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RESUMO
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da saúde e educação
tem como meta a construção de escolas saudáveis. O objetivo deste estudo foi
realizar uma avaliação do Programa Saúde na Escola (PSE). Foi realizado um
estudo de caso em Belo Horizonte em duas Escolas de Ensino Fundamental
(EEF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência, e desenvolvido em
cinco etapas: 1. Análise estratégica por meio de um estudo de avaliabilidade do
PSE, baseado nas seis linhas de orientação sobre o processo em que se deve
pautar esse tipo de estudo e utilizando os parâmetros de qualidade do Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (JCEE). O PSE em Belo
Horizonte foi considerado um programa avaliável; 2. Mapeamento da literatura
sobre avaliações econômicas de programas de saúde escolar, realizado no
PubMed/Medline para estudos publicados na última década, utilizando como
estratégia de busca os termos "cost", "economic evaluation", "school health
services", "school health", "school health promotion" e "school health program.
Os resultados, após a análise de 35 artigos mostraram uma relação positiva
entre os programas de saúde escolar, custos e benefícios para os escolares e
as comunidades; 3. Avaliação normativa do programa considerando dados
secundários, avaliando a frequência com que as atividades foram realizadas. A
análise apresentou desempenho medio em avaliações de saúde (visual,
54,78%;

saúde

bucal,

53,20%;

situação

vacinal,

55%;

avaliação

antropométrica, 83,32%). Ações de prevenção de agravos mais realizadas
pelas escolas foram combate a dengue e vacinação contra o Papiloma Vírus
Humano, assim como, ações de promoção de saúde relacionadas à segurança
alimentar e promoção de alimentação saudável. Não foram encontrados
registros de capacitações realizadas aos profissionais da saúde e da educação.
Algumas ações de prevenção de agravos que parecem ser de domínio dos
executores foram feitas com maior frequência. As ações de promoção da
saúde apresentaram os piores resultados apesar de sua importância. Os
sistemas de monitoramento possuem falta de regularidade de alimentação e a
falta de capacitação para o preenchimento; 4. Avaliação do contexto por meio
da análise com foco na integração entre a saúde e a educação no PSE, um
estudo de caso, com abordagem qualitativa, que se iniciou com uma matriz de

indicadores, a partir do modelo teórico e lógico desenvolvido no estudo de
avaliabilidade, que foi consensuada por experts utilizando a Técnica Delphi,
possibilitando a contrução de um roteiro de entrevista semiestruturado. Como
resultado, o PSE em Belo Horizonte apresentou uma característica
multissetorial, onde a maioria das ações e serviços prestados foi planejada por
um único setor e aplicados junto aos outros, com baixo ou nenhum vínculo
entre as equipes, sendo as ações pontuais, pouco efetivas e sem
sustentabilidade; 5. Avaliação da efetividade por meio da análise da percepção
dos estudantes sobre o PSE, estudo qualitativo, com coleta de dados realizada
com escolares de onze a quatorze anos de idade e como instrumento de coleta
foi utilizado narrativa escrita. A partir da análise das narrativas escritas foram
identificados três temas: Facilidade de atendimento e cuidado; Aprendizagem e
cuidado; e Bondade, gratuidade ou direito? Os escolares perceberam as
atividades assistenciais desenvolvidas pelo programa, mas o mesmo não
ocorreu com as atividades preventivas e de promoção de saúde. O programa é
percebido como ajuda e favor, sujeito a gratidão. Os escolares se mostraram
passivos e receptivos sem, no entanto, o protagonismo necessário à produção
da própria saúde. A corresponsabilização parece ser uma semente ainda
germinando.

Palavras-Chave: Saúde Escolar; Avaliação de Programas; Colaboração
Intersetorial; Estudos de Avaliação.

EVALUATION OF THE SCHOOL HEALTH PROGRAM WITH A FOCUS ON
THE INTEGRATION BETWEEN BASIC UNIT HEALTH AND ELEMENTERY
SCHOOLS: A CASE STUDY IN BELO HORIZONTE, BRAZIL.

ABSTRACT
The School Health Program (SHP), an intersectoral health and education policy,
aims to build healthy schools. The aim of this study was to carry out an
evaluation of the School Health Program. The case study was carried out in
Belo Horizonte in two Elementery Schools (ES) and Basic Unit Health (BUH),
and was developed in five stages: 1. Strategic analysis through a SHP
Evaluatability Study, based on the six guidelines on the process in which this
type of study should be guided and using the quality parameters of the Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (JCEE). The SHP in Belo
Horizonte was considered an evaluable program; 2. Mapping of the literature on
economic evaluations of school health programs, carried out in PubMed /
Medline for studies published in the last decade, using as search strategy the
terms "cost", "economic evaluation", "school health services", "school”. The
results, after the analysis of 35 articles, showed a positive relationship between
school health programs, costs and benefits for schoolchildren and communities;
3. Normative considering secondary data, evaluating the frequency with which
the activities were carried out. The analysis presented average performance in
health assessments (visual, 54.78%, oral health, 53.20%, vaccine situation,
55%, anthropometric evaluation, 83.32%). Actions to prevent more serious
diseases in schools have been to combat dengue and vaccination against
human papillomavirus, as well as health promotion actions related to food
safety and promotion of healthy eating. No education records were found for
health and education professionals. Some actions to prevent injuries that
appear to be in the hands of the executors were made more frequently. The
actions of health promotion presented the worst results despite their
importance. Monitoring systems lack proper regularity of food and capacity to
fulfilneut; 4. Evaluation of the context through the analysis focusing on the
integration between health and education in the SHP, a case study with a
qualitative approach, which used a matrix of indicators, based on the theoretical

and logical model developed in the study of assessability, which was agreed by
experts using the Delphi Technique, enabling the construction of a semistructured interview script. As a result, the SHP in Belo Horizonte presented a
multisectoral characteristic, in which most of the actions and services provided
were planned by a single sector and applied to others, with low or no link
between the teams, being the punctual actions not very effective and without
sustainability; 5. Evaluation of effectiveness through the student perceptions
about the SHP, qualitative study, with data collection carried out with
schoolchildren from eleven to fourteen years old and as instrument of data
collection was used written narrative. From the analysis of written narratives,
three themes were identified: Ease of care and care; Learning and care; and
Kindness, gratuity and help?. The schoolchildren perceived the assistance
activities developed by the program, but the same did not occur with preventive
and health promotion activities. The program is perceived as help and favor,
subject to gratitude. The schoolchildren were passive and receptive without,
however, the protagonism necessary to the production of their own health. Coresponsibility seems to be a seed still germinating.

Keywords: School Health; Health Evaluation; Intersectoral Collaboration ;
Evaluation Studies.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), do Ministério da
Saúde, é um marco na construção do Sistema Único de Saúde (SUS),
colocando as condições necessárias para que os sujeitos e comunidades
sejam mais saudáveis. Ela traz conceitos e diretrizes baseadas na cooperação
e

no

respeito

às singularidades,

estimulando

a

intersetorialidade,

a

integralidade e a participação social, estabelecendo mudanças na cultura
organizacional com ênfase no trabalho em equipe (BRASIL, 2009a).
No ano de 1995, Organização Pan-Americana da Saúde, Oficina Regional
da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) lançou oficialmente a
Iniciativa Regional de Escolas Promotoras de Saúde, levando a produção da
saúde para dentro das salas de aula, com a transformação do ambiente físico e
social das escolas e a criação de vínculos e parcerias com a comunidade
(BRASIL, 2007a).
Nesse contexto, 12 anos depois, é instituído no Brasil, o Programa Saúde
na Escola (PSE), por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007,
que busca a integração de políticas públicas no campo da educação e da
saúde, promovendo ação intersetorial entre as equipes de saúde da família e
de educação básica. A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é a
base do PSE (BRASIL, 2007b).
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais
(FOUFMG) está a cerca de 30 anos envolvida com projetos de saúde em
escolas, procurando sempre se adequar às importantes transformações
ocorridas neste universo de ensino, pesquisa e extensão ao longo destes anos.
Desde 2000, desenvolve, um projeto de extensão denominado Escolas
Saudáveis (GOMES, 2013).
Este projeto, integrado ao ensino e à pesquisa, trabalha atualmente em
parceria com os serviços que atuam nas escolas, mais especificamente, saúde
e educação. Durante suas atividades, um dos problemas identificados foi a falta
de integração entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Escolas Municipais
de Ensino Fundamental (EMEF), com relação ás ações do PSE. A avaliação do
Programa Saúde na Escola (PSE), no município de Belo Horizonte, com foco
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na integração entre os profissionais envolvidos para a realização das atividades
propostas, se constitui no objeto desta tese.
Esta tese de doutorado foi organizada da seguinte maneira: revisão de
literatura; objetivos da pesquisa; metodologia, resultados e discussão
apresentados

nos

artigos

desenvolvidos

ao

longo

da

pesquisa;

e

considerações finais.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da

Prefeitura

Municipal

de

Belo

Horizonte

(COEP/PBH),

39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014 (anexo 1).

CAAE

–
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Promoção de Saúde
As políticas públicas brasileiras sofreram na área da saúde um processo
de transformação de um modelo com foco na atenção curativa para um
contexto direcionado à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida,
em busca de uma visão democratizante e universalista, integrando diferentes
áreas, como a educação e a saúde (SOUZA et al., 2011).
O Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de
políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Existe um esforço
para priorizar modelos de atenção à saúde com ações de melhoria na
qualidade de vida dos sujeitos e comunidades. A organização da atenção e do
cuidado deve envolver ações e serviços voltados para os efeitos do adoecer e
ao mesmo tempo sobre as condições de vida, favorecendo escolhas saudáveis
por parte dos sujeitos e coletividade no local onde vivem e trabalham. O apoio
ao desenvolvimento de estudos referentes ao impacto na situação de saúde,
considerando ações de promoção de saúde, é uma das estratégias
preconizadas para implementação da Política Nacional de Promoção da
Saúde.
“...promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e
riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes...” (BRASIL, 2010a; p.17)

O Informe Lalonde, publicado em 1974, no Canadá, conceitua o Campo
da Saúde como constituído por quatro domínios: biologia humana, meio
ambiente, estilo de vida e organização da atenção à saúde. Esse documento
serviu de apoio para formular as bases da promoção de saúde e a estratégia
para a criação de espaços saudáveis e protetores (BRASIL, 2007a).
A primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, em
1986, foi mediada por discussões baseadas nos progressos alcançados com a
Declaração de Alma-Ata (1978) e com o debate na Assembleia Mundial de
Saúde sobre ações intersetoriais. Como resultado, a Carta de Ottawa propõe
valores morais e sociais para a promoção de saúde, levando em consideração
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pré-requisitos para a saúde e propondo cinco estratégias chaves: a construção
de políticas públicas saudáveis, orientadas pelos princípios do direito à saúde e
qualidade de vida (intersetorialidade); criação de ambientes favoráveis à saúde;
reforço a ação comunitária (empoderamento e participação); desenvolvimento
de habilidades pessoais (capacitação da população) e reorientação do serviço
de saúde (mudanças de práticas tradicionais) (OMS, 1986).
Recomendações com relação à adoção da intersetorialidade em saúde
continuaram sendo realizadas em vários eventos e documentos oficiais como a
Declaração de Adelaide (1988), a Conferência de Sundsvall (1991), a
Conferência de Santa Fé de Bogotá (1992), a Declaração de Jacarta sobre
Promoção de Saúde no Século XXI (1997) e a Conferência Internacional sobre
Ações Intersetoriais para a Saúde (1997) (FERREIRA e VIEIRA-DA-SILVA,
2005).
Portanto, para se pensar ações em saúde, é necessário considerar a
visão ampliada da saúde, relacionada ao conjunto de diversos fatores como os
sociais, econômicos, ambientais e políticos que determinam as condições de
saúde e de qualidade de vida em diferentes contextos. Os fatores
condicionantes e determinantes são diversos, como a alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, posição social, renda, educação,
transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, deve existir
uma responsabilização múltipla para a identificação dos problemas, além da
atuação conjunta de vários setores na construção de políticas públicas mais
favoráveis à saúde, que promovam mudança de comportamento. Deve se
incluir políticas que estabeleçam redes de apoio, fortalecendo a organização e
a participação das pessoas e da comunidade.

O trabalho intersetorial

demanda integração de estruturas, recursos e processos organizacionais com
responsabilização múltipla dos setores (BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007).
Como se pode observar, a educação é um dos fatores determinantes das
condições de saúde e de qualidade de vida da população. Os setores de
Educação e de Saúde possuem afinidades no campo das políticas públicas. O
Ministério da Saúde e o Ministério da Educação já constituíram anteriormente o
Ministério da Educação e Saúde. As afinidades entre os setores têm por base a
universalização de direitos fundamentais (BRASIL, 2009a). Inclusive, na
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documentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais consta como temas
transversais: a ética, a pluralidade cultural, a orientação sexual, o meio
ambiente e a saúde. Isto é, temas que permeiam os conteúdos das diversas
áreas no decorrer de toda a escolaridade obrigatória, onde o educador deve
organizar os conteúdos cumprindo sua função social com o apoio dos serviços
de saúde (BRASIL, 1997).

2.2 A intersetorialidade em Saúde
A capacidade de se intervir de maneira eficaz na realidade social não
depende apenas de habilidades dos atores envolvidos, mas da criação de
novos arranjos organizacionais. A complexidade dos problemas sociais exige
vários olhares e diversas formas de abordagem, unindo conhecimentos e
práticas, de forma integrada, que garantam à população qualidade de vida. É
necessária uma visão integrada, não fragmentada e não setorializada dos
problemas sociais e suas soluções, desta forma se otimiza recursos e se
determina uma nova forma de gestão das políticas sociais. Ou seja, uma nova
maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços para garantir
acesso igual aos desiguais (JUNQUEIRA, 2004).
A intersetorialidade em saúde está nos principais planos e programas
nacionais e internacionais, se configurando de diversas maneiras, articulando
saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações que
visam alcançar soluções a problemas relacionados à saúde. O que se percebe
é que a maioria das atividades desenvolvidas entre diferentes setores acabam
sendo conjuntas e não intersetoriais. No Brasil, somente após a década de 90,
quando ocorreram algumas experiências de descentralização, foi que se
permitiu a incorporação das ações intersetoriais. A intersetorialidade é um
desafio, pois bate de frente com o antigo padrão de prestação de serviços,
necessitando de decisão política e reforma administrativa com introdução de
novas tecnologias de gestão e mudança nas relações de poder. Para que se
torne efetiva, a intersetorialidade exige interesse e disponibilidade por parte dos
atores envolvidos, buscando desenvolver ações comunicativas e diálogo
permanente com o objetivo de promover saúde (FERREIRA e VIEIRA-DASILVA, 2005).
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Além disso, a formação dos profissionais de saúde tende a ser pautada
no ambiente hospitalar, privilegiando o modelo de atenção individualizado e
especializado. Essa formação reflete a dificuldade em se trabalhar com
atendimentos voltados para a saúde coletiva, particularmente com relação ao
modelo proposto pelo PSE. Muitas vezes o excesso de burocracia e a falta de
recursos humanos e de tempo são os principais obstáculos e dificultadores
(PENSO et al., 2013).
Essa forma de atuar é nova e por isso acarreta uma grande mudança nas
práticas e na cultura das organizações gestoras de políticas sociais. É
necessária a união e a aliança de todos que tem o desejo de melhorar a
qualidade de vida do cidadão (JUNQUEIRA, 2004).
A complexidade do setor saúde exige ações coletivas, intersetoriais e
transdisciplinares que podem proporcionar o desenvolvimento da autonomia
dos sujeitos e apresentar resultados satisfatórios. A intersetorialidade é uma
prática integradora de ações de diferentes setores que se complementam e
interagem, para uma abordagem mais complexa dos problemas (WIMMER;
FIGUEIREDO, 2006).
A Organização Mundial da Saúde (1997), por meio da conferência
internacional que discutiu a “ação intersetorial para a saúde” definiu a ação
intersetorial para a saúde como:
“uma relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor
saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha
formado para atuar em um tema visando a alcançar resultados
de saúde (ou resultados intermediários de saúde) de uma
maneira mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia
alcançar o setor saúde agindo por si só” (WHO, 1997:3).

Portanto, a ação intersetorial para a saúde pode ocorrer por meio da
construção de parcerias entre diferentes setores e segmentos sociais como:
educação, saúde, cultura, esporte, lazer, empresas privadas, organizações
não-governamentais (ONGs), fundações, entidades religiosas, as três esferas
de governo, organizações comunitárias, dentre outros (SILVA; RODRIGUES,
2010).
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Em 1998, Inojosa afirma que a intersetorialidade deve permitir a
articulação de saberes e experiências para a solução de problemas sociais,
introduzindo práticas de planejamento e avaliação participativas e integradas,
compartilhamento de informações e permitindo o controle social.
Para Junqueira (2004) a ação intersetorial resulta de uma gestão
integrada, que solucione os problemas da população de um dado território,
devendo garantir acesso igual aos desiguais, intervindo de forma eficaz,
levando em consideração a complexidade dos problemas sociais sobre vários
olhares, diversas abordagens, somando os saberes e as práticas para a
construção de soluções com a finalidade de levar qualidade de vida para a
população. Acrescenta, ainda, a importância da constituição de redes
mediadas por atores sociais, como forma de articulação entre pessoas e
instituições para a superação dos problemas sociais.
Wimmer e Figueiredo (2006) trazem a intersetorialidade como uma prática
integradora de ações de diferentes setores, pensando as necessidades da
comunidade de forma ampla, não agindo de forma pontual e desenvolvendo a
autonomia dos sujeitos por meio da discussão dos problemas e construções
coletivas de estratégias de ação.
A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e educação e as
demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE resultam em
ofertas de serviço em um mesmo território e proporcionam a sustentabilidade
das ações através da formação das redes de corresponsabilidades, colocando
em questão como os serviços estão se relacionando, qual o padrão de
comunicação entre as diferentes equipes e serviços, e que modelos de atenção
e gestão estão sendo produzidos. A escola e a rede básica de saúde são a
base do PSE, sendo este, uma estratégia de integração entre os dois setores
para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação de políticas públicas
brasileiras, sendo sua sustentabilidade e qualidade dependentes do empenho
de cada cidadão (BRASIL, 2015).

2.3 Programa Saúde na Escola (PSE)
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da saúde e
educação resulta do trabalho entre o Ministério da Saúde e o Ministério da

27
Educação, a fim de ampliar as ações de saúde aos alunos da rede pública de
ensino, com o objetivo da formação integral dos estudantes da Educação
Básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde
(BRASIL, 2007b).
Várias Portarias foram aprovadas instituindo diretrizes, comissões e
programas voltados para a saúde na escola, como a Portaria nº 675, de 4 de
junho de 2008; a Portaria nº 1.861, de 4 de setembro de 2008; a Portaria nº
2.931, de 4 de dezembro de 2008; a Portaria nº 3146, de 17 de dezembro de
2009; a Portaria nº 1.537, de 15 de junho de 2010; Portaria Interministerial nº
1910, de 8 de agosto de 2011; a Portaria Interministerial nº1911, de 8 de
agosto de 2011; a Portaria Interministerial nº 3.696, de 25 de novembro de
2010; a Portaria nº 357, de 1 de março de 2012; e a Portaria nº 364, de 08 de
março de 2013 (BRASIL, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 2009b, 2010b, 2010c,
2011a, 2011b, 2012, 2013).
O PSE preconiza a junção entre Educação Básica e as equipes de Saúde
da Família por meio da integração e a articulação permanente entre as políticas
e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar.
[...] as equipes de Saúde da Família realizarão visitas
periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE
para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem
como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo
do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de
saúde identificadas (Parágrafo único, Art.4º) (BRASIL,
2007b).

São diretrizes do Programa Saúde na Escola (PSE): descentralização e
repeito à autonomia federativa; integração e articulação das redes públicas de
ensino e de saúde; territorialidade; interdisciplinaridade e intersetorialidade;
integralidade; cuidado ao longo do tempo; controle social; monitoramento e
avaliação permanentes (BRASIL, 2015).
Em 2012 o PSE, em seu Manual Instrutivo, apresentava critérios para a
adesão relacionados à cobertura do Programa Saúde da Família (PSF), Índice
de Desenvolvimento da Atenção Básica (IDEB) e Programa Mais Educação, ou
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seja, isso definia quem podia ou não participar. A partir de 2013, houve a
univesalização do PSE e todos os municípios do país se tornaram aptos a
aderir e pactuar atividades, número de estudantes, escolas e equipes de
Atenção Básica (AB). Além disso, as ações do PSE foram expandidas para as
creches e pré-escolas abrangendo todos os níveis de ensino (BRASIL, 2015).
A gestão é compartilhada por meio de Grupos de Trabalho Intersetoriais
(GTI) responsáveis pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação
das ações. Esta gestão compartilhada se dá em todas as esferas do governo,
municipal (GTI-M), estadual (GTI-E) e federal (GTI-F). O GTI-M deve ser
composto por representantes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de
Educação, por representantes das equipes de atenção básica e das escolas,
por parceiros locais representantes de políticas públicas e/ou movimentos
sociais e estudantis (BRASIL, 2015).
As escolas participantes do PSE devem incluir no projeto político
pedagógico escolar os temas das atividades em saúde desenvolvidas, de modo
a atender às expectativas dos professores e estudantes. Essas temáticas
devem ser debatidas em sala de aula pelos professores, assessorados pelos
profissionais de saúde, com agendas programadas para esse fim. As
estratégias

pedagógicas

utilizadas

podem

ser

sugeridas

tanto

pelos

profissionais da saúde como os da educação e analisadas pela comunidade
escolar (BRASIL, 2015).
O PSE desenvolve suas ações em três áreas denominadas componentes:
o componente I se relaciona à avaliação das condições de saúde; o
componente II, à promoção de saúde e prevenção de agravos; o componente
III, à formação e ou capacitação de profissionais. As ações desenvolvidas
dentro do componente I e II do PSE são divididas em essenciais e optativas. As
ações essenciais (avaliação antropométrica; verificação da situação vacinal;
saúde bucal; acuidade visual; segurança alimentar e promoção de alimentação
saudável; promoção de cultura de paz; educação para saúde sexual, saúde
reprodutiva e prevenção de DST/Aids; prevenção ao uso de álcool, tabaco e
outras

drogas)

são

obrigatórias

e

seus

registros

nos

sistemas

de

monitoramento são fundamentais para estabelecer o alcance das metas e o
repasse de recurso financeiro. As optativas (saúde auditiva, desenvolvimento
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de linguagem, doenças negligenciadas, saúde mental, prevenção de acidentes,
saúde ambiental, práticas corporais e atividades físicas) são de livre pactuação
e não são consideradas para repasse financeiro (BRASIL, 2015).
A Educação e a Saúde devem se unir com o objetivo de construir um
território mais saudável, comunidade e escola saudáveis, fortalecendo o
controle social e o compromisso da própria comunidade para agir em defesa da
vida. As equipes da Saúde da Família são responsáveis pela coordenação do
cuidado em escolares, considerando a integralidade e o acesso dos mesmos
às ações específicas do PSE, com a cooperação dos profissionais da
Educação (BRASIL, 2009a).
Entre os desafios das ações de promoção da saúde na escola, estão a
integração com ensino de competência; a instrumentalização técnica dos
professores e funcionários das escolas e dos profissionais da Estratégia de
Saúde da Família para apoiar e fortalecer as iniciativas; a identificação e a
vigilância de práticas de risco; e o monitoramento e a avaliação da efetividade
das iniciativas, para melhorar o compromisso das escolas com a promoção da
saúde de seus alunos, professores e outros membros da comunidade escolar
(BRASIL, 2007a).
Para se alcançar o objetivo do PSE, é preciso que tanto os educadores
quanto os profissionais da saúde conheçam as bases conceituais que deram
origem à atual concepção de saúde, tendo um domínio dos conceitos de
integralidade em saúde, educação integral, território e intersetorialidade. A
ação intersetorial engloba as equipes de saúde da família, as equipes das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), as equipes da assistência social, as
equipes dos setores do esporte e da cultura e as equipes das escolas (SOUZA
et al., 2011).

2.4 PSE em Belo Horizonte (PSEBH)
Segundo o Manual Operacional do Programa Saúde na Escola (PBH,
2014), o PSEBH teve início em 2008, como um projeto piloto, realizado em
nove escolas de ensino fundamental diurno, sendo uma escola em cada
regional do município. Em 2009 foi realizada a ampliação para 36 escolas de
ensino fundamental (quatro escolas por regional) e a partir de 2010, todas as
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escolas de ensino fundamental diurno foram incluídas, iniciando-se a expansão
para as Unidades Municipais de Educação Infantil-UMEI.
Na gestão do PSEBH, além do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal
(GTI-M), existem as coordenações regionais do PSE. A GERBES é a Gerência
do Programa Família Escola na educação e a GERASA é Gerência de
Assistência à Saúde, na área de saúde (PBH, 2014).
O PSEBH apresenta algumas especificidades como a presença da equipe
volante, que possibilita a avaliação das condições de saúde dos escolares no
ambiente escolar, além de contar com um assistente de apoio (Assistente)
dentro da escola, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Este
Assistente é selecionado e indicado pelos diretores das escolas e devem
possuir ensino Médio completo, conhecimentos básicos de informática,
preferencialmente morador ou com vínculo com a comunidade do entorno da
escola e faixa etária entre 18 e 40 anos (PBH, 2013).
As atividades pactuadas incluem: a avaliação de saúde bucal, acuidade
visual, avaliação anual de saúde (vacinação e antropométrica); ações de
prevenção de doenças e agravos à saúde; ações de promoção da saúde;
desenvolvimento de Projetos Especiais; e a capacitação das equipes de saúde
e dos Assistentes (PBH, 2014).
Para a participação em atividades deste programa, é necessária a adesão
(pactuação) do escolar, por meio de uma autorização assinada pelo
responsável, atualizada anualmente, no ato da matricula, quando é entregue o
cartão de vacinação, devidamente atualizado. As avaliações de saúde bucal e
acuidade visual são realizadas em todos os escolares matriculados,
independente desta autorização (PBH, 2014).
A avaliação da saúde bucal é realizada pela Equipe de Saúde Bucal
(ESB), na escola, por meio de um levantamento de necessidades, instrumento
utilizado pela Secretaria de Saúde do município. Este instrumento avalia a
presença da cárie dentaria, utilizando os seguintes códigos: 00 (todos os
dentes hígidos), 0 (nenhuma cavidade), 01 (três dentes cavitados), 02 (quatro a
oito dentes cavitados) e 03 (nove ou mais dentes cavitados) considerado
evento sentinela. O encaminhamento para tratamento odontológico é realizado
para todos os escolares que apresentarem código 01, 02 ou 03 (PBH, 2008).
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A avaliação de acuidade visual é realizada pelos Assistentes e segue as
diretrizes do Projeto Olhar Brasil (BRASIL, 2008d). Os escolares identificados
com alguma alteração são encaminhados para o Centro Municipal de
Oftalmologia (CMO) ou clínicas privadas credenciadas. O PSEBH fornece os
óculos para os que apresentarem necessidade de uso de lentes corretivas. Na
faixa etária de 6 a 8 anos a triagem da acuidade visual é anual e nas idades
subsequentes, é bianual (PBH, 2014).
As ações de prevenção de doenças e agravos à saúde são realizadas
através de campanhas educativas e de vacinação de acordo com as
orientações e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com exceção da
escovação diária supervisionada que foi regulamentada pela Lei Nº 10.552, de
10 de outubro de 2012, onde a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu o
Programa de Escovação Supervisionada (Peds) nas escolas da Rede
Municipal de Educação. O Peds é voltado para escolares matriculados na
educação infantil e, no 1º e 2º ciclos do ensino fundamental (PBH, 2012).
As ações de promoção da saúde com temáticas relacionadas à
alimentação saudável, práticas de atividade física, educação para saúde
sexual, combate ao uso de álcool e outras drogas, cultura de paz, prevenção
da violência, saúde ambiental e prevenção de acidentes devem ser realizadas
mensalmente, ao longo do ano de forma contínua. Cabe ao Assistente planejar
as ações juntamente com a UBS e outros parceiros do poder público,
sociedade civil e/ou setor privado (PBH, 2014).
Os projetos especiais incluem temas relacionados à saúde, ofertados pelo
GTI-M do PSEBH, e contam com parcerias externas. Todas as escolas podem
se inscrever e participar de um ou mais projetos, tendo sempre um professor
como referência para cada projeto. A adesão não é obrigatória. No município,
existem cinco projetos especiais para a livre adesão das escolas: Projeto Vida
no Transito / Programa Escolas Seguras, Projeto Sexualidade e Afetividade,
Projeto Educação Alimentar e Nutricional (EAN), Projeto Guarda Responsável
de Animais e Projeto Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis (PBH, 2014).
Os Assistentes participam de encontros sistematizados de capacitação,
das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, e encontros regionalizados
das Gerencias Regionais da Educação (PBH, 2014).
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Todos os formulários e planilhas preenchidos com as informações dos
escolares e dos atendimentos realizados pelos profissionais de saúde na
escola devem ser enviados, pelos Assistentes, para as Gerencias Regionais da
Educação a cada mês. Os registros por escola são consolidados nestes
documentos e enviados para a coordenação central do PSE na Secretaria
Municipal de Educação (SMED). O projeto de informatização do PSE se iniciou
em 2014 para que as informações pudessem ser disponibilizadas em tempo
real, em um banco de dados do Sistema de Saúde em Rede (SISREDE) da
Secretaria Municipal de Saúde (PBH, 2014).
As ações de promoção de saúde e prevenção de agravos à saúde são
registradas

anualmente,

pelos

Assistentes,

no

Sistema

Integrado

de

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), além
de ser obrigatória a confecção de um portfólio anual contendo o registro escrito
e fotográfico de todas as ações desenvolvidas conforme o manual para a
elaboração do Portfólio do PSE (PBH, 2015).

2.5 Educação e Saúde no PSE
Para que um programa de saúde escolar seja bem sucedido três
características são fundamentais: (1) ser simples, ou seja, baseado na maior
evidência possível, ser rentável, mais propenso a alcançar um alto impacto e
apresentar intervenções que tornem sua implementação o mais fácil possível;
(2) ser modulável, isso implica em intervenções com estruturas modulares e
moldes uniformes, utilizando estruturas e recursos existentes, confiando
intervenções simples a professores em vez de profissionais de saúde; e
finalmente, (3) ser sustentável, quer dizer, não ser doador dependente,
estimulando o envolvimento ativo da comunidade, criando um programa de
monitoramento participativo e avaliação, sendo fundamental um apoio de
estrutura política que aborde questões de macro e micro gestão (BENZIAN et
al., 2012).
Segundo Cunha Filho e Ferreira-Borges (2008) em qualquer programa de
saúde em meio escolar existem quatro pilares fundamentais a serem adotados:
a definição clara das políticas no contexto escolar; a criação de um ambiente
escolar promotor de saúde e preventivo de problemas; as atividades educativas
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e de desenvolvimento de habilidades que permitam ao indivíduo adotar
comportamentos

e

criar

condições

que

favoreçam

a

saúde;

e

o

desenvolvimento de serviços específicos de saúde e apoio psicossocial.
Para a efetivação do PSE, é importante que os professores conheçam as
ações das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que as equipes
conheçam as propostas da escola para que possa existir um diálogo entre os
dois setores (SOUZA et al., 2011).
A educação em saúde é essencial para a reflexão e mudança de
comportamento na vida das pessoas. O profissional da saúde precisa se
desvincular de sua prática assistencial colocando-se como educador,
cooperador e partícipe de um processo transformador (OLIVEIRA e
GONÇALVES, 2004).
A articulação de diversos setores da sociedade para o desenvolvimento
de estratégias que contemplam a dimensão da vida é fundamental. O
Programa Mais Educação, no âmbito do Ministério da Educação, constitui um
dos instrumentos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) propondo
ampliação da jornada e a promoção do conceito de Educação Integral e
Integrada. O PSE atua de acordo com o Programa Mais Educação integrando
os campos da saúde e educação. Deve se levar em conta que a escola é um
espaço

potencial

de

transformações

sociais

e

de

constituição

de

conhecimentos e valores. Portanto, estimular jovens a participar de processos
de capacitação garante que o trabalho promova significativas transformações
na vida de todos (BRASIL, 2007c).
Quando se fala sobre educação integral se considera a questão da
variável tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, com
referência aos territórios em que cada escola está situada. O tempo de
permanência dos estudantes na escola deve ser recheado de ações que
contribuam para a construção de escolhas saudáveis.

Os profissionais da

educação devem estar atentos para os espaços que estão fora dos muros da
escola, existe uma nova concepção de educação surgindo muito além do
processo de alfabetização e acesso à escola. A educação passa a ser um
benefício indispensável ao desenvolvimento humano e à melhoria da qualidade
de vida (SOUZA et al., 2011).
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O trabalho multiprofissional integrado, com discussão das necessidades
percebidas e criação de uma rotina institucional, proporciona uma maior
aproximação com os estudantes e consequentemente, o desenvolvimento de
hábitos saudáveis. Também o modo como os temas são abordados facilita o
aprendizado, devendo ser adequado às fases do desenvolvimento do
estudante, o que propicia trocas de conhecimentos e diálogo entre os
envolvidos. As ações desenvolvidas de maneira integrada incentivam os
educadores a desenvolverem uma preocupação com o aprimoramento das
atividades, o que contribui com a aproximação da comunidade (SANTOS et al.,
2009).
A escola é um local importante para promoção da saúde, desenvolvendo
programas de educação entre as crianças e adolescentes, formando cidadãos
críticos, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle
das condições de saúde e qualidade de vida, e opções por atitudes mais
saudáveis (SOUZA et al., 2011). Ela oferece a possibilidade de educar por
meio da construção de conhecimentos. Nela, diferentes saberes se encontram:
os científicos através das diferentes disciplinas, os trazidos pelos alunos e seus
familiares e que representam suas crenças e valores culturais, os divulgados
pelos meios de comunicação e os trazidos pelos professores. A “cultura
escolar” é o encontro destes saberes, de diferentes sujeitos, com histórias e
papéis distintos - professores, alunos, merendeiras, porteiros, pais, parentes,
voluntários e outros – porém, todos produzindo modos diferentes de pensar e
agir. Cada escola assume uma expressão própria, mas, com características
comuns a tudo aquilo que é típico do mundo escolar. As equipes de Saúde da
Família devem compreender essas diferenças em suas estratégias do cuidado
(BRASIL, 2011c).
A educação e a saúde devem propor ações que respondam às
necessidades

da

comunidade

escolar,

diminuindo

vulnerabilidades

e

transtornos que comprometem a saúde. Lembrando que cada lugar possui
cultura e características próprias, respeitando o saber popular e o saber formal,
bem como a construção compartilhada de propostas que façam sentido para os
sujeitos que ali vivem. Ou seja, o trabalho de promoção de saúde com
estudantes, professores e funcionários tem, como ponto de partida, o
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entendimento de quais conhecimentos possuem e do que podem fazer
(SOUZA et al., 2011).
Ações educativas realizadas no ambiente da sala de aula e visita à
unidade básica de saúde local por estudantes parecem eficazes para estimular
a procura e adesão aos serviços de saúde. Bem como, um cronograma
adequado ao calendário escolar e às atividades da UBS, com temas sugeridos
pelos próprios alunos, além do interesse da escola em ser coparticipante do
processo. A atividade educativa em saúde na escola constitui uma estratégia
para divulgar e facilitar o acesso a todos os serviços oferecidos na unidade de
saúde (MELO et al., 2012).
É fundamental que o atendimento à saúde ultrapasse os limites dos
hospitais e centros de saúde envolvendo outros setores da sociedade, sendo, a
escola uma importante aliada para o fortalecimento da atenção primária. É de
grande importância a parceria entre escola, professores, coordenadores e a
ESF para êxito de qualquer programa, estabelecendo vínculo direto para a
efetivação das ações. As atividades educativas devem ser relacionadas aos
interesses dos alunos caracterizando um momento rico de compartilhamento
de vivências e aproximação, colocando em prática estratégias educativas que
ultrapassam palestras tradicionais (SANTIAGO et al., 2012).
A elaboração de um bom projeto é passo fundamental para estabelecer
as ações de saúde escolar, associado a alianças, parcerias e estímulo à
participação local e da comunidade (BRASIL, 2009a). As atividades de
educação e saúde do PSE devem estar relacionadas com a realidade dos
territórios sobre responsabilidade da escola e da equipe de saúde da família,
permitindo aos profissionais da educação e da saúde o conhecimento das
condições de habitação, relacionamento familiar, situações financeiras,
ansiedades, desejos, dificuldades e possibilidades da comunidade (SOUZA et
al., 2011). Uma estratégia para garantir a institucionalização e sustentabilidade
das ações e projetos é o trabalho participativo com a direção e o corpo de
professores, estimulando a inserção da promoção da saúde no projeto político
pedagógico da escola. Dessa forma se consegue aproximar os profissionais da
saúde e da educação (BRASIL, 2007a).
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É claro que existem facilitadores, barreiras e requisitos para a
sustentabilidade de um programa multissetorial de promoção de saúde para
escolares.

São requisitos importantes para a sustentabilidade: manuais

cuidadosamente planejados, reuniões regulares, interesses e compromissos
próprios,

organização

permanente

do

programa,

compromisso

e

responsabilidade gerencial, proximidade geográfica com os colaboradores,
tempo e incentivo de acordo com as intenções do programa. Como
facilitadores: a participação no desenvolvimento das atividades, testes em
pequena escala, consultores para apoio do processo, apoio gerencial ativo,
conteúdo facilmente integrado e percebido como importante, objetivos do
programa coerentes com o propósito e com os valores próprios dos
profissionais,

atitudes

positivas

para

a

intervenção

relacionadas

aos

parentes/beneficiários. As barreiras incluem: dificuldades sociais e problemas
psicológicos (causas primárias dos problemas em saúde), abordagens
semelhantes já realizadas no local, falta de motivação, demora e ineficiência,
incentivos conflitantes, ameaça de cortes, falta de comunicação entre a gestão
do programa e os gestores locais, objetivos irrealistas, questionários extensos,
reuniões com pais abordando conteúdos não populares, falta de envolvimento
ou apoio dos profissionais envolvidos e falta de tempo e recursos
(EDVARDSSON et al., 2011).
A intersetorialidade inserida na rotina dos gestores e profissionais de
saúde é importante para que ações de promoção de saúde não continuem a
serem repetições de modelos já conhecidos, com pouco impacto na população
(MORETTI et al., 2010). Ela apresenta um papel fundamental na promoção e
sistematização de agendas integradas e, para efetivar essas agendas, é
necessária uma proposta de trabalho participativa, permitindo a construção de
redes sociais que atendam aos princípios e diretrizes adotados no PSE. Essa
“ação em rede”, também chamada de “rede política” é o estabelecimento de
uma relação de cooperação, resultando em benefícios para todos os
envolvidos (atores e instituições) e qualificando ações que buscam a
integralidade. A rede promove a conexão de indivíduos, comunidades, agentes,
serviços, entidades governamentais e não governamentais que se associam
em torno de interesses comuns. As redes possuem importante papel político de
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transformação social devido a capacidade de mobilização de ações coletivas
em espaços públicos, representação de interesses da população e inovação de
processos e metodologias de trabalho (SOUZA et al., 2011).
Programas de desenvolvimento local, integrado e sustentável com foco na
promoção da saúde ou comunidades saudáveis são programas de promoção
de saúde que apresentam uma tendência em buscar a integração de diversos
setores do conhecimento e da intervenção social. A utilização de metodologias
participativas é essencial para se formular planos de ação bem sucedidos. A
capacitação comunitária, a coesão social e o capital social são conceitos que
podem ser encontrados para definir o empowerment, sendo uma dimensão
fundamental para estes programas (BECKER et al., 2004). Os procedimentos
participativos resgatam o respeito, permitindo o aprendizado e a autocorreção,
sendo que a inerente discussão estabelece as redes sociais e técnicas de
negociação (FELICIANO e OLIVEIRA, 2010).
Os programas que incluem a comunidade, com o apoio fornecido por
profissionais de diversos setores, proporcionam a autorrealização e a
possibilidade de aprender e ensinar para melhorar a vida e a rede social
(ABRAHAMSSON e SAMARASINGHE, 2013).
Ao pensar em educação e saúde devem-se considerar as representações
sociais dos sujeitos sobre o processo saúde-doença, não apenas as
identificando, mas aceitando que outros tipos de saberes estejam presentes
nos espaços de ensino. As representações sociais definem práticas de saúde e
educação e essas (re) constroem aquelas. Ou seja, a educação em saúde é
uma construção de conhecimento compartilhada, dando autonomia ao sujeito
para que seja agente do próprio cuidado (SOUZA et al., 2011). As
representações sociais são categorias de pensamentos, ações e sentimentos
que expressam a realidade, explicando-a, justificando-a e questionando-a.
Cada sociedade tem um discurso sobre saúde/doença e sobre o corpo, que
corresponde às coerências ou às contradições de sua visão de mundo e de sua
organização social (MINAYO, 2010).
Em 2012, os Diplomas Normativos emitidos sobre o PSE foram
analisados em um estudo com o objetivo de observar a contribuição e a
participação dos setores da saúde e da educação na sua construção e
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implementação, já que a intersetorialidade é fundamental pelo sucesso do
programa. Foram analisados Decretos e Portarias que instituíram o programa e
a hipótese levantada era que esses documentos demonstrariam participações
equânimes entre os dois setores, o que não foi comprovada no estudo, sendo o
setor saúde ainda o protagonista (FERREIRA et al., 2012).
Ações

incluindo

os

indivíduos,

suas

famílias,

os

territórios

geopopulacionais onde vivem e trabalham permitem condições de vida mais
saudáveis, com favorecimento de escolhas pessoais em benefício da saúde.
As intervenções em saúde bucal devem envolver diferentes contextos, grupos
sociais e instituições com a colaboração e participação de diferentes atores e
setores e a utilização de várias estratégias. A equidade, a participação, a
sustentabilidade,

a

autonomia,

o

empoderamento,

a

integralidade,

a

intersetorialidade e a governança contemplam os pilares e valores da
promoção de saúde (KUSMA et al., 2012).

