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Coleta de Dados e Elaboração dos Trabalhos 

para a 3ª Mostra Pro PET-Saúde/BH/2013 

 

Em reunião do grupo no dia 25 de março de 2013, foi realizada uma avaliação dos trabalhos 

que poderiam ser produzidos para a 3ª Mostra Pro PET-Saúde/BH/2013.A coleta de dados 

relativos à pesquisa deste grupo tutorial já estava sendo realizada, uma vez que o Manual e 

a capacitação dos protocolos de coletas de dados já estavam sendo trabalhados nos 

Seminários dos grupos tutoriais com a temática “Programa Saúde na Escola”. Ademais o 

projeto já tinha a aprovação do COEP emitida em dezembro de 2012. 

Após o debate e colocação do andamento das coletas de dados, pelos monitores e 

preceptores, decidiu-se trabalhar com os dados do estudo retrospectivo e dos protocolos 

dos profissionais de saúde e dos educadores. Ademais,definiu-se que todos participariam da 

coleta de dados e a organização dos dados retrospectivos do PSE/Serra Verde seria 

realizada pelas monitoras Eliza Salgado de Souza e Fabíola Caroline de Souza; os dados 

do Protocolo “Linha de Base Equipes de Educação” seriam organizados pelas monitoras 

Marianne Silva Santana e Maysa Marques Marçal; já os dados do Protocolo “Linha de Base 

Equipes de Saúde” seriam organizados pelas monitoras Natália Borges Jacóe e Nayara 

Mota de Aquino. Adicionalmente, a monitora Michaela Jacob Rocha apoiaria o trabalho de 

todos os grupos. 

Após algumas reuniões e retorno quanto à coleta de dados, verificou-se, no dia 18 de abril 

de 2013, que a viabilidade de produção seria de três trabalhos, sendo dois do estudo 

retrospectivo (Figura 1) e um da linha de base dos profissionais de saúde (Figuras 2 e 3), 

em função do volume de dados coletados, da dificuldade de adesão ao estudo pelos 

profissionais da educação e do tempo disponível para a atividade. 

A partir disso deu-se prosseguimento aos trabalhos definidos, com vários momentos, 

especialmente virtuais, para elaboração, avaliação e correções dos trabalhos apresentados, 

cujos resumos inscritos estão na sequência deste documento. 
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Destaca-se ainda que, durante os momentos de avaliação e correções com o tutor, ficou 

nítida a importância do evento. Isto, pois o grupo decidiu trabalhar com dados da pesquisa, 

fechando as temáticas escolhidas, tendo datas e metas estabelecidas para coleta, tabulação 

e análise dos dados, bem como apresentação desses em formato e linguagem técnica-

científica. Com isso, o grupo teve real dimensão da viabilidade da proposta de pesquisa e 

das estratégias que poderiam ser adotadas para a efetivação da mesma, dentro do prazo 

proposto e considerando intercorrências, que muitas vezes não conseguimos estimar e 

prever. O grupo conseguiu avançar e amadurecer muito nessa perspectiva. 

Figura1:Coleta de dados retrospectivos emformulário 
próprio do PSE anexado aos prontuários dos escolares 
(2010 a 2012). Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na 
Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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Figura 2:Entrevista realizada com profissionais da saúde. Pró-PET 
Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-
MG, 2013. 

Figura3:Entrevista realizada com profissionais da 
saúde. Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na 
Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 



PRÓ-PET-SAÚDE III 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde                                             

 1- O OLHAR DOS PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa do Ministério da Saúde e da 

Educação, que visa contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de 

educação básica, por meio de ações de prevenção de doenças e agravos, promoção e atenção à 

saúde. Ademais, o Programa abrange o desenvolvimento de estratégias que resultem em 

geração de conhecimento nos estudantes e consequente contribuição para os cuidados com a 

sua própria saúde. Em face desse cenário, torna-se imprescindível a parceria das equipes de 

saúde junto à Escola, para o entendimento, envolvimento e implementação da proposta do 

referido programa. Objetivo: Verificar o perfil sociodemográfico e a percepção dos 

profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre o PSE, no que concerne ao 

conhecimento do programa e suas áreas de abrangência, aspectos positivos e negativos de sua 

proposta e implantação; bem como a sua importância para a comunidade, com o intuito de 

subsidiar estratégias para aprimorar o programa, no que se refere ao reconhecimento, 

participação e envolvimento desses profissionais na efetivação do mesmo. Métodos: Trata-se 

de um estudo transversal descritivo, realizado com 45 (65%) profissionais que trabalham na 

