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RESUMO 

 

A atual concepção de saúde envolve diversos fatores determinantes, dentre eles a 

educação. É fundamental a organização intersetorial para o atendimento à saúde de jovens e 

adultos. Nesse contexto foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE), que prevê uma 

articulação contínua entre saúde e educação auxiliando na efetivação do Sistema Único de 

Saúde. O objetivo deste trabalho foi analisar o Programa Saúde na Escola no município de 

Natal/RN, considerando a intersetorialidade das ações na perspectiva da gestão. O método 

escolhido foi o estudo de caso, com abordagem qualitativa. A amostra foi do tipo intencional 

incluindo todos os componentes do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal de Natal-RN, 

formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de 

Educação e Secretaria Municipal de Saúde. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-

estruturada. A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo. 

Para apresentação dos dados foram consideradas as seguintes categorias de análise: 

significado da intersetorialidade; planejamento das ações; formação continuada e permanente 

para a autonomia na promoção da saúde; dificuldades e potencialidades para a 

operacionalização das ações. Os resultados permitem identificar no PSE de Natal-RN práticas 

intersetoriais ainda incipientes. Os profissionais gestores, da saúde e educação ainda não 

conseguem reconhecer o potencial da intersetorialidade. O planejamento é realizado de forma 

setorializada e sem a participação ativa dos educandos e comunidade. O grupo gestor destaca 

como dificuldades acúmulo de funções, desestímulo por parte de alguns servidores do grupo 

gestor e a falta de compromisso de alguns profissionais, inadequação estrutural e dificuldade 

na continuidade das ações do programa. Apesar da fragmentação existente, o grupo gestor do 

programa tem contribuído com a qualificação profissional e o desenvolvimento das ações de 

educação em saúde junto aos educandos. Conclui-se portanto, que a saúde, a educação e a 

sociedade têm muitos desafios a enfrentar para a consolidação da intersetorialidade e do 

Programa Saúde na Escola, bem como a concretização das diretrizes do Sistema Único de 

Saúde em Natal-RN. 

 

Palavras-chave: Ação intersetorial. Educação em saúde. Programas governamentais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The current conception of health deals with several influential factors, having 

education among them. Intersectoral organization is essential for Young and adult healthcare  

services. In this context the Healthcare in School Program was created which foresees a 

continuous articulation between health and education aiding the effectuation of the Healthcare 

Single System. The objective of this research is analyze the Healthcare in School Program 

(HSP) in Natal city in Rio Grande do Norte State taking into consideration the 

Intersectoriality of actions from the standpoint of the management. The chosen method was 

the case study, with qualitative approach. The sample was of the intentional kind including all 

components of the Natal city Intersectorial work group, composed by  representatives of the 

Municipal Education Bureau, the State Education Bureau and Healthcare Municipal Bureau. 

The collecting data technique was the semi-structured interview. The data analysis was 

performed through the analysis of contents technique. For Data Show the following analysis 

categories were considered: Meaning of Intersectoriality; Actions Planning; Permanent and 

ongoing training for autonomy regarding to Healthcare Promotion; Difficulties and Potentials 

for actions operationalization. The outcomes allow us to indentify in Natal HSP intersectoral 

practices not developed yet. The manager professionals of Healthcare and Education do not 

get to acknowledge the power of Intersectoriality yet. The lack of commitment of some 

professionals stands out, planning is performed in a sectorial basis and without active 

participation of learners and community, there is duties accumulation and discouragement 

group, structural inadequacy and difficulty on the ongoing of the program actions. Despite the 

existing fragmentation, the program has contributed to the professional qualification and 

development of education actions regarding to healthcare along with learners. Therefore we 

conclude that healthcare, education and society have lots of challenges to face in order to 

consolidate Intersectoriality and the Healthcare in School Program and the and the 

implementation of the guidelines of  the Healthcare Single System in Natal city in the state of 

Rio Grande do Norte.  