2.6 Avaliação em Saúde
As políticas públicas são campos multidisciplinares de estudos e
interesses e sua formulação, implementação e execução são desafios que
necessitam de acompanhamento, monitoramento e avaliação com a finalidade
de ajustes e correções de ações, adaptações a constantes modificações
estruturais e, ainda, servir de base para emprego em outras ações do mesmo
gênero (FERNANDES et al., 2011).
A política de saúde é a resposta social de uma organização, como o
Estado, diante de condições de saúde dos indivíduos e populações e seus
determinantes. Tem relação direta com a produção, distribuição, gestão e
regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana e o ambiente. O
planejamento e a gestão em saúde englobam um conjunto coordenado de
ações visando à realização de determinado objetivo através de estudos
referentes à criação e utilização de meios que possibilitem sua concretização, e
encontram-se mais voltados para a intervenção que para a investigação. Cabe
à prática científica elaborar políticas e ações de saúde que tenham maiores
chances de se tornar efetivas trazendo mais benefícios para a saúde da
população. O conhecimento produzido deve responder a problemas e desafios
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colocados pelos sujeitos em sua ação política em determinados contextos
históricos (PAIM; TEIXEIRA, 2006).
Foi a partir dos anos 70 que ocorreu um aumento da necessidade de se
avaliar as ações sanitárias. As associações pioneiras em avaliação foram a
American Evaluation Association e a Canadian Evaluation Society. Vários
programas de formação, artigos, seminários e obras sobre avaliação surgiram
nos

Estados

Unidos,

Canadá,

França,

Austrália

e

outros

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997).
A avaliação permite identificar as possibilidades de uma intervenção ser
capaz de modificar uma situação sanitária e, ainda, identificar as dificuldades
encontradas

(SILVA;

FORMIGLI,

1994).

A

avaliação

incorporada

às

organizações de saúde possibilita o acompanhamento de todo o processo de
planejamento e gestão das políticas e programas. Os resultados de uma
avaliação não traduzem automaticamente uma decisão, mas contribuem para o
julgamento de uma determinada situação, influenciando as decisões. A
avaliação é um “assistente à construção dos sentidos”, em inglês “assisted
sensemaking”, auxiliando o julgamento dos atores que tomam as decisões. A
avaliação não é uma resposta, uma prescrição e sim, uma contribuição à
compreensão da realidade, aos sentidos dados pelos atores, em determinados
contextos (DENIS, 2010). Como um processo de coleta sistemática de
informações

sobre

uma

prática,

permite

compreender

melhor

o

desenvolvimento da mesma, mede os resultados e cria estratégias para o
alcance dos objetivos, isso é gestão orientada por evidências “evidence
informed management”. A avaliação deveria tornar-se um instrumento de
transformação e inovação, favorecendo o aprendizado individual e coletivo
(BECKER et al., 2004; CONTANDRIOPOULOS, 2006; DENIS, 2010).
Um grande desafio da avaliação é conseguir incluir em suas estratégias
os diversos pontos de vista dos atores, que assumem diferentes posições.
Conseguir conceber informações coerentes, para todos os envolvidos em uma
intervenção, requer uma tomada de decisão por meio de um julgamento o mais
amplo possível. A prática da pesquisa avaliativa deve viabilizar e ampliar a
utilização dos resultados, considerar o inevitável caráter político e capacitar os
diferentes envolvidos (FURTADO, 2001; CONTANDRIOPOULOS, 2006).
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O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o desafio constante em
implementar suas diretrizes sem comprometer sua viabilidade dentro de uma
realidade social e de saúde da população brasileira. Os problemas e as
necessidades se tornam crescentes diante dos avanços tecnológicos na saúde.
Torna-se, então, quase uma obrigação a melhoria da qualidade da avaliação
dos programas, ações e serviços de saúde (FIGUEIRÓ et al., 2010).
A avaliação vem se modificando durante suas “gerações” em vários
aspectos, no que diz respeito à atribuição de sua função, ao papel
desempenhado pelos avaliadores, ao grau de interesse manifestado pelos
atores sociais, ao leque dos atores envolvidos na produção, em sua utilização,
em seus meios de produção e de difusão dos resultados e em relação aos
conhecimentos produzidos. Inicialmente era baseada na medida e o avaliador
era essencialmente técnico. Evoluiu ao passar a tratar de identificar e
descrever como os programas permitem atingir os resultados. Depois se
fundamentou nos julgamentos e, mais recentemente, está sendo feita como um
processo de negociação entre os atores envolvidos na intervenção a ser
avaliada. A avaliação se tornou participativa, possibilitando pensá-la, não
somente como técnica, mas também como dispositivo de emancipação para
todos os envolvidos. Ela sofreu ao longo de anos influência das transformações
econômicas, políticas, sociais e culturais e se legitima como campo de
conhecimento. É preciso, nos dias de hoje, compreender a diversidade e a
riqueza do campo da avaliação. A avaliação é o resultado de um processo de
construção e reconstrução dos meios e de produção do conhecimento sobre as
intervenções; ela é, em si, uma intervenção (DUBOIS et al., 2011).
Existem numerosas definições para avaliação na literatura. Segundo
Contandriopoulos, “avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento
de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus
componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”. Este
julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas (avaliação
normativa) ou se elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa
avaliativa) (VEIRA-DA SILVA, 2005; FELICIANO e OLIVEIRA, 2005).
Na avaliação de programas de saúde os diversos conceitos sobre
avaliação passam a conseguir um maior consenso. Ao conceito de
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Contandriopoulos substituí-se “intervenção” por “práticas sociais”, passando a
englobar desde práticas do cotidiano até aquelas relacionadas com o trabalho
nas suas diversas dimensões; e “julgamento” sofre uma variação do seu
significado para “formulação de um juízo de valor dicotômico quantitativo ou
qualitativo”. Desta forma a definição ganha uma amplificação de significado
(VEIRA-DA SILVA, 2005).
A avaliação em saúde, nos últimos anos, não só afere a efetividade de
intervenções e o uso eficiente de recursos disponíveis, mas satisfaz a
população usuária do sistema a partir da decorrente distribuição equitativa
destas intervenções. Sua perspectiva passou a ser o da capacidade entre o
cumprimento de objetivos e metas previamente estabelecidos e o seu efetivo
alcance (SANCHO e DAIN, 2012).
Uma avaliação que inclua uma perspectiva de mudança, emancipação e
transformação deve incluir diferentes sujeitos sociais. É a possibilidade de
emancipação e empoderamento, reformulando o papel de cada um na
sociedade como agente promotor de mudanças e de transformações nas
práticas de saúde (COSTA et al., 2008; FELICIANO e OLIVEIRA, 2010). Isso
permite afirmar o direito da cidadania sobre distintas esferas da vida social
entre as quais a prática médica, a educação em saúde e o ambiente físico,
criando estratégias de promoção de saúde que têm como objetivos fortalecer a
autoestima, a capacidade de adaptação ao meio e o desenvolvimento de
mecanismos de autoajuda e de solidariedade (CARVALHO, 2004).
A busca pela integralidade em saúde diante da diversidade das redes de
comunicação é um desafio para o campo da avaliação. O processo avaliativo
deve ser reconhecido como uma construção coletiva. A avaliação ganha
sentido quando é vista como um instrumento de transformação da gestão em
prol da cidadania e dos direitos humanos. A comunicação é uma ferramenta
imprescindível da avaliação em saúde (FURTADO, 2001; FELICIANO e
OLIVEIRA, 2010).
É

fundamental

criar

uma

“cultura

de

avaliação”

(mainstreaming

evaluation), uma prática profissional em avaliação, em todos os níveis do
sistema de saúde, desta maneira as decisões passam a ser tomadas com base
em evidências comprovadas (Evidence Base Decision Making – EBDM) e a
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avaliação passa a ser parte integrante do cotidiano da organização com
responsabilidade

em

todos

os

níveis

(Avaliação

Institucional).

A

institucionalização da avaliação implica em assumir novas tarefas e
responsabilidades, como por exemplo, a reflexão crítica do cotidiano do
trabalho, transformando as ideias, práticas e os valores. Ela é necessária para
que possa ser incorporada à rotina das organizações de saúde, acompanhando
todo o processo de planejamento e gestão de políticas e programas. A
capacitação dos profissionais de saúde e a criação de estruturas para
coordenar a avaliação são etapas necessárias, mas não asseguram sua
continuidade. Deve existir uma mudança profunda nas concepções e no dia-adia do trabalho. A avaliação institucionalizada deve ocupar uma posição no
“mainstream”, ou seja, no ambiente dominante, deve evoluir de um gabinete de
avaliação, isolado, com equipe qualificada para um gabinete efetivo, que faça
parte do cotidiano na “grande família” da tomada de decisões. Ela deverá
adquirir a capacidade de comunicação dos resultados das pesquisas por meio
de profissionais que consigam transmitir de maneira que possam influenciar as
decisões. Institucionalizar a avaliação significa unir conhecimentos e métodos
(CONTANDRIOPOULOS, 2006; FELISBERTO, 2006; FELISBERTO et al.,
2009; DENIS, 2010).
No Brasil, a avaliação começa a ter contornos mais nítidos e a se tornar
uma prática institucional e institucionalizada, o que tem refletido na produção
científico-literária (FERNANDES et al., 2011). O Ministério da Saúde desde
2003 fortalece a avaliação como instrumento de gestão do SUS (FELICIANO e
OLIVEIRA, 2010). A Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da
Atenção Básica vem com o objetivo de institucionalizar a avaliação no SUS, é a
primeira vez que a avaliação aparece como política de governo no setor da
saúde (FELISBERTO et al., 2010). Essa política estabelece novos papéis para
os gestores das Secretarias e Ministério da Saúde, que passam a ter
atribuições normativas e reguladoras com função de avaliação do sistema de
saúde. A avaliação no Brasil precisa fazer parte da cultura institucional, precisa
aparecer de forma mais sistematizada para que possa contribuir para a tomada
de decisão e formação profissional, porém, ela ainda enfrenta dificuldades

43
metodológicas e operacionais (SILVA e FORMIGLI, 1994; FELICIANO e
OLIVEIRA, 2005; FELISBERTO, 2006; FELISBERTO et al., 2009).
Uma revisão sistemática realizada por Fernandes et al. (2011) analisou
estudos de avaliação de políticas públicas entre 1994-2009 e o que se pode
observar foram estudos que se limitavam à definições conceituais, com citação
de autores consagrados no campo da avaliação, mas sem uma reflexão ou
discussão da correlação existente entre esses conceitos e as práticas,
intervenções, programas ou estratégias analisadas. Segundo esses autores, a
preocupação com a avaliação de políticas de forma institucionalizada ainda não
se encontra consolidada no Brasil. Nesse estudo, 81% dos artigos foram
publicados entre 2007 e 2009, o que mostra um aumento, no Brasil, pelo
interesse no campo da avaliação.
Como cita Contandriopoulos (2006) não basta apenas avaliar e
institucionalizar a avaliação tem que existir um questionamento da capacidade
da avaliação em produzir julgamentos e informações que possam ajudar na
tomada de decisão com a finalidade de melhorar o desempenho do SUS.
É necessário o surgimento de um novo profissional que pense na
avaliação como instrumento que fará aumentar a capacidade de justificar
racionalmente as decisões. Com o aumento da complexidade dos problemas
enfrentados, a governança se torna cada vez mais difícil nas sociedades
contemporâneas, a construção de uma rede de expertises é fundamental para
a distribuição do conhecimento, assim podemos falar em institucionalização da
avaliação (DENIS, 2010).
Com a implementação do Programa Saúde na Escola, que prevê a
articulação de diversas ações em saúde na escola, a avaliação entra como
importante mecanismo para estabelecer as condições de saúde dos
estudantes, as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e
agravos, à formação de profissionais e jovens para atuarem como
multiplicadores,

no

monitoramento

da

saúde

dos

estudantes

e

no

monitoramento do próprio programa (BRASIL, 2007c).
São inúmeros os objetivos das avaliações, os objetivos oficiais podem ser
classificados em quatro tipos: objetivo estratégico (ajudar no planejamento e na
elaboração de uma intervenção), objetivo formativo (fornecer informação para
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melhorar uma intervenção no seu decorrer), objetivo somativo (determinar os
efeitos de uma intervenção para decidir se ela deverá ser mantida ou
transformada) e objetivo fundamental (contribuir para o progresso dos
conhecimentos e elaboração teórica) (CHAMPAGNE et al., 2011- cap. 2).
As avaliações também podem ser definidas como formativas e/ou
somativas. As avaliações formativas fornecem informações que permitem
adequar e superar problemas em um programa durante seu andamento sendo
uma abordagem que favorece a avaliação feita a partir do interior da
intervenção, centrada na perspectiva dos atores. A somativa é baseada na
especificação de até que ponto os objetivos propostos foram atingidos e tem
relação com a tomada de decisão de se manter ou de se encerrar um
programa (FURTADO, 2001). A avaliação pode possuir várias perspectivas,
pode ser orientada para metas e objetivos, pode conter abordagens baseadas
em teorias e pode ter abordagens participativas. A utilização de mais de um
tipo de abordagem aumenta a chance de respostas aos problemas para os
quais se busca contribuir (DENIS, 2010).
Para avaliação em saúde pode-se utilizar praticamente todos os tipos de
estudos epidemiológicos. Métodos qualitativos podem ser úteis para avaliar
atributos das práticas e métodos qualitativos e quantitativos podem ser
utilizados juntos para avaliar qualidade de serviço e sistemas de saúde. Enfim,
o que irá definir o tipo do estudo serão quais características das práticas e
organização social se pretende avaliar. A avaliação poderá variar desde um
julgamento subjetivo do desenvolvimento de uma prática social até uma
pesquisa avaliativa possuidora de maior objetividade (SILVA e FOMIGLI,
1994).
Os estudos de caso com múltiplos níveis de análise imbricados são os
mais indicados em avaliação de programas e políticas. Combinar informações
qualitativas e quantitativas não só é desejável, mas é inevitável para se realizar
um julgamento baseado em evidências. Ao adicionar subestudos, cada um
com seu desenho, em uma avaliação em formato “caso” a pesquisa se torna
altamente promissora (HARTZ, 1999). Utilizar diversas estratégias de avaliação
aplicando várias técnicas (inquéritos, observação, análise estatística, análise
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do discurso, etc.) revela o potencial da articulação entre a pesquisa, a gestão e
a docência (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2010).
O Center for the Advancement of Community Based Public Health
(CBPH) baseado na Estrutura para Avaliação de Programas na Área de Saúde
Pública, desenvolvido nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), produziu linhas de orientação sobre o processo em que deve se pautar
a avaliação dos projetos de saúde com o objetivo de criar uma linguagem
comum, validando as metodologias utilizadas e garantindo a qualidade dos
resultados, são elas: reconhecer e engajar as partes interessadas, descrever o
programa (modelo lógico), focalizar o objetivo, reunir e avaliar evidências,
justificar conclusões, garantir o uso, e compartilhar as lições (CDC,1999;
CBPH, 2000).
Dentro deste raciocínio, o CBPH sugere que o avaliador identifique os
possíveis interessados no Programa (Stakeholders), com o objetivo de envolvêlos no processo como um todo (CBPH, 2000). O avaliador deverá identificar
qual o papel ou atribuição deverá ser desempenhado por cada um deles na
avaliação, bem como seu posicionamento (favorável, neutro, antagônico ou
desconhecido) e que uso fará da avaliação (FELISBERTO et al., 2010;
MEDEIROS et al., 2010).
Os interessados ao partilharem as decisões tornam a avaliação
participativa, o que favorece sua valorização, integração, respeito ao saber,
capacidade da informação gerar novas aprendizagens, uma objetivação na
busca de uma análise realista e o compromisso de todos com a concretização
dos objetivos. Todos os envolvidos em uma avaliação possuem preocupações
motivadas por valores e crenças, o avaliador deverá estar sempre próximo
destas pessoas conversando e discutindo sobre as diversas opiniões com a
finalidade de conhecê-los e entender suas necessidades (CBPH, 2000;
BECKER et al., 2004; BURSZTYN e RIBEIRO, 2005; FELICIANO e OLIVEIRA,
2010). A participação dos envolvidos na intervenção contribui para identificar
fatos relevantes, para identificar como serão desenhadas as atividades de
evolução do programa, como os achados serão validados e como a pesquisa
poderá ser utilizada para a prática reflexiva durante o processo de
implementação (FIGUEIRÓ et al., 2014).
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Para avaliar uma intervenção é preciso defini-la e descrevê-la. O estudo
de avaliabilidade precede a uma avaliação e tem a finalidade de estabelecer
em que medida a intervenção pode ser avaliada, além de organizar e descrever
de forma lógica como se dará o processo avaliativo (THURSON e RAMALIU,
2005). O produto desejado de um estudo de avaliabilidade é a descrição
completa do programa, as questões-chaves a serem incluídas na avaliação,
como a avaliação será realizada e o acordo entre as partes interessadas sobre
todos os itens anteriores (THURSON e POTVIN, 2003).
Os estudos de avaliabilidade permitem aos gestores uma visão mais
nítida das relações causais empregadas na elaboração da intervenção,
contribuindo para o entendimento comum entre todos os envolvidos a respeito
dos problemas que se deseja resolver, diretrizes, objetivos, resultados
esperados e processos necessarios para alcançá-los (BEZERRA et al., 2012).
Além disso, facilita a percepção objetiva do funcionamento de uma intervenção
para o avaliador e profissionais participantes (SILVA et al., 2012).
Uma forma para isso é estabelecer um modelo lógico. Este modelo é uma
maneira visual e sistemática de configurar o desenho do funcionamento do
programa, é um instrumento que delineia os aspectos básicos de uma
intervenção, desde o seu planejamento até os resultados esperados. No
Canadá, os modelos lógicos são uma exigência do governo para a avaliação
de intervenções federais desde o início dos anos 80, sendo considerados
extremamente práticos pelos avaliadores (HARTZ, 1999).
A modelização é uma etapa essencial para estabelecer as perguntas
certas, para atribuir efeitos a mecanismos específicos e, assim, fazer com que
a avaliação possa auxiliar na tomada de decisões. O modelo lógico deve ter
como visão não apenas os objetivos, mas todos os efeitos e consequências
possíveis da intervenção. Modelizar é revelar várias hipóteses para que a
intervenção, que é uma “caixa preta”, possa melhorar ou resolver uma situação
problemática (CHAMPAGNE et al., 2011- cap. 3).
É um recurso metodológico utilizado para explicitar a estrutura do
programa orientado para resultados, sendo uma maneira de apresentar e
compartilhar a compreensão das relações entre os recursos disponíveis para
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as ações programadas e as mudanças ou resultados que se espera alcançar
(CASSIOLATO; GUERESI, 2010).
A utilização de um modelo lógico na avaliação é muito presente
(OLIVEIRA et al., 2005; SARACENI et al., 2005; VIEIRA-DA-SILVA et al., 2007;
QUININO et al., 2010; MEDEIROS et al., 2010; BONAN et al., 2010; ROMEIRO
et al., 2013; COELHO et al., 2014) e proporciona um aumento da validade
interna (ALVES et al., 2010). A técnica de construção de um modelo lógico se
adapta bem às avaliações de programas, pois permite uma visão global das
necessidades para determinar as ações e se torna, também, uma ótima
ferramenta gerencial para o avaliador que pode acompanhar cada movimento
da avaliação, identificando ganhos e perdas, possibilitando mudanças no rumo
e nas estratégias em tempo real (SARACENI et al., 2005; CARVALHOSA et al.,
2010).
Um modelo lógico de avaliação deve incluir processos para avaliar a
avaliação. Deverá ser aplicado tanto para descrever avaliações normativas, ou
seja, aquelas que se referem à comparação do obtido pelo programa com
padrões previamente pactuados de normas, como para caracterizar as
abordagens centradas nas associações entre intervenções e efeitos (pesquisa
avaliativa). Deverá viabilizar a gestão estratégica, estimular a flexibilidade para
adequação e agilizar a readequação das intervenções. Pressupõe a interação
entre a equipe executora do projeto, incluindo os avaliadores internos que
poderão estar organizados em rede; os avaliadores externos; e as agências
financiadoras. Analisa o componente de desempenho do programa, identifica
razões de sucesso e dificuldades, se preocupa com seus processos e
produtos, além de construir indicadores e de monitorar os impactos (SANTOS
et al., 2005).
Cada autor que escreve sobre o tema produz sua matriz (framework),
modifica ou acrescenta atributos a serem avaliados, definem de outra forma
termos antigos. Enfim, isso é um exemplo da diversidade e de pouco consenso
existente

no

campo

da

avaliação,

além

do

estágio

incipiente

de

desenvolvimento da avaliação enquanto disciplina científica. Diante disso, a
avaliação requer criatividade por parte do avaliador/investigador para formular
a melhor estratégia, abordagem, seleção de critérios, indicadores e padrões.
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Os processos, ou seja, a maneira como os programas são implementados, são
tão importantes quanto os resultados, principalmente quando a implantação de
um programa envolve a participação de diversos profissionais promovendo a
integração entre os mesmos e os gestores, de modo que as relações
interpessoais passam a ser um resultado relevante (VIEIRA-DA-SILVA, 2005).
A análise de implantação estuda as relações entre a intervenção e seu
contexto durante sua implementação, identificando fatores facilitadores e
dificultadores. A análise de implantação se decompõe em quatro tipos distintos.
A análise tipo 1-a tem por objetivo identificar as causas que ocasionaram a
transformação da intervenção depois de sua implementação. A análise tipo 1-b
procura explicar a diferença de como a intervenção foi planejada e a realmente
implantada. A análise tipo 2 e 3 tem o objetivo de explicar os efeitos
observados após a implantação de uma intervenção (CHAMPAGNE et al.,
2011- cap. 10).
Este tipo de avaliação desempenha um papel formativo na melhoria do
processo de geração de informação, pois oferece aos gestores e técnicos a
possibilidade de atuar de acordo com as necessidades (PEREIRA et al., 2013).
A escolha da estratégia de pesquisa que se irá realizar está diretamente
relacionada com a delimitação do foco e da construção do objeto da avaliação
(VIEIRA-DA-SILVA, 2005). É muito importante atribuir o foco ao projeto de
avaliação, ele é a finalidade direta da avaliação que pode, por exemplo, ser o
de testar a efetividade de um programa; o de alterar as suas práticas; o de
avaliar os efeitos; o de justificar um suporte financeiro; dentre outros. Ao
focalizar o projeto da avaliação, se realiza o planejamento antecipado sobre
seu direcionamento e quais serão as etapas necessárias para se alcançar os
objetivos, além de permitir desenvolver um plano de ação ou estratégias
focalizadas, o que permite aprimorar a utilidade da avaliação para o públicoalvo pretendido (CBPH, 2000).
Critérios, indicadores e parâmetros deverão ser construídos, de
preferência, conjuntamente com os atores envolvidos, refletindo os valores das
partes interessadas, permitindo analisar se as mudanças em relação ao
problema estão ocorrendo como o previsto. Geralmente, eles podem ser
reconhecidos, também, nos objetivos do Programa e nos seus componentes.
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Essa construção pode ser realizada presencialmente, ou seja, por meio de
encontros entre os atores ou especialistas (pesquisa participativa) (COELHO et
al., 2014), ou pode ser por meio de um consenso à distância, sem contato
pessoal entre os participantes (Método Delphi) (BECKER et al., 2004; VIEIRADA-SILVA et al., 2007; MAGARINOS-TORRES et al., 2007; DESLANDES et
al., 2010).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para se escolher um
indicador deve-se levar em consideração a sua validade (medir o que se
pretende medir), a sua fiabilidade (apresentar sempre o mesmo resultado
independente de quem ou em que circunstâncias sejam utilizadas), a sua
sensibilidade (capacidade de captar mudanças) e a sua especificidade (refletir
mudanças apenas no objeto estudado). A Rede Interagencial de Informações
para a Saúde (RIPSA) agrega ainda a mensurabilidade (basear-se em dados
disponíveis ou fáceis de conseguir), a relevância (responder às prioridades da
saúde) e o custo-efetividade (resultados justificam o investimento de tempo e
recursos). A Avaliação para a Gestão de Serviços de Saúde (AGSS) também
cita requisitos particulares como: capacidade de dar resposta à pergunta
avaliativa, poder de síntese, ser factível, capacidade de mobilizar recursos,
aceitabilidade, existência de um parâmetro correspondente e ser um conjunto
limitado. A escolha do conjunto de indicadores deverá refletir fidedignamente o
objeto e contemplar de forma adequada a finalidade e os objetivos da
avaliação. A escolha de um parâmetro (valores de referência estabelecidos)
direcionará a construção do indicador que terá abrangência suficiente para se
emitir um juízo de valor. Na gestão de serviços de saúde se utilizam
parâmetros estabelecidos como metas nos planos, programas e pactos de
saúde (TANAKA e TAMAKI, 2012).
Quando uma avaliação enfatiza a busca por medidas representativas de
uma totalidade com a informação produzida sendo voltada ao desenvolvimento
e aprimoramento de indicadores tem-se uma medida quantificável e reaplicável
(FERNANDES et al., 2011).
Reunir e avaliar as evidências são matérias prima de uma boa avaliação.
As informações devem fornecer uma ideia bem definida do Programa e os
dados devem ser analisados e sintetizados, a fim de apresentar resultados
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significativos (CBPH, 2000; MEDEIROS et al., 2010). Mesmo assim, as
evidências de uma avaliação não são suficientes, sozinhas, para justificar e
substanciar conclusões, deve se levar em consideração as inúmeras
perspectivas e valores das partes interessadas. Desta forma as conclusões
poderão ser justificadas. Quando as partes interessadas concordam com as
conclusões, elas utilizarão os resultados da avaliação com confiança. A
utilização da avaliação pelas pessoas que tomam as decisões pode ser
diversa, não existe uma regra que garanta uma ótima utilização de uma
avaliação, tudo vai depender da natureza da intervenção que foi avaliada e em
que contexto. Existem duas condições para uma ótima utilização da avaliação:
adequação do tipo de avaliação selecionada ao problema a ser estudado, e o
entendimento entre o avaliador e os utilizadores da avaliação sobre os
fundamentos epistemológicos, metodológicos e políticos (CHAMPAGNE et al.,
2011 – cap.11).
Ser ético na avaliação de programas é um crescimento pessoal onde a
compreensão, a percepção, a capacidade de prever e de resolver problemas
deve respeitar os interesses de todos. O Joint Commitee on Standards for
Education Evaluation (1981)1 e a American Evaluation Associaton (1994)2
apresentam as diretrizes e princípios éticos para a avaliação de programas,
preconizando que a avaliação deve ser orientada para o serviço e por meio de
acordos formais para acesso aos dados, propósitos e limitações; que devem
ser garantidos os direitos dos sujeitos humanos; que as avaliações sejam
completas e imparciais e que o avaliador amenize conflitos de interesse. Ainda
apresentam como princípios, a pesquisa sistemática; a competência, a
integralidade e honestidade dos avaliadores e o respeito pelos participantes da
pesquisa.
A questão ética é muito importante na avaliação, pois são os avaliadores
que determinam que resultados podem contribuir para apoiar as decisões, são
1

Joint Commitee on Standards for Education Evaluation. JCSEE. Program Evaluation
Standards Statements. Disponível em: <http://www.jcsee.org/program-evaluationstandards-statements>.
2
American Evaluation Associaton. AEA American Evaluation Association Guiding
Principles For Evaluators. Disponível em: <http://www.eval.org/p/cm/ld/fid=51>.
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eles que assumem a responsabilidade pela qualidade da informação extraída e
garantem a disseminação dos resultados por redes relevantes de profissionais
e tomadores de decisão. A concepção do avaliador sobre a natureza de um
programa e sobre o que constituí sua realidade exerce uma grande influência
na prática da avaliação. Além disso, o avaliador tem o papel de ajudar na
construção de um consenso entre os atores de um programa, interagindo e
trazendo o feedback extraído dos diálogos, documentações e análises
observacionais, com isso, os atores situam seus interesses e interpretações em
relação a outros atores, favorecendo o aprendizado e o processo de tomada de
decisão, todos são sujeitos nessa construção (construtivismo social). Os
avaliadores têm um papel de negociar ações e interações dos atores dentro de
um “espaço social programado” com foco direto no programa (POTVIN e
BISSET, 2014).
É muito importante garantir o uso e o compartilhamento das lições
aprendidas. A comunicação das lições aprendidas durante todo o período e
após a conclusão da avaliação é fundamental para a divulgação dos
procedimentos e descobertas, isso deve ser feito por meio de relatórios parciais
e finais às partes interessadas. A comunicação enfatiza a importância da
tradução dos resultados em ação, garante que aqueles que participaram da
avaliação a considerem benéfica (CBPH, 2000).
As avaliações precisam de uma coerência teórica e prática com padrões
internacionais e/ou governamentais de controle de qualidade. O conjunto de
parâmetros avaliativos que são utilizados para assegurar a qualidade dos
estudos de avaliação teve origem no setor educacional dos Estados Unidos o
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCEE), com a
primeira versão datada de 1981 e uma reedição completa em vigor desde
1994, aplicando-se a políticas e programas sociais, inclusive aos programas de
saúde.

São

eles:

utilidade,

factibilidade/exequibilidade,

propriedade,

precisão/acurácia. Denomina-se essa análise da avaliação de meta-avaliação,
e, como qualquer avaliação de uma intervenção, deve ser realizada com a
avaliação ainda em curso (meta-avaliação formativa) e não apenas no final
(meta-avaliação somativa) (CDC, 1999; HARTZ, 2006; FIGUEIRÓ et al., 2010).
Na meta-avaliação é importante que os instrumentos e planos de análise sejam
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construídos e acordados entre o avaliador e o grupo de acompanhamento,
deve haver um consenso na utilização dos padrões e valoração de escores
propostos (HARTZ, 2006).
Muitas associações americanas e canadenses aderiram aos parâmetros
do JCEE, outras associações na Suíça, África e Alemanha se inspiraram para
elaborar seus próprios princípios-diretrizes. A Sociedade Americana de
Avaliação (AEA) e a Sociedade Canadense de Avaliação (CES) elaboraram
seus próprios princípios-diretrizes para os avaliadores e a Sociedade Francesa
de Avaliação possui um processo regular de revisão dos parâmetros
internacionais. Enfim, o importante é que, em todas elas, existe um consenso
da importância das responsabilidades dos avaliadores, o que significa um alto
grau de profissionalismo, sendo as diferenças resultantes de processos
culturais e participativos das comunidades de avaliação, do contexto, das
políticas e dos programas. No Brasil ainda não existem normas nacionais de
avaliação.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral
Realizar uma avaliação do Programa Saúde na Escola (PSE) no
município de Belo Horizonte, após cinco anos de implantação.

3.2 Objetivos Específicos
I.

Realizar estudo de avaliabilidade do PSEBH com a finalidade de
estabelecer em que medida ele pode ser avaliado (análise estratégica);

II.

Realizar um mapeamento da literatura sobre avaliações econômicas de
programas de saúde escolar com a finalidade de confirmar o possível
custo benefícios destes programas (revisão integrativa);

III.

Analisar os resultados relacionados às avaliações das condições de
saúde; à promoção da saúde e prevenção de agravos; e as
formações/capacitações dos profissionais, realizadas em 2015 pelo
PSEBH frente ao que é proposto pelas Leis e Normas (avaliação
normativa);

IV.

Analisar como a gestão, a capacitação e as atividades do PSEBH estão
sendo realizadas e suas relações com a integração (análise de
contexto);

V.

Analisar a percepção dos escolares sobre o PSEBH (análise de
efetividade).
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4 METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO
A metodologia de cada estudo será apresentada sob a forma de artigos
cientificos.

4.1 Artigo publicado nos Anais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical
(IHMT), da Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal; ISSN 0303-7762,
“Avaliação em Saúde e Gestão do Conhecimento”. An Inst Hig Med Trop
2016; 15 (Supl. 2): S27- S34.

AVALIABILIDADE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UM ESTUDO DE
CASO ORIENTADO PARA A APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE A
INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL.

SCHOOL HEALTH PROGRAM EVALUABILITY: A CASE STUDY ORIENTED
FOR THE APPLICATION OF KNOWLEDGE ON THE INTEGRATION
BETWEEN BASIC UNIT HEALTH AND ELEMENTERY SCHOOL IN BRAZIL.

RESUMO
O Programa Saúde na Escola (PSE) amplia as ações de saúde aos alunos da
rede pública do ensino fundamental, preconizando a junção entre a Educação
Básica e as Equipes de Saúde da Família por meio da integração entre a
educação e a saúde com a participação da comunidade escolar. Pretende-se
desenvolver uma avaliação do Programa Saúde na Escola (PSE) em conjunto
com os atores envolvidos, promovendo ao mesmo tempo a integração entre a
Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental
(EMEF), potencializando as atividades do PSE e identificando os possíveis
problemas.
Palavras-chave: Avaliação em Saúde. Estudos de Avaliação. Avaliação de
processos e resultados (Cuidados de saúde). Promoção da Saúde. Saúde
Escolar.
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ABSTRACT
The School Health Program (SHP) expands health activities to the students of
the public school system aiming at the junction of Basic Education and Health
Teams Family through the integration of education and health with the
participation of the school community. We intend to develop an evaluation of the
SHP in conjunction with stakeholders, while promoting the integration between
the Basic Unit Health (BUH) and the Elementery School (ES), leveraging the
activities of SHP and identifying possible problems.
Kewords: Health Evaluation. Evaluation Studies. Processes and Outcomes
Evaluation (Health Care). Health Promotion. School Health

INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da saúde e
educação, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro
de 2007.[1] Ele resulta da parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da
Educação, com o objetivo da formação integral dos estudantes da Educação
Básica, e contempla ações de prevenção, promoção e atenção à saúde no
espaço escolar.

[2,3]

O PSE preconiza a integração e a articulação permanente

entre a Educação Básica e as equipes de Saúde da Família, tendo como meta
a construção de escolas e comunidades mais saudáveis, fortalecendo o
controle social e o compromisso da própria comunidade para agir em defesa da
vida [1].
Para se alcançarem os objetivos propostos, as ações deste Programa se
organizam em cinco dimensões (componentes): o Componente I está
relacionado à avaliação das condições de saúde; o Componente II, à promoção
de saúde e prevenção de agravos; o Componente III, relacionado à formação
(capacitação de profissionais); o Componente IV, ao monitoramento e
avaliação da Saúde dos estudantes; o Componente V, ao monitoramento e
avaliação do Programa [2,3].
O PSE possui ações essenciais que estão vinculadas a Programas
prioritários do governo federal, são obrigatórias e seus registros nos sistemas
de monitoramento são fundamentais para estabelecer o alcance das metas e o
repasse de recurso financeiro. Além disto, existem as ações optativas que são
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de livre pactuação e seus registros não são considerados para repasse
financeiro. Cada nível de ensino (creche, pré-escola, ensino fundamental,
ensino médio e escola para jovens e adultos) possui suas ações essenciais e
optativas, as metas pactuadas, a periodicidade das ações, os indicadores para
relatórios e os registros nos sistemas de informação. [4,5]
Para se alcançar o objetivo do PSE, é preciso que tanto os educadores
quanto os profissionais da saúde conheçam as bases conceituais que deram
origem à atual concepção de saúde, tendo um domínio dos conceitos de
integralidade em saúde, educação integral, território e intersetorialidade. A
ação intersetorial deve incluir as equipes de saúde da família, as equipes das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), as equipes da assistência social, as
equipes dos setores do esporte e da cultura e as equipes das escolas.

[6]

Além de ser uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE é
um novo desenho da política de educação e saúde uma vez que:
“trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação
ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos;
permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos
sistemas de saúde e educação com vistas à atenção integral à
saúde de crianças e adolescentes; e promove a articulação de
saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade escolar e
sociedade em geral na construção e controle social da política
pública”.[5]

Mas, para a criação desta Escola Promotora de Saúde existem grandes
desafios como, a participação do setor saúde em integração com a escola, o
envolvimento

dos

pais

e/ou

responsáveis

nestas

ações

e

a

formação/capacitação dos profissionais envolvidos. A integração com um
ensino competente, fortalecendo e apoiando as iniciativas e o monitoramento e
avaliação são medidas que podem facilitar e melhorar o compromisso tanto das
escolas e unidades básicas de saúde quanto de outros membros da
comunidade. [3,7]
Outro grande desafio do PSE é a avaliação e um deles é conseguir incluir
em suas estratégias os diversos pontos de vista das pessoas envolvidas, já
que se situam em diferentes posições. Conseguir formar uma ideia exata a
partir das informações de uma intervenção, que sejam coerentes para todos os
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envolvidos, exige um julgamento o mais abrangente possível. A prática da
pesquisa avaliativa deve viabilizar e aumentar a utilização dos resultados,
considerando o caráter político e capacitando os diferentes atores.

[8,9]

A avaliação em saúde deve, além de aferir a efetividade de intervenções
e o uso eficiente de recursos disponíveis, satisfazer a população usuária do
sistema, para permitir a distribuição equitativa das intervenções. Sua
perspectiva passou a ser a capacidade do cumprimento de objetivos e metas
previamente estabelecidos e o seu efetivo alcance. [10]
O objetivo deste estudo é avaliar o programa saúde na escola com foco
no grau de integração entre a área da saúde e a área de educação e os efeitos
sobre a qualidade e efetividade das ações.
Como objetivos específicos, pretende-se: a) realizar uma revisão de
literatura sobre avaliações econômicas de Programas de Saúde Escolar nos
últimos dez anos; b) identificar que modelos de atenção e de gestão estão
sendo produzidos na integração saúde-educação e o padrão de comunicação
estabelecido entre as diferentes equipes e serviços; c) analisar os
determinantes contextuais e o grau de integração dos atores; d) analisar o grau
de efetividade considerando duas questões traçadoras (saúde bucal e ações
essenciais); e) realizar a meta-avaliação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo de caso que será desenvolvido em Belo Horizonte, na Regional
Pampulha, no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016. Será
realizada uma coleta diversificada de dados utilizando elementos quantitativos
e qualitativos que contemplem os diversos níveis do problema que se deseja
analisar [11].
A amostra será constituída por duas escolas de ensino fundamental (EEF)
e as unidades básicas de saúde (UBS) de referência, selecionadas
intencionalmente, tendo como critérios de inclusão: estar inserida no PSE; não
participar de atividades desenvolvidas pela Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG); apresentar cenários
diferentes de desenvolvimento das atividades do PSE; possuir a concordância
das gerências das EEF e das UBS; possuir a concordância da Gerência
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Regional de Atenção à Saúde Pampulha (GERASAP) e da Gerência Regional
de Educação Pampulha (GERED-P).
Serão desenvolvidos quatro estudos descritos a seguir e de acordo com o
fluxograma metodológico (fig.1).

