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RESUMO 

A atenção à saúde aos adolescentes não deve em nosso contexto se 

limitar exclusivamente as unidades de saúde e sendo assim a escola 

também pode constituir um espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

ações junto a esta clientela. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma 

iniciativa intersetorial entre Ministérios da Saúde e da Educação, que tem 

por objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 

pública de educação básica mediante ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde, em escolas públicas brasileiras. O presente estudo tem 

como objetivo refletir sobre o PSE como estratégia dinâmica para captação 

e atenção a saúde dos adolescentes brasileiros. Trata-se de uma revisão 

integrativa onde o levantamento dos dados foi na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas bases de dados; LILACS, MEDLINE, BDENF e 

ColecionaSUS utilizando os descritores "atenção à saúde", "saúde do 

adolescente", e "saúde escolar". Oito estudos foram selecionados em uma 

análise mais criteriosa. Foram identificados os seguintes eixos temáticos: 

“Em busca de vulnerabilidades”, “Conversando sobre sexualidade”, 

“Alimentação e atividade física somando ao cuidado integral” e “Percepção 

dos profissionais de saúde” que serviram de base para análises. 

Concluímos ao fim deste estudo que o PSE contribui com a formação de 

uma ponte para a aproximação entre o público adolescente e os serviços 

de saúde. Fornece ferramenta eficaz para captação e participação dos 

jovens no processo do cuidado de sua própria saúde. Tal programa 

necessita ser abraçado por todos os profissionais e comunidade para que 

sua intersetorialidade se fortifique a fim de continuar colhendo resultados 

positivos para a saúde desta faixa etária. 

Palavras-chave: Saúde do adolescente; saúde escolar; atenção à saúde; 

atenção integral 

 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The health care for adolescents should not in our context be limited 

exclusively to health units and thus the school can also be a privileged 

space for the development of actions with this clientele. The Health in 

School Program (PSE) is an intersectoral initiative between the Ministries of 

Health and Education, which aims to contribute to the integral training of 

students in the public basic education network through prevention, 

promotion and health care in schools Public institutions. The present study 

aims to reflect on the PSE as a dynamic strategy for capturing and attention 

to the health of Brazilian adolescents. It is an integrative review where the 

data collection was in the Virtual Health Library (VHL), in the databases; 

LILACS, MEDLINE, BDENF and ColecionaSUS using the descriptors 

"health care", "adolescent health", and "school health". Eight studies were 

selected in a more careful analysis. The following thematic axes were 

identified: "In search of vulnerabilities", "Talking about sexuality", "Food and 

physical activity adding to the integral care" and "Perception of health 

professionals" that served as a basis for analysis. We conclude at the end 

of this study that the PSE contributes to the formation of a bridge for the 

approximation between the adolescent public and the health services. 

Provides an effective tool for attracting and involving young people in the 

process of taking care of their own health. Such a program needs to be 

embraced by all professionals and community so that its intersectoriality is 

strengthened in order to continue to reap positive results for the health of 

this age group. 

 

Palavras-chave: Adolescent health; School health; Health care; Integral 

care 
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 1 

 

INTRODUÇÃO 

Desde meu ingresso na universidade já tinha comigo a inspiração e a 

motivação para pesquisar e escrever sobre o presente tema. Logo nos 

primeiros períodos em que me foi apresentada a saúde coletiva, fui me 

encantando e ao mesmo tempo, crescendo em mim a vontade de garantir que 

qualquer cidadão tenha seu direito à saúde garantida e realizada, tanto com 

meu cuidado direto ou indireto. Com o passar dos anos, fui conhecendo mais 

os programas assistenciais que nosso Sistema de Saúde, por meio de seus 

princípios, estruturou. 

Em 2015, com a aprovação no concurso para acadêmico bolsista da 

prefeitura do Rio de Janeiro, pude acompanhar por um ano, o trabalho 

realizado no Programa Saúde na Escola no município e entrar em contato com 

adolescentes e jovens escolares, conhecendo suas demandas e necessidades. 

A partir desse estágio me certifiquei dos caminhos acadêmicos e profissionais 

que queria seguir, dando então início a construção desse e de estudos 

similares. 

A adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, 

entre a infância e a fase adulta. Este período é marcado por diversas 

transformações que não engloba apenas transformações físicas. Ocorrerá 

neste período mudanças fisiológicas e anatômica como interações hormonais e 

maturação sexual. Somando-se a isso, esses indivíduos se encontram em 

constantes dúvidas e adaptações internas e externas. Protagonizam conflitos 

familiares e pessoais e constante busca pela autoafirmação, independência e 

liberdade. 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 

anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 

18 anos de idade (artigo 2o). Em casos excepcionais e quando disposto na lei, 

o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade (artigos 121 e 142). 

Apesar de atingir 21% da população brasileira, muitos jovens não têm 

acesso às informações e aos serviços de atenção básica. Além disso, 
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demonstram resistência à aproximação com instituições de saúde (MOREIRA; 

LIMA; TOURINHO; SANTOS,2014). 

Em uma pesquisa realizada por Santos et al. (2012), foi referido por 

profissionais que atuam em programas de atenção à saúde destinados aos 

adolescentes, que esse grupo etário não costuma procurar a unidade de 

saúde. É preciso então que a captação dos adolescentes se realize de forma 

estratégica, tanto nas unidades quanto na sua comunidade. 

Assim, pensar em saúde para esse público implica reavaliar as políticas 

de promoção à saúde exercidas em nossas unidades, procurando e garantindo 

a utilização de estratégias mais eficazes para captação e participação dos 

jovens. Deve-se também ir além da prática de saúde curativa, apenas focada 

em suas vulnerabilidades e estigmas, procurando promover sua saúde 

integralmente. Atuando em promoção, prevenção e educação em saúde. 

A atenção à saúde dessa faixa não deve se limitar a unidade de saúde 

(FERRARI; THOMSON; MELCHIOR, 2006). A escola é um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e melhoria das 

condições de bem-estar dos seus alunos (BRASIL, 2009). 

O Ministério da Saúde instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), por 

meio do decreto n°6.286, de 5 de dezembro de 2007, uma iniciativa 

intersetorial entre Ministérios da Saúde e da Educação, que tem por objetivo 

contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação 

básica mediante ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, em 

escolas públicas brasileiras. 

Cabe ressaltar que tal estudo faz parte do NUPEESC ( Núcleo de 

Pesquisa e Extensão em Educação e Saúde Comunitária) na linha de pesquisa 

Políticas Públicas e Práticas Pedagógicas. 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

Como o Programa Saúde na Escola contribui para se tornar uma estratégia 

efetiva de atenção a saúde dos adolescentes brasileiros? 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

O Programa Saúde na Escola como estratégia de atenção ao adolescente. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

Refletir sobre o PSE como estratégia dinâmica para captação e atenção a 

saúde dos adolescentes brasileiros. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as dificuldades dos atendimentos ao adolescente nos serviços de 

saúde habituais;  

Identificar a promoção a saúde no espaço escolar 

Discutir o PSE como estratégia de atenção à saúde dos adolescentes 

brasileiros. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Em geral os adolescentes não são percebidos como seres 

autônomos, mas ao mesmo tempo é estabelecida uma dicotomia quando 

espera-se que sejam donos de seus atos mas não lhes é fornecido 

informações, principalmente a cerca de assuntos que envolve sua saúde. Outro 

mito é achar que esse público não é acometido de doenças ou não precisa de 

cuidados como os já estabelecidos à outras faixas etárias.   

O PROSAD foi o primeiro programa brasileiro a se preocupar de forma 

específica com a saúde dos adolescentes. Embora as ações prioritárias do 

PROSAD considerassem o atendimento integral da saúde do adolescente, 

suas ações se concentravam na sexualidade e na saúde reprodutiva. 

Gradativamente, a atenção em saúde foi se reformulando e buscou se 

aproximar da ideia de saúde como direito social, entendendo os jovens como 

sujeitos de direitos. Nesse sentido, observou-se uma reorientação do PROSAD 

para a Atenção Básica, através da efetivação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde dos Adolescentes (OLIVEIRA; LYRA, 2010).  