 

Keywords: Intersectoral action. Healthcare education. Governmental programs. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A escola se constitui um ambiente formador de pensamentos, crenças, valores e 

práticas, caracterizada por relações interpessoais, que propiciam a troca de saberes e emoções 

com aproximação de seus atores. É, ainda, reconhecida pelas políticas de saúde como um 

espaço ideal para produção da saúde individual e coletiva mediante ações promotoras de 

saúde voltadas para crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 2006a).  

A partir da década de 80, com a consolidação da democracia e avanço no direito a 

cidadania, as práticas de educação em saúde foram sendo incorporadas no planejamento 

didático das escolas, até pouco tempo realizadas exclusivamente pelos professores em suas 

salas de aula. A Política Nacional de Atenção Básica preconiza que as equipes de saúde da 

família devem se responsabilizar pelo cuidado dos escolares e pela integralidade das ações – 

saúde e outros setores sociais, como também atribui a todos os profissionais inseridos no 

serviço a identificação de grupos e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades (BRASIL, 

2012b).  

As ações de educação em saúde podem ser desenvolvidas a partir da 

intersetorialidade, da participação da comunidade, da multidisciplinaridade e do trabalho em 

equipe, representando uma importante ferramenta para a promoção a saúde (PEDROSA, 

2006). Nessa perspectiva de criar espaços formadores em saúde, a Organização Mundial da 

Saúde desenvolveu o conceito de Escolas Promotoras de Saúde na década de 90, aproximando 

saúde, educação e comunidade (BRASIL, 2011a).  

Considerando as iniquidades sociais e as precárias condições de vida da população 

brasileira, a maioria dos escolares que frequenta as escolas públicas encontra-se em condições 

de acentuada vulnerabilidade (BRASIL, 2011a). Essa exposição determina a prioridade das 

ações em saúde nos territórios de forma intersetorial, prática que segundo Machado (2010) 

sugere noções de relacionamento, interdependência, nivelamento, compartilhamento, 

complementariedade, que podem garantir a atenção integral aos grupos vulneráveis.  

A promoção da saúde hoje é vista como responsabilidade de diversos setores sociais, 

já que o conceito ampliado de saúde a coloca como resultado de diferentes fatores. Para a 

efetivação da Promoção da Saúde faz-se necessário a organização intersetorial do processo 

saúde-doença com ações conjuntas entre as esferas de governo e demais órgãos, sejam 

públicos ou privados. A intersetorialidade é, portanto, uma estratégia indispensável na 

efetivação do Sistema Único de Saúde no país (BRASIL, 2004). 
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Com base nesse contexto, o governo federal reuniu esforços na construção de 

políticas intersetoriais incluindo saúde e educação com o intuito de promover a integralidade 

do cuidado em saúde direcionado aos estudantes das escolas públicas. Está incluído aqui o 

Programa Saúde na Escola (PSE) criado em 2007 que determina uma relação estreita entre 

saúde, educação e comunidade na construção de saberes educacionais que proporcionem 

autonomia e produção da saúde pelos educandos e seus familiares. Os profissionais 

envolvidos no PSE são enfermeiros, médicos, dentistas, assistentes sociais e nutricionistas das 

unidades de saúde e secretaria de educação (SMS, 2008).  

Os Grupos de Trabalho Intersetoriais, entre eles, os municipais, são responsáveis pela 

gestão do PSE e pela articulação entre as redes públicas de saúde e educação e demais redes 

sociais. As ações de gestão devem ser focadas no compartilhamento e corresponsabilidade, 

com apoio às atividades desenvolvidas nas escolas, ao planejamento, monitoramento e 

avaliação do programa (BRASIL, 2011a). 

O Sistema Único de Saúde coloca a intersetorialidade como um recurso político para 

superar a fragmentação dos espaços de execução das políticas públicas e para a garantia do 

direito à saúde. O principal desafio é a articulação entre os setores diante da necessidade de 

atingir consensos frente aos problemas, a partir de espaços compartilhados de decisões que 

incluam os mecanismos sociais.  

São vários os motivos que me levaram a estudar o tema da relação intersetorial entre 

saúde e educação. Como profissional de Nutrição integrante da rede de saúde de um 

município do interior do estado, fui tomada por inquietações no meu cotidiano de trabalho. 