UBS - Serra Verde em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os profissionais participantes 

responderam, por meio de uma entrevista face a face, a um questionário semiestruturado, para 

obtenção dos dados sociodemográficos e de percepção do profissional quanto ao PSE. Para 

esta, utilizou-se os termos indutores: Avaliação do PSE, Pontos positivos e negativos do PSE 

e Importância do PSE para a comunidade local.  Resultados: O grupo entrevistado é 

caracterizado por maioria feminina (n=39, 88,6%), formação superior (n=20, 45,5%) e idade 

média de 42 anos. Desses, apenas 6 (13,6%) relataram compor a equipe do PSE. Quanto à 

percepção do PSE no que concerne à avaliação, os percentuais mais frequentes de respostas 

foram avaliando o PSE de forma positiva (n=16, 36,7%) e relatando não saber avaliá-lo 

(36,7%). Ademais, o argumento apontado com maior frequência na avaliação do PSE foi a 

área de avaliação clínica (n=14, 31,8%). Já em relação aos pontos positivos e negativos, boa 

parte não soube apontá-los (n=15, 34,1%) e (n=17, 38,6%), respectivamente. Entretanto, o 

atendimento à população que normalmente não busca a UBS (n=13, 29,5%) e a falta de 

recurso humanos e/ou materiais para implantação efetiva do programa (n=9, 20,5%), foram os 

pontos positivos e negativos, respectivamente, mais frequentes. Quanto à importância do PSE 

para a comunidade local, houve um maior número de respostas em relação às demais, no 

sentido de saber relatar, com argumentações diversas. Busca ativa de demandas para a saúde 

(n=7, 15,9%), intermediar a procura da UBS pela família do estudante (n=6, 13,6%) e a 

abordar a saúde da criança (n=6, 13,6%), foram as de maior frequência. Conclusão: verifica-

se um desconhecimento expressivo sobre o PSE por parte dos profissionais entrevistados, 

assim como reduzida capacidade de argumentação na avaliação do Programa em termos de 

abrangência e seus aspectos positivos e negativos. Contudo, a maioria julga importante o PSE 

para a comunidade local, com argumentações relacionadas ao público atendido, otimização do 

atendimento e divulgação de informações sobre o serviço da UBS e condições de saúde dos 

estudantes. Em face desse cenário, visualiza-se a necessidade de estratégias voltadas a esses 

profissionais, concernentes à efetivação do PSE. 
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 2- AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES REALIZADA PELO PROGRAMA SAÚDE NA 

ESCOLA EM UMA INSTITUIÇÃO ACADÊMICA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Introdução: O Programa Saúde na Escola – PSE é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e 

Educação, instituído em 2007 por meio do decreto nº 6.286, cuja finalidade é contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde.No que concerne à avaliação, o PSE preconiza que 

crianças, adolescentes e jovens escolares tenham acesso, pelo menos uma vez por ano, à 

avaliação clínica e psicossocial, que abrange: avaliação antropométrica, nutricional, 

oftalmológica, auditiva, de saúde bucal e psicossocial; atualização do calendário vacinal; e 

detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica e de agravos de saúde negligenciados. 

Objetivo: Analisar a implantação do PSE em uma escola pública,no que se refere à avaliação 

de saúde dos estudantes assistidos, registrada em formulário próprio do Programa emBelo 

Horizonte, com intuito de verificar a cobertura, avaliações e encaminhamentos realizados. 

Métodos: trata-se de um estudo retrospectivo descritivo realizado com os dados concernentes 

à avaliação de saúde de estudantes da Escola Municipal José Maria Alkimin. Os dados foram 

obtidos de formulário próprio do PSE anexado aos prontuários dos anos de 2010 a 2012. Os 

aspectos constantes no formulário abrangiam dados relatados pelo estudante e, ou por seus 

responsáveis como uso constante de medicamentos, presença de doenças crônicas ou alergias, 

necessidade de acompanhamento de saúde e início da atividade sexual. Ademais, esses 

continham aspectos de avaliação clínica, a ser realizada pela equipe PSE: acuidade visual, 

saúde bucal, dados antropométricos, dados vitais, esquema vacinal e necessidade de 

encaminhamentos para o serviço de saúde. Resultados:Obtiveram-se os dados, 

no período analisado, de 1531 estudantes, entre 6 e 16 anos, sendo 48,4% (n=742) do sexo 

masculino e 51,5% (n=789) do sexo feminino. Verificou-se que foram realizados 1768 

atendimentos e que dos relatos investigados, em média 70% são registrados. Quanto às 

avaliações clínicas, há registros de aferição da pressão arterial em67% (n=1188) dos 

atendimentos; a frequência cardíaca e aferições antropométricas em 69% (n=1217), a medida 

da frequência respiratória em 28% (n=495), verificação dos cartões de vacina em 16% 

(n=293), desenvolvimento neuropsicomotor em 9% (n=155); avaliação da saúde bucal em 

