, entre outros. Notamos que as metas estipuladas pelo Ministério 

da Saúde por meio da execução das campanhas e dos programas prioritários 

são efetivadas de modo que, alcançam as expectativas e metas das atividades 

promovidas pela secretaria municipal de saúde seguindo o cronograma da 

secretaria estadual¹,². 

No entanto, diante dos números apresentados, observamos a 

deficiência de planejamento e ausência de registros das ações realizadas. 

Neste sentindo, os programas que são desenvolvidos pelas profissionais de 

saúde em Nova Veneza, foi identificado em especial o Programa Saúde na 

Escola(PSE), cujo constitui uma política intersetorial da saúde e da educação, 

unindo duas esferas essenciais para a formação e melhoria das condutas 

individuais e coletivas, ambas em prol do bem-estar da sociedade². 

Para tanto, é necessário destacar a importância da elaboração de um 

cronograma com a relação dos temas e atividades realizadas pelo PSE. Este 

último foi instituído em 2007 e aderido em 2008 pelo município em questão. A 

escolha do tema justifica-se, a partir da falta de documentos que comprovem a 

execução das atividades prioritárias e optativas do programa.  

Alcançar as metas a partir da efetividade do plano de ações descritas 

no cronograma assistencial, como a realização de atividades voltadas para 

avaliação antropométrica, acuidade visual, atualização do cartão de vacina, 

atividade física e ações sustentáveis, além da avaliação nutricional, permiti-nos 

conhecer os agravos e entender como eles surgem, facilitando o 

desenvolvimento das medidas de intervenção, prevenção e promoção da 

saúde, ressaltando também a necessidade do arquivamento dos resultados 
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coletados, dos quais podem ser critérios para o planejamento das próximas 

atividades. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

Elaborar e executar o plano assistencial do PSE conforme as ações 

optativas e obrigatórias, a partir da análise do perfil nutricional, comportamental 

e fisiológico dos estudantes. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

Despertar a participação dos professores e estudantes acerca da 

importância da saúde física, mental e social no processo de aprendizagem; 

Executar ações conforme as necessidades da instituição de ensino, 

fortalecendo o relacionamento interdisciplinar entre Escola e Atenção Básica.  

Encaminhar os estudantes conforme suas necessidades no que se 

refere à identificação de agravos; 

Aumentar o envolvimento dos profissionais da Estratégia Saúde da 

Família no desenvolvimento das atividades de educação em saúde; 

 

2 ANÁLISE ESTRATÉGIA 

 

Nova Veneza, município localizado no estado de Goiás à 29 km de 

Goiânia, cultura inspirada na Itália, país de origem de seus primeiros 

habitantes. Sua economia é baseada na agropecuária, cujo, ainda é a maior 
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fonte de renda para algumas famílias que vivem em pequenas lavouras. Na 

região existe 3 (três)  unidades básicas de saúde e um hospital. De acordo com 

a sala de situação de saúde, as Estratégias de Saúde da Família garantem a 

cobertura de 95,25% dos 8.388 habitantes, distribuídos em áreas rurais e 

urbanas. 

As equipes contam com a participação de três enfermeiras e uma 

coordenadora geral, 16 agentes comunitárias de saúde, 6 técnicas em 

enfermagem, 3 auxiliares odontológicos, 3 dentistas e 3 médicos, cada 

profissional dividido dentre as Unidades de Saúde. 

A população urbana é de 7.026 e 1.103 na área rural, o estudo 

apresentou a divisão da residência por sexo. Dentre as mulheres 3.478 vivem 

na área urbana e 523 na rural, já os homens 3.548 na área urbana e 580 na 

área rural. A população é composta por 8.115 brasileiros e 12 estrangeiros. 

Segundo informações do IBGE, o PIB per capita é de R$ 11.962,03, onde 

os homens têm uma renda média de R$ 922,70 e as mulheres R$ 720,10 e de 

R$ 1.127,42 para funcionários públicos, dentre os quais com economia ativa 

são 2.588 homens e 1.867 mulheres. O censo também informou que 2.429 

fazem a contribuição social e que 2.233 não contribuem com o fundo. 