Figura 1: Fluxograma metodológico do estudo de Avaliabilidade do Programa
Saúde na Escola: um estudo de caso orientado para a aplicação de
conhecimentos sobre a integração entre Unidade Básica de Saúde e Escola de
Ensino Fundamental no Brasil, 2016.

70
Estudo 1
Para o primeiro estudo será realizada uma revisão de literatura com a
finalidade de identificar e qualificar estudos sobre como estão sendo
conduzidas as avaliações econômicas de programas de saúde escolar. A
pesquisa será realizada nas bases de dados eletrônicas para trabalhos
científicos, PubMed e Web Of Science – Coleção Principal (Thomson Reuters
Scientific). A busca utilizará o emprego dos termos “cost”, “economic
evaluation”, “school health services”, “school health”, “school health promotion”
e “school health program”.
A pesquisa será restrita a estudos da última década (2005 a 2015), nos
idiomas inglês, espanhol e português, e que incluam informações sobre
avaliações econômicas (todos os tipos) relacionadas a programas de saúde
escolar. A seleção dos artigos será realizada, inicialmente, em dois momentos:
1. pela leitura dos títulos; 2. pela leitura dos resumos dos artigos selecionados
no primeiro momento. Os artigos então selecionados pelos resumos de
interesse serão localizados.
Após a leitura na integra, dos artigos pré-selecionados, serão definidos os
que permanecerão no estudo. Serão analisados os desenhos dos estudos, país
onde foi realizado, identificação da intervenção, tipo de avaliação econômica
utilizada e os resultados por meio das medidas de custo e medidas de efeito.

Estudo 2
O segundo estudo está relacionado à avaliação do grau de integração
entre as EEF e a UBS de referencia. Serão avaliadas as características
relacionais entre os agentes das ações: profissional x profissional (relações de
trabalho e no trabalho), profissional x gestor (relações de gestão), profissional x
usuário (percepção dos usuários sobre as práticas) e o grau de integração. Os
atributos denominados “relacionais” são um novo panorama para a avaliação
em saúde e valorizam o acolhimento, a garantia dos direitos individuais à
privacidade e as características das relações no trabalho como componentes
da qualidade da atenção e promoção da saúde. [12]
Serão seguidas as linhas de orientação sobre o processo em que deve se
pautar a avaliação dos projetos de saúde

[14]

. Sendo assim, o estudo se
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desenvolverá com a identificação dos interessados, a descrição do objeto de
avaliação (modelo lógico- modelização dos componentes), seleção das
perguntas avaliativas, definição dos padrões e procedimentos de coleta de
dados, definição dos critérios/indicadores e parâmetros para a avaliação e
definição da matriz de medida.
Inicialmente foi construído o modelo lógico

[13]

geral do Programa Saúde

na Escola (PSE), para definição e melhor compreensão do objeto do estudo.
Essa etapa procurou caracterizar a “situação inicial”, ter uma visão global e
entender o que tem sido desenvolvido. O modelo foi construído a partir dos
dados oficiais do Programa e por meio de relatórios fornecidos pelas
Secretarias e Gerências de Educação e Saúde do município, por meio da
Prefeitura de Belo Horizonte e Regional Pampulha, além da coordenação
municipal do Programa.
A partir do modelo lógico geral e tendo como principal nível de análise a
integração saúde/escola foram construídos dois outros modelos lógicos
relacionados às dimensões deste estudo: a gestão e a formação (fig.2); a
avaliação da condição de saúde e a promoção da saúde e prevenção de
agravos (ações essenciais) (fig.3).
Após a construção dos dois modelos e orientada por eles, uma matriz de
assertivas relacionadas à integração foi elaborada para cada dimensão do
estudo. Essa matriz será submetida à apreciação de experts para consenso
com relação à medida de importância dada a cada pergunta (tab.1). A
finalidade deste consenso será de construção do roteiro das entrevistas e da
matriz de medidas.
O consenso será realizado entre profissionais com conhecimento e/ou
envolvimento sobre o PSE, utilizando a Técnica Delphi. Serão convidados a
participar professores envolvidos em projetos do PSE, os gerentes, da saúde e
educação, da regional Pampulha, profissionais da saúde e da educação e a
coordenação municipal do Programa Saúde na Escola. Cada profissional
receberá por e-mail o documento para a apreciação e análise, em várias
rodadas ate que se consiga o consenso.
Após o consenso e construção do roteiro serão realizadas as entrevistas
de aproximadamente 30 min, gravadas e transcritas, com profissionais das
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unidades básicas de saúde e com os profissionais das escolas de ensino
fundamental, envolvidos no programa. Serão realizadas pelo menos cinco
entrevistas com profissionais da área de saúde e cinco da área de educação,
selecionados intencionalmente, mas devendo pertencer às UBS e EEF da
amostra. A identificação dos entrevistados será realizada após as visitas às
escolas e unidades básicas de saúde, bem como após a análise dos
documentos oficiais com a identificação dos interessados na pesquisa.
Duas atividades com os alunos serão realizadas para avaliar a percepção
dos escolares sobre o PSE. Serão solicitadas redações para os alunos de 1114 anos e desenhos para os alunos de 6-10 anos, em sala de aula. Os
desenhos serão acompanhados de narrativas gravadas. Para a análise serão
sorteados aleatoriamente dez desenhos com as respectivas narrativas e dez
redações.
Ao final será realizada à análise dos dados quantitativos (matriz de
medidas) e qualitativos (análise de conteúdo temática e material coletado entre
os escolares). A análise de conteúdo temática [26] será realizada organizando as
informações de cada entrevista com os profissionais e/ou funcionários e
atividade desenvolvida com os alunos, que serão transcritas e lidas
sistematicamente pelo pesquisador, seguido de codificação dos trechos
pertinentes para posterior categorização nos seguintes núcleos de sentido:
relações de trabalho e no trabalho, relações de gestão e percepção dos
usuários sobre as práticas. Podem-se descobrir outros núcleos de sentido
devido a alguma frequência de aparição, o que será considerado.
Os dados quantitativos para cálculo do grau de integração serão tratados
pela análise da matriz de medidas por meio da classificação de acordo com o
valor atribuído resultado do grau de importância dado pelo consenso realizado
por meio das assertivas. Ou seja, o grau de integração será calculado pela
somatória dos valores observados de cada dimensão sobre a somatória dos
pontos máximos x 100. O sistema de escores utilizado para classificar, em
princípio, será por meio da divisão em quartis (quatro extratos). Caso os
participantes da pesquisa optem por outro tipo de classificação um acordo será
realizado. Os dados serão processados e tabulados.
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Estudo 3
O terceiro estudo vai tratar da avaliação da qualidade e efetividade das
ações do PSE. Será um estudo transversal com a seleção de duas questões
traçadoras que serão indicadores de resultado para a avaliação do efeito do
grau de integração no grau de implantação das atividades. As questões
traçadoras serão a avaliação da condição de saúde (saúde bucal) e a
promoção da saúde e prevenção de agravos (ações essenciais). A saúde bucal
está relacionada com as atividades do COMPONENTE I do PSE que diz
respeito à avaliação da condição de saúde, e as atividades essenciais
relacionadas

à

promoção

de

saúde

e

prevenção

de

agravos,

que

correspondem ao COMPONENTE II do PSE. Será levada em consideração a
possibilidade de inclusão de novas atividades oriundas de acordos realizados
com os especialistas dentro de cada contexto escolar.
Para a análise da saúde bucal será realizado uma revisão das fichas de
acompanhamento e cartão nacional de saúde dos alunos de todas as turmas
da escola, no ano de 2015, além da análise do registro no banco de dados ESUS/AB e relatórios das escolas. Para a análise das atividades essenciais de
promoção de saúde e prevenção de agravos serão examinados os documentos
oficiais (banco de dados SIMEC e relatórios das escolas) com a relação das
atividades essenciais desenvolvidas nas escolas, no ano de 2015.
Uma matriz de medida será construída para essas duas questões
traçadoras levando em consideração os indicadores e parâmetros já
estabelecidos pelo Programa para a avaliação das metas pactuadas e
periodicidade das ações desenvolvidas por cada escola. O grau de implantação
será calculado pela somatória dos valores observados para cada questão
traçadora sobre a somatória dos pontos máximos x 100. O sistema de escores
utilizado para classificar, em princípio, será por meio da divisão em quartis
(quatro extratos). Caso os participantes da pesquisa optem por outro tipo de
classificação um acordo será realizado. Os dados serão processados e
tabulados.
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Estudo 4
O quarto estudo será a realização da meta-avaliação. Para verificar a
qualidade da avaliação será utilizado um conjunto de parâmetros/ padrões
internacionais de controle de qualidade: utilidade, factibilidade ou viabilidade,
propriedade ou ética e precisão. Os critérios utilizados para a análise dos
padrões serão acordados entre os atores envolvidos bem como o peso dado a
cada um deles.[14,15,16,17]
A meta-avaliação entra com o objetivo de avaliar e reunir as evidências,
as informações que fornecerão uma ideia bem definida do estudo, sintetizando
e analisando os dados a fim de apresentar resultados significativos. Dessa
forma as conclusões poderão ser justificadas e os resultados da avaliação
poderão ser utilizados com confiança pelas partes interessadas. [14,16]
É necessário que a pesquisa avaliativa realizada produza informações
que possam contribuir e ajudar os gestores a aprimorar o programa. A metaavaliação será realizada para qualificar todas as etapas desta pesquisa, ou
seja, se o processo de execução e as informações produzidas são de
qualidade e fazem sentido para as pessoas envolvidas. Isso permitirá sua
utilização ampla para todo o país e no campo da promoção da saúde.
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Figura 2 Modelo lógico dos componentes Gestão e Formação do Programa Saúde na Escola com foco na integração,
Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016.
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Figura 3 Modelo lógico dos componentes Avaliação das Condições de Saúde (Saúde Bucal) e Promoção da Saúde e
Prevenção de Agravos (Ações Essenciais) do Programa Saúde na Escola com foco na integração, Belo Horizonte,
Minas Gerais, 2016.
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Tabela 1 Matriz com as dimensões da avaliação Gestão, Formação, Avaliação das Condições de Saúde e Promoção da
Saúde e Prevenção de Agravos (Ações Essenciais) do Programa Saúde na Escola, que irá ser submetida ao consenso
de experts, para a validação de indicadores em cada dimensão e construção do roteiro de entrevista e matriz de
medidas, 2016.
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As Secretarias e as Gerências de Saúde e de Educação, todos os
participantes e/ou responsáveis serão esclarecidos sobre o projeto e somente
após consentimento verbal e escrito as entrevistas e as atividades serão
realizadas. Para a realização de toda a coleta de dados serão solicitadas as
assinaturas dos consentimentos livres e esclarecidos e assegurado o
anonimato, a privacidade e o sigilo.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da

Prefeitura

Municipal

de

Belo

Horizonte

(COEP/PBH),

CAAE

–

39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de modelos lógicos permite uma adequação ao padrão e são
muito utilizados em avaliações de programas aumentando sua validade interna.
[18]

Optou-se por esse modelo em função da possibilidade de se utilizar seu

referencial teórico inovador permitindo a avaliação concomitante com
intervenções que podem adequar o Programa a um melhor desempenho
mesmo durante o processo avaliativo.
A Técnica Delphi, utilizada para a validação do roteiro e matriz de
medidas, é um método de consenso entre especialistas sendo sua principal
característica a inexistência de contato presencial entre os participantes. A
integração é feita por meio de envio dos resumos dos resultados das respostas
individuais, sendo reenviado a cada modificação.

[19,20]

A escolha desta técnica

justificou-se pela dificuldade em se conseguir agendas comuns a todos os
profissionais envolvidos na validação.
Os programas de saúde escolar estão se tornando estratégias
importantes na atenção primária e a avaliação econômica é uma ferramenta
para auxiliar os tomadores de decisão a escolher os programas que poupem
recursos e custos futuros, além de proporcionar uma projeção de possíveis
benefícios. Por essa razão optou-se por incluir ao protocolo uma revisão de
literatura dos últimos dez anos sobre como estão sendo realizadas essas
avaliações, pois o grande desafio está na questão da qualidade desses
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estudos para garantir resultados confiáveis que possam ser utilizados,
baseados em evidência científica. [21,22,23]
É necessário enfatizar que a escola é um local importante para promoção
da saúde. Ela é responsável por educar crianças e adolescentes formando
cidadãos críticos; estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o
controle das condições de saúde e qualidade de vida; e estimulando atitudes e
escolhas mais saudáveis.

[6]

Ela oferece a possibilidade de educar por meio da

construção de conhecimentos. Nela diferentes saberes se encontram: os
científicos através das diferentes disciplinas, os trazidos pelos alunos e seus
familiares, os divulgados pelos meios de comunicação e os trazidos pelos
professores. A “cultura escolar” é o encontro destes saberes, todos, produzindo
modos diferentes de pensar e agir. Cada escola assume uma expressão
própria, mas, com características comuns a tudo aquilo que é típico do mundo
escolar.[2,6,24]
As equipes de Saúde da Família devem compreender essas diferenças
em suas estratégias do cuidado. A educação e a saúde devem propor ações
que respondam às necessidades da comunidade escolar, diminuindo
vulnerabilidades e transtornos que comprometem a saúde. Lembrando que
cada lugar tem sua cultura e características, respeitando o saber popular e o
saber formal, bem como a construção compartilhada de propostas que façam
sentido para os sujeitos que ali vivem. [2,6,24]
O ensino básico é um dos investimentos mais eficazes na melhoria da
economia, criação de alfabetizados, pessoas autossuficientes e sociedades
saudáveis, sendo que seu acesso vem aumentando em muitas partes do
mundo. [25]
Para a efetivação do PSE, é importante que os professores conheçam as
ações das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que as equipes
conheçam as propostas da escola para que possa existir um diálogo e
integração entre os dois setores.

[6]

A avaliação vai permitir identificar as

possibilidades do Programa Saúde na Escola ser capaz de modificar a saúde
dos estudantes e ainda identificar as dificuldades encontradas. Não se
pretende com os resultados chegar a uma resposta, mas contribuir para análise
da situação com a finalidade de ajudar na tomada de decisão.
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM BELO HORIZONTE: estudo de
avaliabilidade

SCHOOL HEALTH PROGRAM IN BELO HORIZONTE: evaluability study

EVALUABILITY OF SCHOOL HEALTH PROGRAM

Oliveira, F.P.S.L.; Vargas, A.M.D.; Hartz, Z.M.A; Dias, S.F.; Ferreira, E.F..

RESUMO
Contexto: O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído no Brasil por meio
do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Em Belo Horizonte a
integração entre as políticas da Saúde e da Educação tiveram como resultado
ações que beneficiam diretamente os escolares da rede municipal de ensino.
Buscou-se realizar o estudo de avaliabilidade do PSE no município de Belo
Horizonte, MG, com foco na integração entre a área da saúde e a área de
educação. Métodos: Estudo de avaliabilidade baseado nas seis linhas de
orientação sobre o processo em que se deve pautar esse tipo de estudo,
conforme Thurston & Potvin (2003). Foram utilizados os parâmetros do Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (JCEE) para assegurar a
qualidade do estudo. Resultados: A seleção de avaliador externo se mostrou
favorável; as partes interessadas se mostraram mais propícias em contribuir
com o avaliador do que participar ativamente da avaliação; o modelo teórico e
lógico foi desenvolvido fundamentado em documentos, assim como o plano de
avaliação, que contou com a reunião e avaliação de evidencias por meio de
estudos, cada um com seu desenho. O modelo desenvolvido mostrou de forma
sistematizada os componentes do PSE com detalhamento entre os insumos,
atividades, produtos e resultados esperados. Conclusão: Os documentos
analisados apresentaram um conjunto de informações coerentes e consistentes
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com o objetivo do Programa. O PSEBH é um programa avaliável e sua
avaliação contribuirá na produção de conhecimento e melhoria do próprio
programa.
Descritores: Estudos de Avaliação. Avaliação de Programas. Saúde Escolar.

ABSTRACT
Background: The School Health Program (SHP) was established in Brazil in
2007. The integration between Health and Education policies, in Belo Horizonte,
resulted in actions that directly benefited schoolchildren of the municipal
education network. We aimed to evaluate the SHP in the city of Belo Horizonte,
Brasil, focusing on the integration between the health and education area.
Methods: Evaluation study based on the six guidelines on the process that
should guide this type of study, according to Thurston & Potvin (2003). To
ensure the quality of the study, the parameters of the Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (JCEE) were used. Results: The
selection of external evaluator was favorable; stakeholders were more likely to
contribute to the evaluator than to participate actively in the evaluation; the
theoretical and logical model were developed based on documents, as well as
the evaluation plan, which counted on the meeting and evaluation of evidence
through studies, each with its design. The developed model showed in a
systematized way the components of the SHP with in details on the inputs,
activities, products and expected results. Conclusion: The documents
analyzed presented a set of consistent information with the objective of the
Program. The SHP in Belo Horizonte is an evaluable program and its evaluation
will contribute to the production of knowledge and improvement of the program.
Descriptors: Evaluation Studies. Program Evaluation. School Health.

INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído no Brasil por meio do
Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 1. O programa é o resultado de
trabalho integrado, entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e objetiva
promover saúde e educação integral para escolares da rede pública de ensino.
O PSE atua de acordo com seus quatro componentes: gestão intersetorial,
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capacitação/formação de profissionais, avaliação das condições de saúde e,
promoção de saúde e prevenção de agravos. A gestão é compartilhada e se dá
em todas as esferas do governo por meio dos Grupos de Trabalho
Intersetoriais (GTI)2.
O município de Belo Horizonte possui um modelo diferenciado de PSE,
tendo optado pela inclusão de um assistente de apoio em cada escola, o
Assistente do PSE. Além disto, as avaliações das condições de saúde são
realizadas dentro da própria escola, por este assistente, pela Equipe de Saúde
Bucal (ESB) da Unidade de Saúde referência da escola, contando ainda com a
participação de uma equipe volante de saúde3.
O PSE de Belo Horizonte (PSEBH), seguindo as normas, prevê a
articulação de diversas ações em saúde na escola. Uma avaliação neste
programa deveria identificar o estado atual de seu desenvolvimento, as
dificuldades encontradas e as possibilidades e exequibilidade de mudanças,
quando necessário. Poderia permitir, ainda, o conhecimento das condições de
saúde dos estudantes, como estão sendo realizadas as ações de promoção de
saúde e prevenção de agravos e a efetivação da capacitação dos profissionais,
além de contribuir para o aprimoramento do monitoramento da saúde dos
estudantes e do monitoramento do próprio programa1.
Estas possibilidades combinadas ao desejo de fortalecer os programas
públicos de saúde e educação motivaram este estudo. A Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FOUFMG) está a cerca
de 30 anos envolvida com projetos de saúde em escolas, procurando sempre
se adequar às importantes transformações ocorridas neste universo de ensino,
pesquisa e extensão ao longo destes anos. Desde 2000, desenvolve, um
projeto de extensão denominado Escolas Saudáveis4.
Este projeto, integrado ao ensino e à pesquisa, trabalha atualmente em
parceria com os serviços que atuam nas escolas, mais especificamente, saúde
e educação. Durante suas atividades, percebeu-se o desconhecimento
frequente demonstrado pelos profissionais da saúde e da educação sobre “o
que o outro fazia”. Sentiu-se então, a necessidade de se avaliar o PSEBH, com
foco na integração entre os profissionais da saúde e da educação.
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Deste modo, à pergunta inicial do estudo - Existe integração entre os
profissionais da saúde e da educação - foram sendo incorporadas outras,
ainda na construção do projeto, como: As atividades preconizadas pelo
Programa estão sendo desenvolvidas? Como estão sendo realizadas?
Em decorrência desses questionamentos, uma avaliação do PSEBH será
realizada com o objetivo de analisar a integração entre a saúde e a educação
no desenvolvimento das atividades do programa.
O primeiro passo para essa avaliação foi desenvolver um estudo de
avaliabilidade. O estudo de avaliabilidade precede a uma avaliação e tem a
finalidade de estabelecer em que medida a intervenção pode ser avaliada,
além de organizar e descrever de forma lógica como se dará o processo
avaliativo6. O produto desejado de um estudo de avaliabilidade é a descrição
completa do programa, as questões-chaves a serem incluídas na avaliação,
como será realizada e o acordo entre as partes interessadas sobre todos os
itens anteriores7.
Neste propósito, buscou-se realizar o estudo de avaliabilidade do PSEBH,
com foco na intersetorialidade e especificamente, na integração entre as áreas
da saúde e da educação, após cinco anos da concretização de sua
implantação em todas as escolas de Ensino Fundamental do município.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi desenvolvido um estudo de avaliabilidade do PSEBH, baseado nas
seis linhas de orientação preconizadas por Thurston & Potvin 7 (2003): (1)
selecionar o avaliador, (2) identificar as partes interessadas, (3) identificar e
avaliar os principais documentos, (4) desenvolver do modelo lógico do
programa e o plano de avaliação, (5) alcançar um acordo para prosseguir com
a avaliação, (6) identificar e avaliar o tempo e outros recursos necessários.
Com finalidade de assegurar a qualidade do estudo foram utilizados os quatro
parâmetros avaliativos do Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation8

(JCEE):

(1)

utilidade,

(2)

factibilidade/exequibilidade,

(3)

propriedade e (4) precisão/acurácia.
Para o estudo foram analisados documentos, no período de março de
2015 a julho de 2016, que incluíram: dados oficiais federais e municipais do
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Programa Saúde na Escola (Leis, Portarias, Decretos, Manuais, Relatórios),
além da realização de reuniões com as gerências regionais da saúde e da
educação no município e, com a coordenação geral do PSE na Secretaria
Municipal de Educação (SMED) para complementação de informações e
identificação de informantes-chave que poderiam contribuir e apoiar a
avaliação. Isso possibilitou a construção do modelo teórico e lógico baseado
nos autores Champagne9 et al., 2011(b), tendo como principal nível de análise
a integração saúde/escola.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da

Prefeitura

Municipal

de

Belo

Horizonte

(COEP/PBH),

CAAE

–

39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014.

RESULTADOS
Em um estudo de avaliabilidade, é importante que sejam consideradas
as linhas de orientação preconizadas por Thurston & Potvin 7 (2003). Deste
modo, procurou-se contemplar a seleção do avaliador, o reconhecimento e
engajamento das partes interessadas, o alcance de acordo para prosseguir
com a avaliação, a identificação e avaliação do tempo e outros recursos
necessários.
O estudo foi proposto por pesquisadores da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (FO-MG) e do Instituto de Medicina e
Higiene Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL), e conduzido por
um avaliador, externo à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).
O

avaliador

identificou

os

possíveis

interessados

na

avaliação

(Stakeholders), com o objetivo de envolvê-los no processo como um todo10.
Identificou qual o papel ou atribuição que cada um iria desempenhar na
avaliação, bem como o posicionamento (favorável, neutro, antagônico ou
desconhecido) e que uso faria da avaliação11,12.
A coordenação geral do PSE-SMED se mostrou favorável à avaliação,
muito interessada nos resultados e se comprometeu a fornecer todas as
informações necessárias para o estudo, além de envolver o pesquisador
principal em atividades e reuniões relacionadas ao programa. A Secretaria
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Municipal de Saúde aprovou a avaliação. Foi pactuado o engajamento dos
gerentes da Gerência Regional de Atenção à Saúde Pampulha (GERASAP) e
Gerência Regional de Educação Pampulha (GERED-P), que ajudou na
identificação e escolha das escolas e unidades de saúde que poderiam
participar do estudo, além de colocar à disposição profissionais técnicos, para
esclarecimentos com relação ao funcionamento do programa dentro das
regionais. Os diretores de duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(EMEF) selecionadas e os gerentes das duas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de referência das escolas se mostraram favoráveis e interessados nos
resultados, além de contribuírem disponibilizando horários para que a pesquisa
pudesse ser realizada nas dependências das respectivas instituições. O
engajamento desses interessados, envolvendo diferentes níveis de atuação no
programa, as informações, documentos e consolidados fornecidos, além da
participação em reuniões, encontros de trabalho e capacitações profissionais
possibilitou uma maior aproximação do pesquisador principal com a situação e
os diversos aspectos do PSE desenvolvido no município.
Os interessados e os informantes-chave aprovaram a avaliação, não
existindo nenhum tipo de oposição ou dificuldades em prosseguir com a
avaliação que se iniciou em janeiro de 2015 e se estendeu até setembro de
2016. O período da avaliação foi acordado sem qualquer ônus para as partes
interessadas.
Nessas linhas de orientação se cumprem dois padrões de qualidade: a
utilidade, pois a avaliação se torna útil e relevante; e a propriedade, pois incluí
ética, respeito ao direito e interesse dos envolvidos8.
Retomando as linhas de orientações preconizadas por Thurston & Potvin 7
(2003) também foram contempladas a identificação e avaliação dos principais
documentos, o desenvolvimento do modelo teórico e lógico e o foco no
Objetivo.
Para o desenvolvimento do modelo teórico e lógico do PSE foram
identificados e avaliados o Decreto Nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 1, que
institui o Programa Saúde na Escola, o Caderno de Atenção Básica nº 24 –
Saúde na Escola13, o Manual Institutivo do PSE14, o Manual Operacional do
PSEBH3 e o Caderno Gestor do PSE2. Após a análise da descrição do
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Programa Saúde na Escola e obtenção de um entendimento prévio pelos
pesquisadores, de como o programa opera, foi construído o modelo teórico e
lógico do PSE com foco no objetivo da avaliação.
O modelo teórico e lógico foi uma maneira visual e sistemática de
configurar o desenho do funcionamento do PSE, sendo o instrumento que
delineou os aspectos básicos, desde o seu planejamento até os resultados
esperados15.

A modelização foi uma etapa essencial para estabelecer as

perguntas certas, conferindo efeitos a mecanismos específicos e, permitindo
que a avaliação auxilie na tomada de decisões 9.

O modelo desenvolvido

mostrou de forma sistematizada as dimensões do PSE por meio do
detalhamento entre os insumos, atividades, produtos e resultados esperados. É
importante salientar que o modelo proposto pode ser revisado a qualquer
momento.
Nessas linhas de orientação se cumprem quatro padrões de qualidade: a
precisão, pois garante descobertas consideradas corretas; a propriedade; a
utilidade; e a exequibilidade, pois garante que faça sentido, que leve em
consideração interesses de diversos grupos e o bom custo-benefício8.
O modelo teórico e lógico (Figura 1) apresentou quatro componentes:
gestão, formação, avaliação das condições de saúde e promoção da saúde e
prevenção de agravos.

Plano de pesquisa de avaliação
Esse estudo de avaliabilidade propõe, como plano de avaliação, a
elaboração de quatro estudos que irão embasar a avaliação do PSEBH, com
foco na integração entre os profissionais da saúde e da educação. Essa análise
se justifica para ajudar a compreender o contexto da implantação da
intervenção.
Nessa linha de orientação se cumprem dois padrões de qualidade: a
utilidade, pois torna a avaliação útil e relevante, e a precisão, que garante
descobertas consideradas corretas.

Estudo 1
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Para o primeiro estudo, foi programado realizar um mapeamento da
literatura (mapping review), identificando artigos publicados sobre a avaliação
econômica de programas de saúde escolar (2005-2015), discutindo como
esses estudos foram conduzidos e identificando lacunas para futuras revisões
ou pesquisas a serem planejadas.
A avaliação econômica é uma ferramenta utilizada pelos planejadores
para selecionar a opção que oferece o maior número de vantagens com base
no custo e no resultado apresentado por uma intervenção, programa ou
política16. Ela permite relacionar custos e efeitos de intervenções diferentes a
fim de determinar qual é a mais eficiente, ainda que, muitas vezes, a eficiência
não englobe a equidade de acesso aos cuidados e o respeito às liberdades
individuais17.
Em função de programas de saúde em escolas estarem cada vez mais
utilizados como estratégia na atenção primária, para melhorar a aprendizagem
e a saúde das crianças e adolescentes, é preciso conhecer sua viabilidade
econômica, além dos já conhecidos benefícios para a saúde e da redução de
custos de cuidados futuros esperados18.
Este estudo será realizado a partir da base de dados eletrônica para
trabalhos científicos PubMed, e a busca utilizará o emprego dos termos “cost”,
“economic evaluation”, “school health services”, “school health”, “school health
promotion” e “school health program”.

Estudo 2
O segundo estudo será um estudo transversal, com abordagem
quantitativa, realizado mediante dados secundários, baseado nas orientações
para o desenvolvimento das atividades PSEBH, segundo Manual Operacional
do Programa Saúde na Escola3, considerando as ações desenvolvidas em
2015. Serão contempladas e analisadas as atividades de avaliação da
condição de saúde, as atividades de promoção da saúde e prevenção de
agravos e a formação/capacitação dos profissionais.
Os dados serão coletados nos portfólios (instrumento de avaliação
adotado pelo PSEBH) de todas as escolas municipais de Belo Horizonte; no
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC); no
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consolidado anual da Secretaria Municipal de Educação (SMED)–Coordenação
Municipal do PSE.
A análise quantitativa será realizada mediante estatística descritiva.

Estudo 3
O terceiro estudo é um estudo de caso19, com abordagem qualitativa,
para avaliação das características relacionais e processo de trabalho do
PSEBH. O objetivo é analisar se a gestão, a capacitação e as atividades do
programa estão sendo desenvolvidas de forma integrada entre os profissionais
da saúde e da educação no desenvolvimento das ações do PSEBH.
A amostra será constituída por duas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência
dessas escolas, selecionadas intencionalmente, tendo como critérios de
inclusão: estar inserida no PSE, não participar de atividades desenvolvidas
pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FOUFMG), apresentar cenários diferentes de desenvolvimento das atividades do
PSE, possuir a concordância das direções das EMEF e das gerências das
UBS, possuir a concordância da Gerência Regional de Atenção à Saúde
Pampulha (GERASAP) e da Gerência Regional de Educação Pampulha
(GERED-P).
Uma matriz de indicadores que respondam às perguntas avaliativas será
validada por meio de um consenso entre experts utilizando a Técnica
Delphi20,21. Serão convidados a participar, de forma intencional, profissionais de
dois grupos, de tamanho proporcional: professores de faculdades e gestores
e/ou profissionais do serviço. O critério de inclusão para a participação será o
conhecimento e/ou envolvimento com o PSE. A matriz de indicadores será
utilizada para a construção do roteiro de entrevistas semiestruturadas.
As entrevistas serão dirigidas a profissionais das unidades básicas de
saúde e das escolas de ensino fundamental da amostra, envolvidos no
programa. Um estudo piloto será realizado em uma escola que não fará parte
da amostra para ajuste do roteiro.
Todas as entrevistas serão realizadas, gravadas e transcritas pelo
avaliador. A identificação dos entrevistados será realizada após as entrevistas
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com os informantes-chave das escolas e unidades básicas de saúde (direção e
gerência). Todos receberão e assinarão um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE)
Será realizada a análise do conteúdo produzido por cada entrevista com
os profissionais e/ou funcionários, para organização dos assuntos e posterior
compreensão das estruturas de relevância apresentadas pelos participantes 22.
A intersetorialidade será compreendida nesse estudo como qualquer
integração reconhecida que se tenha formado entre uma ou várias partes do
setor saúde com uma ou várias partes do setor educação para atuar nas
diversas ações do PSE, visando alcançar resultados de saúde efetivos,
maiores do que se somente um setor estivesse agindo sozinho. Ainda
pretende-se verificar a existência de redes de cooperação, para que as ações
não sejam realizadas de forma pontual alcançando sustentabilidade23.

Estudo 4
O quarto estudo é um estudo de caso19, com abordagem qualitativa, e
está relacionado à avaliação da percepção dos escolares sobre o PSEBH. Será
realizado nas escolas da amostra do Estudo 3, utilizando-se como instrumento
de coleta de dados, a redação para os escolares de 11-14 anos e desenhos
para os escolares de 6-10 anos, em sala de aula. Os desenhos serão
acompanhados de narrativas, gravadas pelo pesquisador principal.
Todos os escolares receberão os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para a assinatura dos responsáveis, e os escolares de 1114 anos de idade receberão, também, o Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido (TALE).
Serão selecionadas, intencionalmente, duas salas de aula para cada faixa
etária, em cada escola. Como critério de inclusão para o estudo, serão
selecionados todos os escolares que retornarem com os TCLE assinados pelos
responsáveis e pertencerem à lista de autorizados a participar do PSE nas
respectivas escolas.
Após a transcrição das narrativas, será realizada a análise de conteúdo
do material (redações e narrativas), com a metodologia já descrita no estudo
322.
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DISCUSSÃO
É importante dizer que a avaliação é um “assistente à construção dos
sentidos”, “assisted sensemaking”, auxiliando o julgamento dos atores que
tomam as decisões. Ela não é uma resposta, mas uma contribuição à
compreensão da realidade, aos sentidos dados pelos atores, em determinados
contextos24. A avaliação é um processo de coleta sistemática de informações
sobre uma prática, permitindo compreender melhor o desenvolvimento da
mesma, medindo os resultados e criando estratégias para o alcance dos
objetivos. Podemos chamar esse processo de gestão orientada por evidências
“evidence informed management”, onde a avaliação torna-se um instrumento
de transformação e inovação, favorecendo o aprendizado individual e
coletivo20,24,25.
Esse estudo de avaliabilidade contribuiu para uma melhor compreensão
do funcionamento do PSEBH e seu resultado, permitiu esclarecer os propósitos
e objetivos da avaliação por meio do desenvolvimento da teoria do PSE, com a
elaboração de um modelo que estabeleceu as relações entre os componentes,
insumos, atividades, produtos e resultados. Os documentos analisados
apresentaram um conjunto de informações coerentes e consistentes com o
objetivo do Programa. O PSEBH é um programa avaliável e a avaliação com
foco na integração entre a saúde e a educação contribuirá na produção de
conhecimento e melhoria do próprio programa.
O estudo foi proposto e conduzido por avaliador externo à instituição
municipal, o que pode ser considerado um ponto positivo, pois não havia
interesse político nos resultados. Mesmo externo à instituição o condutor da
avaliação pôde se aproximar dos gestores e profissionais envolvidos no
Programa, o que permitiu o conhecimento de todo o funcionamento e a
dinâmica do PSEBH, a estrutura, as ações dos sujeitos, os indicadores e as
relações entre a realidade local e o Programa. O estudo propôs a utilização de
uma metodologia triangulada englobando análise de dados quantitativos e
qualitativos.
Segundo Minayo26 (2014) a avaliação por triangulação de métodos
propõe

a

presença do

avaliador externo,

abordagens qualitativas e

quantitativas, análise do contexto, história, relações, representações e
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participações. Por isso foram empregadas várias técnicas de coleta de dados e
a visão de vários informantes-chaves para o trabalho de investigação.
O Estudo 1 possibilitará o mapeamento de artigos publicados sobre
avaliação econômica de programas de saúde escolar, apresentando quais os
programas estão sendo executados e como essa avaliação está sendo
realizada. O Estudo 2 permitirá uma avaliação sobre os resultados do PSEBH
frente ao que é proposto pelas Leis e Normas e contribuirá para o
direcionamento de futuras intervenções pela gestão municipal. Os Estudos 3 e
4 permitirão uma avaliação das relações entre os profissionais da saúde e da
educação (agentes das ações), ou seja, da integração entre eles, dentro da
proposta da intersetorialidade para o desenvolvimento das atividades do
PSEBH, além da avaliação relacionada à percepção que os estudantes têm
sobre o Programa. A disponibilidade dos profissionais envolvidos em
desenvolver ações comunicativas e um diálogo permanente com o objetivo de
promover saúde é fundamental para o sucesso do PSE. E a percepção dos
estudantes permitirá averiguar se o Programa está trazendo alguma
perspectiva de mudança, emancipação e transformações nas práticas de
saúde.
Todos os documentos identificados pelos informantes-chave e pelos
pesquisadores foram providenciados para a estruturação desse estudo de
avaliabilidade.

A

contribuição

das

partes

interessadas

permitiu

aos

pesquisadores identificar fatos relevantes para o desenho do programa,
validação dos dados e utilização da pesquisa para uma prática reflexiva. O
avaliador observou a necessidade de complementação das informações por
meio das entrevistas e trabalhos com os escolares, como descrito nos
subestudos.
A utilização de um modelo lógico na avaliação está presente em muitas
avaliações12,27,28,29,30, permitindo uma visão global dos programas e uma ótima
ferramenta gerencial para o avaliador. O modelo construído nesse estudo
proporcionou um aumento da validade interna31, e foi apresentado de uma
maneira que permitisse configurar de forma visual e sistemática o desenho do
funcionamento do PSE com foco na integração.
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Para as partes interessadas, a avaliação e o Programa devem ser vistos
como inseparáveis e a participação em ambos como algo recompensador 7.
Acredita-se que as partes interessadas nessa avaliação entendem esse
conceito, mas se mostraram mais propícios a contribuir com os pesquisadores,
que participar ativamente da avaliação.
O município de Belo Horizonte iniciou a implantação do PSE em 2008, e
em 2010, já cobria todas as escolas de ensino fundamental do município.
Segundo Thurston & Potvin7 (2003), nunca é tarde ou cedo para se instituir um
estudo de avaliabilidade, o importante é realizar todas as etapas preconizadas.
Existem,

na

literatura,

autores

que

fundamentam

o

estudo

de

6

avaliabilidade. Os autores Thurston & Ramaliu (2005) fundamentam o estudo
de avaliabilidade em sete elementos, que requerem um processo interativo de
coleta de dados, análise e verificação de conclusões, e os autores Medeiros12
et al. (2010), desenvolveram seu estudo de avaliabilidade fundamentado nos
esclarecimentos sobre os objetivos e metas do programa; desenvolvimento e
pactuação do modelo lógico com os interessados; análise e comparação entre
a realidade do programa e o modelo lógico e elaboração de recomendações.
Como se pôde observar, existe um consenso para a realização de
estudos de avaliabilidade e, a metodologia utilizada nesse estudo incluiu todos
os elementos que justificassem as conclusões encontradas, garantissem o uso
e o compartilhamento das lições aprendidas, durante todo o período e após a
conclusão da avaliação. Esta etapa é fundamental para a divulgação dos
procedimentos e descobertas. A comunicação enfatiza a importância da
tradução dos resultados em ação, garantindo que aqueles que participaram e
contribuíram com a avaliação a considerem benéfica10.
A contribuição dos interessados permitiu o melhor desenho da avaliação,
validando os achados da pesquisa e permitindo uma reflexão com relação aos
resultados. A escolha da estratégia de pesquisa que se utilizou foi diretamente
relacionada com a delimitação do foco e da construção do objeto da
avaliação32.
É bom lembrar que as avaliações precisam de uma coerência teórica e
prática com padrões internacionais e/ou governamentais de controle de
qualidade. O conjunto de parâmetros avaliativos do Joint Committee on
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Standards for Educational Evaluation8 (JCEE) assegurou a qualidade do
estudo.
Posteriormente será realizada a meta-avaliação33 para confirmar a
qualidade de todas as etapas desta pesquisa, ou seja, se o processo de
execução e as informações produzidas são de qualidade e fazem sentido para
as pessoas envolvidas, permitindo, assim, sua utilização ampla para todo o
país e no campo da promoção da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É

fundamental

criar

uma

“cultura

de

avaliação”

(mainstreaming

evaluation), uma prática profissional em avaliação, desta maneira as decisões
passam a ser tomadas com base em evidências comprovadas (Evidence Base
Decision Making) e a avaliação passa a ser parte integrante do cotidiano da
organização com responsabilidade em todos os níveis (Avaliação Institucional).
A institucionalização da avaliação implica em assumir novas tarefas e
responsabilidades, como por exemplo, a reflexão crítica do cotidiano do
trabalho, transformando as ideias, práticas e os valores

24,25,34,35

.

