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PROGRAMA	  
SAÚDE	  NA	  ESCOLA



O  QUE  É  O  PROGRAMA  SAÚDE  NA  ESCOLA?

ü Voltado para estudantes da rede pública de ensino da

educação básica;;

ü Objetivo: Promover saúde e educação integral;;

ü Operacionalização: Articular a APS e a rede pública de

educação básica

Melhoria  da  qualidade  de  vida Enfrentamento  de  vulnerabilidades



Desenvolvimento	  
integral	  dos	  
estudantes	  

Promoção	  da	  saúde	   Prevenção	  de	  
agravos

Diretrizes  para  a  Implementação:  
ü Descentralização  e  respeito  à  autonomia  interfederativa;;

ü Integração  e  articulação  das  redes  públicas  de  ensino  e  saúde;;

ü Territorialidade;;

ü Interdisciplinaridade  e  Intersetorialidade;;

ü Integralidade;;

ü Cuidado  ao  longo  do  tempo

ü Controle  social;;  e  

ü Monitoramento  e  avaliação  permanentes.

PILARES  DO  PROGRAMA  SAÚDE  NA  ESCOLA



Estadual:
SES+SEDUC

Municipal:
SMS+SME

Federal:
MS+MEC

Para	  alcançar	  tudo	  isso:	  
INTERSETORIALIDADE

Decreto  Presidencial  n° 6.286/2007;;

Portaria  Interministerial  n° 1.055/2017;;

GTs Intersetoriais:  Saúde,  Educação  e  outros  setores

GESTÃO  DO  PROGRAMA  SAÚDE  NA  ESCOLA



Verificação	  da	  situação	  vacinal

Alimentação	  saudável	  e	  
prevenção	  da	  obesidade

Saúde	  ambiental

Saúde	  bucal	  

Saúde	  ocular

Saúde	  auditiva

Prevenção	  de	  violências	  e	  	  
acidentes

Prevenção	  de	  doenças	  
negligenciadas	  

Prevenção	  ao	  uso	  de	  álcool,	  
tabaco	  e	  outras	  drogas

Promoção	  da	  atividade	  física	  

Promoção	  da	  cultura	  de	  paz	  e	  
direitos	  humanos

Saúde	  sexual	  e	  reprodutiva	  e	  
prevenção	  de	  HIV/IST

Prevenção	  à	  Covid-‐19	  nas	  escolas*	  

*PT	  SAPS/MS	  564,	  de	  8/7/2020

AÇÕES  DO  PROGRAMA  SAÚDE  NA  ESCOLA



ü Estados  +  DF:  27

ü Municípios:  5.422                  97%  

ü Escolas: 97.389  

ü Estudantes:  23.426.003

ü Portaria  de  adesão:  Portaria  GM/MS  nº  1.320,  22  de  junho  de  2021

ü Repasse  total:  R$  79.125.364,00

ü BA:  417  municípios  aderidos   100%

ü Repasse:  R$  6.953.604,00

CICLO  2021/2022



PREVENÇÃO	  À	  COVID-‐19	  
NAS	  ESCOLAS	  



CONSEQUÊNCIAS  DA  COVID-19  PARA  AS  FAMÍLIAS  PBF

Educação

•Suspensão  das  aulas  
presenciais
•Não  acesso  à  alimentação  
escolar
•Diminuição  do  acesso  às  
ações  de  PS  e  PD

Renda

•Distanciamento  social
•Fechamento  de  serviços  
não  essenciais
•Diminuição  do  acesso  aos  
alimentos

•Prejuízo  no  
desenvolvimento  infantil  
geral
•Menor  rendimento  
escolar
•Menor  produtividade
•Sofrimento  em  saúde  
mental

Priorização  das  crianças  
e  adolescentes  PBF  na  
reabertura  das  escolas



Portaria  nº  564,  
de  8  de  julho  de  

2020

Portaria  nº  
1.857,  de  28  de  
julho  de  2020

Portaria  nº  
2.027,  de  07  de  
agosto  de  2020

Portaria  nº  
2.306,  de  28  de  
agosto  de  2020

https://aps.saud
e.gov.br/ape/cor
ona

Portaria  
Interministerial  
nº  5,  de  04  de  
agosto  de  2021

Inclui na Tabela de Procedimentos o
procedimento da Atenção Primária no
âmbito do Programa Saúde na Escola
"Prevenção à Covid-19 nas Escolas”
Código SIGTAP: 01.01.01.009-5