Primeiro, pela falta da vivência com o meio acadêmico e produção científica, parecendo que 

minha aprendizagem agora se restringia à prática, baseada em conhecimentos técnicos 

adquiridos no tempo da graduação. Sentia falta das discussões, novas informações, outros 

olhares, pois logo compreendi que teoria e prática se complementam e jamais podem ser 

dissociadas ou separadas pelo tempo. Segundo, durante o atendimento a crianças com 

problemas de saúde me incomodava saber que aqueles casos de adoecimento poderiam ter 

sido evitados com ações de prevenção. Associado a isso, estava a total desconexão setorial 

entre os serviços de saúde oferecidos na rede de atenção municipal, levando a uma reflexão 

acerca da intersetorialidade como um meio de buscar melhores resultados na atenção à saúde 

das pessoas. Ao entender que o trabalho e o saber compartilhados produzem melhores frutos e 

maior satisfação profissional, e considerando os questionamentos anteriores, fui levada a 

estudar o Programa Saúde na Escola. Um programa fundamentado no princípio da 
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intersetorialidade e que busca a promoção da saúde e o desenvolvimento de ações de 

prevenção de agravos nas fases da infância, adolescência e juventude.   

A partir do entendimento de que ações específicas como as desenvolvidas pelo 

Programa Saúde na Escola são absolutamente indispensáveis na construção de indicadores 

satisfatórios para a qualidade de vida da população brasileira no futuro, essa pesquisa 

justifica-se pela premente necessidade de se fazer uma análise do PSE em Natal, sob o olhar 

do grupo gestor, tendo como eixo orientador a Intersetorialidade.  A realização desta pesquisa 

visa contribuir para a reflexão sobre a atuação dos profissionais responsáveis pela gestão das 

ações destinadas aos escolares no município de Natal. Destaca-se também que se trata de uma 

temática que necessita de estudos no lócus escolhido e, mesmo no cenário nacional, há 

carência na produção de conhecimento, visto que o programa foi criado em 2007. Waynsztok 

e Akerman (2012) reiteram a escassez de estudos realizados sobre gestão intersetorial no 

âmbito da saúde pública.  

Para tanto, tomamos para análise o processo de trabalho desenvolvido pela gestão do 

programa no município de Natal-RN, instigados pelas questões: Como se operacionaliza o 

programa saúde na escola no município de Natal-RN? A intersetorialidade está sendo 

efetivada no processo de trabalho do programa? De que forma acontece a articulação entre os 

diferentes atores da gestão e o planejamento das ações? Quais as dificuldades e 

potencialidades identificadas na execução do programa em Natal? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desvelar o Programa Saúde na Escola no município de Natal-RN na perspectiva da 

gestão.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Compreender o Programa Saúde na Escola no município de Natal-RN considerando a 

intersetorialidade das ações. 

- Compreender como ocorre o planejamento das ações do PSE em Natal.  

- Verificar como se dá a comunicação entre os setores saúde e educação nos grupos de 

trabalho do PSE de Natal. 

- Identificar as dificuldades e potencialidades para o desenvolvimento do Programa Saúde na 

Escola em Natal-RN. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE E INTERSETORIALIDADE 

 

3.1.1 Contextualizando a promoção da saúde 

 

Desde a década de 40, Leavell e Clark, a partir da proposta da História Natural da 

Doença, começaram a instituir o conceito de Promoção da Saúde caracterizando a prevenção 

primária nos níveis de aplicação da medicina preventiva. Desde então a promoção da saúde 

vem influenciando cada vez mais os sistemas de saúde de todo o mundo (HEIDMANN et al., 

2006). Porém a teoria de Leavell e Clark ainda mantinha em destaque os fatores biológicos 

em detrimento das condições sociais e econômicas na determinação do processo de 

adoecimento (ANDRADE, 2004).  