Esse estudo de avaliabilidade incluiu pluralidade de pontos de vista e
competências, o que contribui de forma positiva na identificação de problemas
para a definição de estratégias e melhoria no acesso às informações
necessárias para as tomadas de decisões. O processo da avaliação deverá ser
visto como um recurso para a promoção e melhoria da qualidade das ações.
A pesquisa permitirá a comparação da realidade do programa com o
modelo feito previamente, ou seja, irá apresentar como o programa está
funcionando na prática, o que se sabe e o que não se sabe sobre seu
funcionamento. A triangulação entre as entrevistas, redações, narrativas com
desenhos e análises de documentos irá permitir compreender melhor como o
programa se desenvolve concretamente.
A pesquisa pretende ser conduzida eticamente, com respeito aos
envolvidos, gerando informações válidas, úteis e relevantes, levando
conhecimento para os atores e beneficiários do programa.
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Figura 1: Modelo teórico e lógico do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco na integração, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016.

Material, Estrutura, Recursos Humanos e Recursos Financeiros.

FORMAÇÃO
AVALIAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DE SAÚDE
PROMOÇÃO DA
SAÚDE E
PREVENÇÃO DE
AGRAVOS

Atividades

Produtos

Resultados Imediatos

Articular
inclusão
dos
temas
relacionados às ações do PSE nos
projetos políticos pedagógicos das
escolas.

Planejamento quanto a execução,
monitoramento e avaliação realizados
coletivamente.

Estruturação
e
organização do Programa.

Diálogo entre representantes de diferentes
setores (gestão, educação e saúde).

Melhoria da qualidade
das ações de saúde
desenvolvidas.

Possibilitar integração e planejamento
conjunto entre as Equipes das Escolas
e as Equipes de Atenção Básica.

Equipes de Atenção Básica.

Participar do planejamento integrado
de educação permanente, formação
continuada e viabilizar sua execução.
Cursos, oficinas, participação em
congressos, educação à distância entre
outros.

Atividades que promovem atuação
compartilhada e fortalecida junto à
comunidade tendo a Escola e a Unidade
de Saúde como instituições provocadoras.
Profissionais
capacitados
para
desenvolverem ações de Promoção da
Saúde nas Escolas.
Profissionais capacitados para gestão
intersetorial do PSE.

Avaliação antropométrica; Verificação
da situação vacinal; Saúde bucal;
Saúde
ocular;
Saúde
auditiva;
Desenvolvimento de linguagem; Sinais
de negligência.

Ações de Segurança Alimentar e
Promoção da Alimentação Saudável;
Promoção da Cultura de Paz e Direitos
Humanos; Promoção da Saúde Mental
no território escolar; Educação para
saúde sexual, saúde reprodutiva e
prevenção DST/AIDS; Prevenção ao
uso de álcool, tabaco, crack e outras
drogas; Prevenção de acidentes; Saúde
ambiental; Práticas corporais e
atividades físicas.

Possibilitar que aqueles que apresentam
alguma
alteração
possam
ser
encaminhados para atendimento e
acompanhamento.

Melhoria na escuta das
dificuldades
e
potencialidades
do
trabalho dos profissionais
da saúde e educação para
se pensar em ferramentas
para
qualificar
esse
trabalho.
Melhoria
no
desenvolvimento de um
cronograma de encontros
para discutir as condições
de saúde dos territórios e
promover a troca de
saberes.

Trabalho de temáticas por meio de
metodologias participativas e ativas de
aprendizagem,
que
superem
e
componham as tradicionais ações de
repasse de informações relevantes.

Estudantes cientes do que
está acontecendo e para
que servem as ações
realizadas.

Privilegiar a dimensão educativa do
cuidado à saúde, de si, do outro e do
ambiente,
provocando
efeitos
no
desenvolvimento
saudável
e
protagonismo do estudante e da
comunidade onde vive, permitindo que
realize opções que melhorem sua
qualidade de vida.

Aumento do encontro
entre os saberes das áreas
de educação e saúde.
Estudantes
informados
quanto à promoção da
saúde e prevenção de
agravos.

Resultados
Intermediários

Resultado
Final

Garantia
da
implementação
do Programa.
Mudanças
de
práticas
dos
profissionais.
Qualificação da
gestão
intersetorial.
Produção
de
autonomia
e
autocuidado
pelos
estudantes.

Garantia
da
oportunidade a
todos
os
estudantes
de
fazerem
escolhas mais
favoráveis
à
saúde
e
de
serem
protagonistas do
processo
de
produção
da
própria saúde.

PROMOVER SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL

Insumos

GESTÃO

Componente
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ECONOMIC EVALUATION OF SCHOOL HEALTH PROGRAMMES: A
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA (2005-2015)

ECONOMIC EVALUATION OF SCHOOL HEALTH PROGRAM

ABSTRACT
The economic evaluation has gained popularity in recent years but, to be useful,
it must be conducted and reported accurately. The aim of this study was to
perform a systematic mapping review identifying published articles about
economic evaluation of school health programmes, characterizing and
qualifying what has been published, and discussing how these studies were
conducted. The review was carried out in PubMed for studies published in the
past decade. The search strategy included "cost", "economic evaluation",
"school health services", "school health", "school health promotion" and "school
health program”. Thirty-five studies were assessed. The studies addressed ten
different countries and cost-effectiveness was the most economic evaluation
used. The narrative synthesis gathered the selected studies in nine groups,
demonstrating a high heterogeneity of methods and results in the economic
analyzes performed. There is evidence that school health programmes can
bring benefits to the target population and society. The gathered information in
this article can contribute to performing economic evaluation studies and
improving programmes.
Key-words: Cost; Economic evaluation; School health services; School health;
School health promotion.
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RESUMO
As avaliações econômicas ganharam popularidade nos últimos anos, mas, para
serem úteis, precisam ser realizadas e relatadas com precisão. O objetivo do
estudo foi realizar

um mapeamento sistemático da literatura de artigos

publicados sobre avaliação econômica dos programas de saúde escolar,
caracterizando, qualificando o que há publicado e discutindo como foram
realizados. A revisão foi realizada no PubMed para estudos publicados na
última década. A estratégia de busca incluiu os termos "custo", "avaliação
econômica", "serviços de saúde escolar", "saúde escolar", "promoção da saúde
escolar" e "programa de saúde escolar”. Trinta e cinco estudos foram incluídos
e avaliados. Os estudos abordaram dez países diferentes e a relação custoeficácia foi a avaliação econômica mais utilizada. A síntese narrativa reuniu os
estudos em nove grupos, demonstrando uma elevada heterogeneidade de
métodos e resultados nas análises econômicas realizadas. Há evidências de
que programas de saúde escolar podem trazer benefícios para a populaçãoalvo e para a sociedade. A informação produzida neste artigo pode contribuir
para a realização de estudos de avaliação econômica e melhoria de
programas.
Palavras-Chave: Custo; Avaliação econômica; Serviços de saúde escolar;
Saúde escolar; Promoção de saúde escolar.

INTRODUCTION
Economic evaluation in health is a tool used by planners to select an
option that offers more advantages based on cost and results presented by
intervention, programme or policy. Actions, costs, and consequences are
analyzed assisting and contributing to the policy-decision process, providing
information to new interventions and health technologies, enabling a resource
projection to expand the benefits to a wider population.1
The economic evaluation of health programmes defines priorities,
resource allocation, identifies best options of activities and services, besides
presenting alternatives to achieve better results at lower cost. 2 Also, it allows
relating different costs and effects of various interventions to determine which is
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most efficient, even if the efficiency does not cover the equity of access to care
and the respect for individual freedom.3
The need for greater resources allocation in public health programmes,
combined with the growing technological sophistication, increased the
popularity of economic evaluations. According to Moodie et al.4, this popularity
was due to the need to prove the efficiency of health programmes, providing
information to policy makers when allocating resources for intervention
proposals. However, economic evaluation should be conducted and reported
accurately to contribute in the definition and value measurements of public
health interventions.1,5
There are five types of economic evaluation: cost minimization analysis
that compares similar interventions and effectiveness based on low costs; costutility analysis that incorporate the calculation of years lived adjusted by the
quality of life (QALY) to measure benefits, including ratings of different health
results; cost-effectiveness analysis that compares at least two programmes
using a common outcome measure, estimating the costs by prevented
diseases; cost-benefit analysis that compares interventions based on the net
value of benefits; and cost-consequence analysis that presents costs and
consequences of alternatives of the intervention, with different result
measurements.1,3,6
The costs, or value of the resources used in a programme, could be
classified as direct (fixed and variable) and indirect or social. The direct costs
are those related to personnel expenses, material, capital expenditures,
transport and others. The indirect or social costs are productivity loss, stress,
volunteer time, donations, shared resources, loss or earnings related to
opportunities.2,7
A challenge concerning economic evaluation is related to the programme
cost data collection. To determine which costs (economic, human resources,
social) should be included as programme costs is critical to the success of any
type of economic evaluation as well as being important for financial
management, planning, and sustainability.7
With the increasing number of publications about economic evaluation in
health interventions, the monitoring related to the quality of such assessments

105
became needed 1. The availability of data obtained from these evaluations has
been limited, mostly due to the use of methods that have not been developed
for economic analysis in health

4

. Rigorous, high-quality assessments of

economic evaluation should become usual, demonstrating conclusively the
benefits and merits achieved by public health interventions, and inform the
government and community if the investments resulted in any benefit. 4,5
Among the interventions that need consistent evaluation, there is the
School Health Programme. This type of programme consists of an important
strategy to enhance learning and the health of children, adolescents and school
community. The difficulty in estimating benefits is a challenge for the
programmes and to the decision makers, as well as the management of the
various funds mainly received from the health and education sectors. 8
Therefore, the aim of this study was to perform a systematic mapping
review identifying published articles about the economic evaluation of school
health programmes in the past decade, discuss how these studies were
conducted and identifying gaps in the literature for further revisions or research
to be planned.

METHODS
A systematic mapping review was carried out in August 2015. We
screened the electronic database PubMed/Medline for studies published
between August 6th, 2005 and August 3rd, 2015. Keyword and MeSH (Medical
Subject Headings) searches were conducted to assess studies that performed
an economic evaluation of school health programs. The search strategy
included the terms "cost", "economic evaluation", "school health services",
"school health", "school health promotion" and "school health program. The
language was restricted to English, Spanish and Portuguese.
The articles selection and analyzes were conducted independently by two
reviewers. The first selection was conducted by reading the title and abstract.
Articles addressing economic evaluation of school health programmes and
carried them out were included, and studies that did not perform the economic
evaluation and did not approach the topic of interest were excluded (Figure 1).
Once the studies were selected for final analysis, the following data of each
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study was extracted: authors, the country where it was performed, intervention
identification, type of economic evaluation used and the results through cost
and effects measurement adopted (Chart 1).
A narrative synthesis was undertaken combining the studies about the
same topic to gather produced knowledge, and presenting how the studies were
executed and the most important points related to the economic evaluation
conducted. The arguments presented in the discussion section of the article
included those used by authors of included review articles, as we share, in
some points, the same opinion assuming as valid and pertinent.

RESULTS
A flowchart describing the selection process is presented in Figure 1.
Initially, 377 citations were identified from the past ten years. Thirty-five studies
were qualified for the final review analysis.
Most studies were performed in United States (57.15%), followed by
United Kingdom (8,58%), Australia (8,58%), Spain (5,72%), Canada (5,72%),
European countries combined (2.85%), Netherlands (2.85%), Sweden (2.85%),
New Zealand (2.85%) and India (2.85%). The type of economic evaluation used
by the studies were cost-effectiveness (51.42%), cost-benefit (17.15%), costs
(14.28%), two types of economic analyzes combined (14.28%) and costconsequence (2.85%). The authors, country, type of school health program, and
economic evaluation used and the results through cost and effects
measurement adopted are shown in Chart 1.
The narrative synthesis gathered the selected studies in nine groups: (1)
physical activity, healthy diet and obesity prevention; (2) reducing tobacco use
among adolescents; (3) sex education, early pregnancy prevention and sexually
transmitted diseases (STDs); (4) mental health and violence reduction; (5)
preventive and clinical activities related to dental caries; (6) prevention of
childhood asthma; (7) activities in school-based health centers; (8) partnerships
for child health; (9) other studies represented by a single study of each theme
such as: children immunization against influenza in schools, excessive sun
exposure protection program and gardening and cooking.
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Figure 1. Flowchart of selection process, 2015.

108
Chart 1. Selected studies on economic evaluation of school health programmes, 2015.
AUTHORS/
COUNTRY

Sharma
et
20
al., 2015
USA

Reznik
et
al.19, 2015
USA

RESULTS
PROGRAM
EVALUATED

Food cooperative in
schools to increase
access, continuity and
education in the
consumption of fruits
and vegetables.

Physical activity in
the classroom for
kindergarten and first
grade students.

ANALYSES
TYPE

Cost
effectiveness

Cost
effectiveness

21

Babey et al. ,
2014
USA

School programs to
increase
physical
activity

Cost
effectiveness

COST MEASURES

EFFECT MEASURES

AUTHORS’ CONCLUSION

Average cost of production per
family per week (cost of the
food portion)

Pre-and post-test using: Selfreported
surveys
(teachers,
parents
and
students)
Anthropometric
measures,
Presence records, Pearson's Chisquare test, Fisher's exact test,
paired t test

Collaboration with the food bank
allowed access to fresh produce at a
minimum cost of $ 4.31 / family /
week, and the parent survey showed
significant improvements in homeeating practices (p <0.05).

They estimated the costs of the
intervention without detailed
reporting of inclusion and
exclusion of costs.

Cost estimates for programs
(total annual cost per child,
costs of program staff, supplies,
materials, equipment, general
costs (30% of direct costs),
transportation, and teacher
salaries). Excluded costs with
program
development
and
implementation, specific costs
per participant, social costs,

Anthropometric measures
Physical education (PE) records;
Physical
activity
(PA)
–
pedometer; Linear mixed models

The higher metabolic equivalent
(MET) intensities (MET-hours
gained) per person per day as a
result of the intervention.

Students in the intervention group
gave a significantly greater number
of steps than the controls (p =
0.0048).
The
proportion
of
overweight students was higher in
the control group (p = 0.07).
Estimated intervention costs $ 1,500
USD for a school year.
Two programs were significantly
superior in scope and cost per
student: extending the school day
with compulsory attendance of
physical education and offering
breaks of short physical activity (10
minutes) during regular classroom
hours.
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health care costs and costs
related to productivity and / or
well being

Eckermann et
al.39, 2014
Australia

16

Beets et al. ,
2014
USA

Pil et
2014

al.12,

European
countries

Rush et al.13,

Gardening
and
cooking program for
students.

Programme
that
include
physical
activity
and
educational support
after
classes
for
elementary
school
students,
including
lunch breaks.

Cost
effectiveness

Volunteer
working
hours,
donated capital, average school
expenses,
government
investment.

Impacts on student lifestyle
behaviours, food choices and
eating habits surveyed; Multiplier
impacts of investment on related
school and wider community
activity up to two years; Evidence
of continuation and program
evolution in schools observed
beyond two years.

Participating schools had better
choices and eating habits among
students (p=0.024) in relation to
control, the multiplier impact of the
investment was 5.07, 100% of
schools continued the program after
2 years with an average of 17%
expansion.

Cost benefit

Retail and bulk price of healthy
snacks, costs related to time and
distances traveled for the
purchase of snacks, price of
unhealthy snacks, costs related
to the number of healthy meals
portion per week.

Development of community
partnerships, sustainability of
partnerships to deal with the price
barriers
associated
with
vegetables and fruits, specific
nutrition policies to guide
purchases.

The study resulted in a savings of
24.5% in healthy snacks, and
improved snack quality, but was
unable to cope with the price
barriers associated with vegetables,
was not sustainable.

A method to estimate
the cost-effectiveness
of
the
ToyBoxintervention:
a
obesity
prevention
program in European
preschools.

Cost
effectiveness
Cost benefit

Program to improve
overall health and

Cost
effectiveness

Health sector costs loss of
productivity, all direct costs
incurred by the intervention.

All costs incurred by the
government for health care, all

Energy balance and behavior;
body
mass
index
(BMI)
improvement, risk reduction.

Quality- Adjusted Life Years
(QALYs).

The proposed model resulted in
estimates of long-term savings and
health benefits at participating
schools relative to non-participants,
as well as guiding other costeffectiveness analyzes of childhood
obesity prevention programs.

Average cost per year of life
adjusted for children life quality,

The program proved to be costeffective when compared to similar

Markov model.
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2014

reduce the weight of
school children.

Cost benefit

direct costs incurred with the
project.

New Zealand

the impact
productivity
incorporated.

of

Quality-Adjusted
(QALYs).

Moodie
al.4, 2013

et

Australia

Brown
et
al.10, 2013
India

Noyes et al.33,
2013

Programme of a
healthy diet, physical
activity, and healthy
weight promotion in
primary
and
preschools.

Cost
effectiveness

Australian dollars (AUD) Cost
of time spent in the participation
of staff, parents, volunteers, all
costs related to the programme
were included except the cost of
time spent by students to
participate in the activities and
cost of changes in physical
activity or eating patterns of the
participants families.

disease on
was
not

Life

BMI; Disability-adjusted
Years (DALYs).

Years

Life

Therapy-based
program for asthma

Cost
effectiveness

Cost
effectiveness

Costs
of
transportation,
materials,
wages,
rents,
intervention
implementation,
time dedication of teachers,
staff, volunteers, community
workers, human life attributed
value, project´s staff training.
Health care costs, wage divided
by the number of children, rates
of school attendance loss, loss

The intervention cost AUD0.34M
($0.31M; $0.38M) annually, and
resulted in savings of 547 (104;
1209) BMI units and 10.2 (0.19;
21.6) DALYs. This translated to
modest cost offsets of AUD27 311
($1803; $58 242) and a net cost per
DALY saved of AUD29 798
(dominated; $0.26M).

Quality- Adjusted Life Years
(QALYs).

The results show that the costs per
quality-adjusted life-year added, due
to averted smoking, was $2057, even
without including averted medical
costs. If ignore student time, costeffectiveness improves by roughly
10%. To put the cost-effectiveness
of this smoking prevention program
into context, it is over 24 times more
cost-effective than dialysis in the
USA, which costs $50 000 for a lifeyear.

Cost calculation of expected
amount related to health care,
estimated usage expected for

The study demonstrates that the
school-based
asthma
therapy
program could be an economically

Including and not including
costs related to the time of the
students who participated.
Programme
to
prevent tobacco use
among young people.

interventions and is likely to be costeffective when compared to health
care and prevention activities funded
by the local government health
system.
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USA

Gesell et al.14,
2013
USA

Crowley
et
al.40, 2012
USA

Hollingworth

in schools.

Physical
activity
After
School
Programme (ASP) (childhood obesity).

of
parental
productivity,
programme costs, school costs.
No medication costs were
included.

Cost
effectiveness

Promotion
SchoolCommunityUniversity
Partnerships
to
Enhance Resilience
(PROSPER).

Cost

Program to reduce

Cost

Implementation costs (used
facilities, snacks, recreation
equipment, time of all personnel
involved and direct costs),
indirect or external costs were
not included.

estimated unit costs.
Model;

effective program for children aged
3 to 10 years attending preschool or
elementary school in a city school
district, at the cost of $10/symptomfree day

Fat percentage, BMI, physical
activity; Latent Growth Model.
Linear.

Linear latent growth models
suggested that the average difference
between the two groups of children
at week 12 was 14.7 percentage
points in moderate-vigorous physical
activity ( < .001). Cost analysis
suggested that children attending
traditional school-based ASPs—at
an average cost of $17.67 per day—
would need an additional daily
investment of $1.59 per child for 12
weeks to increase their moderatevigorous physical activity by a
model-implied 14.7 percentage
points.

Linear
Regression
Poisson equation.

Costs of all assets and activities
that consume resources (time,
equipment,
travel,
spaces,
participants, volunteers).

Resource
consumption
of
implementing;
Financial
estimates sustainability;

Cost per student, cost with

Prevalence of smoking, reduced

Sensitivity analysis.

Illustrated how costs vary over time
depending on the primacy of certain
activities (e.g., team development,
facilitator
training,
program
implementation), and describes how
the PROSPER model cultivates a
complex resource infrastructure and
provides preliminary evidence of
systemic efficiencies.
The programme cost of £32 (95% CI
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et al.22, 2012

tobacco use.

effectiveness

England and
Wales

Ohinmaa
al.8, 2011

et

Canada

Programmes
of
nutrition and physical
activity in health
promoting schools.

Cost

authorities, trainers, researchers,
teachers, cost with health
service, time of the students,
spaces cost car rental and the
relation of incremental cost
effectiveness.

Practice based in the real world
that is, accounting information
of all schools that promote
health, support by the public
system, subsidies, donations,
fundraising,
volunteering,
wages.

the level of tobacco use in
adolescence
prolonged
into
adulthood, saving expenses for
lung cancer treatment.
Regression Model.

_____________

Cost per school, per student and
by the size of the school board.

Moya
Martínez et
al.15, 2011
Spain

Physical
activity
programme
during
free time at school.

Cost
effectiveness

Costs with staff, transportation
costs for the intervention,
alternative costs (costs of
opportunities for other leisure
activities, child cost to perform
an extra school activity, labor
costs per hour involving care)
programme execution costs by
the financer. Excluded future
average
costs
with
cardiovascular disease or related

Weight, BMI, fat index; Linear
Mixed Regression Model.

= £29.70–£33.80) per student. The
incremental cost per student not
smoking at 2 years was £1,500 (95%
CI = £669–£9,947). Students in
intervention schools were less likely
to believe that they would be a
smoker at age 16 years (odds ratio
[OR] = 0.80; 95% CI = 0.66–0.96).
The annual public funding to
implement and maintain CSH
totaled $344,514, which translates,
on average, to $7,830 per school and
$22.67
per
student.
Grants,
donations and fundraising were
mostly locally acquired. The value
of volunteer support was estimated
to be equivalent to the value of
grants, donations and fundraising
combined.
The intervention costs totaled
125,469.75€,
representing
269.83€/year/child. The usual after school care was estimated at
844,56€/year/child.
Intervention
children showed a decrease in
triceps skinfold thickness (-1.25mm,
95% CI: -1.82 to -0.67; P <.001).
Intervention children with body
mass index (BMI) between the
percentiles 25 and 75 showed a
decrease in the percentage of body
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to lifestyle.

Tai; Bame
2011

34

,

USA

Bertrand et
al.31, 2011
Canada

Reynolds et
al.43, 2011
USA

Preventive
programmes
for
childhood
asthma
based on clinical care
at school.

Simulation of types
sealant
application
programme at school.

Educational
programme
conducted in early
childhood – ChildParent-Center (CPC).

fat (-0.59%; 95% CI: -1.03 to -0.67;
P<.001), and those with a BMI>P75
showed a decrease in triceps
skinfold
thickness
(-1.87mm;
95%CI: -3.43 to -0.32; P<.001), and
percentage of body fat (-0.67%;
95%CI: -1.32 to -0.01; P<.05).

Cost benefit

Costs of direct and
healthcare, costs with
hospitals, premature
parent’s job loss and
school attendance.

Cost
effectiveness

Costs related to visits to
schools, exams in private
clinics, sealants application,
filling on private clinics, costs
with
personnel,
material,
travels, parental productivity
loss.

Cost benefit
Cost
effectiveness

indirect
nurses,
deaths,
loss of

Cost with personnel, family and
community support, costs with
the administration, operation
and maintenance, instructional
material, transportation, capital
depreciation
and
interest,
parental opportunity costs.

Reducing the need for seeking
medical consultations, perceived
health status and well-being,
savings estimates; Prevalence.

The costs of nurse staffing were
estimated at $4.55 billion compared
to the estimated medical savings of
$1.69 billion. In contrast, estimated
total savings for opportunity costs of
work loss and premature death were
$23.13 billion.

Additional cost per child; Markov
model.

A publicly funded program in the
public sector was more costeffective than a universal, publicly
funded, private practice. However,
the most cost-effective option
varied, depending on the incidence
of caries and the proportion of
children identified as being at highrisk for caries.

Benefits: Reductions in spending
for corrective education in
criminal justice, associated with
maltreatment, crime victims,
mental
health,
increased
projected earnings, physical
income as a result of higher

The preschool program provided a
total return to society of $10.83 per
dollar invested (net benefits per
participant of $83,708). Benefits to
the public (other than program
participants and families) were $7.20
per dollar invested. The school-age
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schooling, estimates for daily
tobacco use.
Efficacy: cognitive advantage,
social adjustment, family support,
motivational
advantage
and
school support mechanisms.

program had a societal return of
$3.97 per dollar invested and a $2.11
public
return.
The
extended
intervention program (4 to 6 years of
participation) had a societal return of
$8.24 and public return of $5.21.

Prevalence.
Guo et al.36,
2010
USA

Moodie
et
al.17, 2010
Australia

School-Based Health
Centers (SBHC)

Programme of after
school activities for
the community.

Cost benefit

Cost
effectiveness

Costs of health care (drugs,
medical exams), costs with
patients and family (expenses,
travels, work), school costs.

Cost with the health sector, cost
with the participant and with the
personnel involved in the
intervention.

Comparison with and without the
program, saving in health care,
patient and his family savings,
the multiplier effect on the
community;
Questionnaire;
Equivalence test for comparison
and hierarchical linear modeling.

The net social benefits of the SBHC
program in 4 school districts were
estimated at $1.352.087 over 3
years. We estimated that the SBHCs
could have saved Medicaid about
$35 per student per year.

Disability-adjusted Life Years
(DALYs) and Cost-offsets

For 1 year, the intervention cost is
Australian dollars (AUD) 40.3
million (95% uncertainty interval
AUD 28.6 million; AUD 56.2
million), and resulted in an
incremental saving of 450 (250; 770)
DALYs. The resultant cost-offsets
were AUD 3.7 million, producing a
net cost per DALY saved of AUD
82,000 (95% uncertainty interval
AUD 40,000; AUD 165,000).
Although the program has intuitive
appeal, it was not cost-effective
under
base-case
modeling
assumptions.
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Hormigo
Amaro
et
al.23, 2009
Spain

Kuo et al.28,
2009
USA

Scholar
smoking
prevention
programme.

Mental
programme
adolescents.

health
for

Cost benefit
Cost
effectiveness

Cost
effectiveness

Gelli et al.18,
2009
England

Food
education
programme.

Cost
effectiveness

Programme
implementation
costs (educational material,
management
personnel,
application, cost to update the
programme every six months.

Direct costs with the screening
program execution within the
school environment, staff time,
materials, cost per student
enrolled. Excluded costs with
spaces already present within
the school´s limits, indirect
costs, costs related to the use of
services.

Direct and indirect cost
estimates using standard project
reports
and
expenditure
expected by beneficiaries.

Direct benefits: health costs;
Indirect
benefits:
avoid
productivity losses; Cost per
prevented smoker.

Assuming an effectiveness of 1%,
the program would achieve a total
benefit of 1,558,311.46. The
healthcare benefits per prevented
smoker were 1997.57, and the
indirect benefits per prevented
smoker were 21,260.80. Given the
total cost of the school-based
program (68,526.03), the costbenefit ratio was 22.74. The benefits
of school-based tobacco prevention
programs, in terms of healthcare
costs and productivity losses
avoided, are far greater than the
costs.

Overall costs for successful
connection of screening.

Cost-effectiveness was estimated to
be $416.90 per successful linkage
when 5% of students screened
positive, and $106.09 when 20%
screened positive.

Actual annual expenses per
beneficiary and annual projected
cost per beneficiary in the
intervention.

The average yearly expenditure per
child, standardized over a 200-day
on-site feeding period and an
average ration, excluding schoollevel costs, was US$21.59. Fortified
biscuits providing the least costly
option of about US$11 per year.
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Transportation and logistics costs
were the main drivers for the high
costs.

Atherly et al
35
, 2009
USA

Asthma educational
intervention program,
designed
to
be
adopted
and
implemented in a
school environment.

Cost
effectiveness

Direct costs, indirect costs,
costs of implementing the
program and costs per day of
symptoms obtained as a result
of the intervention.

Schlitt
et
37
al. , 2008
USA

School-Based Health
Centers (SBHC)

Cost

Healthcare costs and costs of
the program.

Statistical analysis of postintervention comparing sex, age,
access to special care, symptoms
at the beginning of the
intervention, race / ethnicity, age
at diagnosis and use of inhaler.

The program cost approximately
$3.9 per asthma attack-free day
gained, on par with pharmaceutical
interventions, suggesting that may
be a cost effective asthma
intervention. The results suggest that
school-based interventions aimed at
asthma, properly implemented and
administrated, are an appropriate use
of societal resources.

The amount and source of
funding dedicated by the state
directly for SBHCs, criteria for
funding distribution, designation
of staff/office to administer the
program, provision of technical
assistance by the state program
office, types of performance data
collected by the program office,
state perspective on future
outlook
for
long-term
sustainability, and Medicaid and
the State Children’s Health
Insurance Program policies for
reimbursement to SBHCs.

Nineteen states reported allocating a
total of $55.7 million to 612 SBHCs
in school year 2004–2005. The two
most
common
sources
of
statedirected funding for SBHCs
were state general revenue ($27
million) and Title V of the Social
Security Act ($7 million). All but
one of the 19 states have a program
office dedicated to administering
and overseeing the grants, and all
mandate data reporting by their
SBHCs.
Sixteen
states
have
established operating standards for
SBHCs. Eleven states define SBHCs
as a unique provider type for
Medicaid; only six do so for the
State Children’s Health Insurance
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Program.
Bailit et al.29,
2008
Dental
care
programme at school.

USA

Cost

Netherlands

USA

Schmier

et

Programme
prevent
pregnancy.

Child

to
teenage

immunization

fees is 60.5% of mean national fees.
Of the 13 states examined, one-third
have adequate Medicaid fees to
support the program.

New smokers after one year, a
computer simulation to model the
course of life for different
scenarios,
Chronic
Disease
Model (CDM); Quality- Adjusted
Life Years (QALYs).

Cost benefit

Estimates of specific social
costs of childbirth among
teenagers, living costs and
average life expectancy, cost to
avoid a birth.

Comparison of subsequent births
by adolescents in the programme
and matched individuals by state
data.

Subsequent births were more
common in the comparison group
(33%) than among subjects (17%)
(p= .001), and survival curves were
significantly different (p=0.007)
(hazard ratio=2.5). Cost savings
were calculated as $19,097 per birth
avoided or $5,055 per month.

Cost-

Vaccination costs, direct and

The number of influenza cases

Studies suggest that school programs

Cost
effectiveness

24

Key et al. ,
2008

Financial feasibility in states with
different
Medicaid
reimbursement rates.

Intervention costs per averted
smoker: representing the short-term
cost effectiveness of the different
interventions, €2300. Intervention
costs per life year/QALY gained;
€14 100/€15 400. Intervention costs
plus savings in the future costs of
smoking-related diseases per life
year/QALY gained, €11 200/€12
200. Intervention costs plus the total
difference in future health care costs
per life year/QALY gained, €18
200/€19 900.

Vijgen
et
al.11, 2008
Programme
to
prevent tobacco use.

All income and expenses
expected for the operation of the
programme using national and
international data.

The program is financially feasible
in states when the ratio of Medicaid

Cost with teachers, health
educators, cost per student,
material.
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al.41, 2008

programme against
influenza in school.

consequence

USA

Ateka;
Lairson26,
2008
USA

Sköld et al.32,
2008
Sweden

Kyle et al.42,
2008

Sexually transmitted
disease
(STD)
prevention
programme in public
schools.

Combination
of
results of studies
related to dental
caries
prevention
programs. Fluoride
Varnish
Treatment
(FVT) and Fluoride
Mouth
Rinsing
(FMR).

A
program
that
teaches children how
to protect themselves

indirect costs with influenza, the
average utilization rate of
resources.

avoided.

are cost-neutral after the peak
influenza season and are costeffective during the flu season.

Prevalence.

Estimated number of infections
avoided and cost of the program.

Cost
effectiveness

Direct
costs
(staff
reimbursement of communitybased organizations, office,
supplies,
transportation,
equipment).

Cost benefit

Calculation based on statistics
on wages, taxes, materials,
estimated
overhead
and
transportation. Not included
cost to rent space, and costs
assigned to patients or families
of patients.

Number of restorations avoided
compared to the current value of
prevention programs, statistics
with different levels of cost and
results,
discount
for
the
sensitivity analysis.

Estimated costs of programs
conducted
by
the
USA
government
using
three

Cases of skin cancer
premature death prevented.

Cost benefit
Cost

Quality- Adjusted Life Years
(QALYs); Model for estimating
the probability of HIV infection.

and

The program was cost saving for
female and cost-effective for male
participants when ethnicity adjusted
HIV prevalence was used with the
assumption of best case scenario. It
remained cost-effective for female
but not for male participants in the
base case scenario. Using the
unadjusted HIV prevalence, the
program was only cost-effective for
female participants in the best case
scenario.

The FVT program had a better
outcome in reducing approximal
caries than FMR, and costs were
lower. The FVT was expected to
result in cost containment compared
to controls 3 years after the end of
the preventive FVT program. The
ratio benefits to costs were 1.8:1 for
FVT and 0.9:1 for FMR.
Economic analysis indicated that if
the program continues through 2015
at current funding levels, then it
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USA

Scherrer
et
30
al. , 2007
USA

Foster et al.27,
2006

from excessive sun
exposure.

effectiveness

financing scenarios, estimates
of avoided costs with medical
care and productivity losses, net
benefit calculation.

Dental
sealant
programme in public
schools.

Cost benefit

Cost with the number of
dentists, hygienists, assistants,
sealants stations. No work was
considered as donated. Exclude
administrative costs. Estimated
rate for indirect costs.

Reduction of violence
among
children

Cost
effectiveness

Direct costs, additional costs for
general expenses, administrative

Quality- Adjusted Life Years
(QALYs); Modeling for behavior
changes and changes in exposure
to UV rays.

should avert >50 premature deaths,
nearly 11000 skin cancer cases, and
960
quality-adjusted
life-years
among its participants. For every
dollar
invested,
between
approximately $2 and $4 in medical
care costs and productivity losses are
saved, depending on the funding
scenario.

Simulation of the great amount of
labor and capital to minimize
expenses.

For direct or indirect supervision, it
is optimal to have only 1 dentist or
no dentists. For general supervision,
it is optimal to have the dentist and
dental assistant to come on separate
days to screen. The cost savings for
adding an assistant and chair
averaged over all of the program
sizes and travel distances ranged
from 4.50% (SE=0.89) to 10.94%
(SE=0.56). Significant cost savings
also result from reducing the
required supervision level (8.72%
[SE=1.61] to 29.96% [SE=1.67]).
The cost of the practice act for the
state of Wisconsin for 2003 was
from
$83,041
to
$346,156,
significantly more than its annual
budget.

Government spending reduction
with criminal justice, arrests
reduction, reduction in casualties,

The analyses suggest that the
likelihood of cost-effectiveness for
reducing conduct disorder for those
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USA

TerrisPrestholt et
al.25, 2006
England

programme.

Sexual
programme
adolescents.

tasks were not included.

health
for

Cost

Grouping of financial accounts
with all expenses by date,
economic and financial costs.

average
spending,
stolen
property, loss of life and lost
wages.

Estimate annual total and unit
costs.

most at risk approaches 70%. This
finding depends on a series of
assumptions, such as the discount
rate used to measure future program
costs and benefits. A sensitivity
analysis suggests that a 3% rate
would produce very similar results.
The 3-year economic costs of trial
implementation were $879,032, of
which ~70% were for the schoolbased component. Costs of initial
development and startup were
relatively substantial (~21% of total
costs); however, annual costs per
school child dropped from $16 in
1999 to $10 in 2001. The
incremental scale-up cost is ~1/5 of
ward trial implementation running
costs.
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DISCUSSION
The present systematic mapping review was performed to analyse articles
published on economic evaluation of school health programmes. The School
Health Programmes can provide one of the most effective means available for
improving the health. To implement these programmes in developing countries,
challenges are faced such as lack of structure facilities, qualified personnel and
most importantly funding.9 That could be the reason why only one study
analyzed was performed in a developing country.1,10
The cost-effectiveness was the type of economic evaluation most used
between the studies analyzed. This kind of economic evaluation is an important
planning and assessment tool as it puts a price tag on achievable health gains,
relating the value of the resource used in a health intervention to some measure
of the intervention´s output or health consequences, generally expressed as a
ratio. Also, it allows different interventions to be evaluated and compared using
a common outcome measure.6
Phillips et al.5 discussed the feasibility and validity of economic valuation
techniques to develop priorities in public health programmes. Cost-benefit
analysis and cost-utility analysis were preferred approaches and collaborations
between economists and policy makers are needed to develop clear, rigorous
and standard guidance to economic evaluation, recognizing the diversity of
public health strategies. Health promoters and economists use different
analyses principles, different methodologies, and this can lead to an adjustment
failure between the data provided and the economic evaluation requirements.
The tendency of health promoters is to perform a programme adaptation to the
local needs, taking an interest in the processes evaluation; on the other hand,
the economists identify themselves with standardized programmes and are
more interested in the results evaluation.11
From the selected studies, twelve

4,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

were related to

physical activity, healthy diet and preventing obesity programmes. Studies
support the benefits of childhood obesity prevention programmes through
school interventions, assuring the high potential of prevention of the overweight
in childhood.4,8 Eight studies described not only the complete methodology of
the intervention programme but also, how the economic evaluation was
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performed.4,12,13,14,15,16,21 Partnerships and involvement of the local community,
as well as analysis of the context in which the program was be developed,
resulted in greater impact and sustainability in relation to reducing costs and
achieving positive changes in the community, children and their families. 14,16
Interventions performed during regular school hours and those carried out
through the extension of the school day with compulsory participation were
more feasible in relation to reach and costs per student than pre and post
school interventions.21 It is important to establish a method of cost-effectiveness
analysis, which results in economic estimates, so that the proposed intervention
is worth the money spent.12 The approaches used should ensure that economic
assessments can be compared for the purpose of deciding on the allocation of
resources and products.3
The harmful effects of smoking are well known in the literature. Four
studies were related to tobacco, which is responsible for thousands of deaths
each year in the world, and a current international action to control its use
exists.22 In recent years, tobacco prevention at school age and in schools
programmes have been widely adopted and have shown to be effective in
reducing consumption and early progression. All economic evaluation studies
presented intervention programmes relatively low-priced to implement and with
high gains to the tobacco user health.10,11,22,23
Prevention programmes of sexual and reproductive health are necessary
among adolescents and young adults. The school age mother has a strong
tendency not to finish her studies, and the babies are more likely to be born with
low weight and/or premature.24 Also, prevention programmes for sexually
transmitted diseases (STDs) in schools are essential to establish safe sexual
behavior before an unsafe occur, improving knowledge and attitudes. 25,26 The
study by Key et al.24 describes the inclusion of social assistance services in the
school associated with integral health care for adolescent mothers and their
children as an effective intervention in the reduction of early pregnancy. In the
Terris-Prestholt et al.25 study an economist conducted the data collection, and a
timeline was created to allocate the cost per component. The study by Ateka et
al.26 revealed generous differences regarding the degree of benefits, i.e., the
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STD prevention program in schools, was more cost-effective for the feminine
sex.
Behavioural issues among children, and young adults create personal and
social problems related to criminal activity, illegal substance usage, early sexual
initiation and sexually transmitted diseases.27 Kuo et al.28 evaluated the costeffectiveness of a school-based mental health triage programme, to identify
children in need of specific interventions. Cost effectiveness was calculated by
assessing overall costs per successful screening link. However, the costs
associated with increasing the use of services and long-term effectiveness was
not included. Foster et al.27 analyzed the cost-effectiveness of an intensive
intervention programme with multiple components for the prevention of
aggressiveness in young children, with early identification and treatment. The
study estimated costs for overheads, and the program has proven to be costeffective mainly for untreated and higher-risk populations, which are particularly
costly to society.
The studies that evaluated programmes of preventive and clinical activities
related to dental caries were conceptual and exploratory. Bailit et al. 29 used
national and international data to estimate expected revenues and expenses for
the school-based programme operation in different states, aiming to reduce the
disparities in access to dental care, examining their financial viability related to
refund rates of a health plan. Scherrer et al.30 evaluated the cost-effectiveness
of the School-Based Sealant Programmes (SBSP) in which different sizes of
programmes were modeled with various restrictions over the practice to
compare its efficiency. Bertrand et al.31 simulated a public funding programme
of dental sealants in both the public and private sectors and compared these
hypothetical situations. Skold et al.32 analized two studies on a prevention
program using fluoride varnishes and a prevention program using fluoride
mouthwash and combine the results with a longitudinal study of caries
development in a normal dental care setting in schools.
Asthma is one of the most common chronic childhood diseases causing
morbidity symptoms, impact on quality of life, limitations of physical activities, no
attendance in schools and loss of working days by the caregivers of the children
with the disease.33 The studies on prevention programmes for childhood asthma
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had different methodologies. Noyes et al.33 examined the cost-effectiveness of
the School-Based Asthma Therapy (SBAT) programme in comparison to the
usual care, and the administration of preventive medication was performed. Tai
and Bame

34

examined the cost-effectiveness of a prevention programme for

childhood asthma based on clinical care at schools, using eight public
databases to calculate the costs of the implementation and the potential savings
in reducing the acute emergency and ambulatory. Atherly et al.35 discussed an
educational intervention programme on asthma, designed to be adopted and
implemented in the school environment. All these authors considered that other
studies are necessary to justify if these programmes results in benefits to
compensate the additional expenditure, suggested that these programmes are
profitable from a social perspective, i.e., by measuring all costs and results
incurred for society.
The School-Based Health Center-SBHC provide essential primary care for
students within the schools. Due to its location, allows overcoming barrier
access such as transportation, lack of service providers, insurance coverage
and parents working schedules and commitment.36 Schlitt et al.37 explored the
current status of the role of SBHCs, the evolution, and expected impact on longterm sustainability. Guo et al.36 analyzed the cost-effectiveness of SBHCs
having as a primary outcome the health care total cost per student. The authors
considered SBHCs cost beneficial to both health system and society, and
should be seen as a health service delivery model to help address the
disparities in health access.
There is evidence in the literature related to the success in achieving
partnerships aimed at improving the wellbeing of children and the adequacy of
investments.16,38 This partnership can be performed in different ways between
schools and universities, schools and community, schools and executives,
among others.16,38,39,40 Crowley et al.40 described the financial and economic
cost to install the Promotion School Community University Partnerships To
Enhance Resilience (PROSPER) and reported that costs vary over time
depending on the priority of certain activities, and the definition of what is
essential and necessary to the successful programme implementation. One
study presented a successful partnership programme through the involvement
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of the community in a gardening and cooking programme, with positive
multiplier impact and return of the initial investment.39 Evaluating multiplier
impacts from investment on related community activity over time are suggested
as significant evidence of program health effects on targeted groups of
individuals in assessing community network engagement and ownership,
dynamic impacts, and program long term success and return on investment. 39
Different studies performed economic evaluations in diverse themes.
Schmier et al.41 performed a cost-consequence analysis of immunization
against influenza in schools using data from a controlled clinical trial. The
results showed that immunization reduces disease among children and adults
and is cost saving to society. Kyle et al.42 evaluated a programme that teaches
children how to protect themselves from excessive sun exposure. They affirm
that it is worth educating children on the subject and that the programme is
cost-effective and cost-benefit with modest impacts on behavior but with a
significant reduction in incidence and mortality from skin cancer. Interventions
with early childhood programmes provide evidence as the most costbeneficial.43
As each type of economic evaluation had a purpose, the interpretation of
these results requires caution because it must be taken into consideration if the
kind of evaluation performed is according to the nature effect of the
interventions compared. Another precaution is that economic evaluations are
not easily transferred to other populations beyond the evaluated one as there is
a great price difference for material and human resources, variability in
willingness to pay for health and health care, variations in treatment approaches
and resource utilization.1
Many studies reported that the programmes total cost was used for
evaluation, but did not specify which were included and excluded, and how they
were measured. Most of the studies mention costs related to the material used
and time spent, and only a few describe administrative expenses and include
costs related to the research construction and technical assistance. Some
included costs related to volunteer time and donated resources, social costs,
and opportunity losses. There was a great variety of research methods used
such as interviews, questionnaires, telephone calls, secondary data analyses,
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estimates, epidemiological modeling using mathematical models (DALY and
QALY), among others, to determine whether the programmes could be
considered cost effective compared to existing alternatives.
The selected studies in this systematic mapping review showed different
methods, presentation of included and excluded costs and consequences.
Some studies did not contain an explicit identification of the intervention,
perspectives used for the analyzes, appropriate discounts for programmes that
were meant for future periods, sensitivity analysis, incremental costeffectiveness analysis, and also presented generalized results.
The authors of this review found, in the included studies distributed
worldwide, the same evidences in the study of Aratani et al. 44 who discussed
about evidence of the effectiveness of health promotion programmes for
adolescents regarding behavioral changes and improvements in health
outcomes, as well as assessing the costs and benefits of these programmes in
the United States. The article focuses on the discussion of high quality
programmes in the reproductive health area; obesity prevention; mental health
and the use of substances including the tobacco; and prevention of
unintentional injuries (accidents) and violence. It mentions the main studies
identified in the literature that address evidence on avoidable costs of health
problems in adolescents and the cost-effectiveness of the health promotion
programmes and policies. The programmes discussed in the article were not
developed exclusively in the school, they were also developed in communities
and clinics, presenting effective results regarding changes in health risk
behaviors and in the development of healthy habits. Regarding the costeffectiveness issue, the programmes are generally likely to be highly costeffective, however, programmes have many cost variations, are heterogeneous
in its purposes, study design, scenario composition, making difficult to perform a
synthesis by hard evidence. The authors stated that there are efforts to evaluate
these programmes in recent years even considering the challenges related to
the difficulty and cost related to these assessments due to the large sample
size, the need for sophisticated methodologies to isolate the effect of the
intervention and the long-term follow-up. They also affirmed that there is a
strong justification for increasing investments in health promotion for children
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and adolescents in the reproductive health areas, obesity prevention, mental
health and substance use, trauma and violence, resulting in a significant
decrease in morbidities in these areas.
A few studies, in this systematic mapping review, described sensitivity
analyses

due

to

estimates

costs

and

discount

rates.

