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%

INTRODUÇÃO%

O! Programa! Saúde! na! Escola! –! PSE! foi! instituído! pelo! Decreto! Presidencial! Nº.!

6.286/2007!como!uma!política! intersetorial!–!Ministério!da!Saúde!e!Educação!–!na!

perspectiva! da! atenção! integral! (promoção,! prevenção! e! atenção)! à! saúde! de!

crianças,!adolescentes!e! jovens!do!ensino!público!básico!no!âmbito!das!escolas!e!

unidades!básicas!de!saúde,!realizadas!pelas!ESF.!

O!PSE!foi!regulamentado!por!Portarias!(GM/MS!1861/2008V!2931/2008V!3146/2009V!

1537/2010! e! 3693/2010)! que! estabeleceram! critérios! de! adesão! e! recursos!

financeiros!para!municípios!com!ESF,!priorizados!a!partir!do!IDEB,!que!aderirem!ao!

PSE!–!uma!parcela!extra!do! incentivo!mensal!às!equipes!de!saúde!da! família!que!

atuam!nesse!programa.!

Desde! a! implantação! do! PSE,! CONASS! e! Conasems! vem! solicitando!

sistematicamente! avaliação! de! sua! implantação! e! resultados.! Em! 2011! o!

Departamento! de! Atenção! Básica,! condutor! do! PSE! no! Ministério! da! Saúde!

identificou!sérias!dificuldades!referentes!aos!dados!do!programa,!já!que!os!sistemas!

de!informação!disponíveis!no!SUS!não!possibilitam!a!identificação!de!atendimentos!

nas! escolas,! comprometendo! inclusive! a! avaliação! solicitada.! Outra! questão!

apontada!é!o!questionamento!dos!órgãos!de!controle!a! respeito!da! fragilidade!dos!

instrumentos!atuais.!

Diante!dessas!dificuldades!o!GT!de!Atenção!da!CIT!discutiu!a!necessidade!de!fazer!

uma!ampla!revisão!do!programa,!porém!como!desde!março!de!2011!os!municípios!

estão! sem! receber! os! recursos! aos! quais! fazem! jus! e! atendendo! a! solicitação! do!

Conasems,!neste!momento!se!propõe!apenas!uma!mudança!na!portaria!instituindo!

a! contratualização! para! recebimento! desses! recursos.! As! questões! referentes! às!

atribuições!e!responsabilidades!dos!gestores!estaduais!no!PSE,!entre!eles!o!Olhar!

Brasil,!serão!discutidos!no!bojo!da!reestruturação!total!do!programa.!

%

PROPOSTA%

1.! Alteração! do! artigo! 8º! da! PT! 3696/2010,! determinando! que! os! municípios!

somente! farão! jus! aos! recursos! após! assinatura! de! instrumento! de!
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contratualização! e! que,! a! partir! do! exercício! de! 2011,! a! transferência! de!

recursos!financeiros!e!materiais!do!PSE!para!os!municípios!credenciados!ao!

Programa!Saúde!na!Escola,!será!realizada!exclusivamente!após!a!assinatura!

do! respectivo! instrumento! de! contratualização,! o! Termo! de! Compromisso!

Municipal,!cujas!regras!serão!definidas!em!portaria!específica!para!este!fim.!

2.! Publicação!de!nova!portaria!estabelecendo!os!critérios!de!contratualização!de!
metas! de! prevenção,! promoção! e! atenção! à! saúde! para! recebimento! de!
recursos!financeiros!do!Programa!Saúde!na!Escola!(anexo!da!PT!o!Termo!de!
Compromisso!de!Gestão!do!PSE)!

Componentes!e!linhas!de!ação!do!Plano!PSE!de!metas!municipais!

Componente! I! e! avaliação! clínica! e! psicossocial:! Avaliação! AntropométricaV!
Atualização! do! Calendário! VacinalV! Detecção! precoce! de! Hipertensão! Arterial!
Sistêmica! (HAS)V! Avaliação! OftalmológicaV! Avaliação! AuditivaV! Avaliação!
NutricionalV! Avaliação! da! Saúde! BucalV! Avaliação! Psicossocial.! Considerar!
hanseníase,!tuberculose!e!outras!doenças!endêmicas.!