A partir da década de 70 aconteceram vários eventos internacionais onde o conceito de 

Promoção da Saúde foi discutido e aprimorado ao longo do tempo (ROMANO-LIEBER; 

LIEBER, 2012). Foi gerada a partir dessas discussões a Medicina Social, quando realmente 

começou a ser utilizado o termo promoção da saúde por Sigerist, sanitarista norte-americano, 

com o intuito de qualificar as ações de educação sanitária e as desenvolvidas pelo Estado que 

buscavam a melhoria da qualidade de vida da população (ANDRADE, 2004). 

Em 1974 foi produzido no Canadá o Relatório de Lalonde que reconhece a 

ineficiência do enfoque biomédico na resolutividade dos serviços de saúde. Marc Lalonde, 

como Ministro da saúde canadense, propôs um novo conceito de saúde onde foram incluídos 

os determinantes sociais da saúde e um modelo de atenção integral oficialmente denominado 

Promoção da Saúde. Este relatório passou desde então a influenciar os debates e documentos 

seguintes elaborados em outros países (BRASIL, 2011c; HEIDMANN et al., 2006; SILVA et 

al., 2012). 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde realizada 1978, no 

Cazaquistão, considerou a saúde como um direito básico, redigida na Declaração de Alma-

Ata como o principal alvo das nações, reconhecendo-se a necessidade da ação conjunta do 

setor saúde com outros setores sociais e econômicos. Segundo essa Declaração, os cuidados 

primários de saúde devem ser levados para o cotidiano das pessoas, onde elas vivem e 

trabalham (OMS, 1978). A partir daí as políticas de saúde brasileiras foram tomando um novo 

sentido com ênfase na participação social e na intersetorialidade (SILVA et al., 2012). 
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Entre os eventos realizados no sentido de reforçar os determinantes sociais da saúde 

destaca-se a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde que aconteceu no final de 

1986 resultando na Carta de Otawa. Esse documento resgata o conceito de saúde como direito 

de cidadania e responsabilidade do Estado por meio de Políticas Públicas Saudáveis, como 

também sugere uma nova orientação da saúde que promova a melhoria da qualidade de vida 

da população a partir de ações intersetoriais, integralidade das ações, formação profissional 

mais adequada, reforço da participação comunitária e outras linhas de ação. Essas foram 

contribuições importantes para o conceito e desenvolvimento da Promoção da Saúde mundial 

(OPAS, 1986; HEIDMANN et al., 2006).  

A Carta de Otawa conceitua Promoção à Saúde como um  

 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente (OPAS, 1986). 

 

Esse documento responsabiliza outros setores, além da saúde, pelo desenvolvimento 

da Promoção da Saúde, considerando a influência de fatores diversos como política, 

economia, condições sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos. O governo 

deveria voltar para si a sua parcela de responsabilidade nas ações de Promoção a Saúde, por 

meio de programas que seriam direcionados para as especificidades de cada região (OPAS, 

1986).  

Meses antes no Brasil, em março de 1986, aconteceu a VIII Conferência Nacional de 

Saúde onde se originaram propostas referentes à Promoção da Saúde por meio da Reforma 

Sanitária Brasileira, caracterizada pelo crescimento do movimento social. Os ideais da 

Reforma embasaram a redação da Constituição Federal de 1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e os determinantes da 

saúde, como a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988; 

INOJOSA, 1998; PEDROSA, 2006; SILVA et al., 2012).  

 A construção do sistema de saúde atual sofreu influências das discussões realizadas 

nos eventos internacionais sobre Promoção da Saúde. Após a I Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde em Ottawa, seguiram-se as seguintes conferências: 
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 II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde e a Declaração de 

Adelaide (Austrália), em 1988, voltada para políticas públicas saudáveis 

apontando quatro linhas principais: saúde da mulher, alimentação e nutrição, 

tabaco e álcool e ambientes saudáveis (HEIDMANN et al., 2006; BRASIL, 

2011c).  

 III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde e a Declaração de 

Sundsvall (Suécia) em 1991 focou na promoção de ambientes favoráveis à 

saúde a partir de estratégias como a educação em saúde, o reconhecimento da 

influência do grupo feminino nos setores políticos e sociais e a aproximação 

entre a saúde e setores favoráveis à saúde (HEIDMANN et al., 2006; BRASIL, 

2011c). 

 IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde e Declaração de 

Jacarta, realizada em Jacarta, Indonésia, no ano de 1997 inclui pela primeira 

vez nas reflexões sobre Promoção da Saúde o setor privado. Aqui as condições 

de determinação social da saúde trazidas na Carta de Otawa são ampliadas e é 

resgatada com mais intensidade a discussão sobre a participação popular nos 

processos decisórios (HEIDMANN et al., 2006; BRASIL, 2011c).   

 V Conferência Internacional de Promoção da Saúde, no México em 2000, 

recomendou a inclusão da promoção da saúde como ação prioritária nos 

programas e políticas de governo nos diversos níveis de gestão e o estímulo à 

intersetorialidade e à capacitação profissional (HEIDMANN et al., 2006; 

BRASIL, 2011c; PELICIONI; MIALHE, 2012 ).   

 VI Conferência Internacional de Promoção da Saúde realizada em Bangkok 

(Tailândia) em 2005, contribuiu para aperfeiçoar os princípios estabelecidos 

pela Carta de Ottawa e pelas outras conferências propondo mudanças 

necessárias em um contexto globalizado onde está incluída a crescente 

manifestação das doenças crônicas e transmissíveis (HEIDMANN et al., 2006; 

BRASIL, 2011c).   

 VIII Conferência Global de Promoção da Saúde em Nairobi no ano de 2009, 

onde foi discutido autonomia individual e comunitária, ações intersetoriais, 

fortalecimento dos sistemas de saúde e a criação de habilidades para a 

promoção da saúde (BRASIL, 2011c). 
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 As principais questões dessas conferências apontam para a relevância da educação em 

saúde na autonomia dos indivíduos e coletividades, da capacitação comunitária no 

enfrentamento dos determinantes sociais e da participação popular nos processos decisórios 

em saúde, além da defesa do diálogo entre os diversos saberes em busca de articulações e 

parcerias para a Promoção da Saúde (SEBASTIANI et al., 2012; SILVA et al., 2012).  

A Constituição Federal de 1988 coloca a saúde como um  

 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

O SUS é sustentado legalmente pelas leis 8.080 (dispõe sobre o funcionamento e 

organização dos serviços de saúde, as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde), e 8.142 (discorre sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as 

transferências de recursos financeiros) de 1990, considerado uma política de Estado resultante 

da luta popular que se fundamenta no conceito ampliado de saúde e se estrutura a partir de 

princípios, diretrizes e um arcabouço legal (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b). Para Santos 

(2005) o conceito de saúde varia e é determinado pela história e meio social no qual é 

construído. De acordo com Lei 8.080/90,  

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais (BRASIL, 1990a). 

 

 A seção II da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 198 aponta como diretrizes 

do SUS a descentralização (com direção única em cada esfera de governo), o atendimento 

integral (priorizando a prevenção de doenças e agravos) e a participação da comunidade 

(BRASIL, 1988).  A Lei 8.080/90 em seu artigo 7º apresenta como princípios do SUS a 

universalidade (acesso à saúde em todos os níveis de assistência), a integralidade (ações de 

prevenção e recuperação, individual e coletiva, em todos os níveis de complexidade de 

assistência), a participação da comunidade, entre outros (BRASIL, 1990a). 

 A integralidade da assistência contempla ações continuadas de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e doenças, recuperação e reabilitação contando com uma rede de 

atendimento em estruturas adequadas, equipes capacitadas e recursos necessários 
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(TEIXEIRA; SOUZA; PAIM, 2014). A atenção integral permite a percepção global do 

indivíduo em seu contexto histórico, cultural, político, econômico, familiar e social em todas 

as suas peculiaridades (SOUZA et al., 2012; VASCONCELOS; PASCHE, 2012). Segundo 

Monnerat e Souza (2011) apesar do esforço em reconhecer a importância da integralidade na 

construção do SUS, sua concretização ainda não é suficiente para influenciar positivamente na 

estrutura fragmentada das políticas públicas. 