A influência dos imigrantes italianos é bastante acentuada no município, 

principalmente em relação à culinária, a maior parte da população possui 

algum membro da família que é ou teve contato direto com os imigrantes, 

dessa forma aprenderam os segredos da cozinha italiana e repassaram para 

os outros membros da família. As massas são bem comuns nas mesas dos 

venezianos. Como consequência, neste município acontece o mais famoso 

festival gastronômico do estado, com danças típicas, culinárias e atrações 

ligadas a cultura dos imigrantes. 

Em relação ao grau de instrução, 285 com nível superior completo, 3.682 

não concluíram o ensino fundamental, entre as ocupações os homens totalizam 

2.483 e as mulheres 1.737.  

Em Nova Veneza, 2.009 residências possuem abastecimento de água, 

porém a maioria ainda utiliza o poço artesiano como principal fonte de água. Já 

2.309 economias abastecidas de forma ativa. Atualmente 96,7% dos 

moradores, segundo a Saneago (Saneamento de Goiás S/A) são abastecidos 

com água de qualidade. 
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A frota do município é composta por 1.054 automóveis e 715 

motocicletas, ao somar estes dados com o número de ônibus e caminhões 

totalizam o valor de 2.592 veículos, distribuídos entre os habitantes. 

Para realização deste projeto seguiu-se os seguintes passos: 

1° Passo: Realizado reunião com os educadores das escolas públicas 

contidas no município, onde foram apresentadas as dificuldades dos 

profissionais no desenvolvimento educacionais. Neste mesmo encontro, foi 

apresentado os temas e ações trabalhadas pelo PSE, com o objetivo de levar o 

tratamento, prevenção e promoção de saúde aos alunos que realmente 

necessitam; 

2° Passo: Realizada visita nas unidades de ensino para mesclar as 

dificuldades e definir as prioridades do plano de ação, fortalecendo ainda mais 

a parceria com a Escola; 

3º Passo: Realizada reunião com as Equipes de saúde da Família para 

determinar a ordem das execuções das atividades e os profissionais 

colaboradores, confirmando a parceria também da UBS. 

 4° Passo: A colaboração direta e indireta dos gestores de saúde e 

educação enfatizou-se por meio da divisão das tarefas executadas por cada 

setor; 

As responsabilidades intersetoriais do PSE serão estabelecidas a partir 

da assinatura do Termo de Compromisso entre as Secretarias Municipais de 

Saúde e de Educação, com metas pactuadas de implantação/implementação 

das ações e a transferência dos recursos vinculada ao alcance das metas que 

serão monitoradas por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução 

e Controle (SIMEC) 

Nova Veneza existem 3 unidades de Estratégia Saúde da Família, 

subdivididos por 3 médicos, 4 enfermeiras, 6 técnicas de enfermagem, 3 

dentistas, 18 agentes comunitárias de saúde  cobrindo 8.261 das pessoas, dos 

8.388 habitantes. Além da presença do NASF II (Grupo de Apoio à Saúde da 

Família) este como o próprio nome define, atua como apoio as ações e 

articulação da assistência à saúde.  

No entanto, ao invés de realizarmos um trabalho a partir das doenças e 

seus agravos, é importante destacar que a assistência não deve ser efetuada 



12 
  

somente nas unidades de saúde, sendo fundamental a elaboração de um plano 

de ações intervenção que sejam executadas também no ambiente escolar 

voltadas ao PSE (Programa Saúde na Escola). Este último é a aproximação da 

unidade Básica de Saúde com as Escolas, levando a participação mútua dos 

profissionais das duas esferas de prestação de serviços. Porém não há 

arquivos que contenham os registros das atividades e nem um plano de ação 

elaborado pelos profissionais envolvidos diretamente o Programa. 

Organizar a assistência dentro e fora das unidades de saúde, onde não 

foram identificadas ações restritas aos alunos, bem como, avaliação 

antropométrica, avaliação oftalmológica, higienização, auto cuidado, 

alimentação saudável, atividade física, entre outras. Em suma, todas as 

intervenções sejam de pequena, média ou alta complexidade deve ser 

registrada, através do livro ata fotografias, assinaturas, realização de eventos 

que propaguem as orientações acerca da prevenção e promoção de saúde, 

além da execução das ações contidas no cronograma do Ministério da Saúde. 