Componente!II!e!ações!de!promoção!da!saúde!e!prevenção:!Ações!de!Segurança!
Alimentar! e! Promoção! da! Alimentação! SaudávelV! Promoção! das! Práticas!
Corporais! e! Atividade! Física! nas! EscolasV! Saúde! e! Prevenção! nas!
Escola(SPE):Educação! para! a! Saúde! Sexual,! Saúde! Reprodutiva! e! prevenção!
das! DST/AIDS! –! Saúde! e! Prevenção! nas! EscolasV! Saúde! e! Prevenção! nas!
Escola(SPE):!Prevenção!ao!uso!de!Álcool!e!Tabaco!e!outras!Drogas.!!

Componente! III! e! educação! permanente! e! capacitação! de! profissionais! da!
educação! e! da! saúde! e! de! jovens! para! o! PSE:! Educação! permanente! e!
capacitação! local! de! profissionais! da! educação! nos! temas! da! saúde! e!
constituição! das! equipes! de! saúde! que! atuarão! nos! Territórios! do! Programa!
Saúde!na!Escola!
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Considerações%Finais%

%

Essa!proposta!atende!a!uma!reivindicação!do!Conasems.!

Esta! proposta! está! apta! para! aprovação! ressaltandoese! importância! da!

reestruturação! do! programa! como! um! todo,! inclusive! da! definição! do! sistema! de!

informação,! propondoese! que! seja! utilizado! o! SIMEC! (Sistema! Integrado! de!

Monitoramento!da!Educação),!sendo!a!escola!a!responsável!pela!sua!alimentação.!
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Anexo%%

PORTARIA%INTERMINISTERIAL%No%xxxxxx,%DE%xx%DE%XXX%DE%2011%
!

Altera!a!Portaria!nº%3696,!de!25!de!novembro!de!
2010,! estabelece! critérios! de! transferência! de!
recursos! aos! municípios! credenciados! ao!
Programa! Saúde! na! Escola! (PSE)! e! credencia!
novos!municípios!ao!PSE.!

!
OS! MINISTROS! DE! ESTADO! DA! SAÚDE! E! DA! EDUCAÇÃO,! no! uso! das! atribuições! que! lhe!
conferem!os!incisos!I!e!II!do!parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!e!
!
Considerando!a!Portaria!Interministerial!nº%I%3696,!de!25!de!novembro!de!2010,!publicada!no!Diário!
Oficial! da! União! nº! 226,! de,! 26! de! novembro! de! 2010,! que! estabelece! critérios! para! adesão! ao!
Programa!Saúde! na!Escola! (PSE)! para! o! ano! de! 2010! e! divulga! a! lista! de!Municípios! aptos! para!
Manifestação!de!Interesse.!
!
Considerando!a!necessidade!de!homologar!a!adesão!ao!Programa!de!Saúde!na!Escola! e!PSE!dos!
Municípios! que! concluíram! os! trâmites! de! adesão,! de!modo! a! possibilitar! as! ações! de! saúde! nas!
escolas,!resolve:!
!
Art.!1º!e!Alterar!o!art.!8º!da!Portaria!Interministerial!nº!3.696,!de!25!de!novembro!de!2010,!publicada!
no!Diário!Oficial!da!União!nº!226,!de!26!de!novembro!de!2010,!que!passa!a!vigorar!com!a!seguinte!
redação:!
!
!“Art.!8º!e!Determinar!que,!homologada!a!adesão!ao!PSE,!o!Ministério!da!Saúde!publicará!portaria!de!
credenciamento! dos! municípios,! os! quais! farão! jus! ao! recebimento! dos! recursos! financeiros! e!
materiais! somente! após! assinatura! de! instrumento! de! contratualização,! Termo! de! Compromisso!
Municipal,!a!ser!firmado!obrigatoriamente!entre!as!Secretarias!Municipais!de!Saúde!e!Educação.”!
!
Art.! 2º! Determinar! que,! a! partir! do! exercício! de! 2011,! a! transferência! de! recursos! financeiros! e!
materiais! do! PSE! para! os!municípios! credenciados! ao! Programa!Saúde! na! Escola,! será! realizada!
exclusivamente! após! a! assinatura! do! respectivo! instrumento! de! contratualização,! o! Termo! de!
Compromisso!Municipal,!cujas!regras!serão!definidas!em!portaria!específica!para!este!fim.!
!
Art.! 3º! Definir,! no! Anexo! I,! os! Municípios! a! ser! credenciados! ao! Programa! Saúde! na! Escola! que!
concluíram!os!trâmites!legais!da!Portaria!nº!3696!de!25!de!novembro!de!2010.!
!
§!Único.!Fica!mantido!o!credenciamento!dos!Municípios,!anteriormente,!credenciados!por!meio!das!
portarias!de!nº!2931,!de!04!de!dezembro!de!2008,!e!nº!1536,!de!15!de!junho!de!2010.!!
!
Art.!3º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!!
!
%
%
%
%
%
%
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PORTARIA%INTERMINISTERIAL%No%xxxxxx,%DE%xx%DE%XXX%DE%2011%
!