 As Diretrizes Nacionais para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 

e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (BRASIL, 2010a), 

foram lançadas embasadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

de Adolescentes e Jovens. Essas diretrizes preconizam uma abordagem 

sistêmica das necessidades do público adolescente e instrumentaliza 

profissionais para realização de ações em saúde que busquem redução da 

vulnerabilidade dessa população trabalhando com um olhar holístico e 
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sustentável. O fortalecimento da promoção da saúde e a reorientação dos 

serviços de saúde para favorecer a capacidade de respostas para a atenção 

integral à saúde de adolescentes e jovens são preconizados nas diretrizes, e o 

PSE, por sua vez, pode ser apontado por ter sido criado com uma perspectiva 

similar, com vistas à melhor integrar a saúde do adolescente a partir da 

participação da escola e da comunidade. 

 Este estudo justifica-se na oportunidade de certificar as ações do 

Programa Saúde na Escola como estratégias de ação a saúde integral dos 

adolescentes brasileiros. Também poderá servir como base para futuras 

pesquisas, tendo em vista que a revisão de literatura é o primeiro passo para a 

construção do conhecimento científico, pois através desse processo que novas 

teorias surgem, bem como são reconhecidas lacunas e oportunidades para o 

surgimento de pesquisas num assunto especifico (BOTELHO et al., 2011).  

Os resultados obtidos no presente estudo contribuirão para, sensibilizar 

e incentivar o cuidado a esse público. Já que no cotidiano são poucos os 

cenários que propiciam a interação com os mesmos na formação profissional, 

tal estudo pode também auxiliar na execução e afirmação de estratégias e de 

políticas públicas na abordagem da atenção integral ao adolescente em seu 

contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 
 
REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ATENDIMENTO A SAÚDE AO PÚBLICO ADOLESCENTE 

Em 2012, foi realizada à segunda edição da Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) com o objetivo de descrever a procura por serviços 

ou profissionais de saúde por escolares brasileiros e identificar os possíveis 

comportamentos de risco, condições de saúde e alguns fatores familiares 

associados a essa procura. Tal estudo aponta que a procura pelos serviços de 

saúde em escolares foi mediada por fatores socioeconômicos e demográficos 

(maior busca entre estudantes do sexo feminino, de cor branca, estudantes de 

escolas privadas e cujos pais têm maior escolaridade), pelas necessidades de 

saúde; e pelo comportamento de maior cuidado com a própria saúde. 

Essa foi a primeira pesquisa que abordou o acesso dos adolescentes 

aos serviços de saúde em âmbito nacional, trazendo evidencias que 

contribuíram para a organização da assistência e o planejamento de políticas 

públicas para esta faixa etária. É destacada a importância do SUS no país, 

como ferramenta de redução das desigualdades em saúde, garantindo o 

acesso universal e a expansão da atenção básica, a porta de entrada para a 

maioria dos escolares. Neste sentido, é fundamental a atenção integral à saúde 

do adolescente com suas diversas dimensões, uma vez que múltiplos 

contextos influenciam o uso dos serviços de saúde.  

Em uma pesquisa realizada por Santos et al. (2012) que buscou analisar 

os sentidos atribuídos por profissionais de saúde que trabalhavam com o 

público adolescente. Foi inegável no discurso dos sujeitos o fato de que a 

política de promoção da saúde ainda se apresenta de modo incipiente, em 

relação às especificidades da fase adolescente. Segundo os participantes não 

é realizada nenhuma atividade de promoção da saúde exclusivamente para 

adolescentes, e estas ações estão dentro de outros programas como o da 

saúde da mulher. 

As políticas de promoção da saúde quando colocadas em prática não 

privilegiam o adolescente em suas especificidades, destacando a possibilidade 

e a necessidade de que os serviços de saúde reorientem suas práticas. Os 

próprios modelos de organização dos serviços de saúde, não são estruturados 

de modo a acolher o adolescente, considerando os mesmos a partir de suas 
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necessidades e realidades. Incluir o adolescente em programas normatizados 

dos serviços de saúde, apenas perpetua o paradigma biologicista da 

assistência. 

 Além disso, é preciso que seja conferida competência aos profissionais 

de saúde para lidarem com este público-alvo. Bráz, Filho e Barros (2013) em 

suas pesquisas quebram o paradigma que na adolescência pouco se adoece. 

Trabalharam dados de doenças crônicas em adolescentes de Campinas onde 

61,53% tinham problemas de saúde. Entretanto, se depararam com a 

dificuldade de se obter diagnósticos concretos já que sintomas como dor de 

cabeça frequente, dor nas costas, problemas emocionais, insônia e tontura que 

podem ser sintomas resultantes de situações estressantes vivenciadas pelos 

adolescentes, também podem ser sintomas pouco valorizados pelos 

profissionais de saúde, que indiquem uma doença crônica que não foi 

diagnosticada.  

 Diversos estudos relatam profissionais trabalhadores que atuam em 

programas de atenção à saúde de adolescentes tem dificuldades no trato diário 

com esse grupo etário. Para que se cumpra a agenda de atividades, os 

esforços parecem ser em vão, causando-lhes frustração, desmotivação, mal-

estar e até mesmo irritação, pois geralmente não comparecem ao 

serviço. Serviços esses que não são atrativos a esse público (SILVA; 

RODRIGUES, 2010; GUEDES; FERREIRA, 2010; SANTOS et al, 2012). 

Sendo assim, a captação dos adolescentes deve ser realizada por meio 

de ações estratégicas, tanto nas unidades de saúde quanto na comunidade. A 

atenção à saúde destes não deve se limitar às atividades realizadas no âmbito 

da unidade de saúde. O profissional de saúde, por sua vez, deve otimizar as 

oportunidades de contato com os adolescentes (FERRARI; THOMPSON; 

MELCHIOR, 2006). 

È preciso ressaltar também a importância das parcerias intersetoriais 

para alcançar esse público, e uma delas é entre os serviços de saúde e as 

escolas. Na rede básica de saúde, a parceria com as escolas adquire especial 

relevância por serem locais de formação que concentram a maior parte dos 

adolescentes. Faz-se necessário se estabelecer esse trabalho em conjunto, 

levando em consideração as demandas deste grupo e torna-los agentes 

participativos no processo de saúde individual e comunitário. 
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2.2 ATENÇÃO A SAÚDE NAS ESCOLAS  

A escola é reconhecida como contexto privilegiado para efetivar ações 

de promoção da saúde, pois, dada a sua capilaridade e abrangência, é uma 

aliada importante para a concretização de ações de promoção da saúde, 

voltadas para o fortalecimento das capacidades dos indivíduos, para a tomada 

de decisão favorável à sua saúde e à comunidade, para a criação de 

ambientes saudáveis e promotores de saúde, bem como para a consolidação 

de uma política intersetorial, voltada para a qualidade de vida, pactuada no 

respeito ao indivíduo e tendo como foco o estabelecimento de uma nova 

cultura de saúde (BRASIL, 2002; SANTOS et al, 2012). 

A escola constitui ambiente favorável ao desenvolvimento humano, e se 

apresenta como parceira importante para o setor saúde e comunidade, no 

sentido de reforçar as condições necessárias para a Promoção da Saúde do 

adolescente com a inclusão de vários temas da saúde no currículo e no 

cotidiano escolar, porque se constitui um ambiente que amplia as 

oportunidades de acesso a atividades educativas, culturais, esportivas, de lazer 

e de geração de renda, além do exercício da cidadania.  

Entretanto, a escola pode se constituir na maioria dos casos em um 

lugar apenas de aplicação de controle e prevenção de doenças. O setor saúde 

costuma ver a escola como um ambiente onde os alunos se mostram um grupo 

passivo para a realização de ações de saúde. E os professores frequentemente 

se queixam de que o setor saúde usa a escola e abusa do tempo disponível 

com ações isoladas que poderiam ocorrer com um programa mais participativo 

tornando todos protagonista de atenção à saúde (CERQUEIRA, 2007). 

Nas últimas décadas, a percepção dos países sobre o conceito e a 

prática de saúde escolar e de promoção da saúde tem mudado. Na década de 

80, a crítica do setor de Educação em relação ao setor de Saúde de que este 

não utilizava a escola como uma aliada e parceira tornou-se mais contundente. 

Ao mesmo tempo, os resultados de vários estudos indicaram que a educação 

para a saúde, baseada no modelo médico tradicional e focalizada no controle e 

na prevenção de doenças, é pouco efetiva para estabelecer mudanças de 

atitudes e opções mais saudáveis de vida que minimizem as situações de risco 

à saúde de crianças, adolescentes e jovens adultos (BRASIL, 2006).  
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Durante os anos 90, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

desenvolveu o conceito e iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde. Trata-se 

de uma abordagem multifatorial que envolve o desenvolvimento de 

competência em saúde dentro das salas de aula, a transformação do ambiente 

físico e social das escolas e a criação de vínculo e parceria com a comunidade 

de abrangência, o que inclui os serviços de saúde comunitários, como as 

Unidades Básicas de Saúde e equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2009). 