A elaboração do Projeto de Intervenção segue a execução das práticas 

de promoção, tratamento, intervenção e prevenção, além da orientação acerca 

da relevância dos temas apresentados, no qual será realizado por módulos, 

cujo cada ação terá o tempo para a elaboração, desenvolvimento e conclusão 

da atividade proposta. 

A povoação do município começou em 1924 com a chegada dos 

irmãos João, Cesário e Joaquim Stival, italiano de Veneza, a partir daí a região 

atualmente chamada de Nova Veneza passou a fazer parte de várias 

províncias até tornar-se independente em meados de 1958, através da lei 

estadual n° 2.295, na qual atribuiu o atual nome do município. São inúmeras as 

características que tornaram a região bastante conhecida no estado, vão desde 

atividades agropecuárias até ao famoso Festival Gastronômico, esta última é 

uma das festas turísticas de maior repercussão em Goiás.  

Sendo importante salientar, além das características positivas em 

relação à história e cotidiano da cidade, mas também atentar-se para os 

demais indicadores considerados fundamentais para o desenvolvimento e 

crescimento de um município, visto que, após sua colonização, levou um 

período significativo para conquistar sua emancipação.  
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3 IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

3.1 ANTROPOMETRIA E PRATICAS CORPORAIS 

 

Por meio do decreto 6.286 de 5 de dezembro de 2007 as escolas do 

brasil inteiro foram contempladas com o Programa Saúde na Escola, através 

do termo que confere o comprometimento dos municípios no desenvolvimento 

das atividades que o Programa exige. No primeiro momento foi realizada uma 

visita as instituições e a apresentação formal da equipe de saúde aos alunos, 

bem como das secretarias de saúde e educação cujo são responsáveis por 

coordenar as atividades do Programa que envolve os níveis infantil, 

fundamental, médio e EJA³.  

As atividades corporais são carregadas de elementos culturais que 

traduzem a identidade de povos ou de população de determinada região ou 

território. A atividade física, por sua vez, consiste em movimento corporal  com 

gasto de enérgico e o lazer ao tempo que se tem para fazer o que dá prazer, 

Ler, Assistir TV ou caminhar no parque. (Ministério da Saúde, Programa Saúde 

na Escola, Orientações Gerais sobre a ação de Práticas Corporais, Atividade 

Física e Lazer no Programa Saúde na Escola, Brasília, DF: O Ministério; 

2013.)¹ 

A execução das atividades teve início a partir da avaliação 

antropométrica (IMC=P/Altura X Altura), que permitiu traçar o perfil nutricional 

dos 1576 alunos cadastrados no SGP (Sistema de Gerenciamento 

Profissional). Realizada no primeiro semestre do presente ano, em conjunto 

com a Palestra sobre Educação Postural, na qual ocorreu a discussão da 

relação entre saúde-doença e como a má postura pode interferir no processo 

de aprendizagem. Em relação à antropometria, a tabela abaixo demonstra o 

perfil nutricional avaliado, 75% dos alunos matriculados com frequência normal 

na rede de ensino participaram da pesquisa: 
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Fonte: Escolas públicas de Nova Veneza, Avaliação Antropométrica realizada 

nas Escolas Públicas do Município  

 

Conforme figura acima, foi possível observar que 47% dos alunos 

encontram-se abaixo do peso, considerando o total de alunos pesados e 

medidos, além da faixa etária, uma vez que as crianças possuem uma analise 

distinta. Esta avaliação foi realizada em todas as instituições de ensino, tanto 

as municipais quanto as estaduais 

A partir destes dados podemos aprimorar as ações de intervenção 

juntamente com o profissional nutricionista. Outros grupos de profissionais 

também estão envolvidos na assistência, o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família) realizou a primeira visita às escolas, onde a terapeuta ocupacional e a 

fisioterapeuta colaboraram na atividade voltada à apresentação do PSE no 

município, realizando as Práticas Corporais como ferramenta essencial para 

uma boa qualidade de vida. 

As cadernetas do adolescente distribuídas para os jovens nas escolas 

é uma das condutas preconizadas pelo ministério da saúde, cujo elaborou o 

conteúdo da caderneta conforme a faixa etária do próprio Ministério, o que 

reflete a necessidade de informações acerca dos assuntos críticas da 
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juventude, assim como a introdução do cartão de vacina, observação 

nutricional entre outras. 

