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EDITORIAL
Querid@s amig@s do PSE,
Um novo ano se inicia e com ele o Programa Saúde na Escola se fortalece e se amplia ganhando espessura e, aos poucos,
melhorando a qualidade de vida dos escolares do nosso país. Para celebrarmos nossas conquistas, fizemos esta edição
especial compartilhando algumas experiências de diversos municípios. Parabenizamos a todos que atuam nesse Programa e que dele são entusiastas.
Olinda (PE) trilha o caminho seguro de ações contínuas e sistêmicas ; Alta Floresta (MT) firma-se na luta contra o HIV/
Aids; estamos de “boca aberta” para Leopoldo Bulhões (GO) e suas ações de higiene dental, alimentação e saúde bucal.
Tamboril (CE) desenvolve um blog para divulgar as ações do PSE; Campos dos Goytacazes (RJ) cria o programa “Clube do
Dentinho” nas escolas e creches do município; Itagimirim (BA) também inova com o projeto “Xô Cárie”. O município do
Rio de Janeiro continua desenvolvendo ações intersetoriais de sucesso com um excelente Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI); finalmente, e não menos importante, Vila Velha (ES) realiza Oficina de Monitoramento do SIMEC com o apoio dos
técnicos Ernandes Macário e Carlos Magno.
Seguimos juntos nessa construção!

Grande abraço,
GTF/PSE

Ação no município de Leopoldo Bulhões—GO
Alunos da Escola Municipal Domiro Fernandes de Souza,
no povoado de Engenheiro Valente, município de Leopoldo de Bulhões (GO), ocasião em que a odontóloga Drª

Juliana Moreira ministrou palestra sobre higiene dental,
alimentação e saúde bucal para 55 alunos. Fizeram escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor.

Blog PSE em Tamboril—CE
O município de Tamboril (CE) desenvolveu um blog para divulgar as
atividades realizadas pelo PSE. Os profissionais de Saúde e Educação estão muito empenhados em viabilizar o PSE no município, com
o intuito de melhorar qualidade de vida dos escolares da rede pública municipal.
Vale a pena conferir:
http://programasadenaescoladetamborilce.blogspot.com/

BRASÍLIA, JANEIRO DE 2011

PÁGINA 2

Dia mundial de luta contra HIV/Aids em Alta Floresta—MT
Evento do “Dia Mundial de Luta contra HIV/Aids” , realizado pelo município de Alta Floresta (MT) como uma
das ações do PSE.

Olinda—PE realizou muitas ações em 2010
Grupo de Teatro identificado na Comunidade do Alto da Mina
que se apresenta no
Projeto Prevenção de
Gravidez na Adolescência e das DST/Aids

Oficinas sobre prevenção
das DST/AIDS e gravidez
na adolescência - projeto
de prevenção da gravidez
que intervém em territórios com maiores percentuais de nascimento de
filhos de Adolescentes,
conforme Datasus (SINASC). Realização de caravana em
seis escolas dos Altos, com a participação de alunos, pais,
professores e profissionais de saúde

PSE + Olhar Brasil: adolescentes escolhendo óculos.

Grupo de conversas com os pais
dos adolescentes
sobre
educação
sexual e reprodutiva. Uma grande
conquista!

Olinda passou a comemorar o Dia Municipal de Lavagem de Mãos, no dia 14
de outubro. Foi lançado o
projeto e cada escola organizou sua proposta para
comemorar a data com os
recursos que dispunha. Foi
feita uma seleção e a escola vencedora, E.M.Dom Azeredo
Coutinho, sediou o evento de lançamento.
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Programa Clube do Dentinho Saudável
em Campos dos Goytacazes—RJ
O Programa Clube do Dentinho Saudável, no município
de Campos dos Goytacazes (RJ), tem como principal objetivo ampliar as ações educativas e preventivas em saúde bucal. A idéia é que cada criança, professor e colaboradores das unidades escolares e creches recebam as
orientações em saúde bucal e possam agir como agentes
multiplicadores e assim melhorar a qualidade da saúde
bucal em nossa cidade.
O trabalho é realizado em escolas e creches, através de
diversas atividades, como: palestras, dramatizações, teatro de fantoches, escovação supervisionada, aplicação
tópica de flúor, mesas demonstrativas e distribuição de
kits de higiene oral doados pelo Ministério da Saúde.

Projeto “Xô Cárie” é lançado em Itagimirim—BA
A equipe de Saúde Bucal e o Programa de Saúde
na Escola (PSE) de Itagimirim (BA) lançaram o
Projeto “Xô Cárie”. O Projeto tem como objetivo
reduzir o índice de cárie, bem como prevenir e
combater outras doenças da boca.
Para atingir o objetivo, a ação envolve agentes
comunitários de saúde, professores, família, o
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e unidades dos Postos de Saúde da Família (PSF). Este
projeto pretende atender mais de mil crianças e
adolescentes em fase escolar
O mecanismo de avaliação começa na escola, onde os
alunos são acompanhados e orientados a uma unidade do
PSF mais próxima. A equipe sempre reforça com o aluno a
importância da participação do pai ou responsável na visita ao PSF.
Outro aspecto importante a ser lembrado, é que o Projeto
“Xô Cárie” se preocupa em transformar a ida ao dentista
mais agradável para os alunos. Após a consulta o aluno é
acompanhado por um preparador físico que desenvolve atividades de atenção, coordenação e
memória. Enquanto o aluno é atendido, o acompanhante assiste a uma palestra com temas relacionados a educação, comportamento e saúde,
que são ministradas por um psicólogo.
Para estimular ainda mais o cuidado contínuo com
os dentes, os alunos recebem pequenos lembretes diários a serem seguidos, kit’s de escovação e
informações de cuidados simples para se ter uma
boca saudável.
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Algumas ações no Rio de Janeiro—RJ
O município do Rio de Janeiro (RJ) tem desenvolvido o PSE
com sucesso. O Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), que é
composto por coordenadores, gerentes e técnicos das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, se
reúne mensalmente para tratar das estratégias e desdobramentos do programa na cidade.
O PSE foi implantado no município e tem como estratégia a
promoção como estratégia a promoção da saúde na escola
e na creche e a garantia de acesso da comunidade escolar
aos serviços de saúde como um direito de cidadania.
Profissionais destas três secretarias formataram uma proposta de programa de saúde na escola e na creche com a

perspectiva de valorizar a
intersetorialidade, a territorialidade e a participação ativa de todos os
sujeitos envolvidos na
busca por melhorar as
condições de saúde e de
vida da comunidade escolar carioca.
Durante o ano foram
realizados
seminários,
encontros e reuniões
entre as coordenações
do PSE local visando aprimoramento das ações na comunidade escolar.

Oficina de Monitoramento em Vila Velha—ES
Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2010, aconteceu a I
Oficina de Monitoramento do Ministério da Educação
(SIMEC) do Programa Saúde na Escola em Vila Velha –
Espírito Santo. O evento contou com a participação de
representantes da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Saúde, além de diretores escolares. A Oficina teve como objetivo a orientação sobre
instrumentos de monitoramento e avaliação
do PSE e o preenchimento do SIMEC no
módulo PSE.

Envie notícias
sobre as ações
do PSE em seu
município para
publicação no
PSE Informa.
Colabore!
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Ministério da Educação
SECAD/MEC
Tel: (61) 2022 9216
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Ministério da Saúde
DAB/SAS
Tel: (61) 3306 8091
E-mail: pse@saude.gov.br