Ao longo do ciclo de vida, a vigilância em saúde das crianças, 

adolescentes e jovens é responsabilidade das equipes de Saúde da Família 

(ESF), às quais compete realizar periodicamente a avaliação das condições de 

saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas inseridas em 

seus territórios adscritos. As equipes da ESF podem e devem atuar ativamente 

nos processos de educação permanente e continuada em saúde de 

professores, funcionários, pais e estudantes.  Frente às necessidades de saúde 

identificadas, devem se articular com toda a rede de serviços de saúde, com o 

setor Educação e com outros equipamentos existentes na comunidade, para a 

elaboração de planos terapêuticos integrais e integrados para a resolução das 

necessidades e dos problemas detectados. A ESF constitui o serviço de saúde 

que interage com a escola e que se articula com os demais serviços de saúde. 

Todas as ações descritas constituem, na atualidade, as diretrizes da 

nova política de atenção à saúde do escolar no Brasil. Foi instituído em todo o 

território nacional o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que cria o 

Programa Saúde na Escola (PSE) que tem por objetivo contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica 

mediante ações de prevenção, promoção e atenção à saúde 

 

2.3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

As políticas de saúde reconhecem o espaço escolar como um local 

privilegiado para práticas promotoras, preventivas e de educação para saúde. 

O Programa Mais Saúde: Direito de Todos, lançado pelo Ministério da Saúde, 

em 2008, é um exemplo disso (BRASIL, 2008d). Esse programa buscou 

aprofundar os grandes objetivos da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no período de 2008-2011 objetivando o avanço na constituição de um sistema 

de saúde universal, equânime e integral, consolidando ações de promoção da 
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saúde e da intersetorialidade. Nesse sentido, o primeiro eixo de ações 

estratégicas do Mais Saúde se baseou na implementação do Programa Saúde 

na Escola – PSE ( BRASIL, 2009) 

 Os principais objetivos deste Programa são: 

 
I – Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de 
agravos à saúde; II – Articular as ações da rede pública de saúde 
com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a 
ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes 
e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 
recursos disponíveis; III – Contribuir para a constituição de condições 
para a formação integral de educandos; IV – Contribuir para a 
construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da 
cidadania e nos direitos humanos; V – Fortalecer o enfrentamento 
das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer 
o pleno desenvolvimento escolar; VI – Promover a comunicação entre 
escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações 
sobre as condições de saúde dos estudantes; VII – Fortalecer a 
participação comunitária nas políticas de Educação Básica e saúde, 
nos três níveis de governo (BRASIL, 2009 p. 12). 

 

 

 O PSE aponta em seu artigo 3º especificamente, a responsabilidade das 

equipes de Saúde da Família para constituir, junto com a Educação Básica, 

uma estratégia para a 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 devem realizar 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. 

 Este papel está em conformidade com a Política Nacional de Atenção 

Básica em relação às atribuições das equipes de Saúde da Família, onde 

demostram entre as atribuições comuns a todos os profissionais “Realizar o 

cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 

unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, entre outros)” (BRASIL, 2006).  

 Também estão previstas no artigo 4º, as ações de saúde que devem 

considerar atividades de promoção, prevenção e assistência em saúde, 

podendo compreender, entre outras: 
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I – Avaliação clínica; II – Avaliação nutricional; III – Promoção da 
alimentação  saudável; IV – Avaliação oftalmológica; V – Avaliação 
da saúde e higiene bucal; VI –  Avaliação auditiva; VII – 
Avaliação psicossocial; VIII – Atualização e controle do 
 calendário vacinal; IX – Redução da morbimortalidade por 
acidentes e violências; X – Prevenção e redução do consumo do 
 álcool; XI – Prevenção do uso de drogas; XII – Promoção da 
saúde sexual e da saúde reprodutiva; XIII – Controle do tabagismo e 
outros fatores de risco de câncer; XIV – Educação permanente em 
saúde; XV – Atividade física e saúde; XVI –Promoção da cultura da 
prevenção no âmbito escolar;  XVII– Inclusão de temáticas de 
educação em saúde no projeto político pedagógico das 
escolas.(BRASIL, Ministério da Saúde, 2007 apud BRASIL, Ministério 
da Saúde, 2009 p. 13). 

 

 

 O Programa Saúde na Escola (PSE) com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento físico e mental saudáveis, em cada fase da vida do escolar, 

oferecendo cuidado integral, de acordo com as necessidades de saúde 

detectadas,) preconiza que crianças, adolescentes e jovens escolares tenham 

acesso, pelo menos uma vez por ano, preferencialmente nos inícios dos 

períodos letivos, à avaliação clínica e psicossocial (BRASIL, 2008). Assim 

poderá ser observado crescimento e desenvolvimento dos estudantes e a 

oportunidade de detecção precoce de algum agravo em saúde além da 

manutenção do estado de saúde geral.  

 A fim de orientar os profissionais ao realizarem estas ações de saúde, 

em 2010 foi publicado as Orientações básicas de atenção a saúde de 

adolescentes nas escolas e unidades básicas (BRASIL , 2010b). Este 

documento traz orientações para todos os profissionais que atuam nas equipes 

de saúde da família, nas unidades básicas de saúde e núcleos de apoio à 

saúde da família com o objetivo de contribuir pra a resolutividade e efetividade 

das ações, articuladas com as escolas, junto a população de 10 a 19 anos de 

idade. Consistem em ações iniciais de acompanhamento básico de saúde do 

adolescente, bem como ações educativas em saúde que podem ser 

desenvolvidas em parceria com a comunidade escolar.  

 A escola pode promover verdadeiramente a saúde, principalmente de 

adolescentes escolares, além de acompanhamento e evitar agravos. Deve-se 

oportunizar para a formação de vínculo entre esse grupo e a unidade de saúde. 
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2.4 DOS PAPÉIS À PRÁTICA 

 Como o já mencionado nesse estudo, o PSE se estrutura a partir da 

ação intersetorial ente os ministérios da Saúde e Educação, sendo principal 

ferramenta para a realização da Promoção da Saúde de forma compartilhada e 

a construção de uma nova forma de agir em saúde. Porém, essa ação conjunta 

está ainda em processo de formação e se apresenta nas realidades cotidianas 

das Equipes de Saúde da Família e seus profissionais com falhas e 

impossibilidades. 

 Em uma pesquisa realizada por Queiroz et al. (2011) observou-se o 

déficit de conhecimento dos profissionais quanto às ações e estratégias criadas 

pelo governo na atenção ao adolescente nos serviços públicos de saúde, 

incluindo-se o PSE. Suas práticas eram reflexos do que ocorria no serviço 

como um todo, o que sabiam sobre atendimento ao adolescente aprenderam 

na própria prática e ao mesmo tempo ocorria uma lacuna quanto a esse 

procedimento.  Relatou-se também a dificuldade da cativação deste público e 

sua formação de vínculo com o serviço.  Para Almeida et al. (2012), a formação 

dos profissionais de saúde foi pautada no espaço hospitalar, privilegiando o 

modelo de atenção individualizado e especializado. Assim, os profissionais 

apresentam maiores dificuldades nos modelos de atendimentos voltados para a 

saúde coletiva e, particularmente, para o modelo proposto do PSE.  

 Na perspectiva da escola, a presença da ESF ainda é marcada por certa 

hostilidade por parte dos professores e alunos no que diz respeito à 

interlocução ou a falta desta entre as partes envolvidas. Há uma fragilidade na 

articulação entre os setores educação e saúde, onde, pode-se existir certo 

comodismo dos sujeitos em esperar que a iniciativa na concretização das 

ações seja direcionada pela ESF, não havendo continuidade das ações pela 

escola.  

 Outro aspecto problematizado na prática é a exaustiva carga de tarefas 

já existentes sob responsabilidade da equipe de saúde da família. Evidenciou-

se na pesquisa de que existem dificuldades na disponibilidade para atuação no 

PSE. Os profissionais apresentam sobrecarga de trabalho na unidade de 

saúde, dispondo de pouco tempo para realizar as ações que deveriam ser 

implementadas no cenário escolar.  
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3 
 
MÉTODOLOGIA  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa. Para Souza et al 

(2010), a revisão integrativa, “é um método que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática”. Ela é a forma mais ampla de abordagem 

metodológica referente às revisões por permitir a inclusão de estudos 

experimentais e não experimentais visando uma compreensão de forma 

completa do fenômeno pesquisado, combinando dados da literatura teórica e 

empírica, além de incorporar um amplo leque de propósitos como a definição 

de conceitos e a revisão de teorias e evidências. 