According

to

Contandriopoulos et al.3 two important points that should be addressed in the
economic evaluation studies are the update of costs and effects of the
programme from time to time and the sensitivity analysis. They are essential to
measure the uncertainty impact on the results obtained, certifying its strength
and testing its external validity. Guidelines to evaluate the quality of the
economic evaluations studies have been published in the literature, to
standardize a methodology that could facilitate comparison between the
studies. The published studies used different approaches to performing
economic evaluations, which made the results difficult to compare. However,
the use of these guidelines are not simple and requires an expert
methodological and technical knowledge. The authors Caffray and Chatterji 7
described the development and testing of an effective and practical Internetbased cost survey designed by the authors of the National Assembly On
School-Based Health Care (NASBHC) to capture the costs of school basedhealth programmes.
The economic evaluation can be conducted from several points of view,
whether is the target population, investor or society. This perspective will
determine which costs should be considered to achieve the result.3 The study
showed that several forms were used in the estimation and decision of which
cost should be included in calculations (direct, indirect, fixed, variable), with a
lack of clarity about which perspective in the evaluation was performed.
Although a high heterogeneity was presented in the selected studies, they still
can contribute with the economic evaluation knowledge in school health
programmes.
There is an issue related to the selection method to perform an economic
evaluation of health since it is not a property or a service, but a condition. Some
health problems affect other people than those directly affected and, there is
uncertainty about the occurrence of diseases. All these factors lead to
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uncertainties of the complicated solution, concerning to the resource amount
that should be allocated to health, which services should be prioritized and
financed, and who would be the beneficiaries.3
It is necessary for an economic evaluation of credibility to precise
definition and description, within a methodological accuracy that sustain their
results. When executed with quality, they can help decision makers to choose
programmes that save resources and future costs, also provide a projection of
possible benefits.
This study was limited to present a synthesis of knowledge and relevant
aspects to be considered in the economic evaluation of school health
programmes since there are significant variations in conducting such
evaluation. There is evidence that school health programmes can bring benefits
to the target population and society.
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA EM BELO HORIZONTE, APÓS CINCO ANOS.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIONS OF THE HEALTH
SCHOOL PROGRAM IN BELO HORIZONTE, AFTER FIVE YEARS.

RESUMO
O Programa Saúde na Escola visa formação integral dos escolares por meio de
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. O estudo analisou os
resultados do Programa Saúde na Escola no município de Belo Horizonte, no
ano de 2015. Estudo transversal com abordagem quantitativa de dados
secundários relacionados aos resultados das atividades desenvolvidas nas
Escolas Municipais. A avaliação de acuidade visual foi realizada em 54,78%,
avaliação de saúde bucal em 53,20%, avaliação da situação vacinal em 55%,
avaliação antropométrica em 83,32% (peso)/82,44% (altura) dos estudantes,
respectivamente. Ações de prevenção de agravos mais realizadas pelas
escolas foram combate a dengue e vacinação contra o Papiloma Vírus
Humano, assim como, ações de promoção de saúde relacionadas à segurança
alimentar e promoção de alimentação saudável e Projetos Especiais. Não
existem registros de capacitações realizadas aos profissionais da saúde e da
educação. A avaliação antropométrica com uma equipe volante disponível para
esta atividade foi a que alcançou melhores percentuais. Algumas ações de
prevenção de agravos que parecem ser de domínio dos executores foram
feitas com maior frequência. As ações de promoção da saúde apresentaram os
piores resultados apesar de sua importância. Os sistemas de monitoramento
possuem falta na regularidade de alimentação dos dados e a falta de
capacitação para o preenchimento.
Palavras-chave: Avaliação de Programas de Saúde. Saúde Escolar. Atenção
Primária à Saúde. Educação em Saúde. Promoção da Saúde.
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ABSTRACT
The Health School Program aims in the integral formation of schoolchildren
through prevention, promotion and health care actions. The study analyzed the
results of the Program in Belo Horizonte, in 2015. Cross-sectional study with a
quantitative approach of secondary data related to the Program activities in
2015. Visual acuity assessment was performed in 54.78%, oral health
evaluation in 53.20%, evaluation of the vaccination situation in 55%,
anthropometric evaluation in 83.32% (weight) / 82.44% (height) of the students,
respectively. Prevention actions for more serious diseases in schools were
dengue combat and Human Papiloma Virus vaccination, as well as health
promotion actions related to food safety and promotion of healthy eating, and
Special Projects. There are no records of training given to health and education
professionals. The anthropometric evaluation, with a flying team available for
this activity, was the one that reached the best percentages. Some actions to
prevent injuries that already seem to be the domain of the perpetrators are done
more frequently. The health promotion actions presented the worst results
despite their importance. The monitoring systems have a lack of regularity of
feeding and capacity to fulfilment.
Keywords:

Evaluation.

School

Health.

Primary

Health

Care. Health

Education. Health Promotion.

INTRODUÇÃO
No ano de 1995, a Organização Pan-Americana da Saúde, Oficina
Regional da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) lançou oficialmente
a Iniciativa Regional de Escolas Promotoras de Saúde, uma estratégia de
promoção de saúde a ser desenvolvida em ambiente escolar e fundamentada
em três componentes integrados: educação para a saúde, construção de
entornos saudáveis, serviços de saúde, nutrição saudável e vida ativa1.
Fundamentado nesta iniciativa, após 12 anos, é instituído no Brasil, o
Programa Saúde na Escola (PSE), por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de
dezembro de 2007. Trata-se de uma política intersetorial nacional, resultado
da integração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, tendo
como finalidade a formação integral dos escolares da Educação Básica.
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Preconiza a junção entre Educação Básica e as equipes de Saúde da Família
por meio da articulação permanente entre as políticas e ações de educação e
de saúde, com a participação da comunidade escolar2.
O PSE desenvolve suas ações em três áreas denominadas componentes:
o componente I se relaciona à avaliação das condições de saúde; o
componente II à promoção de saúde e prevenção de agravos; o componente III
à formação e ou capacitação de profissionais. As ações desenvolvidas dentro
do componente I e II do PSE são divididas em essenciais e optativas. As ações
essenciais (avaliação antropométrica; verificação da situação vacinal; saúde
bucal; acuidade visual; segurança alimentar e promoção de alimentação
saudável; promoção de cultura de paz; educação para saúde sexual, saúde
reprodutiva e prevenção de DST/Aids; prevenção ao uso de álcool, tabaco e
outras

drogas)

são

obrigatórias

e

seus

registros

nos

sistemas

de

monitoramento são fundamentais para estabelecer o alcance das metas e o
repasse de recurso financeiro. As optativas (saúde auditiva, desenvolvimento
de linguagem, doenças negligenciadas, saúde mental, prevenção de acidentes,
saúde ambiental, práticas corporais e atividades físicas) são de livre pactuação
e não são consideradas para repasse financeiro. A gestão é compartilhada por
meio de Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), nas esferas municipal,
estadual e federal, responsáveis pelo planejamento, execução, monitoramento
e avaliação das ações3.
A atividade educativa em saúde, realizada em ambiente escolar, vem se
constituindo em uma estratégia para a melhoria das condições de saúde dos
escolares. O acesso aos serviços é propiciado pela Unidade Básica de Saúde
(UBS) como observado em estudos nacionais de Melo et al.4 (2012), Santiago
et al.5 (2012) e Badalott et al.6 (2013).
Considerações sobre o desenvolvimento e resultados deste programa são
apontadas na literatura, reforçando a ideia de integração entre as áreas de
saúde e educação no nível local, o contexto onde as ações serão
desenvolvidas e a intersetorialidade. Cunha-Filho e Ferreira-Borges7 (2008)
destacam os pilares fundamentais para as ações do PSE: definição clara das
políticas no contexto escolar; a criação de um ambiente escolar promotor de
saúde e preventivo de problemas; atividades educativas e de desenvolvimento
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de habilidades que permitam ao indivíduo adotar comportamentos e criar
condições que favoreçam a saúde; e o desenvolvimento de serviços
específicos de saúde e apoio psicossocial.
Graciano et al.8 (2015) salientaram que o planejamento do PSE deve
levar em consideração a escola e seu contexto social, a condição de saúde
observada e a capacidade operativa, para que se possam organizar atividades
pedagógicas direcionadas a mudanças que promovam condições favoráveis à
saúde.
Souza et al.9 (2011) condicionam a efetivação do PSE ao conhecimento
dos professores com relação às ações das equipes da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e que estas conheçam as propostas da escola, possibilitando o
diálogo entre os dois setores. Além disso, é preciso que tanto os educadores
quanto os profissionais da saúde conheçam as bases conceituais que deram
origem à atual concepção de saúde, tendo um domínio dos conceitos de
integralidade em saúde, educação integral, território e intersetorialidade.
Machado et al.10 (2015) com dados de 17.202 ESF que aderiram ao
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ), em 2012, no Brasil, analisou e descreveu as ações desenvolvidas por
essas equipes no PSE. O estudo identificou uma participação expressiva com
relação ao desenvolvimento das atividades na escola em todas as regiões do
país, mas de forma heterogênea. Os autores sugerem a importância de
estudos avaliativos in loco com o objetivo de apresentar a realidade estudada,
para se rever e aprimorar, ações e processos de trabalhos, dos profissionais da
saúde e gestão.
Pretendeu-se neste estudo analisar os resultados do Programa Saúde na
Escola no município de Belo Horizonte (PSEBH), no ano de 2015, frente ao
que é proposto pelas Leis e Normas.

METODOLOGIA
O Programa Saúde na Escola em Belo Horizonte - PSE/BH.
Segundo o Manual Operacional do Programa Saúde na Escola 11, o
PSEBH teve início em 2008, como um projeto piloto, realizado em nove escolas
de ensino fundamental diurno, sendo uma escola em cada regional do
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município. Em 2009 foi realizada a ampliação para 36 escolas de ensino
fundamental (quatro escolas por regional) e a partir de 2010, todas as escolas
de ensino fundamental diurno foram incluídas, iniciando-se a expansão para as
Unidades Municipais de Educação Infantil-UMEI.
Na gestão do PSEBH, além do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal
(GTI-M), existem as coordenações regionais do PSE. A GERBES é a Gerência
do Programa Família Escola na educação e a GERASA é Gerência de
Assistência à Saúde, na área de saúde.
O PSEBH apresenta algumas especificidades como a presença da equipe
volante, que possibilita a avaliação das condições de saúde dos escolares no
ambiente escolar, além de contar com um assistente de apoio (Assistente)
dentro da escola, vinculado à Secretaria Municipal de Educação12.
As atividades pactuadas incluem: a avaliação de saúde bucal, acuidade
visual, avaliação anual de saúde (vacinação e antropométrica); ações de
prevenção de doenças e agravos à saúde; ações de promoção da saúde;
desenvolvimento de Projetos Especiais; e a capacitação das equipes de saúde
e dos Assistentes.
Para a participação em atividades deste programa, é necessária a adesão
(pactuação) do escolar, por meio de uma autorização assinada pelo
responsável, atualizada anualmente, no ato da matricula, quando é entregue o
cartão de vacinação, devidamente atualizado. As avaliações de saúde bucal e
acuidade visual são realizadas em todos os escolares matriculados,
independente desta autorização.
A avaliação da saúde bucal é realizada pela Equipe de Saúde Bucal
(ESB), na escola, por meio de um levantamento de necessidades, instrumento
utilizado pela Secretaria de Saúde do município. Este instrumento avalia a
situação da cárie dentaria, utilizando os seguintes códigos: 00 (todos os dentes
hígidos), 0 (nenhuma cavidade), 01 (três dentes cavitados), 02 (quatro a oito
dentes cavitados) e 03 (nove ou mais dentes cavitados). O encaminhamento
para tratamento odontológico é realizado para todos os escolares que
apresentarem código 01, 02 ou 0313.
A avaliação de acuidade visual é realizada pelos Assistentes e segue as
diretrizes do Projeto Olhar Brasil (2008)14. Os escolares identificados com
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alguma alteração são encaminhados para o Centro Municipal de Oftalmologia
(CMO) ou clínicas privadas credenciadas. O PSEBH fornece os óculos para os
que apresentarem necessidade de uso de lentes corretivas. Na faixa etária de
6 a 8 anos a triagem da acuidade visual é anual e nas idades subsequentes, é
bianual.
As ações de prevenção de doenças e agravos à saúde são realizadas
através de campanhas educativas e de vacinação de acordo com as
orientações e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com exceção da
escovação diária supervisionada que foi regulamentada pela Lei Nº 10.552, de
10 de outubro de 2012, onde a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu o
Programa de Escovação Supervisionada (Peds) nas escolas da Rede
Municipal de Educação. O Peds é voltado para escolares matriculados na
educação infantil e, no 1º e 2º ciclos do ensino fundamental15.
As ações de promoção da saúde com temáticas relacionadas à
alimentação saudável, práticas de atividade física, educação para saúde
sexual, combate ao uso de álcool e outras drogas, cultura de paz, prevenção
da violência, saúde ambiental e prevenção de acidentes devem ser realizadas
mensalmente, ao longo do ano de forma contínua. Cabe ao Assistente planejar
as ações juntamente com a UBS e outros parceiros do poder público,
sociedade civil e/ou setor privado.
Os projetos especiais incluem temas relacionados à saúde, ofertados pelo
GTI-M do PSEBH e contam com parcerias externas. Todas as escolas podem
se inscrever e participar de um ou mais projetos, tendo sempre um professor
como referência, para cada projeto. A adesão não é obrigatória. No município,
existem cinco projetos especiais para a livre adesão das escolas: Projeto Vida
no Transito/Programa Escolas Seguras, Projeto Sexualidade e Afetividade,
Projeto Educação Alimentar e Nutricional (EAN), Projeto Guarda Responsável
de Animais e Projeto Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis.
Os Assistentes participam de encontros sistematizados de capacitação,
das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, e encontros regionalizados
das Gerencias Regionais da Educação.
Todos os formulários e planilhas preenchidos com as informações dos
escolares e dos atendimentos realizados pelos profissionais de saúde devem
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ser enviados, pelos Assistentes, para as Gerencias Regionais da Educação a
cada mês. Os registros por escola são consolidados nestes documentos e
enviados para a coordenação central do PSE na Secretaria Municipal de
Educação (SMED). O projeto de informatização do PSE se iniciou em 2014
para que as informações pudessem ser disponibilizadas em tempo real, em um
banco de dados do Sistema de Saúde em Rede (SISREDE) da Secretaria
Municipal de Saúde.
As ações de promoção de saúde e prevenção de agravos à saúde são
registradas anualmente no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação (SIMEC), pelos Assistentes, além de ser
obrigatória a confecção de um portfólio anual contendo o registro escrito e
fotográfico de todas as ações desenvolvidas conforme o manual para a
elaboração do Portfólio do PSE (2015)16.

A pesquisa
Este estudo, do tipo transversal, com abordagem descritiva avaliou dados
secundários relacionados aos resultados ds atividades desenvolvidas pelo
PSEBH, em 2015.
A coleta de dados foi realizada por um único pesquisador, de janeiro a
setembro de 2016 e foram utilizados: 1. Os portfólios das escolas municipais de
Belo Horizonte no ano de 2015, para os dados referentes à todas as ações de
promoção da saúde e prevenção de agravos desenvolvidas nas escolas; 2. Os
dados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC)
de 2015, para os dados referentes ao número de ações essenciais de
promoção da saúde e prevenção de agravos desenvolvidas, número de
escolares participantes e número de profissionais capacitados; 3. O
consolidado anual da Coordenação Municipal do PSE- Secretaria Municipal de
Educação de 2015, para os dados quantitativos referentes as avaliações de
saúde dos escolares de todas as escolas municipais de Belo Horizonte.
Os resultados são referentes especificamente a três componentes do
Programa: avaliação das condições de saúde, promoção da saúde e prevenção
de agravos e, formação/capacitação dos profissionais. Para a análise utilizouse, como base de comparação, as orientações para o desenvolvimento das
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atividades PSEBH, segundo Manual Operacional do Programa Saúde na
Escola (2014)11.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (COEP/PBH), CAAE –
39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014.

RESULTADOS
O município de Belo Horizonte contava em 2015, com 173 escolas
municipais de ensino fundamental distribuídas nas nove regionais, com um
total de 157.201 escolares matriculados, na faixa etária entre 6 a 15 anos,
(51,25% do sexo masculino) sendo que 122.463 (77,90%) pactuados pelo
município, isto é, os pais autorizaram sua participação em qualquer atividade
do PSEBH.
As avaliações de saúde bucal e oftalmológica que são dirigidas a todos os
escolares matriculados, independente do consentimento dos pais, estão
descritas na Tabela 1.
Dos escolares avaliados para acuidade visual, 10.561 (12,26%)
apresentaram alguma alteração. Para estes foram ofertadas 9.269 (88,02%)
consultas oftalmológicas e 7.293 (78,45%) escolares compareceram á
consulta. Foram fornecidos 2.211 óculos (30,32%). Para saúde bucal, 25.550
(30,54%) apresentaram alguma alteração (25,48% em cód.01, 4,40% em
cód.02 e 0,57% em cód.03). Destes, 16.439 (64,34%) compareceram as
consultas odontológicas.

Tabela 1: Distribuição da amostra conforme avaliação da acuidade visual e
saúde bucal no total de escolares do ensino fundamental matriculados, Belo
Horizonte, 2015. (n=157.201)
Avaliação de saúde 1*
Acuidade Visual
Avaliados
Não avaliados

n
86.127
71.074

%
54,78
45,22

Saúde Bucal

83.634
73.567

53,20
46,80

Avaliados
Não avaliados

*indicador para a avaliação de saúde = 100% dos escolares matriculados11.
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As avaliações de situação vacinal e as antropométricas estão descritas na
Tabela 2 são dirigidas aos escolares que foram pactuados. A situação vacinal é
feita utilizando-se o cartão de vacinas apresentado pelos pais ou responsáveis
no ato da matricula. Teoricamente, todos deveriam ser avaliados.

Tabela 2: Distribuição da amostra conforme avaliação da situação vacinal e
avaliação antropométrica no total de escolares do ensino fundamental
pactuados, Belo Horizonte, 2015. (n=122.463)
Avaliação de saúde 2*
Situação vacinal
Avaliados
Não avaliados

n
67.349
55.114

%
55,00
45,00

Antropométrica
(peso)

Avaliados
Não avaliados

102.041
20.422

83,32
16,68

Antropométrica
(altura)

Avaliados
Não avaliados

100.961
21.502

82,44
17,56

*indicador para a avaliação de saúde = 100% dos escolares pactuados11.

Dos escolares avaliados para cobertura vacinal, 48.986 (72,73%)
apresentaram estar em dia com as vacinas. Na avaliação antropométrica,
quanto ao peso, 24.823 (24,33%) apresentaram alteração (9,80% obesidade,
14,53% sobrepeso e 3,28% magreza). Quanto à altura, 99.363 (98,42%)
apresentaram estatura adequada.
As atividades de prevenção de agravos e promoção de saúde foram
consideradas por escola, e são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Distribuição das Escolas de Ensino Fundamental que desenvolveram
ações de prevenção de agravos e promoção de saúde, Belo Horizonte, 2015.
(n=173) segundo exame dos portfólios.
Ações de prevenção de agravos*
Ação de Vacinação 1ª Dose HPV
Ação de combate a dengue
Escovação diária supervisionada
Outras (meningite, leishmaniose, piolho, esquistossomose)
Ações de promoção da saúde**

n
138
154
115
42

%
79,77
89,02
66,47
24,28

n

%
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Segurança alimentar e promoção de alimentação saudável
Práticas corporais e atividades físicas
Educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e
prevenção das DST/AIDS
Combate ao uso de álcool, tabaco e outras drogas
Cultura de paz e combate das violências
Saúde ambiental e desenvolvimento sustentável
Projetos especiais
Caderneta de saúde da criança
Saúde mental

152
65

87,86
37,57

71

41,04

39
47
37
162
2
1

22,54
27,17
21,39
93,64
1,16
0,58

*indicador para ações de prevenção e agravos = 100% das escolas de acordo com a
demanda da Secretaria Municipal de Educação11; escovação dentaria diária
supervisionada em 100% dos escolares do 1º e 2º ciclos do ensino fundamental15.
**indicador para ações de promoção da saúde = 100% das escolas de ensino
fundamental11.

A média de escolas que desenvolveram as ações de prevenção de
agravos foi de 112,25 (±49,5) e de promoção de saúde foi de 64 (±57,94).
Observa-se uma grande dispersão da média, sobretudo nas atividades de
Promoção de Saúde.
A distribuição das atividades essenciais desenvolvidas foi contabilizada
pelo total de ações executadas e número de escolares presentes no ano de
2015, segundo registro no SIMEC. A ação mais executada nas escolas (237) e
com o maior número de escolares (51.164) foi a de segurança alimentar e
promoção de alimentação saudável. Cultura de paz e combate à violência foi a
segunda atividade com maior número de presentes (23.030), mas a terceira em
relação ao total de ações executadas (89). A educação sexual, saúde
reprodutiva e prevenção de DST/Aids vem em seguida, com 113 ações e
14.549 escolares presentes. Foram 41 ações relacionadas ao combate ao uso
de álcool, tabaco e outras drogas com 9.389 escolares.
Embora tenham sido planejadas capacitações em temas específicos
para

atividades

de

prevenção

de

agravos

e

promoção

de

saúde

(desenvolvimento infantil, violência, alimentação saudável e outros) não foram
encontrados registros de quantos profissionais foram capacitados, em 2015.

Figura 1: Representação gráfica da distribuição das atividades desenvolvidas
no PSE/BH, no componente avaliação de saúde, considerando a meta de
100% dos escolares e a meta dos pactuados, Belo Horizonte, 2015.
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Na Figura 1 observa-se uma visão global das ações de avaliação de
saúde executadas em 2015 de acordo com o total de escolares matriculados
(saúde bucal e acuidade visual) comparada ao total de alunos pactuados (peso
altura e situação vacinal). Observa-se que o benefício para todos os escolares,
de amplitude maior, não sofre interferência da pactuação determinada pela
norma.
A média de cobertura, se considerarmos as metas oficiais, total de
matriculados e os pactuados (média=65,75±15,66) não exibe grande diferença
entre as duas opções (média= 55,99% ± 9,08).

Figura 2: Representação gráfica da distribuição das atividades desenvolvidas
no PSE/BH, nos componentes prevenção de agravos e promoção de saúde,
Belo Horizonte, 2015.
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A Figura 2 possibilita uma visão global das ações executadas em 2015 de
acordo com o total de atividades nas escolas participantes. As ações de
Prevenção dos Agravos foram implementadas em um maior número de
escolares. Das ações de promoção de saúde, somente as de segurança
alimentar/promoção de alimentação saudável e os projetos especiais
alcançaram número significativo entre as escolas.

DISCUSSÃO
A proposta do Programa Saúde na Escola, política de saúde brasileira
desenvolvida a partir de 2007, está implantada desde 2010, em toda a rede
municipal do ensino fundamental de Belo Horizonte 11. Devido à ausência de
uma avaliação geral do programa, surgiu a necessidade de realizar inicialmente
uma avaliação de implantação17 do PSEBH. Este estudo procurou analisar os
resultados do PSEBH, considerando as atividades previstas e a meta
estipulada no quinto ano de sua efetivação no município.

Avaliação das Condições de saúde
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Os dados apresentam uma grande parcela de estudantes não avaliados
em acuidade visual (45,22%) e saúde bucal (46,80%), o que representa uma
grande distância da meta de cobertura a ser alcançada (100%).
Para as demais condições de saúde, cuja meta inclui somente os
escolares pactuados (78% dos matriculados) observa-se uma cobertura de
83,32%, 82,44% e 55% para avaliação de peso, altura e situação vacinal,
respectivamente. Apesar de um total menor para se atingir a meta, na situação
vacinal não há relato de avaliação para 45% dos escolares pactuados e
27,27% dos cartões estavam em situação de atraso.
Se considerarmos como ideal para o PSE a cobertura de todos os
escolares em todas as ações, cobertura real, observam-se percentuais de
64,91%, 64,22% e 42,84% para avaliação de peso, altura e situação vacinal,
respectivamente. O estudo de Lemos et al.18 (2013) observou a deficiência da
cobertura vacinal de adolescentes em uma escola municipal. Além disso,
reforçou a importância da parceria entre a Equipe de Saúde da Família (ESF) e
a escola para o alcance das metas preconizadas.
Algumas explicações podem ser inferidas com relação a esta cobertura
frente às metas. Em relação aos escolares, as avaliações de saúde são feitas
em dias determinados e os estudantes podem ter se ausentado nestes dias, ou
simplesmente se recusado a participar. Para a saúde bucal as recusas podem
ser uma das possíveis explicações para esse número, já que, a maioria dos
exames, é realizada dentro da sala de aula, na presença de todos, e não em
local reservado. Segundo as assistentes, isto causa constrangimento e muitos
optam por não serem examinados.
O estudo de Taquette19 (2010) traz questões de conduta ética no
atendimento ao adolescente que podem gerar conflitos em situações que
envolvem

autonomia,

privacidade

e

confidencialidade,

subsidiando

os

profissionais de saúde por meio das Leis, Normas e Regulamentações para a
prática em saúde. Toledo et al.20 (2010) em seu estudo orienta os estudantes
com relação ao exame e, junto com os pais/responsáveis e professores a
importância do mesmo para o diagnóstico precoce.
Em relação ao trabalho profissional, os Assistentes, que são responsáveis
pelo teste de acuidade visual, são contratados pela Secretaria de Educação,
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não sendo efetivados. Por algum tempo a escola pode ter sido privada de um
destes profissionais. Além disto, para escolares com mais de oito anos de
idade o teste de acuidade visual é bianual e alguns escolares não deveriam
estar em 2015, no ano de seu exame. A avaliação de saúde bucal é realizada
pela ESB, mas é notável que, em determinadas comunidades, a demanda
clinica dificulta a realização de outras ações.
No manual de orientação do Projeto Olhar Brasil (2008)14 fica claro que
deve haver um preparo do local para a realização do exame. O local deve ser
calmo, bem iluminado, sem ofuscamento e com tamanho adequado para a
distância correta em que deve ser posicionada a escala de sinais. Nas
orientações gerais sobre a ação da avaliação antropométrica no PSE 21 um dos
primeiros passos para a realização é dispor de espaço reservado para o
exame. Com relação à avaliação da saúde bucal as orientações gerais do
PSE22 preconizam ambiente iluminado, com boa ventilação e disponibilidade de
pia para lavagem das mãos.
As escolas do município possuem sala destinada ao Assistente e à
equipe volante de saúde, mas nem sempre com tamanho, iluminação,
ventilação e privacidade adequadas para realização das avaliações. Para a
triagem de acuidade visual, todos os Assistentes receberam treinamento e a
coordenação

do

PSEBH

ampliou

parcerias

credenciando

clínicas

oftalmológicas privadas para aumentar o número de consultas/mês para os
escolares, além das consultas realizadas no Centro Mineiro de Oftalmologia.
Em relação ás necessidade de atendimento em saúde bucal, somente
64,34% dos avaliados com alterações foram encaminhados para a UBS para
tratamento. Pode existir uma possível subnotificação dos encaminhamentos
realizados ou falta de vagas disponíveis para o atendimento nas UBS, apesar
de ser determinada a priorização nestes casos. Além disto, por serem crianças,
precisam do acompanhamento dos pais quando da consulta na UBS e,
algumas vezes, isto não é possível ou observado23.
No caso da situação vacinal, os pais/responsáveis devem manter os
cartões de vacinação atualizados. Os resultados encontrados na avaliação da
situação vacinal podem não significar que o estudante não está com o cartão
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em dia ou não possui o cartão, e sim, que o responsável não o atualizou ou
não o entregou na escola no ato da matrícula, como o recomendado.
Quando se analisa a avaliação antropométrica realizada pela equipe
volante de saúde, observou-se uma das maiores porcentagens de cobertura,
mesmo frente ao total de escolares matriculados. Esta equipe destinada
exclusivamente para realizar a avaliação antropométrica dos escolares parece
ter tido um resultado satisfatório em termos de cobertura, mas não existe uma
análise de custo-benefício desta medida.

Ações de promoção de saúde e prevenção de agravos.
As ações de prevenção de agravos à saúde foram as mais desenvolvidas
pelas escolas no município, destacando ações de vacinação da 1ª dose contra
o Papiloma Vírus Humano (HPV) e ações de combate a dengue. Das ações
essenciais de promoção da saúde, a ação de segurança alimentar e promoção
da alimentação saudável foi a mais desenvolvida. Os projetos especiais
também aparecem com grande adesão, mesmo não sendo uma ação essencial
de promoção da saúde.
A explicação para esse cenário pode estar relacionada inicialmente ao
apoio por meio de recursos humanos, materiais e educativos (capacitações)
para o desenvolvimento dessas atividades. As ações relacionadas à vacinação
de HPV e combate a dengue foram demanda da Secretaria Municipal de Saúde
que apoiaram as escolas e UBS para a realização.
O mesmo acontece com as ações de promoção de saúde e alimentação
saudável, que contam com a parceria da Secretaria Municipal Adjunta de
Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN) e dos professores. A SMASAN
possui representação no GTI-M e está presente em todas as escolas,
elaborando cardápios balanceados para atender às necessidades nutricionais
diárias,

oferecendo

merenda

especial para

escolares

com

restrições

alimentares. Além disso, toda a equipe da cantina é capacitada para o preparo,
e armazenamento, e todas as escolas possuem local adequado para executar
as ações citadas. A parceria com a SMASAN e professores, e a facilidade em
se tratar sobre o assunto pelo próprio Assistente podem ser justificativas para
esse achado. A SMASAN coordena, no município, os programas e ações
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relacionados à segurança alimentar e nutricional, incluindo a gestão municipal
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) seguindo a Resolução
N° 26, de 17 de julho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da atenção básica24.
Em relação aos projetos especiais, não é diferente já que a adesão à
participação para o desenvolvimento dos mesmos é um sucesso entre as
escolas do município. Acredita-se que isso se deva ao fato desses projetos já
serem estruturados e contarem com parceiros que dão suporte para o
desenvolvimento das atividades como: Polícia Militar (PM), Organizações Não
Governamentais (ONGs), Centro de Zoonoses, Nestlé e outros.
Em contrapartida, observa-se a pouca realização das ações em
prevenção de agravos, denominadas “outras”, referentes ao combate da
meningite, leishmaniose, piolho e esquistossomose. O mesmo ocorre com o
desenvolvimento das ações de educação para saúde sexual, saúde reprodutiva
e prevenção das DST/Aids e, combate ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas. Estas foram demandas individuais da cada escola, trabalhadas por
professores e parcerias pactuadas pelos Assistentes. No entanto, Bezerra et
al.25 (2014) trazem a saúde sexual e reprodutiva como temática mais abordada
com adolescentes no contexto escolar que em outros contextos.
O estudo de Gomes e Horta26 (2010) relata que as ações de promoção de
saúde são delegadas às escolas que, muitas vezes, não as dominam. Sugerem
que a parceria com o setor saúde, de forma a serem construídas em conjunto,
poderiam trazer inovações nas estratégias utilizadas e ganhos de continuidade
por poderem, posteriormente, serem desenvolvidas exclusivamente pelo setor
educação. Ressalta a importância do trabalho em rede construindo estratégias
de intervenção de forma articulada com outros setores e atores.
Com relação à escovação diária supervisionada, 66,47% das escolas a
realiza. A higiene bucal supervisionada é uma das ações preconizadas nas
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (2004)27 assim como educação
em saúde, aplicação tópica de flúor (ATF), ações de recuperação e
reabilitação. A Secretaria Municipal de Saúde regulamentou o Programa de
Escovação Supervisionada como obrigatório para escolares da educação
infantil e do 1º e 2º ciclos do ensino fundamental 15. A escovação
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supervisionada faz parte, também, das metas do PSE 3 para todos os escolares
pactuados. No entanto ela tem sido desenvolvida diariamente, pelos
Assistentes, somente com as crianças que participam da escola integrada, ou
seja, que permanecem na escola nos dois turnos, e é realizada após o almoço.
A maioria das escolas não possui instalação adequada para a realização da
escovação diária supervisionada para todos os escolares.
Na escola, a educação em saúde, deve levar em consideração as
diferenças culturais, sendo responsabilidade de todos que tem papel relevante
na vida dos estudantes, e não tema curricular de disciplinas específicas. A
transversalidade, a descentralização dos temas em vários campos disciplinares
ou a própria vida da escola, favorecem diversos tipos de abordagem28.
É possível observar que as ações menos frequentes estão relacionadas à
atividades que envolvem profissionais da UBS ou dependem de realização de
parcerias pelo Assistente. Uma solução seria o professor assumir alguma
responsabilidade pelas atividades de promoção da saúde para que o trabalho
deixe de ser pontual, isolado e delegado somente à UBS e parcerias 29. O
planejamento deve ser coletivo e não de forma particular e desarticulada, as
ações de educação em saúde devem fazer parte da matriz curricular, fazendo
parte do projeto pedagógico da escola. Os profissionais precisam ser
capacitados para isso.
A coordenação municipal do PSE instituiu, em 2015, a elaboração de um
portfólio anual por escola, com o objetivo de documentar o trabalho realizado
durante o ano16. Segundo Marin et al.30(2010) a proposta de implementação de
portfólios para avaliações se torna um instrumento de aprendizagem. Ou seja,
além de ter uma função de registro, facilita o pensamento crítico e reflexivo em
relação ao que se propõe, no caso do PSE, esse pensamento crítico se
relaciona ao processo de trabalho.
A integração entre os profissionais da UBS e da escola ainda é um
processo difícil, apesar de existir um grande esforço para que aconteça. O
estudo de Santiago et al.5 (2012) sobre a implantação do PSE por uma ESF
trás como primeira medida para a operacionalização do desenvolvimento do
trabalho, a criação do vínculo direto entre a ESF e a coordenação da escola
com o objetivo de integração profissional. A rotina de trabalho nas UBS e nas
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escolas pode ser um dificultador, considerando as inúmeras demandas
contidas em cada uma delas. Mais um motivo para que os profissionais
procurem se reorganizar procurando estabelecer uma comunicação, uma
agenda eficiente para ambos, registros claros e precisos para a melhor tomada
de decisão pelos responsáveis. Só assim o PSE se tornará um Programa
eficiente.
Ao examinar os portfólios, não foi possível especificar quantas atividades
por tema foram realizadas por escola, e sim simplesmente se a escola realizou
ou não cada ação. As ações foram registradas tendo sido desenvolvidas em
momento único; e não ao longo do ano, de forma contínua, como preconiza o
programa.
A forma como estão sendo realizados os registros nos sistemas de
monitoramento do PSEBH não permite uma avaliação com relação às
atividades de promoção de saúde e prevenção de agravos e sua execução de
forma contínua ao longo do ano, como preconiza a meta. Em seu estudo
Machado et al.10 (2015) também relatou o baixo percentual de inserção de
dados no SIMEC, o que prejudica o acompanhamento e a avaliação de como
estão sendo realizadas as ações. Apontam como um problema a questão da
falta de regularidade de alimentação dos sistemas e a falta de capacitação para
o preenchimento das planilhas pelos profissionais.
A intersetorialidade é a articulação de diversos setores e sujeitos, com
conhecimentos diferentes, tendo como objetivo enfrentar situações problema,
superando a fragmentação desses conhecimentos para produzir efeitos
significativos para o que se pretende resolver31. O PSE é uma política
intersetorial da saúde e da educação no Brasil, e operacionalizar essa
intersetorialidade é um desafio, pois necessita de uma mudança política,
administrativa e introdução de novas tecnologias. Para que exista é necessário
que os envolvidos se interessem e estejam dispostos a desenvolver diálogo e
comunicação com o objetivo de promover saúde32.