Todas as ações foram desenvolvidas em conjunto com as secretarias 

das duas esferas assistenciais, uma responsável diretamente pela saúde e a 

outra representa a orientação psicopedagógica interligada a prevenção de 

agravos a partir do conhecimento. Tornando o Programa Saúde na escola um 

importante passo para universalidade e integralidade na execução da busca 

ativa pela participação de toda a comunidade escolar na melhoria da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola contemplada pelo PSE deve funcionar de modo que as 

atividades em saúde a serem desenvolvidas devam fazer parte do projeto 

político-pedagógico escolar, atendendo às expectativas dos professores e, 

principalmente, dos educandos. As temáticas a serem trabalhadas pelo PSE 

devem ser debatidas em sala de aula pelos professores, 

assessorados/orientados pelo pessoal da saúde ou diretamente por 

profissionais de saúde previamente agendados e com o apoio dos professores. 

Essa preparação dos educandos no cotidiano da escola pode implicar a 

participação desde o agendamento e organização das atividades e/ou durante 

 Apresentação do PSE aos Professores-

Nova Veneza-GO/2014  Escolha dos 

Módulos relevantes para a condução do 

programa e firmado a parceria com a 

Secretaria de Educação para o início das 

atividades 

 I Caminhada em Prol da Atividade Física e 

Práticas Corporais-Nova Veneza-GO/2014 

Passeata composta pelos alunos do 5º ao 

9º das Escolas públicas participantes do 

Programa Saúde na Escola; 
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a realização delas (Ministério da Saúde, Guia Passo a Passo PSE, 1.ed. 

Brasília DF,  2011 ) 

 

3.2 SAÚDE BUCAL  

 

No segundo semestre, foi realizada a triagem odontológica nas escolas 

municipais, pois a busca ativa fora das paredes do consultório aproxima e 

diminui a tensão das crianças e adolescentes, ao identificar os casos 

complexos e encaminhá-los a ESF para tratamento específico e evitar o 

aumento dos agravos à saúde, a fim de conscientizar os estudantes quanto a 

importância da escovação e uso de fio dental como ferramenta básica para 

prevenção de cáries e patologias relacionadas ao déficit de autocuidado, 

constituem os objetivos desta atividade executadas pelo Dentista e ACO da 

ESF. 

Os agravos dos eventos bucais causam danos ou prejuízos que podem 

levar diretamente a incapacidade ou a expressarem os seguintes sintomas: dor 

e desconforto, limitação funcional e insatisfação com a aparência. Esses 

sintomas podem desencadear limitações físicas, psicológicas e/ou sociais e 

consequente incapacidade levando assim o indivíduo a uma perda de 

qualidade de vida. (Nubila Di Ventura Brunowo, Heloisa, Buchala Maria, 

Cassia, O papel das Classificações da OMS- CID e CIF nas definições de 

deficiência e incapacidade. 2. ed. São Paulo: Revista Brasileira de 

Epidemiologia; 2008) 

Os agendamentos feitos seguiram os critérios de complexidade da 

triagem, cada profissional distribuiu os horários de atendimento conforme o 

cronograma da sua Unidade Básica de Saúde, todos os alunos foram 

informados sobre os agendamentos, além do bilhete ressaltando a 

necessidade da presença dos pais ou responsáveis para receber as 

orientações do profissional. 

Logo após esta análise, os estudantes participaram da aplicação de 

flúor para bochecho como medida profilática, além do reforço das orientações 
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repassadas na quinzena anterior. Os professores também se envolveram nesta 

atividade para enfatizar no dia a dia a necessidade de manter os padrões de 

higiene bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E RODA DE CONVERSA 

DST´S/AIDS 

 

Em relação à avaliação psicossocial, o PSE firmou uma parceria com a 

fonoaudióloga do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), na qual, foi 

realizada a triagem através da ficha de ANAMNESE, permitindo a identificação 

dos alunos que apresentam dificuldades em pronunciar certas palavras e na 

linguagem, refletindo negativamente no processo de aprendizagem dos alunos.  