 Como o proposto pelos autores foram seguidas as seguintes etapas a 

fim de proporcionar uma melhor utilização das evidências dos estudos:  

 

3.1.1 Primeira etapa: elaboração da pergunta norteadora 

 A questão norteadora determina os estudos que serão incluídos na 

amostragem os meios adotados para identifica-los, além de as informações a 

serem coletadas em cada estudo selecionado, o que faz desta etapa a fase 

fundamental da revisão integrativa. (SOUZA et al., 2010). 

 A elaboração de uma revisão integrativa é algo que exige tempo e 

esforço consideráveis do autor. Sendo assim, é relevante que o tema escolhido 

desperte o interesse do mesmo para que esse processo se torne mais 

encorajador. É de grande valia considerar também a escolha de um problema 

vivenciado na prática clínica, trazendo a problematização para próximo de 

quem escreve o estudo proposto. 

 Nesta revisão delineou-se a seguinte questão norteadora: Como o 

Programa Saúde na Escola contribui para se tornar uma estratégia efetiva de 

atenção a saúde dos adolescentes brasileiros? 

 

3.1.2 Segunda etapa: busca ou amostragem na literatura 

 Para realizar a busca dos artigos na literatura foram definidos critérios de 

inclusão e de exclusão.  De acordo com Souza et al (2010) os critérios de 

amostragem devem garantir a representatividade da amostra sendo 
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indicadores da confiabilidade e da fidedignidade dos resultados encontrados. 

Assim, a determinação dos critérios deve ser realizada em concordância com a 

pergunta norteadora definida na a fase anterior, considerando os participantes, 

a intervenção e os resultados de interesse.  

 O levantamento dos dados para a pesquisa bibliográfica, realizada entre 

os meses de fevereiro e março de 2016 foi desenvolvido com base nas 

produções científicas coletadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 

bases de dados; LILACS, MEDLINE, BDENF e ColecionaSUS. 

 A amostra que compôs o estudo atendeu aos critérios de inclusão 

definidos: Estar disponível em texto completo na íntegra, tratar do atendimento 

a saúde para o público adolescente, promoção a saúde nas escolas e 

Programa saúde na escola, ser produzido no Brasil, no idioma português e ter 

sido publicados nos últimos cinco (5) anos. Em contra partida, os critérios de 

exclusão utilizados foram; Publicações repetidas e que não estejam de acordo 

com a temática. 

 Para a busca na base de dados, foram utilizados os descritores "atenção 

à saúde", "saúde do adolescente", e "saúde escolar", relacionados com o 

operador booleano and, buscando-se, assim, captar a totalidade de artigos 

publicados no período proposto que abordassem a temática já registrada a 

cima. 

 Ao final da pesquisa, a amostra ficou composta de 08 selecionados 

pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

 

3.1.3 Terceira etapa: coleta de dados/ categorização dos estudos  

 A coleta de dados deve ser realizada através de um instrumento 

previamente elaborado que assegure que a totalidade dos dados relevantes 

seja extraída além de minimizar o risco de erros na transcrição e garantir a 

precisão na checagem das informações (SOUZA et al., 2010). Neste 

instrumento devem estar incluídos a definição dos sujeitos, a metodologia, o 

tamanho da amostra, a mensuração de variáveis, o método de análise e 

conceitos embasadores empregados. Assim, o objetivo nesta etapa é organizar 

e sumarizar as informações coletadas de maneira concisa, formando um banco 

de dados de fácil acesso e manejo. 

 



24 
 

3.1.4 Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 Essa etapa corresponde à análise de dados, os quais, para garantir a 

validade dos estudos selecionados devem ser analisados de forma minuciosa e 

crítica, a fim de procurar explicações para resultados apresentados. A 

competência clínica do autor auxilia na avaliação do estudo. 

 

3.1.5 Quinta etapa: interpretação de resultados 

 Nesta etapa ocorre a análise e interpretação dos resultados 

encontrados. O pesquisador compara os dados evidenciados na análise dos 

artigos com o referencial teórico sendo capaz de identificar possíveis lacunas 

do conhecimento e sugerir pautas para pesquisas futuras (BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011) 

 

3.1.6 Sexta etapa: apresentação da revisão/ síntese de conhecimento 

Essa última etapa consiste na elaboração do documento que deve 

contemplar, de forma criteriosa, a descrição de todas as fases percorridas pelo 

pesquisador e apresentar os principais resultados obtidos (BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011). 

Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar 

a descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados 

evidenciados da análise dos artigos incluídos. É um trabalho de extrema 

importância já que produz impacto devido ao acúmulo do conhecimento 

existente sobre a temática pesquisada. A importância da divulgação dos 

resultados da investigação expõem propostas para estudos futuros. 
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4 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após as etapas anteriormente descritas, elaboraram-se ferramentas 

para servir como base de agrupamento, categorização e análise dos estudos. 

Os oito estudos selecionados constituíram a fonte essencial de análise e 

passaram então por uma nova leitura, mais criteriosa. Na tabela 1 estão 

representados os estudos encontrados e os estudos selecionados, bem como 

suas fontes de indexação. 

 

Base de Dados Artigos 
Encontrados 

Artigos 
Filtrados 

Artigos 
Selecionados 

Medline 42 0 0 

Lilacs 65 21 7 

BdEnf 8 4 1 

Coleciona SUS 4 3 0 

TABELA 1 – Resultados da pesquisa nas bases de dados MEDLINE, LILACS, 

BDENF, Coleciona SUS, 2016. 

 

Em relação ao local onde ocorreram as pesquisas, três (37,5 %) foram 

realizadas na região sudeste, duas (25 %) na região nordeste e centro-oeste 

respectivamente e uma (12,5%) na região sul. A Revista Mineira de 

Enfermagem (REME) com seus periódicos foi responsável por 37,5 % das 

publicações relacionadas à temática pesquisada. 

No que se refere ao ano de publicação, percebe-se que em 2015 houve 

um maior número de publicações, alcançando 37, 5% do total. A segunda 

maior frequência ocorreu em 2013, com 25 % das publicações. De modo geral, 

a produção demonstrou tendência ao crescimento e uma preocupação por 

parte dos profissionais da saúde em despertarem uma reflexão sobre as 

experiências dos adolescentes buscando assim melhores estratégias de ação 

em saúde para esse publico. 

Dos estudos analisados, 6 (75 %) utilizaram o delineamento qualitativo a 

partir de estudos descritivos exploratórios e 2 (25 %) de abordagem 

quantitativa descritiva. 3 (37,5 %) artigos foram constituídos por relados de 
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experiência . Sob o aspecto epidemiológico, 7 (87,5%) apresentam estudos 

transversais e 1 (12,5%) se refere a um estudo longitudinal.  

 Percebeu-se que muitos trabalhos foram descartados por apresentarem 

uma abordagem superficialmente do conteúdo desejado ou por não o  

abordarem. Apesar dos descritores surgirem na busca, a maior parte dos 

artigos achados fugiu a finalidade presente em todas as etapas do estudo e 

não contemplaram o objeto de estudo escolhido. 

 A escolha realizada foi baseada em material científico cujo tema tinha 

relação com a proposta deste estudo, que é buscar como o programa saúde na 

escola se torna estratégia de atenção a saúde dos adolescentes brasileiros 

visto que o acesso desse público ás unidades de saúde é inferior do que as 

outras faixas etárias e  entendendo a escola como um espaço privilegiado para 

o seu reconhecimento e captação. Nos contextos identificados nas publicações 

analisadas, identificamos os seguintes eixos temáticos: “Em busca de 

vulnerabilidades”, “Conversando sobre sexualidade”, “Alimentação e atividade 

física somando ao cuidado integral” e “Percepção dos profissionais de saúde”. 

Esses eixos serviram de base para a análise, apresentada a seguir, das 

publicações selecionadas. 

 Desenharam-se quadros com os artigos selecionados a fim de 

resumidamente elucidar o material pesquisado e, posteriormente, proceder 

com o levantamento das principais evidências em seu eixo temático respectivo. 