Transferência de incentivos financeiros aos
Municípios e ao Distrito Federal para combate à
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19,
considerando as escolas públicas da rede básica
de ensino

Altera a Portaria nº
1.857/GM/MS, de 28
de julho de 2020

Altera a Portaria nº
1.857/GM/MS, de 28
de julho de 2020

Publicação: “Orientações para a
Retomada Segura das atividades
nas escolas de educação básica no
contexto da pandemia da Covid-19”

PREVENÇÃO  À  COVID-19  NAS  ESCOLAS  – LINHA  DO  TEMPO

Reconhece a importância nacional
do retorno à presencialidade das
atividades de ensino e aprendizagem.



ü São orientações gerais: deve-se sempre observar as normas e orientações
estaduais e municipais na implantação dessas medidas e na determinação de
reabertura das escolas, sejam elas da rede municipal, estadual ou federal;;

ü Autonomia federativa: as decisões sobre implementação de estratégias são
tomadas localmente, em articulação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e
demais setores do respectivo ente federado capazes de orientar, acompanhar e
dar suporte à escola e à comunidade escolar.

Sars-CoV-2  e  Covid-19   PSE  e  Covid-19

Orientações  para  Reabertura  das  Escolas:
Medidas  Gerais  e  Medidas  de  Higiene  e  

Limpeza

Orientações  para  Reabertura  das  Escolas:
O  que  fazer  com  casos  de  Covid-19  na  

escola?

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/cor
ona/OrientacoeReaberturaEscolasRedePublicaBasica.pdf

Incentivo  financeiro  para  a  realização  
das  medidas  de  prevenção  à  Covid-19

ORIENTAÇÕES  PARA  A  RETOMADA  SEGURA  DAS  ATIVIDADES  
NAS  ESCOLAS  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  NA  PANDEMIA



PROGRAMA  SAÚDE  NA  ESCOLA  E  COVID-19

APS:  
Desenvolver  ações  integradas  
visando  à  PS  e  PD,  dentre  elas  

ações  intersetoriais em  
interlocução  com  as  escolas.

PSE: Decreto  6.286/2007.
- Adesão:  facultativa

- APS  e  território:  constante

Preparar  estados  e  municípios  
para  à  volta  as  aulas:  Orientações  
de  Saúde  e  Compras  de  Insumos  

de  Saúde
↓

Decisões  locais  de  reabertura  das  
escolas

Todos  os  municípios  brasileiros  e  
todas  as  escolas  da  rede  básica  
de  ensino:  municipais,  estaduais  
ou  federais  (creches,  pré-escolas,  
ensino  fundamental,  ensino  médio  
e  educação  de  jovens  e  adultos).



ORIENTAÇÕES  PARA  REABERTURA  DAS  ESCOLAS

Orientações gerais: observar as normas do estados e dos
municípios

Articulação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e
demais setores envolvidos.

Grupos de Trabalho Intersetoriais Municipais (GTI-M) do PSE:
papel central

Tema da Covid-19: incluído no planejamento das aulas.

Estudantes e Profissionais de Educação com doenças crônicas:
atenção especial.



ORIENTAÇÕES  PARA  REABERTURA  DAS  ESCOLAS:
MEDIDAS  GERAIS  E  MEDIDAS  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA

Capacitar  todos  os  
profissionais  da  educação  
e  colaboradores  das  

escolas

Comunicação  constante  
com  funcionários,  
pais/responsáveis  e  

estudantes

Atenção  especial  aos  pais  
e  estudante  com  
deficiência

Utilização  constante  de  
máscaras

Especial  atenção:  etiqueta  
respiratória  e  higienização  
na  entrega  de  materiais,  

equipamentos  de  
proteção  individual,  

manipulação  de  alimentos

Divulgação  das  
informações  de  prevenção  

à  Covid-19

Ambientes  limpos  e  
ventilados;;  monitoramento  

de  temperatura  dos  
estudantes;;  higiene  das  

mãos

Limitar  as  interações  em  
grandes  grupos  e  manter  
o  espaço  físico  de  no  
mínimo  1  metro