A visita da profissional é periódica, e de acordo com o nível de 

complexidade são locados em uma sala específica, arejada, iluminada, com as 

características necessárias para desenvolver o trabalho de intervenção. Antes 

de iniciar as atividades psicossociais, bilhetes e fichas foram entregues à 

instituição para serem encaminhadas aos pais, porém alguns não 

  

Triagem odontológica Centro Municipal de Educação Tereza Zanini Peixoto. Nova 

Veneza-GO/2014 Participação dos Profissionais GeanCarlo Mota e Tâmara Mutão, 

odontólogos da ESF; 
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compareceram no dia específico para a atividade, uma vez que é fundamental 

a presença dos responsáveis no preenchimento da ficha de ANAMNÉSE, 

consequentemente a intervenção ainda apresenta dificuldade para ser 

executada conforme o modelo proposto ao profissional. 

Em relação à Roda de Conversa sobre HIV/DST´S, foi realizada uma 

dinâmica com o objetivo de esclarecer as dúvidas acerca das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, Vírus HIV, além da prevenção, curiosidades entre 

outros. A atividade foi desenvolvida pelo profissional enfermeiro PSE/PROVAB 

com o apoio dos educadores da Escola Estadual José Peixoto, onde a Roda foi 

executada, a faixa etária dos alunos participantes variou de 14 a 19 anos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E HORTA ESCOLAR 

SUSTENTÁVEL  

 

Após o resultado da antropometria realizada no primeiro semestre, 

constatamos um baixo índice no IMC dos alunos. Além dessa atividade, o 

cardápio da merenda escolar também foi analisado, esse último é elaborado 

pela nutricionista da secretaria municipal de educação de acordo com percentil 

necessário de sais minerais, vitaminas, carboidratos e entre outros nutrientes 

essenciais para uma boa alimentação.  

  

Roda de Conversa: DST´S/ AIDS- Escola Estadual José Peixoto. Nova Veneza-GO/2014 As 

dúvidas, curiosidade, mitos e verdades foram esclarecidos na atividade. Os alunos 

participaram ativamente; 
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No entanto, a resistência por parte dos alunos em consumir frutas, 

legumes e verduras é notório, o habito deve ser repassado nos primeiros anos 

de vida, as crianças e adolescentes tem o conhecimento quanto a importância 

de uma alimentação saudável, mas não possuem o hábito de ingeri-las. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de 400g ou 5 

porções de frutas, legumes e verduras, ainda segundo a OMS estima-se que 

2,7 milhões de mortes no mundo possam ser evitadas com o consumo 

adequado destes alimentos.( Ministério da Saúde,Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional(SISVAN), Port; 1.156 . Brasilia DF, 1990) 

Não é de hoje que a sustentabilidade começou a fazer parte da nossa 

vida, sua importância é relevante ao que se refere no cuidado e preservação do 

meio ambiente, na tentativa de equilibrar o avanço econômico sem 

comprometer o ecossistema. Em vista disso, notamos a necessidade de 

elaborarmos uma forma de reaproveitamento de resíduo e materiais. É na 

Escola que o indivíduo passa a maior parte do tempo e recebem ensinamentos 

essenciais para sua formação pessoal e profissional, inserir ações sustentáveis 

dentro do ambiente escolar desperta nos alunos uma visão moderna sobre a 

importância da preservação do ecossistema, utilizando a reciclagem como 

principal instrumento da Ação sustentável.  

A partir destes dados, elaboramos um plano de ação que enquadra 

tanto a sustentabilidade quanto o déficit nutricional encontrado, a HORTA 

ESCOLAR SUSTENTÁVEL é uma forma de demonstrar aos alunos através do 

ensino a importância da preservação do meio ambiente, reaproveitamento de 

materiais, manejo e cultivo de plantas, além é claro da qualidade de vida 

decorrente de uma alimentação mais saudável, os alunos obterão os 

conhecimentos acerca do cuidado com o solo, todo o processo de plantio, 

irrigação e colheita das frutas e hortaliças, aceitando com maior facilidade a 

introdução destes alimentos na merenda escolar. 