 

4.1 Em busca de vulnerabilidades 
 

Título Educação em saúde para adolescentes na escola: um relato de 

experiência 

Autor SALUM, Gabriel de Barros; MONTEIRO, Luciana Alves Silveira. 

Objetivo Apresentar a experiência de um grupo de acadêmicos do 9º 

período de Enfermagem de um centro universitário privado no 

município de Sete Lagoas-MG acerca de uma intervenção 

educativa em saúde envolvendo as temáticas doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), drogas e higiene corporal e 
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desnutrição com um grupo de adolescentes de uma escola 

municipal do referido município. 

Eixo 

temático 

Em busca de vulnerabilidades 

Metodologia Trata-se de um relato de experiência que emerge das atividades 

desenvolvidas na disciplina "Estágio Supervisionado na Atenção 

Primária à Saúde" do 9º período do curso de graduação em 

Enfermagem de um centro universitário da rede privada de Sete 

Lagoas-MG. 

Resumo Trata-se de um relato de experiência de um grupo de discentes 

do 9º período de Enfermagem de um centro universitário privado 

de Sete Lagoas-MG, acerca de uma intervenção em educação 

em saúde do adolescente, promovida em uma escola municipal 

da referida cidade. Essa intervenção aconteceu no contexto do 

Estágio Supervisionado na Atenção Primária e contemplou um 

grupo de alunos do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental, 

abordando as temáticas: doenças sexualmente transmissíveis, 

drogas, higiene e desnutrição. Tais temas foram abordados em 

função das vulnerabilidades em saúde do adolescente 

identificadas após a realização de um diagnóstico situacional de 

enfermagem em uma ESF da região na qual se insere a escola. 

Trabalhar a saúde na escola de forma problematizada é, pois, 

fundamental para que o cuidado em saúde seja resolutivo e 

prática cotidiana da ESF. 

TABELA 2 – Dados dos artigos selecionados. Niterói , 2016. 

 

Título Fatores de proteção para a redução da vulnerabilidade à saúde 

Autor SILVA, Marta Angélica Iossi; NUNES, Marilene Rivany; 

PRIOTTO, Elis Maria Teixeira Palma; BRAGA, Iara Falleiros, 

SANTOS, Silas Daniel dos Santos. 

Objetivo Conhecer os fatores de proteção para a redução da 
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vulnerabilidade à saúde, a partir da percepção de adolescentes. 

Eixo 

temático 

Em busca de vulnerabilidades 

Metodologia Trata-se de estudo de natureza qualitativa, buscando 

compreender a visão de mundo e as percepções dos 

adolescentes. A coleta dos dados apoiou-se em entrevistas 

semiestruturadas, feitas em horários e locais escolhidos pelos 

entrevistados, procurando-se estabelecer uma conversa dirigida 

com os pesquisados em torno do tema, buscando conhecer os 

fatores de proteção que podem contribuir para a redução da 

vulnerabilidade à saúde na adolescência 

Resumo Estudo de natureza qualitativa, fundamentado na Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano, que objetivou 

conhecer os fatores de proteção para a redução da 

vulnerabilidade à saúde, a partir da percepção de adolescentes. 

Foram realizadas 14 entrevistas semiestruturadas com 

adolescentes, em uma escola de um município do interior do 

estado de São Paulo. A partir da análise temática dos dados, foi 

possível identificar quatro eixos temáticos: conhecer para se 

proteger; valores humanos como fatores de proteção; proteção 

familiar; e melhora nos atendimentos dos serviços públicos. 

Apreende-se que esses fatores refletem aspectos pessoais, 

processuais, contextuais e temporais vivenciados pelos 

adolescentes no seu cotidiano e nas suas relações sociais ou 

entre pares, na família ou na comunidade. Devem ser 

considerados os fatores de proteção vislumbrados pelos 

adolescentes e fortalecê-los para a busca de espaço que garanta 

uma participação efetivamente protagônica, para gerir grandes e 

promissores caminhos de promoção de processos de 

enfrentamento às situações de vulnerabilidade. 

TABELA 3 – Dados dos artigos selecionados. Niterói, 2016. 
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 O termo Vulnerabilidade é comumente utilizado para designar as 

suscetibilidades das pessoas a problemas e danos em saúde. Se tratando de 

adolescentes essas vulnerabilidades podem se apresentar no aspecto 

individual, social e programático, sendo esse os recursos sociais necessários 

para a proteção do indivíduo a riscos à integridade e ao seu bem-estar físico, 

psicológico e social, considerando suas chances ao adoecimento (DUARTE et 

al, 1014) 

 Dentre os estudos analisados, dois buscaram reconhecer as 

vulnerabilidades que acometiam os adolescentes pra quem se direcionariam 

suas ações em saúde, para que assim, pudessem sanar com elas as 

demandas do serviço de saúde, educação e dos próprios jovens. 

 Salum e Monteiro (2015) relatam a experiências de um grupo de 

discentes do 9º período de Enfermagem acerca de uma intervenção em 

educação em saúde promovida em uma escola municipal da Lagoas-MG. 

 Em sua ação abordaram diversas temáticas e com um olhar amplo a 

atenção integral desses adolescentes como: doenças sexualmente 

transmissíveis, drogas, higiene e desnutrição. Através de um diagnóstico 

situacional, esses temas foram escolhidos em função das vulnerabilidades em 

saúde dos adolescentes encontrados na região em qual se encontra a escola. 

 Os autores destacam a importância dos trabalhos em educação em 

saúde, por consistirem em discussões entre sujeitos e profissionais, de modo 

diferenciado da mera transmissão de informações; de uma abordagem 

problematizada na qual a realidade do sujeito esteja em evidência para que se 

construa o conhecimento.  

 Já Silva et al. (2015) buscou tanto conhecer as vulnerabilidades em 

saúde como os fatores de proteção para a redução destas, a partir da 

percepção dos próprios adolescentes com a intenção de conhecer suas 

próprias visões de mundo, como sujeitos que possuem sua própria história e 

consciência crítica aos fatores de proteção. Estes foram identificados como 

seus próprios conhecimentos que serão adquiridos na escola e com 

profissionais de saúde, respeitar uns aos outros, a proteção familiar, e a 

melhora nos atendimentos dos serviços públicos. 

 Podemos refletir que o desenvolvimento do adolescente depende de 

diversos fatores, como familiares e suas interações sociais construindo fatores 
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importantes para um adolescer saudável. Devem ser considerados os fatores 

de proteção vislumbrados pelos adolescentes e fortalecê-los para a busca de 

espaço que garantam seu protagonismo na construção e proteção de sua 

saúde. 

 Assim, os adolescentes e jovens são reconhecidos como sujeitos 

capazes de tomarem decisões de forma responsável. A viabilização desse 

princípio contribui para uma melhor relação adolescente-profissional, 

favorecendo a descrição das condições de vida, dos problemas e de suas  

dúvidas. Deste modo, é ampliada a capacidade do profissional no 

encaminhamento das ações necessárias e favorece o vínculo dessa clientela 

aos serviços de saúde. 

 

4.2 Conversando sobre sexualidade 
 

Título Acessibilidade dos adolescentes às fontes de informações sobre 

saúde sexual e reprodutiva 

Autor GONDIM, Priscilla Santos; SOUTO, Natasha Firmino; MOREIRA, 

Camila Brasil; CRUZ, Maria Elisabete Costa da; CAETANO, 

Francisca Heronildes Patrício; MONTESUMA, Francisca Gomes. 

 

Objetivo Identificar as fontes de informações utilizadas pelos adolescentes 

da escola pública sobre sexualidade e reprodução 

Eixo 

Temático 

Conversando sobre sexualidade 

Metodologia Estudo descritivo de natureza quantitativa. 90 entrevistas 

semiestruturadas foram aplicadas em adolescentes do segundo 

ano do Ensino Médio de uma Escola Pública da periferia urbana 

de uma capital do Nordeste Brasileiro, cuja faixa etária 

predomina entre 16 e 19 anos.  

Resumo INTRODUÇÃO: a adolescência é uma fase que acarreta 

mudanças biopsicossociais, com especificidades emocionais e 

comportamentais que repercutem na saúde sexual e reprodutiva 
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de ambos os sexos. A Organização Mundial da Saúde considera 

como adolescentes a faixa etária dos 10 aos 19 anos. 