27% (n=467); e a acuidade visual em 1% (n=14). Ademais, no que se refere aos 

encaminhamentos, foram realizados 811 para o serviço de saúde, sendo que 7 % (n=56) dos 

estudantes para a saúde bucal; 81% (n=660) para a atualização do cartão, pois a maioria dos 

alunos não apresentou o mesmo; e 12% (n=95) para a equipe de saúde (médico ou 

enfermeiro), sendo em grande parte por excesso de peso. Ademais, verificou-se que menos de 

1% (n=11) dos estudantes estavam com a pressão arterial elevada. Não foram verificadas 

alterações de frequência cardíaca e nem respiratória.Conclusão:Constata-se, pelos registros 

apurados, que o PSE na escola pública avaliada tem uma boa cobertura em termos de 

estudantes assistidos, mas que as avaliações clínicas e psicossociais preconizadas não são 

realizadas na sua totalidade em todos os atendimentos. Ademais, verifica-se uma baixa 

cobertura das avaliações de maior especificidade. Em face desse cenário, há demanda de 

aperfeiçoamento do PSE nessa escola, para a proposta de avaliação integral dos estudantes 

assistidos. 
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 3- MONITORAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS 

ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM UMA UNIDADE 

DE BELO HORIZONTE 

 

Introdução:O Programa Saúde na Escola (PSE) consiste no trabalho integrado entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, tendo como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento integral do escolar por meio de ações intersetoriais efetivas, .. Acompanhar 

a evolução do estado nutricional dos escolares é uma das ações previstas pelo programa, tendo 

em vista o aumento da prevalência da obesidade em idades precoces. Neste sentido, a 

avaliação nutricional torna-se um instrumento essencial para a aferição das condições de 

saúde dessa população, que direcionará demandas de atenção para desvios nutricionais e 

subsidiará estratégias integradas de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Objetivo: 

Avaliar o monitoramento do estado nutricional dos escolares assistidos pelo PSE de uma 

escola pública de Belo Horizonte, no período de 2010 a 2012, concernente à classificação do 

estado nutricional, encaminhamentos e atendimentos realizados pela Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Serra Verde.Métodos:Trata-se de um estudo retrospectivo analítico realizado com os 

dados referentes à avaliação antropométrica realizada pela equipe do PSE na Escola 

Municipal José Maria Alkimin. Foram coletadas nos prontuários de avaliação, as medidas de 

peso e altura dos escolares. A partir desses dados, o perfil antropométrico dessa população foi 

descrito, neste estudo, pelos índices: Peso por Idade (P/I), Estatura por Idade (E/I) e Índice de 

Massa Corporal por Idade (IMC/I). Para avaliação do desenvolvimento, utilizou-se o software 

WHO ANTHROPLUS® 1.0.4. Todos os índices foram obtidos pelo critério escore-z. Além 

disso, investigou-se se os alunos que apresentavam alguma alteração dos parâmetros 

antropométricos foram encaminhados e atendidos na referida UBS Resultados: Obtiveram-se 

os dados de 1215 crianças, com média de 10 anos de idade, sendo que dessas, 51,5% (n=626) 

são do sexo feminino e 48,5% (n=589), do sexo masculino. O índice P/I revelou que 0,7% 

(n=9) dos alunos possuíam baixo peso para idade, 65,2% (n=793) peso adequado para idade e 

2,6% (n=32) peso elevado para a idade. Em relação ao índice E/I, 73,1% (n=889) dos 

escolares apresentaram estatura adequada para a idade. O índice P/I revelou que 0,7% (n=9) 

dos alunos possuíam baixo peso para idade, 65,2% (n=793) peso adequado para idade e 2,6% 

(n=32) peso elevado para a idade. O parâmetro antropométrico IMC/I indicou que 1,5% 

(n=19) dos alunos apresentam magreza ou magreza acentuada, 54,6% (n=664) eutrofia, 

14,0% (n=170) risco de sobrepeso, 6,4% (n=78) sobrepeso e 1,7% (n=21) obesidade. Foram 

encaminhados para atendimento na UBS somente 36,3% (n=36) dos escolares identificados 

com sobrepeso ou obesidade (n=99), de modo que apenas 11,1% (n=11) foram atendidas. 

Ademais, verificou-se que apenas 18,7% (n=3) do total de crianças com magreza foram 

encaminhadas, sendo todas atendidas. Conclusão: Notou- se que, no período avaliado, houve 

boa cobertura dos estudantes no que se refere à avaliação do estado nutricional. Porém, foram 

verificadas fragilidades no levantamento dos desvios nutricionais e consequentemente nos 

encaminhamentos para atendimento pela equipe da UBS. Ademais, verificou-se que mesmo 

tendo havido menos encaminhamentos do que a real demanda, esses não foram contemplados 

na sua totalidade. Portanto, verifica-se a necessidade de melhoria na avaliação dos desvios 
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 nutricionais e demandas de encaminhamentos para a atenção, bem como melhor articulação 

entre as equipes do PSE e equipe de saúde da UBS.    