 A promoção da saúde converge para políticas públicas saudáveis e ambientes 

favoráveis que promovam o bem estar e a qualidade de vida dos indivíduos considerando o 

meio que estão inseridos e convivem.  

Diferente do modelo biomédico, a promoção da saúde vai além da estrutura orgânica e 

cura de doenças, compreendendo estratégias multidisciplinares e intersetoriais de custos mais 

baixos que levam à melhoria da qualidade de vida e condição de saúde das pessoas, com sua 

cooperação no combate às iniquidades (BYDLOWSKI; PEREIRA, 2012; FERNANDES et 

al., 2012). 

 No contexto nacional, na tentativa de expansão da atenção básica foi criado em 1994 o 

Programa Saúde da Família (PSF), hoje instituído como Estratégia Saúde da Família (ESF) 

que funciona como um redirecionamento da assistência em consonância com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Admite-se aqui a família como centro de uma 

atenção multidisciplinar que trabalha com ações de promoção da saúde, prevenção de doenças 

e agravos, recuperação e reabilitação em determinado território de forma intersetorial 

(BRASIL, 2010). A Estratégia Saúde da Família extrapola as particularidades do setor saúde, 

reconhecendo os vários fatores condicionantes do processo saúde-doença e a incapacidade 

deste setor em construir resultados determinantes na condição de saúde da comunidade 

(MONNERAT; SOUZA, 2011). 

 Em 2006 foi publicada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) como uma  

 

política transversal, integrada e intersetorial, que faça dialogar as diversas 

áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo, os setores privado e 

não governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e co-

responsabilidade quanto à qualidade de vida da população em que todos 

sejam partícipes no cuidado com a saúde (BRASIL, 2006b). 

 

 A PNPS foi instituída sob o impulso de favorecer a melhoria da atenção nos serviços 

garantindo os princípios do SUS e visando superar a fragmentação administrativa indiferente 

às necessidades sociais. Devendo ser implantada em todos os níveis de gestão de forma 
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intersetorial, tem como objetivo principal a promoção da qualidade de vida e redução das 

vulnerabilidades e riscos enfrentados pelos cidadãos nos ambientes de moradia e trabalho 

relativos aos determinantes sociais de saúde (BRASIL, 2006b). 

 Nesse sentido, foi estabelecida no Brasil a primeira Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) por meio do Decreto Presidencial de 13 de março 

de 2006 com o objetivo de promover o apoio e a articulação entre o setor público, a academia 

e a sociedade para o controle dos determinantes sociais a fim de melhorar a saúde e reduzir os 

riscos de adoecimento (BUSS; CARVALHO, 2009; BRASIL, 2011c; MOYSÉS; MOYSÉS, 

2012). Em 2008 a CNDSS apresentou em seu relatório recomendações que destacavam a 

importância de espaços criados para integração intersetorial no enfrentamento dos 

determinantes sociais e promoção da equidade em saúde, a partir de políticas que favoreçam o 

diálogo, a troca de saberes e práticas, a participação da comunidade, a educação em saúde e 

atitudes que promovam o bem-estar social. Essas ações intersetoriais relativas à promoção da 

saúde deveriam privilegiar a infância e a adolescência, com estímulos voltados para as escolas 

promotoras de saúde e os ambientes de trabalho saudáveis (CARVALHO; BUSS, 2008). 

A promoção da saúde nos dias atuais deve se caracterizar por ações sanitárias 

centradas nos determinantes sociais da saúde, o que requer novas práticas nos âmbitos da 

intersetorialidade e da educação. Porém essas iniciativas ainda são incipientes na realidade 

das políticas públicas brasileiras, com recursos ainda direcionados para a assistência 

(CARVALHO; BUSS, 2008). E encontram barreiras como a fragmentação e burocracia 

administrativa, a disputa de poder setorial e a valorização de condutas curativistas (BUSS; 

CARVALHO, 2009).  