Cronologicamente isso é importante para a investigação 

epidemiológica, para elaboração de políticas públicas e para 

definição de programas e ações específicas para esse público. A 

preocupação com a saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes se deve a precocidade do início da atividade 

sexual, a qual contribui para expor esses jovens aos riscos da 

gravidez não planejada e das doenças sexualmente 

transmissíveis. OBJETIVO: identificar as fontes de informações 

utilizadas pelos adolescentes da escola pública sobre 

sexualidade e reprodução. MÉTODO: estudo descritivo de 

natureza quantitativa. 90 entrevistas semiestruturadas foram 

aplicadas em adolescentes do segundo ano do Ensino Médio de 

uma Escola Pública da periferia urbana de uma capital do 

Nordeste Brasileiro, cuja faixa etária predomina entre 16 e 19 

anos. RESULTADOS: observou-se que os adolescentes da 

pesquisa têm uma acessibilidade relativamente elevada a 

atividades educativas na área de saúde sexual e reprodutiva. A 

escola foi o principal espaço citado pelos participantes do estudo. 

Quanto à busca por informações sobre o assunto, os amigos são 

os mais procurados pelos adolescentes. Posteriormente os mais 

citados são os familiares. A maioria dos adolescentes disse que 

a fonte de informação mais buscada era a televisão (35,5%), 

seguido da internet e livros e revistas. A anticoncepção era 

praticada por somente 14 (36,9%) dos adolescentes. 

CONCLUSÃO: esse estudo aponta para a escola como principal 

espaço de participação em atividades educativas sobre saúde 

sexual e reprodutiva entre os adolescentes, além de os amigos, 

televisão e internet.  

TABELA 4 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
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Título Programa de educação pelo trabalho para a saúde nas escolas: 

oficina sobre sexualidade 

Autor NETO, Ariel Sousa; SOUZA, Tássia Milenna Oliveira de; 

RISSATO, Ulysses Pavan; SOUZA, Priscila Morais Galvão; 

BRITO, Paula Vieira Nunes; DYTZ Jane Lynn Garrison. 

Objetivo Estabelecer um meio eficaz e criativo de abordagem dessa 

temática no âmbito escolar em conjunto com o serviço de 

atenção básica desses municípios, favorecendo a integração 

ensino-serviço-comunidade, que é um dos objetivos principais do 

programa PET-Saúde. 

Eixo 

Temático 

Conversando sobre Sexualidade 

Metodologia Oficinas realizadas com adolescentes de escolas públicas de 

ensino fundamental e médio dos municípios de Ceres e Santa 

Isabel, em Goiás. Foram abordadas questões sobre sexualidade; 

gravidez; métodos anticoncepcionais; doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Resumo Este artigo relata uma experiência de educação em saúde sobre 

sexualidade, conduzida por monitores do PET-Saúde, da 

Universidade de Brasília, do subgrupo de Planejamento Familiar. 

As oficinas foram realizadas com adolescentes de escolas 

públicas de ensino fundamental e médio dos municípios de 

Ceres e Santa Isabel, em Goiás. Foram abordadas questões 

sobre sexualidade; gravidez; métodos anticoncepcionais; 

doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos, divididos em 

grupos, formularam as perguntas anonimamente e as 

responderam, por sorteio. Os monitores coordenaram as 

atividades, orientaram os alunos na elaboração das respostas e 

simularam o uso de métodos contraceptivos (preservativos 

masculino e feminino). A experiência evidenciou a importância do 

desenvolvimento de uma ação crítica, reflexiva e participativa 
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para a promoção da saúde dos adolescentes, abordando-se o 

tema sexualidade dentro da realidade local. A intenção do 

trabalho foi estabelecer um meio eficaz e criativo de abordagem 

dessa temática no âmbito escolar em conjunto com o serviço de 

atenção básica desses municípios, favorecendo a integração 

ensino-serviço-comunidade, que é um dos objetivos principais do 

programa PET-Saúde. 

TABELA 5 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

 A quantidade de estudos e atividades realizadas sobre a saúde sexual e 

reprodutiva dos adolescentes se deve pela preocupação com sua precocidade 

de início da atividade sexual, a qual contribui para expor esses jovens aos 

riscos da gravidez não planejada e das doenças sexualmente transmissíveis. 

Uma das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) é o projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE) que por meio de ações de prevenção, promoção 

e atenção à saúde sexual e da saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, 

articula os setores de saúde e de educação na finalidade de contribuir para a 

redução da infecção pelo HIV/DST e dos índices de evasão escolar causada 

pela gravidez na adolescência. 

 Nos estudos analisados foram identificados 3 (três) que realizaram essa 

temática ora isolada ora em conjunto com outros temas pertinentes a saúde 

desta faixa etária como o exemplo de Salum e Monteiro (2015), que abordaram 

a saúde sexual dos jovens e outros aspectos como higiene e alimentação. 

 Neto et. al. (2015) relatam a experiência de uma intervenção em 

educação em saúde também feita por acadêmicos com escolares em Goiás. 

Foram abordadas questões sobre sexualidade; gravidez; métodos 

anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis.  O trabalho teve 

como objetivo estabelecer um meio eficaz e criativo de abordagem dessa 

temática no âmbito escolar em conjunto com o serviço de atenção básica, 

favorecendo a integração ensino-serviço-comunidade. 

 Gondim et. al. (2015) buscou identificar as fontes de informações sobre 

saúde sexual e reprodutiva utilizadas pelos adolescentes e o alcance das 

necessidades por meio das informações obtidas. Observou-se que os 
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adolescentes da pesquisa têm uma acessibilidade relativamente elevada a 

atividades educativas na área de saúde sexual e reprodutiva. Trazendo a 

escola como principal espaço de participação em atividades educativas sobre 

temática, além de os amigos, televisão e internet. Esse achado reforça a escola 

como um lócus estratégico para ações em saúde dessa natureza. 

 Quanto à busca por informações sobre o assunto, os amigos são os 

mais procurados pelos adolescentes, seguidos dos familiares, e em último se 

mostrou a procura à profissionais de saúde. O que se torna uma preocupação 

se levarmos em conta que a família que pode atuar como um fator doutrinador 

e não esclarecedor destes jovens. È preciso que se construa uma rede social 

de atenção aos adolescentes relacionados a família, escola e serviços de 

saúde para que sejam garantidos que recebam as informações corretas sobre 

essa e demais temáticas. 

 Os adolescentes precisam ser reconhecidos como sujeitos de direitos 

sexuais e reprodutivos, sendo reconhecida sua individualidade e autonomia, 

estimulando-os a assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Essas 

experiências evidenciaram a importância do desenvolvimento de ações críticas, 

reflexivas e participativas para a promoção da saúde dos adolescentes.  As 

informações e ações educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva, os 

métodos contraceptivos e preservativos, serviços de contracepção e 

planejamento familiar devem ser disponibilizados, com acesso facilitado aos 

adolescentes. 

 Em contra partida ter a maioria dos estudos analisados realizando ações 

em saúde apenas através dessa temática mostra retrocesso na maneira de se 

ver o adolescente. O apresenta apenas como ser vulnerável a doenças 

sexualmente transmissíveis ou para gravidezes indesejadas. Não representa 

este publico em sua totalidade e integralidade de ações cabíveis. 

 

4.3 Alimentação e atividade física somando ao cuidado integral 
 

Título Hábitos alimentares e prática de atividade física em escolares: 

Relato de uma experiência de educação em saúde.  
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Autor RABELLO, Nara Rabello; ANDERSON, Maria Inez Padula 

Anderson. 

Objetivo Conhecer os hábitos alimentares e estilo de vida dos alunos de 

uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro, visando à 

promoção de ações educativas voltadas para as necessidades 

de saúde dos alunos desta escola. 

Eixo 

Temático 

Alimentação e atividade física somando ao cuidado integral 

Metodologia Estudo descritivo, de corte longitudinal, com abordagem 

quantitativa, efetivado em duas etapas distintas. A primeira, 

relativa ao levantamento inicial de dados e à realização da 

atividade de educação em saúde; e a segunda, após 10 meses, 

para avaliar os possíveis impactos da mesma. 