Estabelece! critérios! de! contratualização! para!
recebimento! de! recursos! financeiros! do!
Programa! Saúde! na! Escola! e! dá! outras!
providências.!

!
OS! MINISTROS! DE! ESTADO! DA! SAÚDE! E! DA! EDUCAÇÃO,! no! uso! das! atribuições! que! lhe!
conferem!os!incisos!I!e!II!do!parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!e!
!
Considerando!o!Decreto!nº! 6.286,! de!05!de!dezembro!de!2007,! que! institui! o!Programa!Saúde!na!
Escola!–!PSE,!com!a!finalidade!de!contribuir!para!a!formação!integral!dos!estudantes!da!rede!pública!
de!educação!básica!por!meio!de!ações!de!prevenção,!promoção!e!atenção!à!saúdeV!
!
Considerando! a! Portaria! Interministerial! nº! 3.696,! de! 25! de! novembro! de! 2010,! que! estabelece!
critérios!para!adesão!ao!Programa!Saúde!na!Escola!(PSE)!para!o!ano!de!2010!e!divulga!a! lista!de!
Municípios!aptos!para!Manifestação!de!Interesse!e!homologa!a!adesão!dos!municípios!ao!PSEV!
!
Considerando!a!Portaria!nº!XXX,!de!XXXXX!de!maio!de!2011,!que!alterou!a!Portaria!nº!3.696!de!25!
de!novembro!de!2010V!!!
Considerando! a! necessidade! de! contratualização! das! ações! de! prevenção,! promoção! e! atenção! à!
saúde! a! serem! implantadas/implementadas! pelos! municípios,! de! modo! a! possibilitar! as! ações! de!
saúde!nas!escolas,!resolve:!
!
Art.! 1º! Definir,! na! forma! do! Anexo! I! desta! portaria,! as! diretrizes! e! regramentos! do! instrumento! de!
contratualização,! o! Termo! de! Compromisso! Municipal,! a! ser! firmado! obrigatoriamente! entre! as!
Secretarias! Municipais! de! Saúde! e! Educação! de! cada! município! credenciado,! para! fins! de!
transferência!dos!recursos!financeiros!e!materiais!do!Programa!Saúde!na!Escola!(PSE).!
!
Art.!2º!Definir,!no!Anexo!II!desta!portaria,!os!municípios!credenciados!ao!PSE,!no!ano!de!2011,!aptos!
à!contratualização,!a!qual!deverá!ser!realizada!até!o!dia!15!de!agosto!de!2011.!!
!
Art.!3º!Definir,!no!Anexo! III!desta!portaria,!os!municípios!credenciados!ao!PSE,!nos!anos!de!2008,!
2009!e!2010,!aptos!à!contratualização,!a!qual!deverá!ser!realizada!até!o!dia!15!de!outubro!de!2011.!!
!
Art.!4º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!!
!

Termo!de!Compromisso!Municipal!de!Gestão!do!PSE!–!Programa!
Saúde! na! Escola! que! firma! entre! si! a! Secretaria! Municipal! de!
Saúde! de! ____! e! a! Secretaria! Municipal! de! Educação! de! ___! ,!
com! a! finalidade! de! contratualizar! as! metas! das! ações! de!
prevenção,! promoção! e! atenção! à! saúde! dos! escolares,! para!
recebimento!de!recursos!financeiros.!