Formação/Capacitação profissional
A educação permanente em saúde, dos trabalhadores do serviço público,
transforma as práticas profissionais, a organização do trabalho e incentiva a
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produção de novos sentidos em fazer saúde, somado ao conhecimento de
ações e saberes existentes no próprio cotidiano do trabalho. Reuniões de
equipe, encontros, cursos de capacitação e atualização contribuem para essa
transformação desde que realizados de forma sistematizada e contínua,
envolvendo o cotidiano do trabalhador. Desta forma é possível obter mudanças
criativas no contexto do trabalho e soluções para os problemas que deverão
ser enfrentados33.
No SIMEC existe um campo destinado ao preenchimento de dados
referente às capacitações realizadas aos profissionais da saúde e da
educação. São registrados os números dos profissionais pactuados para a
capacitação em diversas ações e o número dos profissionais que realizaram as
capacitações. Somente foi registrado o número dos profissionais pactuados,
não havendo informação sobre os realmente capacitados.

CONCLUSÃO
A avaliação feita após cinco anos da implantação total do PSEBH permite
algumas conclusões.
No componente Avaliação de Saúde, a cobertura se apresentou em
média, entre 50 e 60% dos escolares, sendo que a avaliação antropométrica,
com uma equipe volante disponível para esta atividade, a que alcançou
melhores percentuais.
Algumas ações do componente Prevenção de Agravos, parecem já ser de
domínio dos executores e são feitas com maior frequência. Somente uma
apresentou percentual bem baixo. Se esta não for considerada, o percentual
alcançado no componente Prevenção de Agravos se aproxima de 80% de
cobertura.
O componente Promoção de Saúde foi o que apresentou piores
resultados apesar de sua importância. No entanto observou-se claramente as
vantagens da intersetorialidade e a necessidade que ela ocorra, já que, as
ações que contaram com esta parceria foram as que mais se destacaram nas
metas.
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Alguns entraves foram apontados relacionados aos próprios escolares,
aos profissionais e a estrutura física das escolas, todos passiveis de serem
adequados às ações.
Durante os exames dos portfólios, observou-se dificuldade por parte dos
Assistentes em realizar os registros das ações de acordo com o modelo
preconizado pela coordenação central, além de dificuldades em registrar o que
caracterizava ação de promoção de saúde e ação de prevenção de agravos. O
que poderia justificar o registro incompleto das atividades que foram realizadas
nas escolas. O pesquisador, em reunião com os Assistentes, pôde entender
melhor as dificuldades e adequar o modelo preconizado juntamente com a
coordenação central. Um encontro foi realizado com todos os Assistentes da
rede municipal, com o objetivo de capacitação e construção de um portfólio
mais claro e com informações mais relevantes com registro de todas as ações
realizadas durante o ano, breve descrição de como foram realizadas, datas e
parcerias. O registro das ações no portfólio de 2016 será muito mais completo
para a avaliação.
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4.5 Artigo a ser submetido.

A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO: um estudo de
caso
Oliveira, F.P.S.L.; Vargas, A.M.D.; Hartz, Z.M.A; Dias, S.F.; Ferreira, E.F.

RESUMO
A intersetorialidade em saúde está nos principais planos e programas nacionais
e internacionais, se configurando de diversas maneiras, articulando saberes e
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações que visam
alcançar soluções para problemas relacionados à saúde e a equidade na
saúde. Este estudo de caso, com abordagem qualitativa apresentou a intenção
de identificar e compreender como se comportam no esforço de integração, os
profissionais envolvidos no Programa Saúde na Escola em Belo Horizonte, a
partir de sua inserção nas atividades preconizadas. Após a construção do
modelo lógico do PSE, foi realizado um consenso com experts para a
elaboração de uma matriz relevante de indicadores que deu origem ao roteiro
de entrevistas semiestruturado. Foram realizadas 25 entrevistas, com
profissionais das Unidades Básicas de Saúde e das Escolas de Ensino
Fundamental da amostra, além dos profissionais das Gerências Regionais da
Saúde e da Educação. As práticas percebidas foram mais multissetoriais que
intersetoriais; a maior integração entre os profissionais foi a nível regional; há
necessidade de capacitação profissional; o perfil e o compromisso dos
profissionais envolvidos apareceram como fator importante no processo de
construção da integração entre os setores; a sobrecarga de trabalho e o
distanciamento

dos

pais

e/ou

responsáveis

foram

apontadas

como

dificultadores da concretização do Programa na prática, contribuindo para
ações pontuais, pouco impactantes e sem sustentabilidade. Embora as
Unidades Básicas de Saúde e as Escolas apresentarem cenários diferentes de
desenvolvimento das atividades do Programa, no presente estudo não foram
identificadas diferenças na forma como os profissionais se relacionavam.
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Palavras-chave: Colaboração intersetorial; Saúde escolar; Avaliação de
programas; Promoção da saúde; Assistência integral à saúde.

ABSTRACT
The intersectoriality in health is in the main national and international plans and
programs, being configured in different ways, articulating knowledge and
experiences in the planning, realization and evaluation of actions that seek to
reach solutions to problems related to health and health equity. A case study,
with a qualitative approach, with the intention of identify and understand how
the professionals involved in the Health Program at the Schools in Belo
Horizonte, since their insertion in the recommended activities, behave in the
integration effort. After the construction of the theoretical logical model,
consensus was reached with experts for the elaboration of a relevant matrix of
indicators that gave rise to the script of semi-structured interviews. Twenty-five
interviews were carried out with professionals from the Basic Health Units and
primary schools of the sample, as well as professionals from regional health
and education management. The perceived practices were more multisectoral
than intersectoral; The greatest integration among professionals was at the
regional level; The interviews showed the need for professional training; The
profile and the commitment of the professionals involved appeared as an
important factor in the process of construction of the integration between the
sectors; The work overload and the distancing of parents and / or guardians
were pointed out as impediments to the implementation of the Program in
practice, contributing to punctual actions that are not very impacting and without
sustainability. Although the Basic Health Units and the schools present different
scenarios for the development of the Program activities, in the present study no
differences were identified in the way the professionals related.
Keywords: Intersectoral Collaboration; School Health; Program Evaluation;
Health Promotion; Comprehensive Health Care .

INTRODUÇÃO
Com o avanço dos conhecimentos dos determinantes sociais da saúde,
notadamente na segunda metade do século XX, e dos estudos sobre a
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promoção de saúde, a partir da carta de Otawa, novas estratégias foram e
continuam sendo pensadas, para o enfrentamento das iniquidades em saúde,
originadas nas iniquidades de condições de vida e trabalho (DUBOIS et al.,
2015).
Considerando a complexidade da determinação social da doença, fica
evidente a necessidade de um trabalho intersetorial, que permite a
corresponsabilização de outros setores, não somente o setor saúde, na
redução do nível médio de risco de uma população, bem como, o aumento do
impacto de intervenções (KRANZLER et al., 2013).
A intersetorialidade em saúde está nos principais planos e programas
nacionais e internacionais, se configurando de diversas maneiras, articulando
saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações que
visam alcançar soluções a problemas relacionados à saúde e a equidade na
saúde. O que se percebe é que a maioria das atividades desenvolvidas entre
diferentes setores terminam por ser conjuntas e não intersetoriais, existindo
uma falta de consenso a respeito da definição e conceituação dos termos que
envolvem a intersetorialidade (DUBOIS et al., 2015).
Na ausência de uma teoria fundamentada sobre a intersetorialidade que
ampare uma avaliação, cada contexto irá demandar situações diferenciadas de
articulação entre setores da sociedade que permitam o planejamento e a
cooperação para atuar sobre os determinantes sociais. A intersetorialidade não
deve substituir a setorialidade, e sim convergir os setores com a finalidade de
discutir interesses, evitando duplicidade de ações, articulando recursos e
conhecimentos (AKERMAN et al., 2014).
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da saúde
e educação, resultado de articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério
da Educação. Visa a formação integral dos estudantes da Educação Básica,
com o aporte de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde nas
escolas e preconiza a integração entre a Educação Básica e as Equipes de
Saúde da Família, por meio da articulação permanente entre as políticas e
ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar
(BRASIL, 2007).
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Esta integração prevê a oferta de serviços em um mesmo território,
considerando a sustentabilidade das ações através da formação das redes de
corresponsabilidades, colocando em questão como os serviços estão se
relacionando, qual o padrão de comunicação entre as diferentes equipes e
serviços, e que modelos de atenção e gestão estão sendo produzidos
(BRASIL, 2015).
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais
(FO-UFMG) desenvolve projetos de saúde em escolas a cerca de 30 anos, se
adequando as transformações ocorridas ao longo destes anos. Há 17 anos,
desenvolve o projeto Escolas Saudáveis (GOMES et al., 2013), que atualmente
integra suas atividades ao PSE, implantado em todas as escolas do ensino
fundamental de Belo Horizonte desde 2010.
Durante as atividades deste projeto percebeu-se um distanciamento das
áreas educação e saúde e um aparente isolamento de cada área no
desenvolvimento das atividades, com desconhecimento total do trabalho, de
um grupo para o outro.
Face ao exposto, pretende-se identificar e compreender como se
comportam no esforço de integração, os profissionais envolvidos, a partir de
sua inserção nas atividades preconizadas pelo PSE.

MATERIAIS E MÉTODOS
A intersetorialidade foi compreendida nesse estudo como a integração, as
relações estabelecidas, entre o setor saúde e setor educação para o
planejamento, execução e avaliação de ações relacionadas ao PSE, levando
em consideração as especificidades de cada setor, a presença de
envolvimento

da

comunidade

escolar,

a

concretização

de

práticas

sistematizadas e ainda a presença de formação de redes de cooperação para o
alcance de sustentabilidade, articulando saberes e experiências.
Optou-se pelo estudo de caso (YIN, 2010), com abordagem qualitativa,
tendo como caso o PSEBH e as unidades de análise a integração entre as
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, as Unidades Básicas de Saúde e
a gestão por meio das Regionais da Saúde e da Educação.
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O Programa Saúde na Escola em Belo Horizonte (PSEBH) apresenta sua
gestão compartilhada entre o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTIM), as coordenações regionais (Gerência do Programa Família EscolaGERBES e Gerência de Assistência à Saúde-GERASA), as gerências das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as direções das Escolas Municipais de
Ensino Fundamental (EMEF). O GTI-M é composto por representantes da
Secretaria Municipal de Educação (SMED), da Secretaria Municipal de Saúde
(SMSA) e da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e
Nutricional (SMASAN). A GERASA coordena equipes volantes de saúde que
realizam as avaliações das condições de saúde dos escolares no ambiente
escolar, e a GERBES coordena assistentes de apoio (monitores), em cada
escola, vinculados à SMED (PBH, 2014).
A amostra foi constituída a partir de duas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência e as
respectivas

Regionais

da

Saúde

e

da

Educação,

selecionadas

intencionalmente, tendo como critérios de inclusão, estar inserida no PSE, não
ter participado de atividades desenvolvidas pela Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais e apresentar cenários diferentes de
desenvolvimento das atividades do PSE. Esta seleção recebeu a concordância
das direções das EMEF, das gerências das UBS, da GERASA e da GERBES.
Inicialmente, com base na legislação e normas vigentes para este
programa, foi construído o modelo lógico do PSE, contemplando aspectos da
gestão, formação/capacitação e as atividades previstas no programa.
A partir desse modelo foi organizada uma matriz de indicadores que
respondesse a questão da integração profissional. A matriz de indicadores
(Quadro 1) foi validada por meio de um consenso entre profissionais utilizando
a Técnica Delphi (BECKER et al., 2004; DESLANDES et al., 2010). Os
profissionais foram convidados a participar, de forma intencional, e oriundos de
dois grupos: oito professores-pesquisadores de instituições de ensino, com
vivencia no tema do estudo e nove gestores e/ou profissionais do serviço,
envolvidos com o PSE.
Todas as informações e orientações necessárias aos participantes, além
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram enviadas

162
previamente por e-mail. Em seguida, cada profissional recebeu o documento
para a apreciação e análise. Ao final foram calculadas as médias, para aferir a
importância atribuída e os Desvios-Padrão para verificar o grau do consenso
sobre os indicadores apresentados. Foram necessárias três rodadas, até se
conseguir o consenso para a elaboração de uma matriz relevante de
indicadores (Quadro 1).
Com base nesta matriz, foi elaborado um roteiro semiestruturado, que foi
previamente testado em uma entrevista, excluída da amostra do estudo
principal.
Foram realizadas 25 entrevistas, com média de 30 minutos cada, com
profissionais das Unidades Básicas de Saúde e das Escolas de Ensino
Fundamental da amostra, além dos profissionais das gerências regionais da
saúde e da educação. Cada entrevistado respondeu as questões do roteiro, a
partir de seu lugar no cenário. Todas as entrevistas foram realizadas, gravadas
e transcritas por um único pesquisador. Todos os participantes foram
informados sobre os objetivos da pesquisa, o caráter voluntário e garantia de
anonimato, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Quadro 1: Síntese da matriz de indicadores referentes à integração entre a
saúde e a educação, resultado do consenso entre os experts, Belo Horizonte,
2016.
DIMENSÃO
DE ANÁLISE

INDICADORES
Participação dos envolvidos na definição e avaliação das
diretrizes do programa e estratégias de ações do PSE
para o município.

GESTÃO

Participação dos envolvidos no planejamento, execução e
avaliação das atividades do PSE, em cada local.
Participação na definição do tema a ser trabalhado.
Presença e alimentação dos sistemas de monitoramento
dos dados gerados pelo PSE.
Presença de devolutiva dos resultados e para qual grupo.
Presença de acompanhamento dos encaminhamentos.
Presença de discussão das demandas dos profissionais.
Se as atividades do PSE não são estorvo às atividades
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pedagógicas e se incorporaram à rotina escolar,
considerando ainda a inclusão dos temas nos Projetos
Pedagógicos das escolas.
Avaliação, identificação e encaminhamento dos escolares
com necessidade de cuidado.

ATIVIDADES
DO PSE

Discussão das condições de saúde dos escolares para
definição de prioridades.

Atividades de prevenção e promoção de saúde realizada
e metodologias apropriadas.
Presença de estrutura adequada
Presença da participação dos estudantes e comunidade
nas decisões.
Presença de capacitação regular para os profissionais
FORMAÇÃO/
envolvidos com o PSE, com cronograma estabelecido,
CAPACITAÇÃO
carga horaria destinada a esta atividade.
O material resultante das transcrições foi analisado, a partir da leitura
sistemática e exaustiva (leitura de impregnação) inicial, feita por dois
pesquisadores, o que permitiu a organização dos assuntos para a
compreensão das estruturas de relevância apresentadas pelos participantes, e
construção das dimensões e suas categorias ou unidades de sentido
(MINAYO, 2012). Para auxiliar na análise qualitativa dos textos, devido ao
grande volume de informações, foi utilizado o programa computacional ATLAS.
TI 7.5.4® que possibilitou a organização das entrevistas por áreas, saúde e
educação, e das falas por meio de codes, de acordo com os indicadores
previamente identificados, o que permitiu aos pesquisadores identificar e
agrupar trechos representativos das falas (quotations) que correspondem às
unidades de sentido. Posteriormente foi feita a categorização com a construção
das families, reagrupando as unidades de sentido de acordo com as dimensões
de análise da matriz de indicadores. Após esse processo foi realizada a
exportação das citações (quotations) e códigos (codes) o que permitiu a análise
dos fragmentos expressivos selecionados e a relação estabelecida entre eles.
Para garantir o anonimato foram utilizadas siglas de acordo com a função
de cada participante: “A” - assistente do PSE, “E”- Educação (cantineira,
coordenação integrada e pedagógica, diretor e professor), “S”- Sáude
(cirurgião-dentista, enfermeiro, gerente da UBS, médico e técnico de saúde
bucal) e “G”- gerencia (referência técnica da educação, referência técnica da
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saúde, equipe volante). O nome e localização das UBS e EMEF foram omitidos
com a finalidade de evitar a identificação.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da

Prefeitura

Municipal

de

Belo

Horizonte

(COEP/PBH),

CAAE

–

39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das entrevistas os dados foram organizados em três temas préestabelecidos pela matriz de indicadores consensada: 1. Gestão (planejamento
de atividades, controle de encaminhamentos, devolutiva de resultados,
sistemas de monitoramento e avaliação); 2. Atividades do PSE (execução das
atividades, metodologias utilizadas, a participação social, as relações
profissionais e estrutura); 3. Capacitação profissional. Um quarto tema emergiu
da leitura do material, sendo nominado como Facilitadores e impeditivos da
integração (maior ou menor êxito para o alcance de um trabalho integrado).
Optou-se por organizar a análise levando em consideração os quatro temas
como pontos centrais, sendo discutidos os temas relacionados dentro de cada
uma delas.

1.Gestão
Na gestão de um programa intersetorial é necessário que os envolvidos
saiam das suas zonas de conforto profissional em prol da construção de uma
agenda operacional que satisfaça as necessidades de todos e inclua iniciativas
políticas, divisão de tarefas, recursos e ainda garanta papéis de liderança
(KRANZLER et al., 2013). O planejamento das ações deve ser integrado
possibilitando a identificação das diversas atividades que podem ser
desenvolvidas,

permitindo

a

participação

de

todos

e

atendendo

às

necessidades dos estudantes de acordo com suas faixas etárias (SILVA et al.,
2012).
O planejamento das atividades no PSEBH é dividido em ações de
assistência à saúde e ações de promoção da saúde e prevenção de agravos.
Observou-se que não existe integração no planejamento das atividades, mas o
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reconhecimento dessa necessidade. Ficou evidente a preocupação por parte
da gerência da UBS de que os profissionais da saúde deveriam participar
desse planejamento, mas a questão da disponibilidade para comparecer às
reuniões é colocada como entrave. Nas reuniões na UBS, consideradas de
planejamento, a gerência se encarrega de organizar e selecionar os
profissionais de acordo com a demanda apresentada. Nessa reunião, que
acontece semestralmente, os profissionais envolvidos realizam uma avaliação
das atividades desenvolvidas, e qualquer problema é tratado setorialmente,
com grande preocupação em manter os papéis de cada área.
“Eu acho que a reunião de planejamento dos próprios profissionais que ficam lá
na escola, com a volante e com os meus profissionais que deveriam trazer:
olha está apresentando esse tipo de demanda, os alunos precisam dessas
ações [...] o que vocês acham[...] construir isso junto. Aí fica tudo muito mais
simples” (S).
“O monitor me comunica e se houver necessidade de uma intervenção quem
faz é a referencia do PSE da GERASA, porque é a ponte da saúde. Então
assim, a gente não fica entrando nem tomando a frente do outro” (G).
O setor saúde tem pouca participação no planejamento, mas é ele quem
lidera as ações. Nunca planejam diretamente com as escolas, exceto no caso
de epidemias, especificamente a dengue.
O planejamento realizado por um único setor para ser aplicado junto aos
outros, não envolvendo trabalho prévio, é um problema. Isso acaba
configurando uma rede multissetorial, onde não há discussão horizontal a
respeito do que cada setor tem a contribuir, não havendo participação dos
diversos representantes no momento da construção e operacionalização das
ações, gerando ações fragmentadas e de pouco impacto (SILVA e
RODRIGUES, 2010, MORETTI et al., 2010, PINTO et al., 2012). Além disso,
agendas previamente definidas são dificultadores para a implementação de
ações intersetoriais, não permitindo estabelecer prioridades e sustentabilidade
(MAGALHÃES e BODSTEIN, 2009). A centralização das ações de parceria a
apenas um profissional, no caso o assistente do PSE, demonstra uma ausência
de trabalho em equipe (PENSO et al., 2013).
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A presença do assistente do PSE é fundamental para a execução das
ações, seja realizando atividades planejadas, seja coletando sugestões dos
professores ou repassando e cobrando demandas para a UBS. Sem este
profissional, as ações de promoção de saúde e prevenção de agravos ficam
prejudicadas ou mesmo inexistem. O assistente do PSE recebe os temas das
ações preconizadas pelo Programa, que são de caráter obrigatório, e as
levantadas pela escola pelos professores e outros profissionais.
“Vamos direto ao assistente do PSE, ou o professor chega para mim e diz, eu
vou lá no assistente para tratar sobre essa e essa demanda” (E).
“As ações [...] elas vem das diretrizes, vem da SMED e tem que ser aplicadas,
tem que ser feito. Mas a escola também pode criar suas ações, dependendo ali
da necessidade do momento, inclusive com a ajuda de professores, que é
essencial” (S).
Com relação às ações de assistência à saúde, a agenda dos
atendimentos realizados pela equipe volante de saúde, segundo uma
assistente do PSE, é organizada pela referência da educação na GERBES e
referência da saúde na GERASA. Com relação aos atendimentos de saúde
bucal, o assistente do PSE trata diretamente com a Equipe de Saúde Bucal
(ESB). A comunicação entre a equipe volante e o assistente do PSE é
realizada com o objetivo de confirmar ou não a agenda de atendimentos.
O controle dos encaminhamentos seja pela escola ou pela UBS parece
um entrave para os profissionais. Existe uma tentativa de buscar alternativas
para esse controle, mas tudo indica que ainda não funciona. Com exceção do
encaminhamento oftalmológico, que é realizado e executado pelo próprio
assistente do PSE, responsável pela triagem da acuidade visual dos
estudantes e por levar as crianças na consulta oftalmológica. O controle com
relação ao atendimento odontológico é realizado.
“A gente não dá essa devolutiva para a escola, porque a gente já manda para o
distrito. E com certeza o distrito da saúde com o da educação conversam entre
si lá” (S).
“Não existe essa devolutiva do posto para gente. A gente que chama a família
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e vai cobrando. Aí tem que ver se outro segmento da escola tem acesso a essa
informação” (E).
No caso da coordenação regional, tanto da saúde quanto da educação,
existe uma tentativa em conseguir essas informações, tanto por meio do
assistente do PSE quanto da UBS, mas esse controle dos encaminhamentos
ainda não se configurou como prática.
“É um desafio para gente do PSE essa questão dos retornos dos
encaminhamentos. O retorno que nós temos é o que o monitor passa para
gente. É o próprio estudante que diz para eles: eu estive lá no centro de saúde,
eu tomei a vacina” (G).
Os profissionais envolvidos têm que perceber as vantagens de
desenvolverem ações integradas com a finalidade de construção da
intersetorialidade,

sendo

a

comunicação

fundamental

para

vencer

a

fragmentação setorial. Não deve existir falta de consenso ou incertezas acerca
do papel de cada profissional envolvido no processo (SILVA e RODRIGUES,
2010). A falta de respostas aos encaminhamentos pode estar relacionada a
burocracia dos setores e a uma estruturação do aparato governamental que
trás formalização excessiva, sigilo e ocultação de informações (DIAS et al.,
2014). O trabalho intersetorial requer um esforço pessoal das diversas áreas na
busca de resultados integrados. Os envolvidos devem procurar adquirir
responsabilidade de compartilhamento, trabalho em rede e diálogo (GARAJAU,
2005). Dentro do próprio setor saúde existe pouca oportunidade de diálogo
entre os profissionais para os quais são realizados os encaminhamentos
(FERRO et al., 2014), dialogar com outro setor parece ser ainda mais difícil.
Ao analisar as falas sobre o compartilhamento dos resultados da
avaliação das condições de saúde dos estudantes no espaço escolar,
observou-se que a equipe volante não compartilha os resultados dessa
avaliação com a UBS e escola, para que haja um direcionamento das ações no
sentido das necessidades identificadas. Essa informação é entregue e
discutida somente a nível regional pelas coordenações regionais da saúde e da
educação, que compartilham essa informação em casos específicos, ou
quando há interesse de alguma parte. Com relação à saúde bucal, parece

168
existir, além do compartilhamento dos resultados com as coordenações
regionais, uma troca de informações entre os técnicos em saúde bucal e os
assistentes do PSE.
“Com os professores, o que eu vejo só quando é um caso bem pontual, o
aluno. Não da escola como um todo” (E).
“Agora eu não tenho o retorno da volante nem das monitoras (assistente). Para
nós não tem retorno não” (S).
Existe a confirmação da discussão dos resultados a nível regional, mas
uma incerteza com relação compartilhamento dos resultados com as escolas
pela GERBES, que afirma disponibilizar os dados de acordo com a demanda
da escola.
“Aqui nós fazemos entre nós, mas esse link assim não. A gente faz essa
reunião para discutir esses dados aqui na regional, junto com a educação. A
discussão é aqui a nível regional. Depois a coordenação regional da educação
deve passar para as escolas ou para os monitores” (G).
É fundamental se conhecer a complexidade da realidade sanitária para
que as ações não se tornem isoladas, descontextualizadas e sem capacidade
de produzir transformações das condições de saúde (DIAS et al., 2014). Os
profissionais da saúde devem recomendar temas para serem trabalhados e
incorporados ao projeto pedagógico da escola de forma transversal e
interdisciplinar de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
(PENSO et al., 2013), e devem apoiar o setor educação nas iniciativas de
promoção de saúde na escola (KRANZLER et al., 2013). A articulação entre a
saúde e a educação não podem ser dificultadas por questões operacionais, o
excesso de burocracia não pode ser tornar um fator que dificulta a autonomia
dos profissionais (PENSO et al., 2013). Os setores devem somar suas
contribuições e não delegar ou repassar a execução das ações de um setor
para o outro (SILVA e RODRIGUES, 2010). Será o conjunto de regras, normas,
valores e relações que irão definir o bom desenvolvimento do Programa
(MAGALHÃES e BODSTEIN, 2009). O corporativismo das pessoas e
organizações não contribui para uma visão de práticas embasadas na
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colaboração, reciprocidade e corresponsabilidade (DIAS et al., 2014).
As avaliações do PSEBH são realizadas nas reuniões semestrais entre as
UBS e as referências da saúde na GERASA e educação na GERBES, com a
presença dos assistentes do PSE. Os assistentes do PSE e as equipes
volantes de saúde se reúnem mensalmente com as respectivas referências
regionais, apresentando o que foi desenvolvido de ações de promoção da
saúde e prevenção de agravos, no caso dos assistentes, e as planilhas de
atendimento, no caso das equipes volantes. As UBS alimentam sistemas de
gestão que são enviados para as coordenações regionais da saúde. Além
disso, existe a avaliação do representante da SMED do GTI-M por meio da
análise dos sistemas de monitoramento oficiais como o e-SUS (recentemente
instalado) e o Sistema Integrado de Monitoramento Execução de Controle
(SIMEC), que possuem poucos campos, segundo os entrevistados, para inserir
as informações. Por esse motivo, o representante da SMED do GTI-M
desenvolveu a confecção de um portfólio anual.
“Quando vence esse semestre a gente torna a sentar para poder avaliar o que
foi feito, o que não foi feito, as dificuldades, e o que faremos para o novo
semestre” (S).
“A gente lança na planilha da prefeitura e no e-SUS, mas o e-SUS é bem
simples, não se lança muita coisa nele não” (G).
“[...] Mas o SIMEC não tem campo para colocar todas as informações. E fora
isso tem os portfólios que são feitos anualmente” (G).
A realização de avaliações é primordial para as tomadas de decisões,
desde o planejamento das ações, construção de agendas locais até para
entendimentos

das

dificuldades

encontradas

ao

longo

do

processo

(MAGALHÃES e BODSTEIN, 2009). É fundamental que os sistemas,
tecnologias e ferramentas de monitoramento e avaliação sejam desenvolvidos
para a construção de indicadores mensuráveis e potentes (GALLO e SETTI,
2014). Além disso, o investimento em tecnologias de informação e
comunicação através de sistemas de informação integrados facilitam a
integração entre os setores (FERRO et al., 2014).
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2. Atividades do PSE
A execução das atividades do PSE deve ser realizada pelas áreas da
educação e saúde, com o envolvimento de diferentes profissionais com o
objetivo de permitir a atenção integral à saúde do estudante (PENSO et al.,
2013). No PSEBH não há parceria entre os professores e os profissionais da
saúde para desenvolverem ações conjuntas, os professores apenas auxiliam a
manter os estudantes comportados dentro da sala de aula. O mesmo foi
observado no estudo de Sousa et al. (2017) onde a participação dos
professores era eventual e esporádica e quando existiam era com o mesmo
objetivo. Segundo os relatos alguns profissionais da saúde sentem-se
incomodados quando chegam à escola e, muitas vezes, não são reconhecidos
pelos profissionais da educação, mesmo tendo estado várias vezes presente
no local. Os profissionais da saúde também não se comunicam, principalmente,
a equipe volante de saúde, que não estabelece vínculo com as UBS. A relação
entre os profissionais das coordenações regionais da saúde e da educação
parecem bem consistentes, e cada uma delas possui relação próxima com as
equipes volantes e com os assistentes do PSE respectivamente.
O que se observa na literatura é que as ações de promoção da saúde
tendem a ser pontuais e as de prevenção de agravos direcionadas a epidemias
que assolam a sociedade, o que não condiz com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (FIGUEIREDO et al., 2010). Nas falas dos participantes todos os
pontos citados anteriormente foram confirmados, as práticas de promoção de
saúde são fracas, pouco consistentes, parecendo existir uma dificuldade da
UBS em realizá-las. Além disso, foi constatado uma priorização pelo serviço
assistencial, fato observado também no estudo de Sousa et al. (2017), onde o
foco estava voltado para as avaliações clínicas e que, segundo Cavalcanti e
Cordeiro (2015), pode interferir na concretização da intersetorialidade. As
decisões sobre a priorização das atividades, mesmo com autonomia política,
podem ser direcionadas por uma questão de lógicas de regulamentação e
repasses de recursos (LOTTA e FAVARETO, 2016).
“[...] E quando tem necessidades de epidemiologia, que é o caso da dengue,
que ficou muito urgente na nossa área aqui, que aconteceu bastante ação de
promoção da dengue com a gente”. (A).
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“O que existe é essa solicitação: vem falar aqui para mim sobre higiene, vem
falar sobre gravidez na adolescência, normalmente eu vou e faço uma palestra.
Então assim, é pontual, não é uma coisa sistematizada” (S).
“[...]temos um roteiro criado pela prefeitura que a gente faz uma avaliação de
saúde como se fosse uma triagem. É um programa, né! Você tem que bater
meta” (G).
“ [...]. porque a prioridade são os atendimentos” (G).
A participação dos estudantes nas ações de promoção da saúde e
prevenção de agravos não deve ser restrita, e as ações desenvolvidas devem
ser ampliadas para além de palestras. As ações devem contribuir para que os
estudantes sejam protagonistas de sua própria saúde (PENSO et al., 2013). A
utilização de metodologias ativas e não imposição de conhecimentos de forma
verticalizada é essencial para promover mudanças nos estudantes. As práticas
educativas devem favorecer a participação social e a intersetorialidade para
que possam conseguir sustentabilidade (CARNEIRO et al., 2012).
A integração irá acontecer quando os profissionais passarem a agir de
forma interdisciplinar, sem justapor campos de saberes, mas incorporando
resultados de diversas especialidades, com enriquecimento recíproco,
transformando

instrumentos

e

técnicas

metodológicas,

interagindo

e

convergindo para um objetivo específico (FERRO et al., 2014, DIAS et al.,
2014). As ações não podem ser pontuais e sem efetividade, devem ser
sistemáticas, corresponsabilizando setores, isso permitirá que não haja
acomodação e fragmentação das ações (DIAS et al., 2014). Segundo Harris e
Harris-Roxas (2010) a flexibilidade e a capacidade de responder às
necessidades dos parceiros é essencial para se trabalhar em conjunto; a
ênfase no diálogo; a interação entre os envolvidos; a definição de objetivos,
problemas e estratégias de ação promovem um envolvimento sustentável e
significativo.
As ações de promoção de saúde e prevenção de agravos devem estar
centradas em valores sociais e práticas escolares em cada contexto específico,
sendo relevantes e adequados às relações sociais existentes e aos
conhecimentos e experiências prévias dos estudantes (HIGA et al., 2015). A
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educação em saúde realizada, no PSEBH, parece ser pouco efetiva para
provocar mudanças de atitudes que levem a escolhas mais saudáveis de vida,
e com relação ao atendimento das necessidades de saúde dos estudantes.
“Muitas vezes o profissional não sabe falar a linguagem da educação. [...] Os
alunos não entendem a fala técnica, as vezes entende, mas com muita
dificuldade, tem que explicar novamente. Tinha que ser alguma coisa mais
simples” (A).
“Se eu te falar que não tem impacto nenhum, a gente vai estar jogando por
terra todo um trabalho que a gente faz. Mas é mínimo” (E).
A saúde levada para dentro do contexto familiar pode superar a
fragmentação das ações realizadas, o engajamento da comunidade é muito
importante, possibilitando maior entendimento da incidência de riscos
(KRANZLER et al., 2013, PENSO et al., 2013). A parceria com os pais e/ou
familiares é fundamental para que as ações tenham continuidade no ambiente
familiar, eles podem ajudar na identificação de comportamentos de risco e
ainda sugerir possíveis soluções (SOARES et al., 2016).
A firmação de alianças, com participação de setores não sanitários nos
processos e familiarização com diversos ambientes fortalece a construção de
redes de colaboração, facilitando a intersetorialidade (KRANZLER et al., 2013).
A população tem que ter participação ativa em projetos destinados à promoção
da saúde, e não apenas contribuir com opiniões (SILVA et al., 2012). Segundo
Spiegel et al.(2012) a organização e a participação comunitária é parte integral
para a produção de bons resultados de saúde.
Existe no PSEBH uma dificuldade com a mobilização da comunidade,
principalmente dos pais e/ou responsáveis pelos estudantes, mas uma
preocupação por parte dos envolvidos em atingir essa população. A demanda
da comunidade se limita a serviços assistenciais, visão médico-centrado, e
focada na lógica dos encaminhamentos.
Segundo Magalhães e Bodstein (2009) quando existe essa dificuldade é
necessário tentar se criar um grupo de pais ou moradores que sejam capazes
de trazer a lógica e a demanda da comunidade local. Afirmam ainda que a
formação de redes e o envolvimento da população são fundamentais para a
efetividade e sustentabilidade das ações nos contextos sociais. Entretanto,
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para que as redes intersetoriais se tornem sustentáveis é necessário uma
estrutura organizacional e uma orientação política de apoio, sendo fundamental
o fortalecimento da avaliação e do treinamento para a realização das atividades
(SPIEGEL et al., 2012).
A população deve ser um sujeito ativo e assumir um papel de decisão e
não ser somente o objeto da intervenção (DIAS et al., 2014). Ou seja, uma
gestão social, que dialoga e permite a participação social, onde a
intersetorialidade se torna uma ferramenta para o funcionamento deste formato
de gestão que se opõe ao modelo de gestão tradicional (GARAJAU, 2005).
“Então fizemos um trabalho, mas na hora de buscar a família, da família entrar
no programa, a gente não teve a participação dos familiares. Então o programa
ficou perdido. O nosso dificultador são os pais” (S).
“Percebo muito isso quando eles precisam de uns óculos, quando eles
precisam de um dentista de urgência, e se eles forem ao posto o atendimento é
protelado por muito tempo, e pelo PSE eles conseguem isso mais rápido.
Inclusive a família sabe disso” (E).
Ao analisar as entrevistas pode-se observar que, dentro da escola o
assistente do PSE é o elo de comunicação, é para ele que chega toda a
demanda dos profissionais da escola. É ele também que faz a ponte entre a
escola e a UBS. Poucos professores comunicam-se entre si estabelecendo
parcerias, e alguns relatam não ter apoio pedagógico para executar educação
em saúde.
“A gente trabalha independente. Eles não sabem do nosso e a gente não sabe
do deles.” (S).
“[...] A direção se a gente precisa de materialidade ela fornece, mas aquele
apoio pedagógico de acompanhar, de fazer um processo, isso aí a gente não
tem não. Tanto que é na raça” (E).
“E a gente começa a perceber agora que a distancia da equipe volante da
unidade é um ponto frágil. Então os profissionais muitas vezes vão fazer as
atividades [...] eles não vem objetividade. [...] vou lá faço a palestra e volto! Não
se envolvem. [...] para os profissionais da saúde ficou parecendo uma coisa
fora da saúde. [...]. Então não criou esse vinculo” (S).
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“Os técnicos que vão fazer as atuações, eles tem o contato do professor.
Geralmente a ajuda é de organizar, nesse sentido, não de executar a atividade
proposta não. [...] falta realmente uma aproximação, dos professores, de
envolvimento” (S).
“Então a gente tem uma relação muito boa. A gente se fala o tempo inteiro. O
pessoal aqui fala: você nem é da saúde mais você é da educação agora.” (G).
Os autores Kranzler et al. (2013) afirmam que para a intersetorialidade
acontecer é necessário haver contextos políticos propícios, estratégias de
comunicação, uma gestão orçamental, tomadas de decisões e uma clareza
com relação à importância dos impactos econômicos para cada setor. Ainda
segundo esses autores, a saúde precisa ser trabalhada juntamente com
setores que possuem suas próprias prioridades. Os documentos oficiais do
PSE determinam a articulação do trabalho com diversos setores (BRASIL,
2015), mas os procedimentos locais se deparam com aspectos burocráticos e
hierárquicos que interferem nas ações propostas.
A falta de vínculos entre as equipes que atuam no PSE inviabilizam a
intersetorialidade. Ouvir e entender a opinião de vários profissionais e setores
faz com que o trabalho gere mudanças no modelo assistencial (SILVA;
RODRIGUES, 2010). Segundo Cavalcanti e Cordeiro (2015) é necessário “um
envolvimento

orgânico”

dos

profissionais,

gerando

relações

de

corresponsabilidade e não de poder. Os vínculos entre os profissionais dos
diferentes setores, mesmo depois de consolidados, devem ser constantemente
reafirmados para a prática da intersetorialidade, pois são alvos frequentes de
negociação e enfrentamentos de problemas (FERRO et al., 2014). Segundo
Moretti et al. (2010) vínculos de corresponsabilidade, entre os setores
envolvidos, são responsáveis para que as ações intersetoriais se concretizem.
Para Aciole (2012) a discussão do papel social e coletivo dos envolvidos é
responsável pela produção da corresponsabilidade recíproca, e os profissionais
envolvidos não podem ser considerados apenas como força de trabalho.
Tanto os profissionais da saúde como os profissionais da educação
entrevistados fizeram críticas às estruturas disponibilizadas para as ações do
PSE. As críticas estão relacionadas a estruturas físicas, acessibilidade,
disponibilidade de computadores e rede eficiente de internet para o
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preenchimento dos sistemas de monitoramento. Junto com as reclamações,
alguns entrevistados afirmaram que já houve uma grande melhoria com relação
às condições iniciais. O estudo de PENSO et al. (2013) também apontou
questões relacionadas à estrutura inviabilizando uma maior articulação entre a
saúde e a educação.
“Temos dificuldade com tamanho de sala, que algumas são minúsculas onde a
técnica fica do lado de fora. [...] É o resto, a gente fica com o que sobrou
mesmo. A gente tem muito problema também com a informatização porque o
sistema cai na escola, o sistema é muito falho” (G)
“Aqui, eu gostaria de fazer isso, que era um projeto de ação bucal. Mas nós
não temos estrutura física para isso [...]” (A).
“É um pouco precário. Até tem um local para fazer a escovação, mas estava
estragado alguma torneiras, é um pouco difícil, mas dá para fazer. Não dá para
fazer tudo de uma vez, né, é complicado” (S)
3. Formação/Capacitação
A capacitação profissional e a educação permanente são fundamentais
para superar as dificuldades no desenvolvimento das ações, possibilitando aos
profissionais envolvidos identificarem sua capacidade de ação e necessidades
(CAVALCANTI e CORDEIRO, 2015), além de proporcionar maior familiaridade
e proximidade com o conceito e operacionalização da intersetorialidade
(BELLINI et al., 2014). Segundo as entrevistas, os únicos profissionais que
possuem encontros regulares de capacitação para desenvolver as ações do
PSEBH são os assistentes do PSE. Os profissionais da equipe volante de
saúde possuem capacitações esporádicas. Não houve relato de capacitação
para os profissionais da saúde na UBS e para os profissionais da educação
nas escolas. A capacitação de professores aparece somente para desenvolver
projetos específicos.
“Não existe. Existe a medida que aparece a demanda, como um projeto, por
exemplo. O monitor já é diferente. Ele já tem as capacitações estabelecidas. A
gente é sempre comunicado...tem reunião dia tal, sempre com capacitação.
Isso é necessário para eles” (E).
“Não é todo mundo que tem o perfil, e a gente não teve treinamento e eu não

176
tenho perna para treinar” (S).
“É uma coisa que eu já até conversei aqui, de ter mais capacitação mesmo.
Esse ano a gente fez uma sobre violência, mas foi só” (G).
A capacitação de professores e diretores podem transformar escolas em
ambientes de promoção de saúde (KRANZLER et al., 2013). A capacitação dos
profissionais da saúde também é fundamental para a realização de ações
coletivas, já que esses profissionais tendem a ter uma formação mais voltada
para os modelos de atendimento individualizado. A falta de preparação de
professores para abordar os temas relacionados à saúde justifica a dificuldade
de aborda-los de forma transversal em suas disciplinas (FIGUEIREDO et al.,
2010, PENSO et al., 2013). A capacitação desses profissionais e o envio de
material didático específico às escolas são essenciais para que essa temática
seja incorporada à grade curricular e possa alcançar todos os jovens em fase
escolar (HIGA et al., 2015). É importante que os profissionais sejam
qualificados

para

uma

prática

que

permita

refletir

sobre

as

ações

desenvolvidas, atuando de forma crítico-reflexiva. Uma legislação de incentivos
à formação continuada pode indicar maior sucesso ao desenvolvimento da
intersetorialidade (SILVA et al., 2012).