ORIENTAÇÕES  PARA  REABERTURA  DAS  ESCOLAS:
MEDIDAS  GERAIS  E  MEDIDAS  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA

Escalonar  os  horários  de  
chegada  e  saída
Manter  as  portas  de  
acesso  interno  abertas

Aumentar  o  espaço  entre  
as  mesas/cadeiras  e  
demais  espaços  de  

ocupação  pelos  alunos

Virar  as  mesas/cadeiras  
para  a  mesma  direção

Evitar  o  uso  de  áreas  
comuns,  como  bibliotecas,  
parquinhos,  pátios  e  

quadras

Disponibilizar  álcool  em  
gel  70%  nas  salas  de  aula  
e  demais  ambientes

Realizar  as  refeições  nas  
salas  de  aula  em  vez  de  
utilizar  o  refeitório  ou  
escalonar  o  uso  do  

refeitório

Orientar  que  os  estudantes  
levem  suas  garrafas  de  
água,  evitando  a  utilização  
de  bebedouros  coletivos  e  o  

compartilhamento  de  
garrafas

Limitar  a  transferência  de  
estudantes  entre  escolas  
para  realização  de  
atividades  especiais



ORIENTAÇÕES  PARA  REABERTURA  DAS  ESCOLAS:
MEDIDAS  GERAIS  E  MEDIDAS  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA

Uso  obrigatório  de  máscara  
facial

Higienizar  as  mãos  com  água  
e  sabão  ou  álcool  70%

Evitar  levar  as  mãos  ao  rosto,  
especialmente  olhos,  boca  e  

nariz

Abrir  as  portas  e  janelas  para  
aumentar  a  circulação  de  ar  

na  área

Intensificar  a  frequência  de  
limpeza  e  desinfecção  para  
minimizar  o  potencial  de  
exposição  a  gotículas  

respiratórias

Limpar  e  desinfetar  
rotineiramente  todas  as  áreas

Limpeza  de  objetos  e  
superfícies  tocados  com  

frequência

Utilizar  apenas  os  produtos  de  
limpeza  e  desinfecção  

devidamente  aprovados  pela  
Agência  Nacional  de  

Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  e  
de  acordo  com  as  instruções  

do  rótulo



ORIENTAÇÕES  PARA  REABERTURA  DAS  ESCOLAS:
O  QUE  FAZER  COM  OS  CASOS  DE  COVID-19  NAS  ESCOLAS?

Estudante  com  sinais  e  
sintomas  de  síndrome  gripal

Acionar  os  pais/responsáveis,  
orientando  que  esse  estudante  
deve  comparecer  a  uma  
Unidade  Básica  de  Saúde.

Notificar  imediatamente  as  
autoridades  locais  de  saúde  e  a  
e  a  equipe  da  APS  de  referência  

da  escola

Em  situação  de  caso  
confirmado,  a  comunidade  
escolar  devem  ser  informada.



Crédito  Extraordinário  Covid-19
Parcela  Única

Brasil:  R$  454.331.202,00
BA:  R$  45.353.058,00

Bloco  de  Custeio  das  Ações  e  Serviços  Públicos  de  Saúde:  materiais  de  
consumo  (validade  <  2  anos).

Portaria  n° 448,  de  13  de  setembro  de  2002,  a  Portaria  de  Consolidação  n° 6/GM/
MS,  de  28  de  setembro  de  2017,  e  a  Portaria  n° 3.992,  de  28  de  dezembro  de  2017.

O  planejamento,  compra,  armazenamento,  distribuição  e  consumo  de  dos  
materiais  deve  ser  realizado  de  forma  articulada  entre  a  saúde  e  educação,  
conforme  a  necessidade  de  cada  município  e  a  autonomia  federativa.

