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O PSE é uma estratégia de integração da
saúde e educação para o desenvolvimento
da cidadania e da qualificação das
políticas públicas brasileiras, através da
pactuação de compromissos a serem
firmados entre os secretários municipais de
saúde e educação com os Ministérios da
Saúde e da Educação

Programa Saúde na Escola – PSE



Em Caxias :

81 escolas

46 UBS 

Total de alunos : 20742 .
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ESCOLA

UBS



I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a
prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer
a relação entre as redes públicas de saúde e de
educação;

II - articular as ações do SUS às ações das redes de
educação básica pública, de forma a ampliar o
alcance e o impacto de suas ações relativas aos
estudantes e a suas famílias, otimizando a utilização
dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis;

Objetivos do PSE  - 2017 



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;

Objetivos do PSE  - 2017 



VI - promover a comunicação entre escolas e
unidades de saúde, assegurando a troca de
informações sobre as condições de saúde dos
estudantes; e

VII - fortalecer a participação comunitária nas
políticas de educação básica e saúde, nos três níveis
de governo.

Objetivos do PSE  - 2017 



O Programa Saúde na Escola visa contribuir para o

fortalecimento de ações que integram as áreas de

Saúde e Educação no enfrentamento de

vulnerabilidades; ampliar as ações de saúde para

estudantes da rede pública de educação básica e

apoiar o processo formativo dos profissionais de

saúde e educação de forma permanente e

continuada.



As ações do PSE, em todas as dimensões,
devem estar inseridas no projeto político-
pedagógico da escola, levando-se em
consideração o respeito à competência político-
executiva dos estados e municípios, à diversidade
sociocultural das diferentes regiões do País e à
autonomia dos educadores e das equipes
pedagógicas.



Linha do tempo das ações 
saúde – escola em Caxias do Sul 



Novidades do PSE 
Ciclo 2017-2018

A Portaria nº 1.055, de 25/04/2017  redefine as regras 
e critérios para adesão ao PSE, traz como principais 

pontos de mudança do Programa: 
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Ação Obrigatória 









- Concurso Nacional 



Todas as ações ??????????????
Não 

Ação de combate ao 

Aedes é a única obrigatória 

O GT local  define o 

mínimo de 4 ações 

( indicadores, 
vulnerabilidades)   







GTI MUNICIAL 
Caxias 

SMS

UBS

GT APOIO 

Atenção em 
Saúde Criança, 

Nutrição,  Saúde  
Mental,  Bucal,  
ESF, Vigilâncias 

NEPS PET 

Educação

SMED  4ª CRE

ESCOLA

GT APOIO 

Direção pedagógicas 
direção 

administrativa 
gerencias , 
assessoria 

CIPAVE, Interligar, 
Cuidar , Nutrição 

Parceiros

Secretarias cultura, 
esporte e lazer, 

Segurança  Pública 
Meio Ambiente , 

FAS

Instituições de 
ensino  UCS, FSG 

Fátima 

GT 
A
P
O
I
O 

GT 
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O
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1. Reunião GT local – UBS E ESCOLA P/   
planejamento das ações 

2. Link no PORTAL DA SMED com informações

3.  Cartão SUS dos alunos / turma 

4.  Registros das informações e  monitoramento

5. Termo de consentimento  

Próximos passos : 



Muito obrigada !!!!!

Grupo de Trabalho Intersetorial   
Municipal 

SMS / SMED/4ª CRE

SMED: Flávia Mores , Viviane Marques, Marta Cipolla

SMS : Cláudia Panno e Valeska Molardi

4ª CRE : Marivane Rosa   

•