 

3.1.2 Intersetorialidade 

 

A sociedade vive em constante mudança em todos os aspectos, inclusive no que se 

refere aos paradigmas, aos pensamentos e opiniões, o que tem influência no modo de ver e 

debater saúde. Os problemas sanitários atuais precisam ser pensados de forma intersetorial e 

com participação ativa da população. Assim como a realidade social muda, as políticas sociais 

e a gestão necessitam de uma reforma profunda considerando como foco os interesses sociais 

(WAYNSZTOK; AKERMAN, 2012). 

O novo conceito de saúde que envolve determinantes sociais no processo saúde-

doença requer políticas que ultrapassem as fronteiras setoriais (ANDRADE, 2004). 

Conceitualmente, Junqueira, Inojosa e Komatsu (1997, p. 24) coloca a intersetorialidade como  
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a articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e 

avaliação de ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em 

situações complexas, visando um efeito sinérgico no desenvolvimento 

social. Visa promover um impacto positivo nas condições de vida da 

população, num movimento de reversão da exclusão social.  

 

A intersetorialidade “é uma prática integradora de ações de diferentes setores que se 

complementam e interagem, a partir de um planejamento comunicativo e consensual” 

(MOYSÉS; MOYSÉS, 2012, p. 721). Portanto, pressupõe uma articulação efetiva entre os 

diversos setores da administração pública e privada no compartilhamento de afetos, poderes, 

linguagens e práticas, para juntos promover a saúde integral da população. Constitui-se uma 

nova forma de planejar, executar e avaliar programas e políticas públicas unindo esforços para 

superar a visão segmentada dos serviços (FERNANDES et al., 2013; BRASIL, 2013a).  

Os problemas complexos dos territórios exigem soluções efetivas e igualmente 

complexas incapazes de serem geradas nos limites de um único setor (FERNANDES et al., 

2013). Dessa forma, a intersetorialidade passa a ser uma ferramenta de grande valor para o 

incentivo ao desenvolvimento social, entendido como a promoção da qualidade de vida e 

desenvolvimento da cidadania de um determinado território, uma vez que promove a mudança 

estrutural necessária na organização governamental por meio de uma nova relação com a 

sociedade em busca das respostas para tais problemas. É necessário, para isso, a superação 

dos interesses particulares e institucionais em uma concepção diferente e articulada de 

planejamento, execução e avaliação das ações (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997; 

NASCIMENTO, 2010). 

As políticas públicas saudáveis conferem a essência das ações de promoção da saúde, 

exigindo a corresponsabilização e o compromisso de diferentes conhecimentos e práticas. O 

Sistema Único de Saúde se coloca em um impasse de promover políticas transversais e 

intersetoriais em uma estrutura culturalmente setorial por meio de articulações e parcerias 

(ANDRADE, 2004). Nesse sentido, foi criada a Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS), que reconhece a biomedicina, centralizada nos sintomas, incapaz de modificar os 

condicionantes e determinantes da saúde. É diretriz da PNPS o estímulo a ações intersetoriais 

e a busca de alianças que promovam ações integrais de promoção da saúde e um de seus 

objetivos específicos refere-se à cooperação do setor saúde com outras áreas para reduzir as 

condições de desigualdade (BRASIL, 2006b). 
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 A atuação intersetorial é um desafio constante discutido em nível mundial por 

fomentar novas formas de elaboração das agendas e execução de políticas de governo, 

dependente do nível de comprometimento da gestão e do vínculo estabelecido entre diversos 

atores na constituição de uma rede de compartilhamento de saberes e práticas (MOYSÉS; 

MOYSÉS, 2012). Para Fernandes et al. (2013) a maioria dos servidores públicos ainda não 

incorporaram a ótica da intersetorialidade e da gestão participativa, o que pode prejudicar as 

respostas geradas pelas ações intersetoriais. Oliveira (2012) defende que essa discussão deve 

partir da base do sistema público, representado pelos indivíduos, que devem ser envolvidos 

nos processos de diálogo e decisão, evidenciando os preceitos da cidadania, direitos sociais, 

autonomia e participação popular, para então alcançar um nível de aproximação técnica e 

institucional. 