INCENTIVO  FINANCEIRO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DAS  MEDIDAS  
DE  PREVENÇÃO  À  COVID-19



INCENTIVO  FINANCEIRO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DAS  MEDIDAS  
DE  PREVENÇÃO  À  COVID-19

Álcool  em  gel  70%  
ou  álcool  líquido

Materiais  de  
limpeza

Termômetros Máscaras

Materiais  
educativos



MONITORAMENTO

Ficha  de  Atividade  Coletiva  do  e-SUS:
Código  SIGTAP  01.01.01.009-5

↓
Prevenção  à  Covid-19  nas  Escolas

Prestação  de  contas  do  Incentivo  Financeiro:
Relatório  Anual  de  Gestão

↓
Conselho  Municipal  de  Saúde



PASSO  A  PASSO  – PREVENÇÃO  À  COVID-19  NAS  ESCOLAS

1.  Verificar  o  recurso  
disponível  no  FMS

2.  Reunião  do  GTI-M  
(Saúde  e  Educação,  
minimamente)

3.  Verificar  o  
cronograma  de  

reabertura  das  escolas  
e  definir  os  materiais  a  
serem  adquiridos

4.  Adquirir  os  materiais  
através  da  Secretaria  

de  Saúde

5.  Distribuir  os  
materiais  para  a  
Secretaria  de  

Educação  e  Escolas

6.  Realizar  as  ações  
de  Prevenção  à  Covid-

19  nas  Escolas
7.  Monitoramento8.  Avaliação



MONITORAMENTO	  DO	  
CICLO	  2021/2022



http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/aca
demia/Documento_orientador_2021-2022_PSE.pdf

DOCUMENTO  ORIENTADOR  CICLO  2021/2022  



INDICADORES  DO  CICLO  2021/2022  

Indicadores  
2021/2022

Prevenção  à  Covid-
19  nas  Escolas

Código  SIGTAP:  
01.01.01.009-5

+  2  Ações  PSE,  no  
mínimo

Ficha  de  Atividade  
Coletiva  – e-SUS

Ações  PSE:  Presenciais;;  Remotas ou  Híbridas.



FICHA  DE  ATIVIDADE  COLETIVA  – e-SUS

INEP  válido  e  
aderido  ao  
PSE  para  o  
Ciclo  2021/  

2022



FICHA  DE  ATIVIDADE  COLETIVA  – e-SUS



FICHA  DE  ATIVIDADE  COLETIVA  – e-SUS



Fonte:  SISAB/SAPS/MS

Percentual  de  cobertura  do  PSE  por  Estado
ü Média  nacional:  17,56%

ü Maior  cobertura  em  2020:  32,29%

ü BA:  6,04%

ü Ações  realizadas  no  total:  131.300

ü Participantes:  6.602.717

ü Média  2020:  3  tipos  de  ações  diferentes

ü Média  2019:  7  ações

ü Análise:  ano  atípico                      Pandemia;;

ü Desafios:  reorganização  das  ofertas  do  PSE;;  

adequação  ao  formato  online;;  parcerias;;  

planejamento  intersetorial;;  fortalecimento  da  

promoção  da  saúde;;  dentre  outros.

MONITORAMENTO  2020



MATERIAIS	  DE	  APOIO	  DO	  
PROGRAMA	  SAÚDE	  NA	  ESCOLA



https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=321

CURSO  EAD:  IMPLEMENTANDO  O  PSE



SITE  DA  APS:  PÁGINA  DO  PSE

https://aps.saude.gov.br/ape/pse http://189.28.128.100/dab/docs/porta
ldab/documentos/pse/FAQ_PSE.pdf



AGENDA  2021/2022

Diagramação

• Alimentação  Saudável
• Gestor  do  PSE
• Promoção  da  
Atividade  Física
• Saúde  Ambiental
• Verificação  da  
Situação  Vacinal

Elaboração  – Atual

• Doenças  
Negligenciadas
• Saúde  Bucal

Elaboração  –
Próximos

• Promoção  da  Cultura  
de  Paz  e  Direitos  
Humanos
• Prevenção  ao  Uso  do  
Tabaco
• Prevenção  de  
Violências  e  Acidentes
• Saúde  Auditiva
• Saúde Ocular

Cadernos  Temáticos  e  Guias  de  Bolso



AGENDA  2021/2022

Prodoc
Unesco

15  anos  PSE

Pesquisa  de  
Avaliação

Edital  
CNPq
Pesquisa  
sobre  a  
Gestão

Pesquisa  
sobre  as  
Ações  PSE

Proadi
HIAE
Materiais  de  
Apoio  para  
Ações  PSE

Jogos
Planos  de  Aula

EAD



Departamento  de  Promoção  da  Saúde
Secretaria  de  Atenção  Primária  à  Saúde

pse@saude.gov.br

(61)  3315-9068

Obrigada!