4. Facilitadores e impeditivos da integração
A preocupação e o reconhecimento, por parte dos profissionais, da
relevância do Programa é um fator facilitador. O estudo de Soares et al. (2016)
apresentou resultados semelhantes, com profissionais atribuindo valor ao
Programa, o considerando uma boa estratégia para atingir e acompanhar as
crianças desde o ensino infantil até o fundamental, mas com preocupação de
que o contexto atual de trabalho não permita sua sustentabilidade.
“Eu acho importantíssimo o programa, ele tinha que ser uma prioridade e
deveria garantir que a educação trabalhasse com a saúde certinho, o ano
inteiro” (S).
“Então é um programa que tem que continuar e existir, e ele pode ser muito
bom, mas tem que ter as pessoas adequadas para isso. Não dá para fazer só
para falar que tem” (E).
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Os profissionais da saúde e da educação precisam se apropriar das
diretrizes do Programa para que ações conjuntas possam ser incorporadas ao
cotidiano dos envolvidos (PENSO et al., 2013). Segundo as entrevistas, podese observar falta de conhecimento com relação às diretrizes do PSE, se
restringindo a relatos sobre ser a integração entre a saúde e a educação,
sugerindo um conhecimento limitado sobre a política. Segundo Soares et al.
(2016) o conhecimento da política interministerial e a compreensão de sua
abrangência é fundamental para o entendimento da nova proposta de trabalho.
“Conheço as diretrizes gerais do programa sim. Sei que é a integração da
saúde e da escola aproveitando o ambiente escolar” (S).
“Conheço o PSE, mas não sei ao certo. Sei que está associado a secretaria de
educação junto com a secretaria da saúde. Me parece que é uma ação
conjunta dos dois” (E).
O perfil do assistente do PSE aparece muito como condição chave para o
sucesso das ações, sustentabilidade e integração entre os envolvidos. A
capacidade de facilitar, entender e apoiar a intersetorialidade aparece
vinculada a um profissional com formação na área da saúde. No estudo de
Moretti et al. (2010) os autores trazem a importância do protagonismo e
compromisso do setor saúde na articulação intersetorial e aponta o perfil do
profissional como fator importante para o desenvolvimento das ações. Segundo
os autores Silva e Rodrigues (2010) um dos princípios da saúde é a
integralidade do cuidado e, talvez por isso, os profissionais envolvidos nessa
área tenham maior poder de construir e estimular a intersetorialidade. Além
disso, a seleção dos profissionais para atuar na Atenção Básica (AB) deve
priorizar indivíduos que tem um perfil condizente com os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) e objetivos da Estratégia de Saúde da Família (EFS), ou
seja, princípios de cidadania e compromisso social.
“As ações que aconteceram, que tiveram uma abrangência muito grande, um
envolvimento da comunidade escolar foi quando tínhamos um profissional da
área de saúde. Sabia o que estava fazendo. Foram dois ou três anos que o
PSE nadou de braçada aqui na escola” (E).
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“O perfil do monitor...quando ele é mais acessível, quando ele consegue fazer
uma ligação com os profissionais é interessante você ver isso...” (S).
As ações educativas realizadas em ambiente escolar são consideradas
fundamentais para a promoção da saúde (BEZERRA et al., 2014). A educação
em saúde com os estudantes dentro da escola aparece, nas entrevistas, como
fator facilitador para o sucesso e sustentabilidade das ações. O estímulo à
inserção dos temas de promoção da saúde e prevenção de agravos no Projeto
Pedagógico da escola é essencial para que isso aconteça (FERREIRA et al.,
2014), mas é importante, também, que os responsáveis desenvolvam uma
corresponsabilidade por essas práticas (BEZERRA et al., 2014), para que elas
não atendam de forma parcial e incipiente os objetivos do Programa.
“Acho que ajudaria se as discussões já começassem lá, a criança viria com
uma outra bagagem, a sensibilização das crianças e adolescentes para
estarem vindo à unidade, acho que é algo que pode ser trabalhado lá, não é
algo que deva ser trabalhado só por nós. Acho que fica em cima da saúde, pois
ou a gente faz ou não é dito” (S).
A sobrecarga de trabalho é um grande problema encontrado tanto pelos
profissionais da saúde quanto da educação para a consolidação de parcerias.
O estudo de Penso et al. (2013) trouxe esse mesmo indicador como prejudicial
à relação entre o PSE e a escola, e os autores Soares et al. (2016) como um
dificultador para a execução das ações do programa. A falta de tempo para
reuniões, discussões e planejamento de ações, também são apontados no
estudo de Ferro et al. (2014), como empecilho para a implantação de um
trabalho interdisciplinar e intersetorial, onde geralmente as conversas são
realizadas em corredores ou em momentos informais.
“A chuva de demanda que a saúde ganha sem repor profissionais, então você
tem que dar conta cada vez mais de programas políticos e não tem ninguém
para dividir” (S).
“Um dos graves problemas da educação é que nós não temos tempo
necessário para o planejamento. As conversas entre nós são no corredor, na
porta da sala, no recreio, pelo caminho” (E).
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Além disso, a dificuldade de atendimento especializado e a área de
abrangência foram considerados problemas e dificultadores apontados com
relação a execução das atividades, e a proximidade da UBS com a escola
aparece como facilitador.
“Se for uma questão cognitiva, de dificuldade de aprendizado na escola, existe
um documento oficial, um instrumento para averiguar [...] que é gigante [...] a
escola não gosta de preencher. Esse documento é enviado para a regional e
aqui tem uma equipe que avalia o documento, a criança e faz o
encaminhamento necessário.” (G)
“Porque a maior parte dos meninos que estudam aqui, não mora aqui. Então
90% dos meninos que eu achei que tem código de cárie não pertencem ao
centro de saúde. Então a gente não tem muito controle, eu sei os da gente.” (S)
“Nós temos uma unidade de saúde muito boa, ainda mais que é bem próximo a
escola. Isso facilita muito.” (E)
Os benefícios do PSE devem superar os obstáculos (KRANZLER et al.
2013), a questão da atuação vinculada somente à área de abrangência é um
obstáculo que dificulta a autonomia dos profissionais, essa questão burocrática
dificulta a viabilização de parcerias (PENSO et al., 2013). A proximidade entre
a escola e a UBS parece ajudar a construir uma parceria mais sólida (SILVA e
RODRIGUES, 2010). No estudo de Sousa et al. (2017) o fato dos estudantes
residirem em outros territórios é dificultador no acompanhamento devido à falta
de comunicação entre as diferentes equipes de saúde da família. Além disso, a
proximidade física da UBS com a escola e a predisposição dos profissionais
em consolidar o PSE são facilitadores e geradores de uma maior efetividade do
Programa.
As soluções são possíveis quando existe integração entre os setores para
a prestação conjunta de diversos serviços e monitoramento conjunto das ações
relacionadas aos estudantes (LOTTA e FAVARETO, 2016). Reuniões
reservadas a uma categoria profissional com determinados setores e uma rede
de suporte frágil, com falta de serviços especializados de referência, dificultam
essa integração (FERRO et al., 2014). Os autores Soares et al. (2016) também
encontraram dificuldades relacionadas a continuação das atividades do PSE
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quando em casos de encaminhamentos para serviços especializados.
A saúde pública continua a enfrentar o desafio de estabelecer a
cooperação entre diferentes setores da sociedade, ultrapassando os limites do
setor saúde para promover ações efetivas e sistematizadas para a melhoria da
saúde da população. Uma das principais razões para o fracasso das iniciativas
intersetoriais é a dificuldade do setor saúde em atender as agendas de outros
setores, mas ao definir a saúde de forma ampla, o envolvimento de outros
setores fica mais fácil, porque permite um senso de propriedade compartilhada
de processos e produtos. O tempo de interação e a criação de relacionamentos
entre os envolvidos parecem promover uma integração sustentável e
significativa (LAWLESS et al., 2012).
Os autores Campos et al. (2004) trazem o diálogo, o vínculo de
corresponsabilidade e o vínculo de cogestão para a melhoria de um objetivo
social comum, como condições para a intersetorialidade, vinculado ao
compromisso ético com o cuidar da saúde de sujeitos e coletividade e com
engajamento por condições dignas de vida e exercício da cidadania.
A

construção

de

um

consenso

ético-político

entre

gestores

e

trabalhadores que inclua a discussão do modelo assistencial, do processo de
trabalho, da gestão e sua organização, além da elaboração de instrumentos,
desencadeamento e avaliação dos processos permite boas relações internas
de trabalho na produção do cuidado e mudanças nos resultados obtidos
(ACIOLE, 2012).
O autor Garajau (2005) cita três dimensões para o sucesso do trabalho
intersetorial: 1. o conhecimento da rede no território e o diagnóstico dos
envolvidos para a solução dos problemas; 2. a articulação com os envolvidos,
os suportes técnicos, e o compartilhamento de objetivos e soluções; 3. as
decisões coletivas envolvendo estratégias de ação, planejamento comum e
implicações dos envolvidos.
Para Wimmer e Figueiredo (2006) os atores envolvidos em ações
intersetoriais devem ter o compromisso com a melhoria da qualidade de vida
da comunidade por meio de atitudes como “amor, escuta, afetividade, respeito,
humildade, alegria, gosto pela vida, abertura para o novo, disponibilidade à
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mudança, esperança, abertura à justiça”, além da capacidade científica,
domínio técnico e ação política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o desenvolvimento das ações do PSE é fundamental que a
intersetorialidade ocorra, e os profissionais entrevistados pareceram entender
essa importância, mas ainda falta espaço para o planejamento de ações
integradas

tanto

pela

saúde

quanto

pela

educação.

Algumas

falas

apresentaram uma compreensão da intersetorialidade enquanto prática, mas
sem conseguir, ainda, transformá-las em ações colaborativas. As práticas
percebidas foram mais multissetoriais que intersetoriais, ou seja, sem a soma
de esforços e sem coparticipação efetiva, onde a maioria das ações e serviços
prestados foi planejada por um único setor e aplicado junto aos outros, com
baixo ou nenhum vínculo entre as equipes.
Segundo Dias et al. (2014) não é fácil desenvolver um trabalho
intersetorial. A construção desse tipo de articulação não é espontânea e requer
uma construção coletiva e organizada, respeitando as diversidades e
particularidades de cada envolvido, sendo uma maneira nova de trabalhar.
A pesar de existir um esforço para o estabelecimento de rotinas que
permitam a integração entre os setores, a forma fragmentada de perceber os
problemas dos estudantes dificulta essa integração. As experiências com
relação a iniciativas de construção de parcerias intersetoriais são muitas vezes
pontuais, sem um planejamento sistemático e não fazem parte do cotidiano dos
envolvidos.
Nossos

achados

sugerem

integração

maior

a

nível

regional,

principalmente entre as gerências regionais da saúde e da educação, mas
também entre elas e as equipes volantes de saúde e assistentes do PSE
respectivamente.
As entrevistas demonstraram a necessidade da capacitação dos
membros de diversos setores para trabalharem em conjunto e com ferramentas
práticas, úteis e efetivas para o cumprimento dos objetivos do Programa.
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Houve predominância da representação da Secretaria Municipal de
Educação (SMED) dentro do GTI-M nas articulações para o planejamento,
execução e avaliação das ações do PSEBH.
O perfil e o compromisso dos profissionais envolvidos apareceram como
fator importante no processo de construção da integração entre os setores,
segundo as entrevistas realizadas. O estudo de Dias et al. (2014) trás que a
visão do coletivo, o sentimento de reponsabilização pelo território e a
capacidade do diálogo são grandes facilitadores, e os autores Moretti et al.
(2010) acrescentam, que o sucesso está, também, em políticas que facilitem
essa articulação. A intersetorialidade não pode ser simplesmente uma
obrigação, uma exigência da política pública ou uma moda para que todos
usem, tem que haver a capacitação de profissionais para exercê-la, superando
a burocracia e a fragmentação que existem dentro dos próprios órgãos que
formulam as políticas (SILVA et al., 2014).
Algumas questões como a sobrecarga de trabalho e o distanciamento
dos pais e/ou responsáveis foram apontadas como dificultadores da
concretização do PSE na prática, contribuindo para ações pontuais, pouco
impactantes e sem sustentabilidade.
Embora as UBS e as escolas tenham sido incluídas por apresentarem
cenários diferentes de desenvolvimento das atividades do PSE, no presente
estudo não foram identificadas diferenças na forma como os profissionais se
relacionavam.
Como contribuições para a melhoria da integração entre os setores no
PSEBH os autores desse estudo sugerem: o desenvolvimento de mecanismos
que permitam melhor acompanhamento dos encaminhamentos realizados nas
escolas; encontros entre representantes da saúde e da educação, nos
diferentes níveis de atuação, para o planejamento e avaliação conjunta das
ações; o compartilhamento de informações e a devolutiva dos resultados das
ações realizadas para todos os envolvidos; a capacitação periódica dos
profissionais envolvidos; a inclusão dos temas de saúde como temas
transversais no Projeto Pedagógico das escolas; a formação de vínculo,
envolvimento e corresponsabilização entre os profissionais e setores
envolvidos; a adequação das estruturas, viabilizando as ações, e dos sistemas

183
de monitoramento, para obtenção de indicadores representativos; o estímulo
ao envolvimento dos estudantes e comunidade nas decisões; a redução de
burocracias e diversidades de funcionamento nas diversas instâncias em que o
PSE está presente; e a realização de parcerias com a sociedade civil e
universidades. Além disso, é fundamental que os envolvidos pensem a saúde
com o objetivo de promovê-la e não de aumentar o acesso aos serviços de
saúde.
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PERCEPÇÃO DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UM ESTUDO
DE CASO EM BELO HORIZONTE.

PERCEPTION OF THE ELEMENTAERY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE
SCHOOL HEALTH PROGRAM: A CASE STUDY IN BELO HORIZONTE.

Oliveira, F.P.S.L.; Vargas, A.M.D.; Hartz, Z.M.A; Dias, S.F.; Ferreira, E.F.

RESUMO
O Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial, sendo resultado da
parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com a
finalidade de ampliar as ações de saúde aos alunos da rede pública com vistas
à formação integral dos estudantes da Educação Básica.

Este estudo

qualitativo foi realizado em 2016, com o objetivo de investigar a percepção que
os escolares possuem em relação às atividades desenvolvidas pelo Programa
Saúde na Escola. A coleta de dados foi realizada com escolares de onze a
quatorze anos e como instrumento de coleta foi utilizado narrativa escrita. A
partir da análise das narrativas escritas foram identificados três temas:
Facilidade de atendimento e cuidado; Aprendizagem e cuidado; e Bondade,
gratuidade ou direito? Os escolares perceberam as atividades assistenciais
desenvolvidas pelo programa, mas o mesmo não ocorreu com as atividades
preventivas e de promoção de saúde. O programa é percebido como ajuda e
favor, sujeito a gratidão. Os escolares se mostraram passivos e receptivos
sem, no entanto, o protagonismo necessário à produção da própria saúde. A
corresponsabilização parece ser uma semente ainda germinando.
Palavras-chave: Saúde Escolar; Percepção; Pesquisa Qualitativa.
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ABSTRACT
The School Health Program is an intersectoral policy and results from
partnership between the Ministry of Health and the Ministry of Educationin in
order to expand health public actions school students. This qualitative study
was carried out in 2016 and had the objective of evaluating the students'
perception about the School Health Program in Belo Horizonte, Brazil. The data
collection was carried out with schoolchildren from eleven to fourteen years old
and as instrument of data collection was used written narrative.

From the

analysis of written narratives, three themes were identified: Ease of care and
care; Learning and care; and Kindness, gratuity and help?. The schoolchildren
perceived the assistance activities developed by the program, but the same did
not occur with preventive and health promotion activities. The program is
perceived as help and favor, subject to gratitude. The schoolchildren were
passive and receptive without, however, the protagonism necessary to the
production of their own health. Co-responsibility seems to be a seed still
germinating.
Keywords: School Health Services; Perception; Qualitative Research.

INTRODUÇÃO
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial brasileira
que envolve as áreas de saúde e educação. Foi instituído em 2007 e resulta da
parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Tem como
objetivo melhorar a saúde dos escolares da rede pública de ensino, com ações
de prevenção, promoção e atenção à saúde 1.
As escolas participantes do PSE devem incluir no projeto político
pedagógico escolar os temas das atividades em saúde desenvolvidas. Essas
temáticas devem ser debatidas em sala de aula pelos professores,
assessorados pelos profissionais de saúde, com agendas programadas para
esse fim 2.
O Programa Saúde na Escola em Belo Horizonte (PSEBH) teve seu início
em 2008 e a partir de 2010 todas as escolas de ensino fundamental diurno
foram incluídas, iniciando-se então, a expansão para as Unidades Municipais
de Educação Infantil - UMEI 3.
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A literatura traz a importância da promoção da saúde no ambiente
escolar, sendo a escola um local onde se formam cidadãos críticos,
estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das
condições de saúde e qualidade de vida e a construção de atitudes mais
saudáveis 4. A educação em saúde presente no currículo escolar tem como
objetivo melhorar conhecimentos e habilidades, que permitam a opção por
comportamentos saudáveis, mas muitas vezes, não alcançam os resultados
esperados. Por isso, a participação das escolas em programas específicos de
saúde para os escolares pode garantir uma abordagem mais ampla com
relação à saúde 5.
Sendo o escolar, o sujeito destes programas, considera-se adequado que
ele participe das avaliações empreendidas. Áreas que se dedicam ao estudo
do bem-estar infantil ou mesmo das pesquisas sociais descreveram a
preocupação em se ouvir as crianças. Segundo Komulainen

6

mesmo com as

recomendações éticas e legais existentes, as crianças ainda não são levadas
em consideração nos processos de avaliação e tomada de decisão mesmo se
a ação afeta diretamente suas vidas. Existe a preocupação com relação à
disposição dos profissionais em ouvir as crianças e como essa escuta seria
realizada, considerando as competências, idade, maturidade e credibilidade
das declarações dessa população. Uma das questões colocadas se refere à
preocupação em avaliar, se a “voz” da criança poderia ter credibilidade e em
que idade isso seria possível.
Os autores Bubadué et al.

7

abordam a questão da individualização dos

cuidados em saúde com a participação da criança/adolescente na tomada de
decisão e citam que no Brasil não há autonomia plena antes dos dezoito anos
de idade, mesmo em temas onde se poderia contribuir para uma melhora no
cuidado em saúde. Segundo os autores, como direito de cidadania, deveria
existir uma mobilização em se pensar a voz dessa população no processo de
tomada de decisão, principalmente em países com sistemas universais de
saúde onde o acesso aos serviços possui ampla extensão de cobertura.
Neste contexto, surge a indagação: qual tem sido a participação dos
escolares, como atores, no PSEBH? Optou-se por procurar a resposta a esta
questão por meio da avaliação da percepção dos escolares sobre o PSE,
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entendendo-a como o modo como os indivíduos interpretam a realidade social,
ou seja, o significado elaborado a partir dos sentidos, sensações e relações
estabelecidas 8.
Este estudo teve como objetivo investigar a percepção de escolares em
relação às atividades desenvolvidas pelo PSEBH nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental.

MÉTODO
Estudo qualitativo desenvolvido a partir de estratégia narrativa.
Para a realização do estudo foram selecionadas duas Escolas Municipais
de Ensino Fundamental (EMEF), tendo como critérios de inclusão: estar
inserida no PSE, apresentar cenários diferentes de desenvolvimento das
atividades do PSE e possuir a concordância das direções e da Gerência
Regional de Educação (GERBES).
Para caracterizar as escolas da amostra foram utilizados os dados dos
portfólios onde são anotadas todas as ações de promoção da saúde e
prevenção de agravos desenvolvidas, em cada escola, além do consolidado
anual da Coordenação Municipal do PSE da Secretaria Municipal de Educação
(SMED), ambos relacionados ao ano de 2015.
A coleta de dados incluiu escolares de onze a quatorze anos de idade,
adolescentes

9

, tendo narrativas escritas (redações) como instrumento.

Segundo Kishimoto et al.

10

a linguagem escrita permite a expressão de

significados, representando integradamente a visão do mundo sobretudo de
crianças e adolescentes. É uma forma de investigar o ser humano porque traz
parte de suas experiências, constituindo um referencial daquilo que o indivíduo
se apropriou durante sua história de vida

11

.

Foram selecionadas, intencionalmente, duas salas de aula em cada
escola, totalizando quatro salas. Todos os escolares receberam os Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os responsáveis, além do
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Todos os participantes
foram informados sobre os objetivos da pesquisa, caráter voluntário e garantia
de anonimato, na presença do professor.
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A pesar de todos os escolares participarem em sala de aula, das
atividades propostas para cada grupo, somente foram incluídos no estudo as
narrativas escritas daqueles em que houve a devolutiva do TCLE, assinado
pelo responsável e a devolutiva do TALE, assinado pelo próprio estudante,
totalizando para análise 44 narrativas escritas.
A coleta de dados ocorreu dentro da sala, durante um horário normal de
aula (50 minutos), tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. Todo o
material, necessário para as atividades, foi entregue pelo pesquisador e incluiu:
folha A4 branca, lápis preto, borracha, caneta e régua. Os escolares poderiam
solicitar quantas folhas fossem necessárias e poderiam utilizar, caso
desejassem, sua própria caneta ou lápis preto. A coleta de dados seguiu o
roteiro apresentado no Quadro 1, onde as instruções poderiam ser
reformuladas de acordo com o grau de dependência em relação ao
esclarecimento do assunto e foi realizada nos meses de maio e junho de 2016.
A análise dos dados baseou-se teoricamente na fenomenologia social de
Schütz, segundo discussão realizada por Jesus et al.

12

. Entende-se que a

partir do mundo cotidiano, cenário de vida do indivíduo ou realidade, as
relações sociais estabelecidas possibilitam a intersubjetividade constituindo-se
em base da significação dada ao mundo. Em outras palavras, a estrutura da
realidade ou mundo cotidiano permite a construção social dos sujeitos. Embora
exista a realidade sociocultural, na vida individual a experiencia de cada sujeito
vai definir as expressões individuais. Este acervo individual sofre influência
inicialmente da família, depois dos educadores e do grupo social. Segundo os
autores, Schütz considera a ação humana como intencional e projetada pelo
sujeito. Transformar-se-á em conduta dependendo da vivencia de cada um e
do conhecimento acumulado até então, e poderá ser refletida e modificada. A
compreensão de um fenômeno social se dará por meio da objetivação do
subjetivo, exigindo por isto do pesquisador, certo distanciamento do fenômeno.
A partir desta objetivação do sentido, o pesquisador poderá agrupar as
informações observadas o que é denominado de tipificação. Desta maneira o
subjetivo sentido pode ser mostrado pelo objetivo construído.
Na análise foi utilizado o método da Análise de Conteúdo Temática, onde
todo o material foi examinado e lido sistematicamente e exaustivamente, por

193
dois pesquisadores, permitindo uma organização de assuntos para a
compreensão das estruturas de relevância, e construção de dimensões e
unidades de sentido

13

, na tentativa de identificar fatos que persistem em

relação à variedade de fatos que aparecem nos dados. Para organizar e
sistematizar os dados foi utilizado o programa computacional ATLAS. TI 7.5.4 ®
que possibilitou a organização por escola, além da organização das narrativas
escritas, por meio de codes, o que permitiu aos pesquisadores identificar e
agrupar trechos representativos escritos e proceder a tipificação.
Para garantir o anonimato foi utilizada a sigla “E” relacionada à escola,
seguido de numeração e identificação do local a que pertenciam (EMEF 1 e
EMEF 2). O nome e localização das EMEF foram omitidos com a finalidade de
evitar a identificação.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da

Prefeitura

Municipal

de

Belo

Horizonte

(COEP/PBH),

CAAE

–

39270114.9.0000.5149, em 23 de dezembro de 2014.

Quadro 1: Roteiro orientador para a realização da atividade em sala de aula,
nas duas EMEF em Belo Horizonte, 2016.
Introdução antes das instruções verbais
“Aqui nessa escola tem um programa que se chama Programa Saúde na Escola.
O apelido desse programa é PSE. Esse programa desenvolve atividades aqui na
escola. Quem conhece o PSE? Quem já participou de alguma coisa?”
Instrução verbal para escolares
“Agora eu quero que vocês façam uma redação, escrevam um texto, dizendo o
que pensam sobre o PSE aqui na escola. Não se esqueçam de escrever seu
nome, idade e turma atrás da folha!”
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Implantado em toda a Rede Municipal de Ensino Fundamental, o PSEBH
desenvolve atividades de avaliação de saúde, prevenção de agravos e
promoção de saúde, que são pactuadas nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, para crianças e adolescentes.
Considerando todos os escolares matriculados na rede municipal, nas
dimensões acuidade visual, saúde bucal e situação vacinal observou-se a
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cobertura de pouco mais de 50% e, para as medidas antropométricas, cerca de
80%.
Cerca de 80% das escolas desenvolveram atividades de prevenção de
agravos, com destaque para a vacinação do HPV e combate à dengue. Ações
de promoção de saúde foram desenvolvidas em menos de 50% das escolas,
exceção feita às atividades de segurança alimentar e alimentação saudável
que atingiram quase 90% das escolas.
Nas duas escolas do estudo, 61,6% dos alunos matriculados foram
atendidos pelo PSEBH. Entre os escolares incluídos (11-14 anos) observou-se
média de 11,68 (± 0,85) anos de idade e este grupo correspondeu a 36,7% dos
alunos matriculados.
A partir da análise das narrativas escritas foram identificados três temas:
Facilidade de atendimento e cuidado; Aprendizagem e cuidado; e Bondade,
gratuidade ou direito?

Facilidade de atendimento e cuidado
As narrativas trouxeram a facilidade com relação ao acesso aos serviços
de saúde. Para Andrade e Minayo

14

o conceito de acessibilidade deve

considerar vários pontos de vista de caráter social e político, sendo um
conceito complexo e relacionado com as condições de vida, com a educação,
com os gastos com saúde, hábitos culturais e, ainda, com a adequação e a
qualidade da oferta de serviços.
O acesso facilitado foi muito narrado pelos escolares. O fato do
profissional ir à escola foi bem recebido por eles, sobretudo quando o desfecho
era a solução do problema, mesmo sem a interação desejada nas práticas de
saúde. Mas as narrativas deixam transparecer o reconhecimento do cuidado, o
acolhimento, a preocupação do outro como cada um deles

15

.

“[...] o programa me ajudou com o meu problema de vista [...] além do oculista
o programa também há vários outros recursos como o dentista[...]” (E9-EMEF
1)
“[...]sempre vem uma mulher que passa de sala em sala vendo se tem cáries
nos dentes e se eles virem cáries nos seus dentes eles irão encaminhar você
para um posto de saúde [...]” (E27-EMEF 2)

195
“[...]também examina a garganta, peso e altura entre outras coisas[...]” (E13EMEF 1)
“Todos os anos eles dão um bilhete para as meninas de 9 a 12 anos com
encaminhamento para tomar vacina no posto do lado da escola. Essa vacina
se refere a vacina HPV[...]” (E15-EMEF 2)
“Na minha escola tem um funcionário do PSE. Ele cuida dos alunos vistoriando
a escovação [...] ensina fazer o mesmo em casa [...]” (E8- EMEF 2)
“[...] ajudam a prevenir doenças como obesidade, gripe, e auxilia vários
projetos como Zika zero, todos contra dengue [...]” (E13-EMEF 1)
“[...] ajudou muito meu irmão no ano passado [...] descobriu que meu irmão
estava com dificuldade para enxergar [...]” (E48- EMEF 2)
Percebeu-se uma grande presença de ações de assistência à saúde, nas
narrativas, levando a pensar que existe uma priorização pelos serviços
assistenciais com foco nas avaliações clínicas. Os estudos de Sousa et al.
Lotta e Favareto

17

16

e

levantaram esta questão, relacionando-a principalmente, a

repasses de recursos.
Por outro lado, não se pode desconsiderar o significado do atendimento
para a população, que tem como crença que a qualidade da saúde e igual a
qualidade do atendimento profissional.
Alguns escolares narraram ações de promoção da saúde e prevenção de
agravos, mas as ações relacionadas ao combate do uso de álcool, tabaco e
outras drogas, bem como ações de educação para a saúde sexual, saúde
reprodutiva e prevenção das DST/AIDS, não apareceram nestas narrativas,
sendo que, nessa faixa etária, esses assuntos deveriam ser abordados nas
escolas 2. Somente a vacinação do HPV apareceu nas narrativas, sendo
reconhecida como preventiva para o câncer de colo de útero.
De fato, esta foi a única atividade desenvolvida em cerca de 80% das
escolas. As outras foram muito pouco abordadas. Diante disso, parece haver
dificuldade, por parte dos profissionais envolvidos, na realização de atividades
com determinados temas, o que se pode aferir pela procura pelos profissionais
da universidade quando o trabalho determinado é falar de educação sexual,
drogas e outros.
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Algumas questões podem justificar este achado: 1. Desenvolvimento de
ações pontuais

18

sem a participação dos escolares

19

e com a utilização de

práticas educativas ultrapassadas, sem a integração entre os profissionais, não
favorecendo a autonomia e não permitindo uma construção conjunta do
conhecimento

20

; 2. Falta de capacitação e educação permanente dos

profissionais para superar as dificuldades e identificar capacidades de ações

21

;

3. Questões relacionadas à abordagem destes temas na adolescência dentro
da própria família 22. Estes são entraves que deverão ser enfrentados.

Aprendizagem e cuidado
Em apenas uma das escolas foi observada a narrativa relacionada ao
aprendizado e cuidado adquirido pelos escolares.
“Na cantina colocam placas ou folhetos evitando o desperdício dos alimentos
[...]” (E27-EMEF 2)
“[...]Mas o PSE não faz só os exames... ele ensina várias coisas sobre saúde e
as doenças que estamos tendo perigo de pegar no momento[...]” (E25-EMEF 2)
“[...] eu aprendi várias coisas; eu aprendi a ser mais saudável, agora eu
caminho toda terça-feira e eu espero que sempre continue. E eu aprendi a
combater a dengue, zica e chicungunha[...] (E39-EMEF 2)
“[...] eles viram se eu tinha cárie, mas ainda bem que não, porque eu escovei
muito bem e continuo, aprendi que ninguém deve parar de escovar os dentes
se parar de escovar você fica com cárie [...]” (E40- EMEF 2)
[...] assim tomamos melhores cuidados na escovação dos dentes e cuidados
pessoais.” (E8- EMEF 2)
A questão da proximidade física entre a escola e a UBS é apontada na
literatura como um facilitador e um gerador de maior efetividade das atividades
relacionadas à saúde desenvolvidas na escola

16

. A proximidade física pode ser

a justificativa da presença destas narrativas nesta escola, com melhor
integração entre os profissionais para o desenvolvimento das atividades e
consequentemente melhores resultados. Os autores Lotta e Favareto

17

afirmam que a integração entre setores proporciona visualizar soluções
capazes de superar os obstáculos relacionados à efetividade e sustentabilidade
das ações.
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Para que as ações promovam impactos, a intersetorialidade é parte
fundamental articulando saberes e experiências, planejando e intervindo de
forma efetiva nos problemas e numa das escolas esta integração é facilitada
geograficamente.

A

intersetorialidade

constrói

novas

linguagens,

conhecimentos e conceitos que são capazes de provocar mudanças na
sociedade 23.
Os autores Faial et al.

24

complementam ainda que o ambiente escolar é

promissor para a multiplicação das ações de promoção da saúde à juventude.
As práticas educativas devem promover a participação ativa dos escolares,
membros da escola e da comunidade com o objetivo de garantir hábitos e
comportamentos saudáveis, sendo as ações intersetoriais responsáveis pela
assistência ampla e completa, de modo interdisciplinar e com o envolvimento
de todos.
Para Koll

25

, além disso, a escola deve conhecer o nível de

desenvolvimento dos seus alunos para direcionar o ensino de acordo com os
estágios de desenvolvimento para o alcance de etapas intelectuais ainda não
alcançadas. Ou seja, devem ser adequados à faixa etária e ao nível de
conhecimentos e habilidades. Segundo Higa et al.

26

as ações educativas

devem ser integradas ao conhecimento e experiência do escolar para que haja
o desenvolvimento de uma identidade. Dependendo de como as ações
educativas são realizadas, podem apenas transmitir informações sem
proporcionar qualquer mudança de comportamento 27.
Todas estas informações reforçam a importância da possível integração
dos profissionais envolvidos para o desenvolvimento das atividades nesta
escola, já que as narrativas parecem mostrar o despertar da autonomia, do
senso crítico-reflexivo e da consciência dos escolares com relação à adoção de
comportamentos seguros.
Outra questão está relacionada à falta do conhecimento, pelos
profissionais que atuam no desenvolvimento das atividades de promoção da
saúde, de como os escolares interpretam determinados assuntos com base no
seu nível de desenvolvimento cognitivo e suas experiências pessoais. Isso
pode prejudicar as abordagens realizadas pelos professores, enfermeiros e
médicos, além de dificultarem a educação pelos pais

28

. Segundo Higa et al.

26
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os profissionais da saúde e da educação podem não perceber as falhas
existentes na educação preventiva, mas devem refletir como os escolares
articulam seus pontos de vista sobre aspectos de sua própria aprendizagem
com a finalidade de direcionar esforços para maximizar esse potencial 29.
O estudo de Faial et al.

24

trás que o fortalecimento de instituições que

formam sujeitos como a família e a escola, e a adoção de prática pedagógicas
em saúde, perpassa o simples ato de transmitir informações. É primordial que
se desperte a articulação de pensamentos, permitindo a apreensão do saber e
a aquisição de atitudes e comportamentos diante dos riscos e vulnerabilidades.

Bondade, gratuidade ou direito?
Os escolares escreveram sobre dificuldades financeiras em realizar
consultas no dentista e no oftalmologista, dificuldades relacionadas à distância
entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a residência ou falta de tempo dos
pais em levá-los a consulta.
As narrativas demonstraram, de forma vulnerável, o conceito e a prática
da cidadania e dos direitos à saúde, pelos escolares, ou seja, os escolares não
os reconhecem como direito à cidadania e sim como favores, existindo
conformismo e postura de gratidão. O estudo de Trad e Esperidião

30

levantou

estas e outras questões relacionadas à construção da responsabilização
mútua, estimulando para isto, a implementação dos preceitos da Política
Nacional de Humanização (PNH).
“O programa saúde na escola[...] acho muito bom isso porque tem famílias que
os postos de saúde são muito longe de suas casas e o dinheiro não é
suficiente para pagar o ônibus. O programa saúde na escola ajuda várias
famílias carentes por ai.” (E7-EMEF 1)
“... recebem pessoas que as vezes os pais não têm tempo ou até não tem
condições de pagar uma consulta, um exame ou até um dentista ou um exame
de vista para o seu filho, mas tendo isso nas escolas os pais não precisam se
preocupar tanto.” (E11-EMEF 1)
“Isso mostra que as pessoas que querem nos ajudar, eles dão as coisas como
os óculos, creme dental, escova dental. Espero que este programa cresça cada
vez mais e que ajude mais alunos.” (E9-EMEF 1)
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“[...] eles cuidam de nós e isso eu chamo de bondade com as pessoas que
precisam deles [...] muito obrigado pessoas do PSE por cuidar das pessoas
das escolas[...]”(E35 – EMEF 2)
“[...] Eu sou muito grata a esse programa.” (E15-EMEF 1)
“Eu e minha família estamos muito felizes que eles fazem tantas coisas só para
nos proteger de doenças [...]” (E25-EMEF 2)
As narrativas podem refletir o que os escolares ouvem dentro do próprio
contexto familiar e social, de modo que atividades educativas devem ser
implementadas e desenvolvidas visando o estímulo do empoderamento dos
escolares e familiares envolvidos. Parece existir um desvio com relação ao
conceito de cidadania em função de narrativas que contém expressões
relacionadas ao agradecimento e a bondade das pessoas que realizam as
ações.
São muitas as dificuldades em se manter e concretizar o Sistema Único
de Saúde (SUS) como direito universal, contudo a assistência integral em
saúde deve ser assegurada pelo acesso da população a serviços em diversos
níveis 31. No Brasil, a saúde é um direito universal e o Estado é responsável por
fornecer condições materiais, políticas públicas e programas de atenção à
saúde por meio do acesso a ações de prevenção, promoção e recuperação da
saúde. Neste sentido, desde que se possua capacidade de discernimento, o
jovem tem o direito à informação sobre sua saúde e ainda de expressar seus
desejos com relação aos cuidados em saúde, ou seja, precisa ser incluído e
empoderado como participante ativa de seus cuidados em saúde 7.
Segundo Mello et al.

15

o sentimento de igualdade em relação aos direitos

civis, políticos e sociais deve estar presente em todos os cidadãos, sendo que
efetivar os direitos de cuidado em saúde nos adolescentes está nas diretrizes
do Estatuto da Criança e do Adolescente e nas políticas públicas do país.
Em três falas, todas de uma só escola, alguns escolares se aproximaram
do significado da corresponsabilização, relacionadas ao papel do escolar e da
família.
“[...] Acho que deveria haver uma palestra de como é importante usar óculos se
necessário[...] Tem uma garota que foi fazer exame e tem 5 graus de miopia eu
acho, ganhou o óculos e não usa.” (E10-EMEF 1)
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“[...]Mas tem uns pequenos erros como o almoço que alguns alunos recebem
que às vezes fica sem sal (com nenhum gosto) e a falta de suco que na hora
do almoço não estão dando, [...]esses sucos feitos de fruta [...]” (E12-EMEF 1)
“[...]Claro que os pais tem que cuidar e se preocupar com os seus filhos mesmo
a escola tendo esse cuidado com todos nós.” (E11-EMEF 1)
Pareceu

existir,

nas

narrativas,

uma

preocupação

com

autorresponsabilidade por sua saúde e uma maior participação em decisões.
Segundo Deslandes e Mitre

32

a decisão por uma ou outra terapêutica é

individual e sofre influência da rede familiar e social, destacando a
comunicação por meio do diálogo como possibilidade de produção de
entendimento e cuidado em saúde. O estudo de Mello et al.

15

reforça que a

educação em saúde deve ser dialógica e emancipatória para que ocorra
disseminação de conhecimentos. As ações direcionadas para a mudança
podem estar relacionadas a um empoderamento, sendo o processo de
educação responsável por escolhas e tomadas de decisões que visam
responsabilidade sobre a própria vida

33

.