Aos!____dias!do!mês!de!______!do!ano!de!dois!mil!e!onze,!a!Secretaria!Municipal!de!
Saúde!de!____!neste!ato!representado!pelo!____________!e!a!Secretaria!Municipal!de!Educação!de!
___!neste!ato!representados!pelo!_______,!celebram!o!presente!instrumento!de!mútua!colaboração!
para!contratualizar!as!metas!das!ações!de!prevenção,!promoção!e!atenção!à!saúde!dos!escolares!do!
Programa! Saúde! na! Escola,! para! recebimento! de! recursos! financeiros,! conforme! as! cláusula! e!
condições!seguintes:!
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!
CLÁUSULA%PRIMEIRA%I%DO%OBJETO%
! ! O! presente! Termo! de! Compromisso! tem! por! objetivo! a! conjugação! de! esforços!
visando! a! prevenção,! promoção! e! atenção! à! saúde! dos! escolares! do!Programa!Saúde! na!Escola,!
articulada!de!forma!intersetorial!entre!as!redes!de!saúde!e!de!educação.!
!
CLÁUSULA%SEGUNDA%–%DO%REPASSE%DO%RECURSO%FINANCEIRO%

§!1º!A! transferência!do!recurso! financeiro!se!efetivará!por!meio!de!repasse! fundo!a!
fundo!na!modalidade!PAB!variável,!compondo!o!Bloco!de!Financiamento!da!Atenção!Básica!do!Pacto!
pela!Saúde.!

§! 2º!O! valor! total! recurso! financeiro! corresponde! a! uma! parcela! extra! do! incentivo!
mensal!das!Equipes!de!Saúde!de!Família!que!atuam!no!PSE.!

§!3º!70%!do!valor!total!do!recurso!financeiro!do!PSE!será!pago!a!partir!da!assinatura!
do!Termo!de!Compromisso.!Os!30%!restantes!do!valor!total!do!recurso!financeiro!do!PSE!será!pago!
após!o!cumprimento!de!70%!das!metas!municipais!pactuadas.!

§! 4º! cabe! ao!Grupo! de! Trabalho! Intersetorial!Municipal! –!GTI! a! gestão! do! recurso!
financeiro!do!PSE.!
%
CLÁUSULA%TERCEIRA%–DO%PARÂMETRO%ESSENCIAL%
% % Ficam!definidos,!por!Componente,!os!Parâmetros!Essenciais!de!cobertura!das!ações!
de! prevenção,! promoção! e! atenção! à! saúde! dos! escolares! do! Programa!Saúde! na! Escola,! sendo!
eles:!500!escolares/ano!por!Equipe!de!Saúde!da!Família!para!as!ações!do!Componente!I!–!Avaliação!
Clínica! e! psicossocial! e! 1000! escolares/ano! por! Equipe! de! Saúde! da! Família! para! as! ações! do!
Componente!II!–!Promoção!e!prevenção!à!saúde.!
! §!1º!o!parâmetro!mínimo!será!calculado!a!partir!da! informação!do!município!do!número!de!
Equipes!da!Saúde!da!Família!que!irão!atuar!na!implementação!do!PSE.!