Entende a alimentação como um fator condicionante e determinante da 

saúde e que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas 

de forma transversal às ações de saúde, em caráter complementar e com 

formulação, execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades 
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do sistema de saúde. ( Ministério da Saúde, Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição, Port: 2.715, Brasília DF, 2011) 

Executar esse trabalho exigiu de toda a equipe a busca pela parceria 

de outros órgãos, instituições, além de despertar a participação da 

comunidade, uma vez que, são netos, filhos e sobrinhos os maiores 

beneficiários com este projeto. A parceria com a Empresa de Assistência e 

Extensão Rural (EMATER)de Nova Veneza é fundamental para o planejamento 

das ações técnicas de cultivo e manejo das mudas, preparação do solo, entre 

outras, juntar as ideias e discutir intervenções que possibilitem uma 

reeducação alimentar partindo do ensino, que possam ultrapassar as paredes 

da escola e gerando inúmeros benefícios para a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ª Etapa: Escolha do Local da Horta- Centro 

Municipal de Educação Infantil Tereza Zanini- 

Nova Veneza-GO/2014 

 
2ª Etapa: Limpeza do Local da Horta- 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Tereza Zanini- Nova Veneza-GO/2014 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observar, entender, relatar, descrever, mensurar e promover 

intervenções de melhorias para esta região tão importante ao estado serão as 

principais metas efetuadas pelos participantes do PROVAB (Programa de 

Valorização Profissional de Atenção Básica) cujo foco do trabalho são ações 

relacionadas à saúde da população, especificamente as atividades 

desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família interligadas ao PSE 

(Programa Saúde na Escola) ao que se refere aos enfermeiros. 

A participação dos educadores foi de suma importância para o 

desenvolvimento deste trabalho, pois eles estão em contato direto com os 

estudantes, sabem quais são os problemas e as principais dificuldades aliadas 

a ações básicas de saúde da Instituição de ensino. Vale lembrar, que o 

ambiente no qual a maior parte das atividades desenvolvidas foi a Escola, ter 

como parceiro o educador ainda não é 100%, mas aqueles que abraçaram a 

ideia corresponderam além das expectativas. 

A Instituição de Ensino, por meio das visitas dos profissionais 

participantes do PSE, apresentou suas dificuldades e interesses em reforçar o 

elo entre a Escola e a Atenção Básica. Os ofícios que continham as 

solicitações de atividades e intervenções foram executados conforme este 

plano de ação, obedecendo ao cronograma e os critérios que definiam as 

3ªEtapa: O plantio- Centro Municipal 

de Educação Infantil Tereza Zanini- 

Nova Veneza-GO/2014 

 

4ªEtapa: Horta em Desenvolvimento- 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Tereza Zanini- Nova Veneza-GO/2014 
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prioridades a serem realizadas, já discutidos no I Encontro dos Educadores e 

Profissionais da Saúde.  

Por meio da Triagem e anamnese realizadas na Escola foi possível 

identificar os alunos com urgência nos encaminhamentos para as áreas de 

psicologia, fonoaudiologia, odontologia e avaliação médica, quando necessária. 

No entanto, a quantidade de encaminhamentos entregues não foram 

significativos ao que se refere na contra partida dos pais ou responsáveis pelos 

estudantes em comparecer as consultas e avaliações agendadas. Notou-se 

então, que mesmo diante da busca ativa as pessoas ainda apresentam-se 

resistentes quanto ao comprometimento e responsabilidade na criação e 

desenvolvimento dos seus filhos, afirmação esta, comprovada a partir da 

parceria feita com os Conselheiros Tutelares de Nova Veneza. 

Contudo, o curso de especialização de Atenção Básica em Saúde da 

Família, promovido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 

parceria com a FIOCRUZ, tem o objetivo de formar e aperfeiçoar o 

conhecimento dos profissionais participantes de maneira que atuaremos 

diretamente nas Estratégias de Saúde da Família para conhecer e entender 

seu funcionamento, ações, cotidiano e perfil populacional, todos necessários 

para a execução dos programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde 

destinados a Atenção Básica. 

Estar em contato direto com a população, fazer parte da rotina da ESF 

nos permite conhecer não somente por dados estatísticos as reais 

necessidades da comunidade, para então descobrir diferentes maneiras de 

solucioná-las. Ressalto ainda a importância deste trabalho para a construção 

do nosso perfil profissional atuando de forma holística nas ações de saúde por 

ele desenvolvidas. 
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