A pesquisa realizada somente no espaço escolar pode ser uma limitação
deste estudo. Segundo Spyrou

34

o espaço escolar pode incentivar os

escolares a fornecer a “resposta certa”. De maneira oposta, o estudo de Angell
et al.

35

trás o espaço escolar como ambiente onde os escolares estão mais à

vontade e podem revelar mais em suas escritas do que realmente desejavam,
apesar de, ser também, um espaço onde os escolares não sintam capacitados
em recusar a participação, já que a narrativa foi feita dentro da sala de aula, na
presença de outros escolares e do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as atividades relacionadas à assistência à saúde desenvolvidas
foram narradas pelos escolares e foram percebidas pelos escolares como
auxilio para a concretização do atendimento ou solução do problema, apesar
de ser forte a ideia do “favor prestado”, sujeito por isto ao agradecimento
explicitado nas narrativas. Não foi possível observar o mesmo padrão com
relação às atividades relacionadas à promoção da saúde e prevenção de
agravos.
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Os escolares de uma das escolas perceberam o trabalho educativo feito e
os ganhos que podem ser alcançados em função do aprendizado
proporcionado pelo Programa.
Observou-se uma atitude passiva, mas receptiva entre os escolares sem,
no entanto, o protagonismo necessário à produção da própria saúde. A
corresponsabilização parece ser uma semente ainda germinando.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de avaliação do Programa Saúde na Escola em Belo Horizonte
(PSEBH) incluiu pluralidade de pontos de vista e competências, o que
contribuiu de forma positiva na identificação de problemas para a definição de
estratégias e melhoria no acesso às informações necessárias para as tomadas
de decisões.
Essa pesquisa trás a questão da necessidade de se criar uma “cultura de
avaliação”, uma prática profissional em avaliação, para que as decisões
possam a ser tomadas com base em evidências comprovadas e a avaliação
possa ser parte integrante do cotidiano da organização com responsabilidade
em todos os níveis.
A pesquisa permitiu a comparação da realidade do programa com o
modelo feito previamente, ou seja, apresentou como o programa está
funcionando na prática, e para ajudar nessa compreensão, a triangulação entre
as entrevistas, redações, narrativas com desenhos e análises de documentos
foi fundamental.
O PSEBH está implantado em toda a rede pública de ensino fundamental
desde 2010. Em 2015 contava com 157.201 escolares matriculados, público
alvo das ações previstas pelo programa. O Programa, no município, apresenta
algumas especificidades como a presença da equipe volante, que possibilita a
avaliação das condições de saúde dos escolares no ambiente escolar, além de
contar com um assistente de apoio (Assistente) dentro da escola, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação. As atividades pactuadas incluem: a
avaliação de saúde bucal, acuidade visual, avaliação anual de saúde
(vacinação e antropométrica); ações de prevenção de doenças e agravos à
saúde; ações de promoção da saúde; desenvolvimento de Projetos Especiais;
e a capacitação das equipes de saúde e dos Assistentes.
Observou-se certa dificuldade na interpretação da realidade devido a
perda de dados, subnotificação, e falta de um controle em relação a
atualização, em tempo real, dos sistemas de monitoramento, ao longo do ano,
dificultando a eficiência da gestão em cada uma das escolas. Devido à
dinâmica que existe no processo de matrícula e transferências de estudantes
entre escolas ao longo do ano, o período de consulta aos sistemas de
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monitoramento para a consolidação anual dos dados do PSEBH, pelas
regionais no município deveria ser o mesmo, desta forma se minimizariam
erros. A informatização do PSEBH ainda precisa ser melhorada com relação à
disponibilidade de computadores e rede de internet.
O PSEBH é considerado um programa exitoso e pode ser exemplo para
outros municípios. Desde 2015 se mantém com repasses municipais sem a
adesão federal para repasse em 100% das escolas de ensino fundamental.
Mesmo com dificuldades, o envolvimento dos profissionais da saúde e da
educação se mostrou fundamental para o sucesso do programa e implantação
das ações pelo município.
A cada ano são aprimoradas e discutidas, pela coordenação do PSE
municipal (GTI-M) na Secretaria Municipal de Educação (SMED), linhas de
ação para o aumento da adesão dos estudantes ao programa, cumprimento
das metas de atendimento e desenvolvimento das ações de prevenção de
agravos e promoção da saúde nas escolas de ensino fundamental do
município. O GTI-M realiza reuniões periódicas entre os profissionais
envolvidos com o programa com a finalidade de trocas de experiências
positivas e negativas para planejar soluções para os problemas encontrados e
permitir uma maior integração entre os mesmos.
O PSEBH implantou todos os componentes do programa federal e
acrescentou ações de necessidade local, mas ainda é necessário um esforço
maior para atingir os indicadores e a suficiência das atividades realizadas em
termos quantitativos para cada um dos componentes, principalmente em
relação às ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Algumas
escolas ainda precisam adequar o local destinado aos exames realizados pelas
equipes volantes de saúde, equipes de saúde bucal e pelos assistentes do
PSE. Além da integração com a UBS e parceiros, que precisa ser mais bem
consolidada para o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e
promoção da saúde.
De modo geral se observa um grande esforço por parte dos gestores e
profissionais

envolvidos

no

PSEBH

para

que

o

programa

continue

beneficiando, cada vez mais, os estudantes da rede municipal de ensino
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fundamental. No município, o PSE já expandiu suas ações para dentro das
UMEIs.
Ao analisar os componentes do PSE, podemos dividir as ações em: ações
individuais, aquelas referentes às ações de avaliação da saúde dos escolares;
e ações coletivas, aquelas referentes às ações de promoção da saúde e
prevenção de agravos; além das capacitações. A avaliação antropométrica
realizada por uma equipe volante de saúde exclusiva para esse fim foi a que
mais se aproximou da meta. A avaliação da saúde bucal pela ESB foi a que
menos se aproximou. O desenvolvimento de ações de combate a dengue,
segurança alimentar e promoção de alimentação saudável, e os Projetos
Especiais foram os mais desenvolvidos nas escolas. Ações relacionadas à
saúde mental foram às menos trabalhadas. Tem que se pensar, com toda a
equipe, o porquê de algumas ações serem mais fáceis e outras mais difíceis de
cumprir, e todos juntos (gestão, saúde e educação) estabelecer o melhor
caminho para resolver os problemas.
Como resultado do estudo qualitativo, realizado com os profissionais da
saúde e da educação envolvidos com o PSEBH, para a avaliação da
integração entre os mesmos no desenvolvimento das atividades, tendo como
diretriz a intersetorialidade foi constatado que o PSEBH tem característica
multissetorial. Ou seja, a maioria das ações e dos serviços prestados é
planejada por um único setor e aplicado junto ao outro, com baixo ou nenhum
vínculo entre as equipes. As ações, na maioria das vezes, são pontuais, pouco
efetivas e sem sustentabilidade. A preocupação e o reconhecimento, por parte
dos profissionais, da relevância do PSE aparecem como fator facilitador, mas o
desconhecimento das diretrizes do Programa, o perfil dos profissionais
envolvidos, a falta de capacitação para realização de educação em saúde e a
sobrecarga de trabalho são os principais dificultadores.
O estudo realizado com os estudantes mostrou que todas as atividades
relacionadas à assistência à saúde desenvolvidas pelo PSEBH foram narradas
pelos escolares e foram percebidas como auxilio para a concretização do
atendimento ou solução do problema, apesar de ser forte a ideia do “favor
prestado”. Não foi possível observar o mesmo padrão com relação às
atividades relacionadas à promoção da saúde e prevenção de agravos.
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Observou-se uma atitude passiva, mas receptiva entre os escolares sem, no
entanto, o protagonismo necessário à produção da própria saúde. A
corresponsabilização parece ser uma semente ainda germinando.
A abordagem da avaliação econômica de programas de saúde,
especialmente os que se conectam com campo da saúde coletiva, é um tema
desafiador e cada vez mais necessário. Os Programas de Saúde Escolar
tendem a assumir características de intervenções complexas o que incide
diretamente em processos avaliativos, análises e respectivos resultados. O
estudo sobre a avaliação econômica dos programas de saúde escolar trouxe
informações que podem contribuir para a realização de estudos de avaliação
econômica e melhorias de programas. E apesar da heterogeinidade dos artigos
incluídos no mapeamento da literatura, os estudos sugerem que programas de
saúde escolar podem trazer uma boa relação custo benefício para os
estudantes e para a sociedade. É importante ressaltar que os artigos,
presentes no estudo, tratam de programas menores, geralmente desenvolvidos
em escolas selecionadas, e direcionados para um único tema ou objetivo, por
exemplo: obesidade (alimentação saudável/atividade física), educação sexual,
prevenção ao uso do tabaco, dentre outros. Já o PSE, no Brasil, é um
Programa que aborda todos esses assuntos, além de outros, inclusive
assistenciais, em conjunto, para todas as escolas municipais de ensino
fundamental. Seria interessante a realização de um estudo mostrando a
relação custo-eficácia do PSE a nível municipal, para a adequação dos
recursos materiais e humanos no seu desenvolvimento, minimizando gastos e
maximizando seu impacto.
Este estudo trás contribuições para a melhoria da integração entre os
setores da saúde e da educação, e consequentemente alcance da proposta do
PSEBH de formação integral dos estudantes, sugerindo:
1. O

desenvolvimento

de

mecanismos

que

permitam

melhor

acompanhamento dos encaminhamentos realizados nas escolas;
2. Encontros entre representantes da saúde e da educação, nos diferentes
níveis de atuação, para o planejamento e avaliação conjunta das ações;
3. O compartilhamento de informações e a devolutiva dos resultados das
ações realizadas para todos os envolvidos;
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4. A capacitação periódica de todos os profissionais envolvidos;
5. A inclusão dos temas de saúde como temas transversais no Projeto
Pedagógico das escolas;
6. A formação de vínculo, envolvimento e corresponsabilização entre os
profissionais e setores envolvidos;
7. A adequação das estruturas, viabilizando as ações, e dos sistemas de
monitoramento, para obtenção de indicadores representativos;
8. O estímulo ao envolvimento dos estudantes e comunidade nas decisões;
9. A redução de burocracias e diversidades de funcionamento nas diversas
instâncias em que o PSE está presente;
10. A realização de parcerias com a sociedade civil e universidades. É
fundamental que os envolvidos pensem a saúde com o objetivo de
promovê-la e não de aumentar o acesso aos serviços de saúde.
A pesquisa ainda tem potencial para contribuir com avaliações de
programas de saúde escolar, mas outras pesquisas devem ser realizadas para
discutir a eficácia desse tipo de programa com relação à mudanças
comportamentais que geram uma melhora na qualidade de vida dos
beneficiários.
Além da divulgação dos resultados em forma de artigos acadêmicos
planeja-se ofertar uma apresentação dos resultados dessa pesquisa para o
Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) do Programa Saúde na
Escola de Belo Horizonte, e para os profissionais das escolas de ensino
fundamental, unidades básicas de saúde e regionais participantes da amostra
do estudo.
Para finalizar, esse trabalho possibilitou uma aproximação da Faculdade
de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG) com as
Gerencias Regionais da Educação e da Saúde, bem como com membros da
Secretaria Municipal da Educação e da Saúde. Esse estreitamento de vínculo
e parceria possibilitou a comunicação entre o serviço e a academia para o
desenvolvimento

de

ações,

principalmente

dentro

das

escolas.

Os

pesquisadores desse estudo realizaram capacitações dentro e fora da
Secretaria Municipal de Educação, promoveram encontros e oficinas com
profissionais envolvidos com o PSEBH, o que pode ter contribuído para futuras
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melhorias no Programa, auxiliado no desenvolvimento das atividades. Esse
relacionamento permanece e já se ampliou para diversos projetos realizados
pelo Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FO-UFMG.
A redação de um trabalho incluindo a meta-avaliação e os principais
achados dos estudos realizados ainda será realizada.

211
APÊNDICES
Apêndice 1
Roteiro de Entrevista
Nome:
Profissional: ( )UBS

( )EEF

Tempo no cargo:
Tipo de formação:
ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Vamos conversar um pouco sobre o PSE. Você conhece? Você sabe de onde saem as orientações gerais e as diretrizes
do PSE para todas as escolas de BH? (Quem define /Quem avalia /Quem participa).
2. E para cada escola? Vamos falar sobre o PSE nessa escola. Me fale como funciona o PSE nessa escola. (Sobre as
atividades: como é o Planejamento/ Execução/ Avaliação).
3. O PSE trabalha com que temas na escola. (Como é a definição dos temas/ quem participa desta definição/ temas no
projeto pedagógico/ algum tema importante que não está previsto).
4. Vamos falar sobre os dados do que é feito no PSE. (Onde estão/ Quem coleta estes dados/ Você já viu e já discutiu sobre
eles?/ Alguém se responsabiliza de mostrar a vocês./ Quem mais é informado sobre eles).
5. Você dá opiniões sobre o PSE? (Espaço para sugerir ou comentar alguma coisa/ Faz isto separadamente/ Tem um
momento certo/ Reunião com todos/A comunidade tem voz).
6. Me fale sobre as atividades do PSE na escola. (De vez em quando/ Já é rotina/ Até atrapalham as atividades).
7. Como vocês participam (reunião treinamento, discussão)? (Tem cronograma / Tem carga horária para isso/ Acompanho
tudo que é feito).
8. O que o PSE avalia com relação a saúde dos escolares? (Quem faz e onde faz/ O que procuram/ Quem ajuda/ Quem
encaminha para a UBS ou outro local que necessite/ Como sabem que o problema foi resolvido/ Você percebe quando tem
algum problema/ Se perceber algum problema a quem vai informar/ Tem alguma norma ou combinado para isto).
9. Você já viu os dados de saúde dos escolares? (São apresentados/ Existe discussão/ Quem é informado/Quem discute).
10. Fale sobre as atividades de prevenção/promoção de saúde. (O que fazem/ Como fazem/ Tem resultado com as
crianças).
11. O PSE foi criado para completar a formação do escolar. Ter saúde para se desenvolver. (O que pensa desta ideia/ Isto
está acontecendo/ Como você pode participar mais/Sugestão).

Obrigada pela sua participação!
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Apêndice 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado profissional e/ou funcionário,
Convidamos o (a) senhor (a) para participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE
NA ESCOLA COM FOCO NA INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE, BRASIL”, que objetiva
avaliar o grau de integração entre a área da saúde, representada pelas Unidades Básicas de Saúde e a
área de educação, representada pelas Escolas de Ensino Fundamental, nas atividades do Programa de
Saúde na Escola. Este estudo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, área de
Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Neste momento da pesquisa serão realizadas entrevistas, previamente agendadas, sobre
questões relacionadas à promoção da saúde nas escolas.
Esclareço que:
1. As informações sobre você só interessam a você. Nos resultados da pesquisa ninguém saberá seu
nome.
2. É importante que seja dito o que você realmente pensa, para o sucesso do estudo.
3. Você pode se recusar a participar caso lhe traga algum tipo de constrangimento.
4. Você pode, a qualquer momento, desistir de fazer parte dessa pesquisa.
5. Caso não queira participar, você não sofrerá nenhum tipo de prejuízo.
6. As entrevistas serão gravadas. Após a análise, e realizada a defesa pública dessa pesquisa, as falas
serão apagadas do gravador.
7. As informações coletadas são específicas para esta pesquisa, sendo que os resultados serão
divulgados através de artigos científicos e apresentações orais e escritas em congressos de saúde.
8. Essa pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de
Minas Gerais/ Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde.
9. Não haverá despesas e/ou danos com relação à participação na pesquisa ou em decorrência dela,
ficando garantido pelo pesquisador qualquer ressarcimento e/ou indenização devido a eventuais gastos
e/ou danos.
Contando com sua participação, agradeço a colaboração.

______________________________________________________________
Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (aluna de doutorado- pesquisadora)

Eu, ______________________________________________, após ler e entender o objetivo da pesquisa
descrita concordo em responder a entrevista e participar das reuniões caso seja chamado e tenha
disponibilidade para o comparecimento. Assinarei duas vias desse consentimento, uma ficará com

o pesquisador e receberei uma via assinada.

______________________________________________________
Assinatura do profissional e/ou funcionário

Aluna de doutorado: Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (31- 8449-7715)
Orientadores: Profa. Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira (31-3409-2442/2457)
Profa. Dra. Andréa Maria Duarte Vargas (31-3409-2442/2457)
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
End.: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005, Campus Pampulha,
CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG, telefax: 31-3409-4592

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Rua Frederico Bracher Júnior, 103/3º andar/sala 02 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG. CEP:
30.720-000 Telefone: 3277-5309.
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Apêndice 3
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Faixa etária entre 06 a 10 anos)
Prezados pais e/ou responsáveis:
Seu filho está sendo convidado a participar do presente estudo. O documento abaixo contém todas as informações
necessárias sobre a pesquisa que estaremos fazendo. Leia atentamente. Caso tenha dúvidas, teremos prazer em
esclarecê-las. Se concordar, o documento será assinado e só então daremos início ao estudo. Sua colaboração será
muito importante para nós. Mas, se quiser desistir a qualquer momento, isto não causará nenhum prejuízo, nem a
você, nem ao(à) seu (sua) filho(a).
Eu _________________________________________________, RG___________________, abaixo assinado (a),
concordo

de

livre

e

espontânea

vontade

que

meu

(minha)

filho

(a)

______________________________________________ nascido (a) em _____ / _____ /_________,
seja voluntário do estudo “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COM FOCO NA INTEGRAÇÃO ENTRE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM BELO
HORIZONTE, BRASIL” que tem como objetivo avaliar o grau de integração entre a área da saúde, representada pelas
Unidades Básicas de Saúde e a área de educação, representada pelas Escolas de Ensino Fundamental, nas
atividades do Programa de Saúde na Escola. Este estudo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Odontologia, área de Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Será realizada uma atividade em sala de aula onde seu filho(a) fará um desenho sobre o que ele sabe e acha sobre o
Programa Saúde na Escola. Os desenhos serão sorteados para a participação no estudo. Os alunos dos desenhos
sorteados farão uma narrativa (contarão) para o pesquisador o que desenharam. O relato dos alunos será gravado e
após a análise e defesa pública dessa pesquisa, suas falas serão apagadas do gravador.
Esclareço que:
1. As informações sobre seu filho(a) só interessam a você. Nos resultados da pesquisa ninguém saberá seu nome.
2. Você pode se recusar a autorizar seu filho(a) a participar caso lhe traga algum tipo de constrangimento.
3. As informações coletadas são específicas para esta pesquisa, sendo que os resultados serão divulgados através de
artigos científicos e apresentações orais e escritas em congressos de saúde.
5. Essa pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais/
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde.
6. Não haverá despesas e/ou danos com relação à participação na pesquisa ou em decorrência dela, ficando garantido
pelo pesquisador qualquer ressarcimento e/ou indenização devido a eventuais gastos e/ou danos.
Contando com sua participação, agradeço a colaboração.

______________________________________________________________
Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (aluna de doutorado- pesquisadora)

Declaro que obtive todas as informações necessárias e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas Assinarei
duas vias desse consentimento, uma ficará com o pesquisador e receberei uma via assinada.

______________________________________________________
Assinatura dos pais e/ou responsável

Aluna de doutorado: Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (31- 8449-7715)
Orientadores: Profa. Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira (31-3409-2442/2457)
Profa. Dra. Andréa Maria Duarte Vargas (31-3409-2442/2457)
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
End.: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005, Campus Pampulha, CEP: 31270-901
- Belo Horizonte - MG, telefax: 31-3409-4592.
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Rua Frederico Bracher Júnior, 103/3º andar/sala 02 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.720-000
Telefone: 3277-5309.
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Apêndice 4
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Faixa etária entre 11 a 14 anos)
Prezados pais e/ou responsáveis:
Seu filho está sendo convidado a participar do presente estudo. O documento abaixo contém todas as
informações necessárias sobre a pesquisa que estaremos fazendo. Leia atentamente. Caso tenha
dúvidas, teremos prazer em esclarecê-las. Se concordar, o documento será assinado e só então daremos
início ao estudo. Sua colaboração será muito importante para nós. Mas, se quiser desistir a qualquer
momento, isto não causará nenhum prejuízo, nem a você, nem ao(à) seu (sua) filho(a).
Eu

__________________________________________________,

assinado

(a),

concordo

de

livre

e

espontânea

vontade

RG__________________,
que

meu

(minha)

abaixo

filho

(a)

______________________________________________ nascido (a) em _____ / _____ /_________,
seja voluntário do estudo “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COM FOCO NA
INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: UM
ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE, BRASIL” que tem como objetivo avaliar o grau de
integração entre a área da saúde, representada pelas Unidades Básicas de Saúde e a área de educação,
representada pelas Escolas de Ensino Fundamental, nas atividades do Programa de Saúde na Escola.
Este estudo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, área de Saúde Coletiva, da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Será realizada uma atividade em sala de aula onde seu filho(a) fará uma redação sobre o que ele sabe e
acha sobre o Programa Saúde na Escola. As redações serão sorteadas para a participação no estudo.
Esclareço que:
1. As informações sobre seu filho(a) só interessam a você. Nos resultados da pesquisa ninguém saberá
seu nome.
2. Você pode se recusar a autorizar seu filho(a) a participar caso lhe traga algum tipo de constrangimento.
3. Caso seu filho(a) não queira participar, não sofrerá nenhum tipo de prejuízo. Seu filho(a) assinará um
termo de assentimento concordando em participar.
4. As informações coletadas são específicas para esta pesquisa, sendo que os resultados serão
divulgados através de artigos científicos e apresentações orais e escritas em congressos de saúde.
5. Essa pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de
Minas Gerais/ Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde.
6. Não haverá despesas e/ou danos com relação à participação na pesquisa ou em decorrência dela,
ficando garantido pelo pesquisador qualquer ressarcimento e/ou indenização devido a eventuais gastos
e/ou danos.
Contando com sua participação, agradeço a colaboração.
______________________________________________________________
Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (aluna de doutorado- pesquisadora)

Declaro que obtive todas as informações necessárias e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas
Assinarei duas vias desse consentimento, uma ficará com o pesquisador e receberei uma via assinada.
______________________________________________________
Assinatura dos pais e/ou responsável
Aluna de doutorado: Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (31- 8449-7715)
Orientadores: Profa. Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira (31-3409-2442/2457)
Profa. Dra. Andréa Maria Duarte Vargas (31-3409-2442/2457)
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
End.: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005, Campus Pampulha, CEP: 31270-901
- Belo Horizonte - MG, telefax: 31-3409-4592
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Rua Frederico Bracher Júnior, 103/3º andar/sala 02 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.720-000
Telefone: 3277-5309.
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Apêndice 5
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Faixa etária entre 11 a 14 anos)
Prezado aluno:
Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre o PROGRAMA SAÙDE NA
ESCOLA. O objetivo dessa pesquisa é avaliar o grau de integração entre a área da saúde,
representada pelas Unidades Básicas de Saúde e a área de educação, representada pelas
Escolas de Ensino Fundamental, nas atividades do Programa de Saúde na Escola. Este estudo
é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, área de Saúde Coletiva, da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Sua colaboração será muito importante para nós. Mas você poderá não querer participar ou
poderá desistir a qualquer momento, mesmo que seu responsável tenha autorizado você a
participar da pesquisa. Ninguém saberá seu nome e os resultados das atividades são
específicos para esta pesquisa e só serão divulgados através de artigos científicos e
apresentações orais e escritas em congressos de saúde. Não haverá despesas e/ou danos
com relação à participação na pesquisa ou em decorrência dela, ficando garantido pelo
pesquisador qualquer ressarcimento e/ou indenização devido a eventuais gastos e/ou danos.

Você fará uma redação sobre o que sabe e acha sobre o Programa Saúde na Escola e caso
sua redação seja sorteada fará parte da nossa pesquisa.
Contando com sua participação, agradeço a colaboração.

______________________________________________________________
Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (aluna de doutorado- pesquisadora)

Declaro que obtive todas as informações necessárias e que todas as minhas dúvidas foram
esclarecidas. Assinarei duas vias desse consentimento, uma ficará com o pesquisador e
receberei uma via assinada.
______________________________________________________
Assinatura da aluno

Aluna de doutorado: Fernanda Piana Santos Lima de Oliveira (31- 8449-7715)
Orientadores: Profa. Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira (31-3409-2442/2457)
Profa. Dra. Andréa Maria Duarte Vargas (31-3409-2442/2457)

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
End.: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005, Campus Pampulha,
CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG, telefax: 31-3409-4592

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Rua Frederico Bracher Júnior, 103/3º andar/sala 02 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG. CEP:
30.720-000 Telefone: 3277-5309.

216
ANEXOS
Anexo 1
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – COEP/UFMG.
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Anexo 2
Conjunto de parâmetros e critérios para a meta-avaliação segundo o Joint
Commitee on Standards for Education Evaluation (JCSEE).
Parâmetros

Critérios
U1
Identificação dos interessados: Pessoas envolvidas ou afetadas
pela avaliação devem ser identificadas, de forma que suas necessidades
possam ser atendidas.
U2
Credibilidade do avaliador: As pessoas que conduzem a
avaliação devem ser confiáveis e competentes, a fim de que os
resultados da avaliação obtenham grau elevado de credibilidade e
aceitação.
U3
Escopo e seleção de informações: Informações coletadas
devem ser selecionadas de forma ampla para que possam abordar
perguntas pertinentes sobre o programa e trazer respostas a
necessidades e interesses dos clientes e de outros interessados pela
avaliação.

Utilidade: têm o objetivo de assegurar
que uma avaliação estará a serviço das
necessidades de informação dos
usuários intencionais.

U4
Identificação de valores: As perspectivas, procedimentos e
justificativas usadas para interpretar os resultados da avaliação devem
ser cuidadosamente descritos, de forma que as bases para julgamentos
de valores fiquem bem claras.
U5
Clareza dos relatórios: Relatórios de avaliação devem
descrever claramente o programa avaliado, incluindo seu contexto e os
propósitos, procedimentos e conclusões da avaliação, de forma a prover
informações essenciais que sejam facilmente entendidas.
U6
Entrega a tempo e disseminação de relatórios: Achados
significativos e relatórios de avaliação devem ser disseminados junto aos
usuários intencionais da avaliação, para serem utilizados no momento
adequado.
U7
Impacto da avaliação: Avaliações devem ser planejadas,
conduzidas e divulgadas de forma a estimular seu acompanhamento por
parte dos principais interessados, aumentando assim as possibilidades
de uso da avaliação.

V1
Procedimentos práticos: Os procedimentos da avaliação devem
ser práticos, a fim de evitar ao máximo perturbações no momento em que
as informações necessárias estão sendo coletadas.
Factibilidade ou Viabilidade: objetivam
assegurar que uma avaliação será
realista,
prudente,
diplomática
e
realizada sem gastos desnecessários.

V2
Viabilidade política: A avaliação deve ser planejada e
conduzida tentando antecipar os diferentes posicionamentos dos vários
grupos de interesse. Deve, assim, conseguir a cooperação de todos e
tentar evitar ou criar mecanismos para contra-atacar possíveis esforços,
de qualquer desses grupos, para dificultar a operacionalização, ou
confundir, ou usar de forma inadequada os resultados da avaliação.
V3
Custo-efetividade: A avaliação deve ser eficiente e produzir
informações de valor significativo, de forma que os recursos utilizados
possam ser justificados.
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P1
Orientação para o serviço: avaliações devem ser desenhadas
de forma a ajudar as organizações a atender e responder de forma eficaz
às necessidades de todas as pessoas e instituições servidas ou afetadas
de alguma maneira por seus programas.
P2
Acordos formais: acordos firmados sobre “o quê”, “como”,
“quem” e “quando” fazer as atividades pertinentes à avaliação devem
estar registrados em um documento, de modo que as partes envolvidas
sintam-se na obrigação de honrar os compromissos assumidos ou
renegociá-los formalmente se for necessário.
P3
Direitos dos indivíduos: avaliações devem ser planejadas e
levadas a cabo considerando sempre o respeito e o zelo pelos direitos
individuais das pessoas nelas envolvidas ou afetadas por seus
resultados.

Propriedade: visam assegurar que uma
avaliação será conduzida dentro de
normas legais e éticas, respeitando o
bem-estar das pessoas envolvidas na
avaliação e daquelas que venham a ser
afetadas pelos seus resultados

P4
Relações humanas: os avaliadores, no momento de se
relacionarem com as outras pessoas envolvidas na avaliação, devem
respeitar a dignidade e o valor dessas pessoas, para que elas não se
sintam em nenhum momento ameaçadas ou prejudicadas.
P5
Avaliação completa e justa: as avaliações devem ser completas
e justas no momento de examinar e registrar os principais pontos
positivos e limitações do programa avaliado, possibilitando a valorização
dos aspectos de sucesso do programa e a correção das falhas
existentes.
P6
Disseminação de resultados: os responsáveis pela avaliação
devem assegurar que todas as pessoas e instituições afetadas pelo
processo avaliativo, e aquelas com direito legal, tenham acesso aos
resultados da avaliação em sua totalidade, assim como possíveis
limitações relevantes do processo.
P7
Conflito de interesses: qualquer conflito de interesses durante o
desenvolvimento do processo avaliativo deve ser tratado de forma aberta
e honesta entre as partes envolvidas, de forma a não comprometer o
processo ou os resultados da avaliação.
P8
Responsabilidade fiscal: a locação e o desembolso dos
recursos destinados à avaliação devem ser realizados de forma
adequada, prudente e eticamente responsável pelo avaliador, para que
se possa prestar contas dos gastos de maneira transparente.

Pr1
Documentação do programa: o programa avaliado deve ser
descrito e documentado de forma clara e precisa, para que possa ser
facilmente identificado.
Acurácia ou Precisão: visam assegurar
que uma avaliação irá revelar e produzir
informações tecnicamente adequadas
sobre os aspectos que determinam
mérito e relevância do programa
avaliado.

Pr2
Análise do contexto: o contexto no qual o programa está
inserido deve ser descrito com o detalhamento necessário para que suas
possíveis influências no programa possam ser identificadas.
Pr3
Descrição de propósitos e procedimentos: os propósitos e
procedimentos da avaliação devem ser descritos de maneira clara e
monitorados para que sejam facilmente identificados e examinados.
Pr4
Fontes de informação confiáveis: as fontes de informação
usadas na avaliação devem ser descritas em detalhes, de forma a
permitir a análise da adequação da informação coletada.

Fonte: Program Evaluation Standards Statements. Disponível
<http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards-statements>.

em:
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Anexo 3: Tabela Componente 1 - Programa Saúde na Escola

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/concurso_pse_tabela_componente1.pdf
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Anexo 4: Tabela Componente 2 - Programa Saúde na Escola

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/concurso_pse_tabela_componente2.pdf
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PRODUÇÃO INTELECTUAL DURANTE O DOUTORADO

ANOS 2013-2014
I.

Integralização das disciplinas do doutorado para conclusão dos créditos;

II.

Participação na coleta de dados para o Programa CAPES PPCPMERCOSUL, Projetos Conjuntos de Pesquisa (PPCP 2232/2011) em
um total de 132 crianças examinadas em três escolas municipais da
regional Pampulha. Estudo multicêntrico que teve como objetivo
principal realizar o diagnóstico das comunidades escolares de atuação
da Faculdade de Odontologia, para propor ações mais consistentes. O
projeto teve a participação da Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) e Universidad de Concepción (Chile);

III.

Professora de Ética na Prática Odontológica no curso de Auxiliar em
Saúde Bucal - ASB, da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Minas Gerais (FO-UFMG), carga horária: 2h;

IV.

Participação do VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde;

V.

Participação do Curso de Introdução a Bioestatística na Faculdade de
Saúde Pública – USP, carga horária: 20h;

VI.

Participação na Oficina “Jornadas do Conhecimento – Curso Cecília
Minayo”, realizado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública em
parceria com o Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da
Universidade de Brasília, 12h;

VII.

Professora da Disciplina Integralidade do Cuidado na Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG),
carga horária:15h;

VIII.

Participação na coleta de dados do projeto de pesquisa Caderneta de
Saúde da Criança (CSC): avaliação do uso, qualidade do
preenchimento e utilização como instrumento de promoção de
saúde bucal, realizando treinamento para a entrevista, entrevista e
observação da CSC em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 9h;
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IX.

Professora de Atenção ao Paciente Idoso no curso de Auxiliar em
Saúde Bucal - ASB, da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Minas Gerais (FO-UFMG), carga horária: 2h;

X.

Apresentação do Pôster Percepção de Qualidade de Vida por
Escolares: Avaliação de um Instrumento, no XII Encontro Científico
da Faculdade de Odontologia da UFMG e X Encontro Mineiro das
Faculdades de Odontologia;

XI.

Avaliador de apresentação de Pôster/Painel no XII Encontro Científico
da Faculdade de Odontologia da UGMG e X Encontro Mineiro das
Faculdades de Odontologia;

XII.

Publicação no Arquivos em Odontologia, vol.50, supl.1 dos resumos:
Protagonismo civil em políticas sociais e Percepção de qualidade
de vida por escolares: avaliação de um instrumento.

ANOS 2015-2016
I.

Participação como Bolsista de Apoio Técnico em Pesquisa (BAT) do
Projeto PPSUS/FAPEMIG- Programa de Pesquisa para o SUS:
gestão compartilhada em saúde. Projeto de pesquisa intitulado:
Percepção das mães e dos profissionais de saúde sobre a atenção à
saúde das crianças na rede pública de saúde.

Projeto com

financiamento do Edital 14/2012/PPSUS. Departamento de Odontologia
Social e Preventiva da FO-UFMG;
II.

Participação no grupo de pesquisa “Percepção de gestantes e mães
de crianças menores de um ano sobre as ações de promoção da
saúde e orientações de saúde bucal” da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG);

III.

Estágio de Doutoramento Sanduiche como bolsista PDSE/CAPES, no
Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade Nova de
Lisboa (UNL), Portugal. Duração: 7 meses;

IV.

Curso em Investigação e Avaliação das Intervenções em Saúde no
Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade Nova de
Lisboa (UNL), Portugal, no período de doutorado sanduiche, carga
horária: 40h;
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V.

Cotutora do Curso em Investigação e Avaliação das Intervenções
em Saúde no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da
Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal, no período de doutorado
sanduiche, carga horária: 40h;

VI.

Revisor do Periódico Ciência & Saúde Coletiva (atual);

VII.

Parecer artigo científico para a Revista Ciencia & Saúde Coletiva
(CSC-2015-2084);

VIII.

Apresentação do trabalho de avaliabilidade realizado no doutorado
sanduiche Avaliação do Programa Saúde na Escola com Foco na
Integração entre a Unidade Básica de Saúde e Escola de Ensino
Fundamental: um estudo de caso em Belo Horizonte, Brasil, no 1º
Encontro Luso Brasileiro de Avaliação em Saúde e Gestão do
Conhecimento, realizado no Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira (IMIP) em teleconferência com o Instituto de Higiene
e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL);

IX.

Coautora de trabalho apresentado no 11º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva: Percepção de Mães sobre as Orientações em Saúde
Bucal: Grupos Educativos e o Papel dos Profissionais da Saúde, e
publicado

em

seus

Anais:

ISBN:978-85-85740-06-1.

http://www.saudecoletiva.org.br/anais/index_int.php?id_trabalho=3177&a
no=&ev=#menuanais.
X.

Participação na Oficina Atenção à Saúde Bucal no SUS-BH:
gestantes e crianças de 0 a 5 anos, na FO-UFMG, 4h;

XI.

Execução de exames dos portfólios das atividades desenvolvidas no
Programa Saúde da Escola (PSE), das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (SMED-PBH) no ano de 2015 e
2016;

XII.

Palestrante sobre Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da
Saúde no II Encontro dos Monitores do Programa Saúde na Escola,
realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) da Prefeitura
de Belo Horizonte (PBH);
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XIII.

Moderadora da Oficina Caderneta de Saúde do Adolescente no II
Encontro dos Monitores do Programa Saúde na Escola, realizado pela
Secretaria Municipal de Educação (SMED) da Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH);

XIV.

Coautora do Manuscrito “Orientações em Saúde e Cuidado do Bebê:
práticas e percepções maternas em saúde bucal.”, submetido à
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, ID: RBSMI-2016-0207 em
03/06/2016 (não aceito – sendo revisado);

XV.

Coautora de trabalho apresentado no 7° Congresso Brasileiro de
Ciências Sociais e Humanas em Saúde: Percepção de gestantes e
mães de crianças menores de um ano sobre as ações de educação
em saúde bucal, na Universidade Federal do Mato Grosso em Cuiabá;

XVI.

Realização de atividade formativa para 180 monitores do Programa
Saúde na Escola, no Auditório Paulo Freire- SMED/BH com a temática:
“Preparação para a elaboração dos portfólios do Programa Saúde
na Escola 2016”, carga horária: 4h;

XVII.

Participação no Programa de Treinamento no uso do Portal de
Periódicos da CAPES, 3h;

XVIII.

Participação no I Simpósio Internacional de Meta-Avaliação e Gestão
do Conhecimento em Políticas de Saúde, realizado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal;

XIX.

Curso de análise de dados qualitativos (MQ2016), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), carga horária: 15h;

XX.

Curso de metodologia survey e construção de questionários
(MQ2016), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), carga
horária: 30h;

XXI.

Curso de grupos focais (MQ2016), Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), carga horária: 15h;

XXII.

Curso MAXQDA started workshop, Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), carga horária: 4h;

XXIII.

Professora da Disciplina Iniciação à Atenção à Saúde – IAPS III,
para o 4° período da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais (FM-UFMG), carga horária: 64h;
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XXIV.

Participação na 51ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO);

XXV.

Professora do Módulo de Prótese para o Curso de Auxiliar em Saúde
Bucal (ASB) da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Minas Gerais (FO-UFMG), carga horária: 20h;

XXVI.

Coordenadora

de

práticas

e

membro

do

Núcleo

Docente

Estruturante (NDE) das Faculdades Pitágoras de Montes Claros
(FIP-MOC),

tendo

participado

do

desenvolvimento

do

Projeto

Pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia e da avaliação de
aprovação do curso, com nota 4, pela comissão do MEC, com
contratação após a publicação no D.O.U. e formação de turma após
vestibular;
XXVII.

Publicação do artigo: OLIVEIRA, F.P.S.L.; HARTZ, Z.M.A.; VARGAS,
A.M.D.; DIAS, S.F.; FERREIRA, E.F.E. . Avaliabilidade do programa
saúde na escola: um estudo de caso orientado para a aplicação de
conhecimentos sobre a integração entre Unidade Básica de Saúde
e Escola de Ensino Fundamental no Brasil. ANAIS DO INSTITUTO
DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL, v. 15, p. 27-34, 2016;

XXVIII.

Publicação do E-book: AMARAL, J.H.L. (Org.); VASCONCELOS, M.
(Org.); SENNA, M.I.B. (Org.); FERREIRA, R.C. (Org.); GOMES, V.E.
(Org.); HERVAL, A.M. (Org.); AMORIM, L.P. (Org.); DINIZ, V.M.S.
(Org.); CHIARI, A.P.G. (Org.); MACHADO, K.M. (Org.); SOARES, A.R.S.
(Org.); OLIVEIRA, F.P.S.L.(Org.). Construindo a integração ensino
serviço na produção de conhecimento sobre a saúde bucal no SUS:
o cuidado com gestantes e crianças de zero a cinco anos. 1.ed.
Porto Alegre: Rede Unida, 2016. v.1. 60p.

ANO 2017
I.

Orientadora on-line de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do
Projeto de colaboração na oferta de Curso sobre Especialização em
Estratégia em Saúde da Família do Departamento de Núcleo de
Educação em Saúde Coletiva - NESCON, Plataforma Ágora. O projeto
visa oferecer curso de especialização em saúde da família para 400
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profissionais por semestre, em projeto cooperado UFMG/Ministério da
Saúde, com interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNDEP)
e participação da UFTM, UNIFAL, UFJF, UFAL e outras instituições de
educação superior (desde 2011);
II.

Curso Elaboração de Artigos Científicos (MQ2017), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), carga horária: 15h;

III.

Resumo do artigo School Health Program in Belo Horizonte:
evaluability study aceito no #GIGAPP2017 VII Congresso Internacional
em

Gobierno,

Administración

y

Políticas

Pública

(http://congreso.gigapp.org), ID: GIGAPP201783263, Sede Medialab
Prado – Madrid;
IV.

Participação na 52ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO).