§!2º!as!metas!anuais!pactuadas!pelos!municípios!deverão!ser!iguais!ou!maior!ao!parâmetro!
mínimo!calculado.!
%
CLÁUSULA%QUARTA%–%DA%VIGÊNCIA!!
! ! O! prazo! para! realização! das!metas! das! ações! pactuadas! no! presente! instrumento!
tem!a!vigência!de!doze!meses!a!contar!da!data!de!assinatura!deste!instrumento.!
%
CLÁUSULA%QUINTA% I% DAS%ATRIBUIÇÕES%E%RESPONSABILIDADES%DA%ESFERA%MUNICIPAL%
E/OU%DISTRITAL%
A! Secretaria! Municipal! de! Saúde! de! ______! e! a! Secretaria! Municipal! de! Educação!
_____comprometemese!a:!
!
a)constituir! GTI! –! Grupo! de! Trabalho! Intersetorial! Municipal! de! execução,! gestão! do! recurso,!
acompanhamento! e!monitoramento! das! ações! do!PSE!no! território,! com! representantes! da! saúde,!
educação!e!de!outros!órgãos/instituições.!
!!
b)incluir!os!temas!contemplados!no!PSE!nos!projetos!políticoepedagógicos!das!escolas!envolvidas!no!
programaV!
!
c)definir!conjuntamente!as!escolas!federais,!estaduais!e!municipais!!a!serem!atendidas!no!âmbito!do!
PSE,! considerando! os! territórios! de! abrangência! das! Unidades! Básicas! de! Saúde,! o! número! de!
Equipes!de!Saúde!da!Família!implantadas!e!o!parâmetro!essencial!de!cobertura!das!ações!PSEV!
!
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d)definir! as! metas! de! cobertura! anual! das! ações! previstas! no! PSE,! ! considerando! o! Parâmetro!
Essencial!de!cada!Componente!(I!e!II)V!
!
e)definir!as!estratégias!específicas!de!cooperação!entre!estados!e!municípios!para!gestão!do!cuidado!
dos!escolares!indentificados!com!necessidades!de!saúdeV!
!
f)!preencher!sistematicamente!o!sistema!de!monitoramento!e!avaliação!do!PSE,!com!as!informações!
das!ações!realizadas!e!seus!respectivos!resultadosV!
!
g)!garantir!a!entrega!dos!materiais!do!PSE,!enviados!pelo!Ministério!da!Educação,!para!as!Equipes!
de!Saúde!e!para!as!Escolas.!!
!
g)! o! presente! instrumento! Termo! de! Compromisso! Municipal! deverá! encaminhado! à! Comissão!
Intergestores! Bipartite! (CIB)! de! seu! Estado! e! as! instancias! de! deliberação! da! educação! para!
homologação,!
!
!
h)! as! atribuições! e! responsabilidades! de! gestão! PSE! municipal! contidas! nesse! termo! serão!
pactuadas!mediante!o!preenchimento!dos!quadros!abaixo,!correspondente!ao!cadastro!e!vinculação!
territorial! das!escolas!e!equipes!de!saúde!da! família!que!atuarão!no!PSE!e!ao!plano!de!Metas!de!
cada!um!dos!Componentes,!a!saber:! I!–!Avaliação!Clínica!e!Psicossocial,! IIe!Promoção!da!saúde!e!
prevenção,!III!–!Educação!permanente!e!capacitação!de!profissionais!da!educação!e!da!saúde!e!de!
jovens!para!o!PSE.!
!
QUADRO%I:%VINCULAÇÃO%PSE%TERRITORIAL%ESF%I%ESCOLA%
Código%
IBGE%do%
Município%
%

Nome% do%
Município%

Código%
CNES%da%
ESF%
%

Código% da%
Escola%

Número% de%
alunos%

Nome% da%
Escola%

! ! ! ! ! !
!
!

QUADRO%II:%PLANO%PSE%DE%METAS%MUNICIPAIS%

Componente%I:%avaliação%clínica%e%psicossocial%

LINHA%DE%AÇÃO%% AÇÃO%%
PARÂMETRO%
ESSENCIAL%

METAS%MUNICIPAIS%
PACTUADAS%%%%%%%%

Avaliação!
Antropométrica!

Realizar!avaliação!
antropométrica!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Atualização!do!
Calendário!Vacinal!

Realizar!a!verificação!da!
carteira!de!vacinação!dos!

escolares!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!!!!!

Detecção!precoce!de!
Hipertensão!Arterial!
Sistêmica!(HAS)!

Aferir!a!pressão!arterial!e!
identificar!os!escolares!com!

HAS!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!!!!

Avaliação!
Oftalmológica!!

Realizar!a!triagem!de!
acuidade!visual!dos!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!!!
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escolares!(Teste!de!
Snellen)!e!identificar!
escolares!problemas!

visuais!

Avaliação!Auditiva!
Avaliar!e!identificar!os!

escolares!com!dificuldade!
de!audição!!

NÃO!HÁ!!!!! Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Avaliação!Nutricional!
Avaliar!o!estado!nutricional!
e!de!hábitos!alimentares!

dos!escolares.!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Avaliação!da!Saúde!
Bucal!

Avaliar!o!estado!de!saúde!
bucal!dos!escolares!e!

identificar!os!escolares!com!
necessidade!de!cuidado!em!

saúde!bucal!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Avaliação!Psicossocial!

Verificar!escolares!sem!
registro!civil!e!encaminhar!!
a!informação/dados!dos!
escolares!ao!Conselho!

