


Política intersetorial da Saúde e da Educação,

- instituído como estratégia de integração

- objetivo de promover saúde e educação integral 

- voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da 
educação pública brasileira.

Programa Saúde na Escola

Promoção da Saúde do 
Escolar

Qualidade de vida da 
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Gestão solidária e 
planejamento intersetorial
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Portaria nº 1.055, de 25/04/2017



Espaço de Gestão Municipal do PSE

GTI 
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Aspectos Legais e Organizativos do PSE

Decreto Presidencial nº 6.286, 
de 05/12/2007

Portaria Interministerial 
Anual sobre a Semana 
Saúde na Escola

Portaria Interministerial nº 
1.055, de 25/04/2017

http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2017/orientacoes-para-formacao-do-grupo-de-trabalho-intersetorial-municipal-e-sustentabilidade-das-acoes-.pdf

http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2017/orientacoes-para-formacao-do-grupo-de-trabalho-intersetorial-municipal-e-sustentabilidade-das-acoes-.pdf
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Execução do PSE
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responsabilidades 

territoriais



Ações previstas na adesão ao Programa

A análise da situação local e o nível de ensino da 
Unidade Escolar

As pactuações entre ESF e Equipe Escolar

As ações não previstas na Portaria do PSE, porém 
necessárias às realidade local

O Projeto Político Pedagógico da Escola e o  calendário 
escolar

Elementos necessários a todas as realidades



Elementos necessários a todas as realidades

Definição de agenda periódica de reuniões do GTI Municipal

Estabelecimento de cronograma de Educação Permanente das equipes da saúde e educação

Estabelecimento de cronograma de reuniões entre ESF e Unidade Escolar para construção e 
monitoramento das ações

Construção e atualização de relação nominal dos estudantes por série escolar, com data de 
nascimento e nº do Cartão Nacional do SUS

Atualização semestral da ficha de Avaliação do Escolar (modelos de cada município)



Telas da Adesão



Preencher antes 

de iniciar a adesão.



Passo a passo

Passo 1 – Cadastro dos gestores

Passo 2 – Seleção das escolas

Passo 3 – Confirmação das escolas

Passo 4 – Informação de equipes automatizamente vinculadas

Passo 5 – Confirmação das equipes vinculadas

Passo 6 – Lista de ações

Passo 7 – Confirmação da adesão





Adesão do Ciclo 2019/2020

• Prazo para adesão – 15 de fevereiro de 2019.

• Adesão realizada pelo egestorab.saude.gov.br

• O acesso feito com CPF e senha do perfil cadastrado como “gestor municipal” 
vinculado ao “módulo PSE”. 

• Gestores que não tenham entrada habilitada ou perfil no módulo PSE, devem
utilizar o CNPJ e a senha do Fundo Municipal de Saúde para gerenciar o 
cadastro.



Adesão do Ciclo 2019/2020

• Adesão das Escolas Indígenas e atuação dos Equipe Multidisciplinar de 
Saúde Indígena
• Nota Técnica nº 503/2018 – CGAN/DAB/SAS/MS

• Escolas indígenas podem ser inseridas,

• EMSI podem atuar no PSE,

• Registro das ações no e-SUS AB, EMSI devem encaminhar a produção para a gestão
municipal,

• Digitar produção vinculada ao CNES da EMSI, conforme PORTARIA Nº 1.317, DE 3 DE 
AGOSTO DE 2017.



Ações previstas para o PSE 2019/2020

Ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti; 

Promoção das práticas 
Corporais, da Atividade 

Física e do lazer nas 
escolas; 

Prevenção ao uso de 
álcool, tabaco, crack e 

outras drogas; 

Promoção da Cultura de 
Paz, Cidadania e Direitos 

Humanos; 

Prevenção das violências 
e dos acidentes; 

Identificação de 
educandos com 

possíveis sinais de 
agravos de doenças em 

eliminação; 

Promoção e Avaliação 
de Saúde bucal e 

aplicação tópica de 
flúor; 

Verificação da situação 
vacinal;

Promoção da segurança 
alimentar e nutricional e 
da alimentação saudável 

e prevenção da 
obesidade infantil; 

Promoção da saúde 
auditiva e identificação 

de educandos com 
possíveis sinais de 

alteração. 

Direito sexual e 
reprodutivo e prevenção 

de DST/AIDS; 

Promoção da saúde 
ocular e identificação de 

educandos com 
possíveis sinais de 

alteração. 



Município que registrar apenas 
um tipo de ação;

Município que não registrar a 
ação “Ações de combate ao 

mosquito Aedes aegypti”, mesmo 
contemplada as demais;

Manutenção da 
Adesão no 2º Ano do 

PSE

Manutenção da Adesão

Município que registrar uma ou 
mais ações apenas em uma 

escola, tendo pactuado 
número superior de escolas. 

Município que não 
registrar nenhuma ação 

do PSE;



Painel das adesões – 28.01.19
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Situação Vacinal

As escolas baianas devem solicitar cópia atualizada do 
cartão de vacina – Portaria Conjunta SESAB SEC nº 

01/2018, de 29 de agosto de 2018.



Ficha de Atividade Coletiva

A ficha de atividade coletiva na
versão 3.0 contemplará qual(is)
profissional(is) realizou(aram) a
atividade do programa. É possível
registrar ambos profissionais,
tanto da Educação quanto da
Saúde, se atividade for realizada
em conjunto. Além disso, ao
clicar nas opções educação e/ou
saúde, o campo INEP torna-se de
preenchimento obrigatório.



E-SUS

e-SUS AB versão 3.1.08:

- Insere uma lista pré-definida de INEP para preenchimento
da ficha de atividade coletiva.



Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?

Versão 3.0



Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Todas as ações previstas 
para o PSE estão 

contempladas na Ficha de 
Atividade Coletiva

Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Recomenda-se o preenchimento
do CNS do Cidadão para todas as
ações relacionadas ao PSE

Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Relatório de produção



Relatório de produção



Relatório de produção



Materiais sobre o PSE no site do DAB

www.saude.gov.br/dab



Parceiros e Suportes



OBRIGADA!Obrigada!



Dúvidas?