Resumo Devido às crescentes evidências de que as alterações 

fisiopatológicas das doenças cardiovasculares e metabólicas 

estão se iniciando de forma cada vez mais precoce, ainda 

na infância e na adolescência, ressalta-se a importância 

do desenvolvimento de ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, bem como da atuação da atenção 

primária neste processo, o que torna a escola um cenário 

estratégico para estas práticas. Este trabalho trata do relato 

de uma experiência de educação em saúde no âmbito escolar, 

implementada a partir de informações sobre identificação, 

hábitos e estilo de vida, relacionadas à alimentação 

e à prática de atividades físicas pelos alunos de uma turma 

da 5ª série, de uma escola pública do município do Rio de 

Janeiro. Foi realizado um estudo descritivo, de corte longitudinal, 

com abordagem quantitativa, efetivado em duas 

etapas distintas. A primeira, ocorrida em 2007, constou de 

levantamento inicial de dados e de realização da atividade de 

educação em saúde; e a segunda, em 2008, buscou avaliar os 

possíveis impactos das atividades desenvolvidas. Os dados 
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da primeira e da segunda etapa foram obtidos através de 

questionários semiestruturados. As ações educativas foram 

desenvolvidas em quatro momentos e tiveram, como foco 

prioritário de abordagem, a alimentação saudável versus não 

saudável e suas consequências para a saúde das pessoas. As 

atividades foram desenvolvidas com base em técnicas de 

dinâmica de grupo, visando não só valorizar a participação 

do grupo como também identificar qual era o conhecimento 

dos estudantes sobre o tema, estimular seu interesse por ele, 

conhecer suas perspectivas e as possibilidades de adoção, 

pelos alunos, das competências trabalhadas. A maioria dos 

escolares avaliou positivamente a atividade. A segunda 

fase de coleta de dados, ocorrida cerca de 10 meses após 

a primeira, no mesmo grupo de alunos, revelou que todos os 

participantes recordavam positivamente das atividades. 

Concluímos que, embora muitos alunos tenham relatado 

mudanças positivas nos seus hábitos de vida, esse processo 

requer um investimento contínuo na educação em saúde, 

extensivo aos familiares e profissionais de educação, para 

que seus resultados sejam mais efetivos e duradouros. 

TABELA 6 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

Título Padrões de atividade física em escolares de Ponta Grossa, 

Paraná 

Autor BACIL, Eliane Denise Araujo; RECH, Cassiano Ricardo; HINO, 

Adriano Akira Ferreira. 

Objetivo Identificar os padrões de atividade física em 1129 escolares 

(58,5% meninas), entre 14 e 18 anos, do Ensino Médio de Ponta 

Grossa, PR. 

Eixo 

Temático 

Alimentação e atividade física somando ao cuidado integral 
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Metodologia Estudo transversal de base escolar (N=6.597) da rede pública de 

Ponta Grossa, Paraná. Foram coletadas as informações 

sociodemográficas, massa corporal, estatura, comportamento 

sedentário, deslocamento ativo para a escola, prática de AF de 

intensidade moderada a vigorosa (AFMV) e participação nas 

aulas de educação física (EF). Para análise dos dados utilizou-se 

a distribuição de frequências absoluta e relativa e o teste Qui-

quadrado para proporções. A análise de regressão logística foi 

utilizada para verificar a associação entre os diferentes contextos 

de AF e as variáveis independentes. Os cálculos estatísticos 

foram desenvolvidos pelo programa SPSS 16.0, adotando-se um 

nível de significância de p<0,05. 

Resumo A atividade física (AF) na adolescência promove benefícios à 

saúde e pode ser um indicador de AF na idade adulta. Este 

estudo tem como objetivo identificar os padrões de atividade 

física (AF) em 1129 escolares (58,5% meninas), entre 14 e 18 

anos, do Ensino Médio de Ponta Grossa, PR. Foram coletadas 

as informações sociodemográficas, massa corporal, estatura, 

comportamento sedentário, deslocamento ativo para a escola, 

prática de AF de intensidade moderada a vigorosa (AFMV) e 

participação nas aulas de educação física (EF). Para análise dos 

dados utilizou-se a distribuição de frequências absoluta e relativa 

e o teste Qui-quadrado para proporções. A análise de regressão 

logística foi utilizada para verificar a associação entre os 

diferentes contextos de AF e as variáveis independentes. Os 

cálculos estatísticos foram desenvolvidos pelo programa SPSS 

16.0, adotando-se um nível de significância de p<0,05. A 

prevalência de excesso de peso foi de 19,1% (IC = 14,7-29,8%), 

sendo maior entre os meninos (26,3% versus 14,1%: p<0,01). 

Maior parte dos escolares são ativos no deslocamento para a 

escola (58,8%), em AFMV (71%), nas aulas de EF (85,5%) e 

apresentam comportamento sedentário de 1 a 4 horas (55,2%). 

Houve associação entre participar das aulas de EF e 
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deslocamento ativo (p<0,05). As meninas e os adolescentes 

entre 17 e 18 anos participam menos das aulas de EF. Os 

adolescentes que não trabalham são os que menos praticam 

AFMV. Conclui-se que atenção especial deve ser dada a estes 

grupos promovendo programas de intervenção e incentivo à 

prática de AF. 

TABELA 7 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 
 Os hábitos do brasileiro têm sido redefinidos a partir do surgimento da 

indústria alimentar e marcados pelo consumo excessivo de produtos 

processados, em detrimento de produtos regionais com tradição cultural, 

principalmente nos grandes centros urbanos. O padrão alimentar da população 

foi alterado gradativamente, com incremento de alimentos altamente calóricos, 

ricos em açúcar, gordura saturada e gordura trans e com quantidades 

reduzidas de carboidratos complexos e fibras (BRASIL, 2006b).  

 Diante desse cenário, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

como diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e 

câncer, veem apresentando um importante aumento, além de outras doenças 

relacionadas à alimentação, aumentando o desafio de saúde pública na 

alimentação também de escolares. Acompanhar a evolução do estado 

nutricional dos indivíduos da comunidade escolar e a promoção de atividades 

físicas é uma das ações previstas pelo Programa Saúde na Escola. O 

conhecimento dessas informações permite que sejam implementadas 

estratégias visando à melhoria das condições de saúde relacionadas com a 

alimentação e nutrição. 

 Rabello e Anderson (2011) trazem o relato de uma experiência de 

educação em saúde no âmbito escolar, implementados a partir de informações 

sobre identificação, hábitos e estilo de vida, relacionadas à alimentação e à 

prática de atividades físicas.  

Foi realizado um estudo longitudinal efetivado em duas etapas distintas 

onde primeiramente buscou-se levantamento inicial de dados e realização da 

atividade de educação em saúde; e em um ano depois, foram avaliados os 

possíveis impactos das atividades desenvolvidas anteriormente. Concluiu-se 
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que, embora muitos alunos tenham relatado mudanças positivas após as 

atividades nos seus hábitos de vida, esse processo necessita de um 

investimento contínuo na educação em saúde, extensivo aos familiares e 

profissionais de educação, para que seus resultados sejam mais efetivos e 

duradouros. 

 Bacil et. al. (2013) também avaliou a atividade física na realidade de vida 

de adolescentes principalmente ao participarem das aulas de educação física 

em seus colégios, partindo do principio que pode ser um indicador de atividade 

na idade adulta e dos seus benefícios. Foi evidenciado que as meninas e os 

adolescentes entre 17 e 18 anos participam menos das aulas de educação 

física e que s adolescentes que não trabalhavam são os que menos praticam 

em outros locais e com outras intensidades. Concluiu-se que estes grupos 

devem ser tratados com atenção especial promovendo programas de 

intervenção e incentivo à prática de atividades físicas. 

 

4.4 Percepção dos profissionais de saúde 

 

Título Atuação dos enfermeiros de unidades básicas de saúde 

direcionada aos adolescentes com excesso de peso nas escolas 

Autor VIEIRA, Caroline Evelin Nascimento Kluczynik; ENDERS, Bertha 

Cruz; MARIZ, Larissa Soares; SANTOS, Rudhere Judson 

Fernandes dos; RÊGO, Márcia Camila Dantas; OLIVEIRA, 

Déborah Raquel Carvalho de. 

Objetivo Identificar a percepção dos enfermeiros das Unidades Básicas 

de Saúde sobre sua atuação na avaliação para excesso de peso 

em adolescentes nas escolas 

Eixo 

Temático 

Percepção dos profissionais de saúde 

Metodologia Estudo descritivo, qualitativo, realizado em Natal-RN com quatro 

enfermeiras de unidades básicas de saúde cujo território 

abrangia escolas estaduais. Os dados foram colhidos por 

entrevista e analisados pela técnica de análise de conteúdo. 
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Resumo Objetivou-se identificar a percepção dos enfermeiros das 

Unidades Básicas de Saúde sobre sua atuação na avaliação 

para excesso de peso em adolescentes nas escolas. Estudo 

descritivo, qualitativo, realizado em Natal-RN com quatro 

enfermeiras de unidades básicas de saúde cujo território 

abrangia escolas estaduais. Os dados foram colhidos por 

entrevista e analisados pela técnica de análise de conteúdo. 