Tutelar!!!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Componente%II:%ações%de%promoção%da%saúde%e%prevenção%%

LINHA%DE%AÇÃO%% AÇÃO%%
PARÂMETRO%
ESSENCIAL%

METAS%MUNICIPAIS%
PACTUADAS%%%%%%%%

Ações!de!Segurança!
Alimentar!e!Promoção!

da!Alimentação!
Saudável!

Realizar!atividades!
educativas!sobre!promoção!
da!alimentação!e!modos!de!
vida!saudáveis!com!a!
comunidade!escolar,!

considerando!os!alimentos!
regionais.!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Promoção!das!Práticas!
Corporais!e!Atividade!
Física!nas!Escolas!

Realizar!práticas!corporais!
orientadas,!relacionadas!à!
realidade!da!comunidade,!
incluídas!no!cotidiano!

escolar!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Saúde!e!Prevenção!
nas!

Escola(SPE):Educação!
para!a!Saúde!Sexual,!
Saúde!Reprodutiva!e!
prevenção!das!

DST/AIDS!–!Saúde!e!

Realizar!atividades!
abordando!as!temáticas!da!
saúde!sexual,!saúde!

reprodutiva!e!prevenção!
das!DST/AIDS!e!Hepatites!
Virais!no!cotidiano!da!

escola!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!
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Prevenção!nas!
Escolas!

Formar!jovens!
multiplicadores!para!

atuarem!entre!pares!nas!
temáticas!envolvendo!
saúde!sexual,!saúde!

reprodutiva!e!prevenção!
das!DST/AIDS!e!Hepatites!

Virais!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Saúde!e!Prevenção!
nas!Escola(SPE):!

Prevenção!ao!uso!de!
Álcool!e!Tabaco!e!
outras!Drogas!

Realizar!atividades!
abordando!a!temática!dos!
riscos!e!danos!do!uso!de!
álcool,!tabaco,!crack!e!

outras!drogas!no!cotidiano!
da!escola!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Promoção!da!Cultura!
de!Paz!e!Prevenção!
das!Violências!

Realizar!atividades!
abordando!as!temáticas!da!

diversidade!sexual!,!
Bullyng,!homofobia,!

discriminação!e!preconceito!
no!cotidiano!da!escola!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Promoção!da!saúde!
ambiental!e!

desenvolvimento!
sustentável!

Realizar!atividades!de!
sensibilização,!

responsabilização!e!
intervenção!do!cuidado!
consigo!mesmo!e!com!o!

ambiente!escolar!

Nº!de!escolares!a!
serem!contemplados!!!!!

Nº!de!escolares!a!serem!
contemplados!!!!!

Componente% III:%educação%permanente%e%capacitação%de%profissionais%da%educação%e%da%saúde%e%de%
jovens%para%o%PSE%%

LINHA%DE%AÇÃO%% AÇÃO%%
PARÂMETRO%
ESSENCIAL%

METAS%MUNICIPAIS%
PACTUADAS%%%%%%%%

Educação!permanente!
e!capacitação!local!de!
profissionais!da!

educação!nos!temas!
da!saúde!e!

constituição!das!
equipes!de!saúde!que!

Capacitar!os!profissionais!
da!saúde!e!educação!para!
gestão!interesetorial!do!PSE!

NÃO!HÁ!

Nº!de!profissionais!a!serem!
contemplados!!

Capacitar!os!profissionais!
da!saúde!e!educação!para!
aplicação!do!Teste!de!
Snellen!(acuidade!visual)!

Nº!de!profissionais!a!serem!
contemplados!!
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atuarão!nos!Territórios!
do!Programa!Saúde!na!

Escola!

Capacitar!os!profissionais!
de!saúde!e!educação!para!
trabalhar!com!as!temáticas:!
Educação!para!a!Saúde!
Sexual,!Saúde!Reprodutiva!
e!prevenção!das!DST/AIDS!
–!Saúde!e!Prevenção!nas!
EscolasV!Promoção!da!
Alimentação!SaudávelV!

Prevenção!ao!uso!de!Álcool!
e!Tabaco,!Crack!e!outras!

Drogas!

Nº!de!profissionais!a!serem!
contemplados!!

!
!