Foram identificados quatro temas que representam as 

percepções das enfermeiras sobre a atividade: dificuldade no 

acompanhamento do adolescente na Atenção Primária em 

Saúde; causas do crescimento do excesso de peso na 

adolescência; ações de saúde nas escolas; e 

prevenção/identificação/intervenção no excesso de peso em 

adolescentes nas escolas. Existiam lacunas na atuação dessas 

enfermeiras junto aos adolescentes, especialmente na promoção 

da saúde, prevenção e tratamento do excesso de peso, uma vez 

que se isentavam de agir e transferiam a responsabilidade para 

outros profissionais. A falta de articulação entre os serviços de 

saúde e as instituições educacionais constitui um fator limitante 

para a assistência ao adolescente na atenção primária em 

saúde. 

TABELA 8 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

Título A relação entre saúde e escola: percepções dos profissionais 

que trabalham com adolescentes na atenção primária à saúde no 

Distrito Federal 

Autor PENSO, Maria Aparecida; BRASIL, Katia Cristina Tarouquella 

Rodrigues; ARRAIS, Alessandra da Rocha; LORDELLO, Silvia 

Renata. 

Objetivo Discutir a relação entre saúde e escola na percepção dos 

profissionais que trabalham com adolescentes na atenção 

primária à saúde no Distrito Federal (DF). 
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Eixo 

Temático 

Percepção dos profissionais de saúde 

Metodologia Epistemologia qualitativa proposta por Fernando González-Rey. 

Foram entrevistados 13 profissionais de saúde que atendem 

adolescentes, e atuam no Programa de Atenção Integral à Saúde 

de Adolescentes (PRAIA), em dois centros de saúde onde 

funcionava o Programa, localizados nas duas regiões de menor 

IDH do DF. Essas foram transcritas e submetidas à análise 

construtiva-interpretativa. 

Resumo A comunidade científica tem reconhecido a necessidade e a 

importância de investimentos de pesquisas na área da saúde dos 

adolescentes. Este artigo se propõe a discutir a relação entre 

saúde e escola na percepção dos profissionais que trabalham 

com adolescentes na atenção primária à saúde no Distrito 

Federal (DF). Foram entrevistados 13 profissionais de saúde que 

atendem adolescentes, e atuam no Programa de Atenção 

Integral à Saúde de Adolescentes (PRAIA), em dois centros de 

saúde onde funcionava o Programa, localizados nas duas 

regiões de menor IDH do DF. Essas foram transcritas e 

submetidas à análise construtiva-interpretativa que permitiu a 

construção de duas zonas de sentido, assim denominadas: 1) a 

saúde precisa ir à escola, mas estamos paralisados; 2) o 

desconforto dos profissionais com a forma como as demandas 

são formuladas pela escola. Essas revelaram que existe uma 

grande dificuldade de integração entre os profissionais das áreas 

de educação e saúde. Os principais obstáculos apontados 

concentram-se no excesso de burocracia, na falta de tempo, 

escassez e sobrecarga dos profissionais e o despreparo para 

construir ações integradas, tanto da saúde quanto da educação. 

Apesar da existência de políticas públicas que preconizam a 

ação conjunta de diferentes esferas do governo, no caso a saúde 

e a educação, tendo como centro o adolescente, ainda precisam 
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ser incorporadas pelos profissionais. Assim, a pesquisa 

constatou o distanciamento temporal entre os documentos 

oficialmente instituídos e a criação de uma cultura local entre 

gestores e profissionais que estão na execução. 

TABELA 9 – Dados dos artigos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

 Dos textos analisados, dois se reportaram a percepção dos profissionais 

de saúde frente as atividades realizadas ao público adolescente em unidades 

de saúde e em suas escolas. Vieira et al., Objetivou seu estudo em identificar a 

percepção dos enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde sobre sua atuação 

na avaliação para excesso de peso em adolescentes nas escolas. Observou-se 

a existência de lacunas na atuação dessas enfermeiras junto aos adolescentes, 

especialmente na promoção da saúde, prevenção e tratamento do excesso de 

peso, uma vez que se isentavam de agir e transferiam a responsabilidade para 

outros profissionais.  

 Em igualdade ao estudo realizado por Penso et al. (2013) foi observada 

a falta de articulação entre os serviços de saúde e as instituições educacionais 

constitui um fator limitante para a assistência ao adolescente na atenção 

primária em saúde. Suas entrevistas analisadas revelaram que existe uma 

grande dificuldade de integração entre os profissionais das áreas de educação 

e saúde. Os principais obstáculos apontados concentram-se no excesso de 

burocracia, na falta de tempo, escassez e sobrecarga dos profissionais e o 

despreparo para construir ações integradas, tanto da saúde quanto da 

educação. 

 Conclui-se que apesar da existência de políticas públicas que 

preconizam a ação conjunta da saúde e a educação, como o exemplo do 

Programa Saúde na Escola. Como mostra estes estudos há um distanciamento 

entre os documentos oficialmente instituídos e a criação da cultura entre 

gestores e profissionais para que essas ações saiam do papel e sejam 

executadas verdadeiramente.  

 Cabe lembrar que a criação de uma determinada cultura não se dá 

abruptamente. A principal característica da cultura é sua adaptação, que 

consiste na capacidade que os indivíduos têm de desenvolver respostas de 
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acordo com mudança de hábitos. Mas essa mudança de hábitos só será 

eficiente se for ensinada desde a academia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao termino deste estudo, se pode chegar a algumas conclusões 

importantes sobre o PSE e sua importância para a adolescência em nosso 

país. 

 Há uma grande lacuna entre os adolescentes e os serviços usuais de 

saúde. Este público não se sente atraído pelas unidades e sua procura se 

caracteriza apenas em situações específicas de agravos em saúde. Por parte 

do serviço, esse adolescente se encontra invisível, quando não é reconhecido 

como público alvo de ações em saúde e são distribuídos entre os programas já 

existentes. 

 O atendimento de saúde para essa faixa etária não pode se conter 

apenas ao atendimento dentro das unidades. É preciso que se estabeleçam 

parcerias intersetoriais no objetivo de levar o direito a saúde e uma atenção 

integral ao encontro dos adolescentes. Um grande exemplo dessa parceria é o 

Programa Saúde na Escola (PSE), onde o Ministério da Saúde e Educação, 

trabalhou em conjunto para contribuir na formação integral dos estudantes da 

rede pública de educação básica Através de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde. 

 O PSE pode se estabelecer como um importante instrumento na atenção 

a saúde dos adolescentes e jovens escolares, mas para que seja realmente um 

programa efetivo é preciso que se corrijam as falhas existentes em sua prática. 

É preciso os profissionais da saúde e educação trabalhem juntos para que os 

objetivos alcançados na prática, sem que as atividades realizadas se 

transformem em ações isoladas sem importância e sem continuidade.  

 É necessário que toda a equipe escolar se envolva efetivamente na 

execução das ações e não se coloquem em posição de passividade apenas 

esperando que as ações sejam estritamente realizadas pelas unidades de 

saúde. Os profissionais da saúde devem colocar em prática as ações 

propostas do programa. Entretanto, para isso se faz indispensável que essas 

atividades comecem a ser realizadas na academia com o objetivo de capacitar 

os profissionais a planejar executar ações em saúde no aspecto da saúde 

coletiva. 
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  Não se pode esquecer que as atividades para esse público deverão ser 

realizadas com olhar holístico em busca da integralidade em saúde. Realizar 

ações apenas focadas em necessidades biológicas e focada em suas 

vulnerabilidades e estigmas demostra retrocesso. Se faz indispensável tornar o 

adolescente consciente e crítico em seus direitos em saúde e estimular o 

protagonismo juvenil no processo de saúde de sua comunidade. 

 Concluímos ao fim  deste estudo que o PSE contribui com a formação 

de uma ponte para a aproximação entre o público adolescente e os serviços de 

saúde. Fornece subsídios eficazes para captação e participação dos jovens no 

processo de cuidado sua própria saúde. Tal programa necessita ser abraçado 

por todos os profissionais e comunidades para que sua intersetorialidade se 

fortifique a fim de continuar alcançando resultados para a saúde deste 

segmento populacional e estimulando o protagonismo juvenil no que concerne 

as escolhas saudáveis em saúde.  
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