O Sistema Único de Saúde dispõe de políticas estruturadas em iniciativas intersetoriais 

como a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS (Participa-SUS) que 

prevê a intersetorialidade como uma das dimensões da gestão participativa para produção 

social da saúde (BRASIL, 2007b). E a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

que tem um caráter transversal a outras políticas e setores e apresenta como um dos seus 

alicerces a intersetorialidade. A integração observada nessas políticas e em várias outras do 

sistema de saúde brasileiro permite que o indivíduo seja considerado em sua totalidade o que 

estabelece o desenvolvimento de ações resolutivas no âmbito da saúde (BRASIL, 2012a). 

Apesar dos avanços quanto à compreensão da necessidade de ações intersetoriais 

para a atenção integral dos indivíduos, ainda há grandes desafios a serem enfrentados na 

consolidação real das ações intersetoriais, como a verticalização dos serviços e a imposição 

hierárquica entre os cargos, o desalinhamento dos interesses pessoais, setoriais, sociais e de 

governo, a disputa de poder e a comunicação entre os diversos atores envolvidos 

(WESTPHAL, 2012; SEBASTIANI et al., 2012). 

A intersetorialidade efetivamente exercida propicia uma visão totalizadora do 

indivíduo, ao considerar suas necessidades individuais e coletivas, além de requer apoio, 

parceria, vínculo, articulação e interdependência para a concretização de uma atenção integral 

(BRASIL, 2009d). Constitui-se, assim, uma estratégia promissora de efetivação das políticas 

públicas brasileiras, por meio da soma de conhecimentos, técnicas, competências, esforços e 

afetividades na busca de soluções para os problemas sociais.  
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3.2 A ESCOLA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO DE EDUCAÇÃO E  

 

3.2.1 Escolas promotoras de saúde 

 

A escola é um espaço privilegiado para formação cidadã, e consequentemente, para 

educação em saúde e práticas de promoção da saúde, uma vez que é lá que são estimulados a 

autonomia e reflexão sobre os problemas do cotidiano a fim de compreendê-los e apontar 

soluções de acordo com a concepção de cada educando (BRASIL, 2011a). A escola se 

constitui um ambiente diferenciado de aprendizagem por meio da convergência de vários 

conhecimentos como os disciplinares, os conhecimentos inerentes aos alunos, funcionários e 

familiares e o saber profissional, das experiências de vida e técnicos, refletindo-se nos hábitos 

comportamentais (BRASIL, 2009b).   

As ações de promoção da saúde nas escolas devem partir do contexto onde ela está 

inserida, desenvolvendo nos estudantes e corpo escolar a incorporação de atitudes 

concernentes com a melhoria das condições de vida do território, dessa forma, o trabalho dos 

profissionais de saúde e educação deve favorecer o empoderamento dos alunos, funcionários e 

familiares quanto às práticas sanitárias adequadas (PORTUGAL, 2006; DEMARZO; 

AQUILANTE, 2008). 

As ideias de educação sanitária começaram a ser disseminadas no Brasil a partir de 

1920 sendo de responsabilidade dos professores e educadores sanitários nos espaços 

acadêmicos. Nos anos 70 o conhecimento sobre educação em saúde passou a ser obrigatório 

por meio da Lei 5.692/71 voltado para crianças, adolescentes e jovens (SILVA et al., 2012). 

Seguiram-se então ações de educação em saúde e projetos de promoção da saúde a partir de 

um modelo de ensino tradicional sem grande efetividade na condição de saúde local 

(MOYSÉS; MOYSÉS, 2012). No âmbito da educação brasileira, até a década de 80 o ensino 

sobre educação em saúde se restringiu ao aspecto biologicista, com foco na doença e na 

higiene (SANTOS, 2005).  

A Constituição Federal de 1988 garantiu a universalidade e a gratuidade da educação 

e colocou a família e a sociedade como corresponsáveis no processo educativo dos escolares e 

descreve no seu artigo 205 a educação como  

 

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 34). 
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Atendendo a uma proposta da Constituição de 88, foram elaborados em 1997 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais que determinam habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos do ensino fundamental como a produção da própria saúde e da comunidade, a adoção 

de hábitos saudáveis e a reflexão crítica da sua realidade formulando soluções para os 

problemas do cotidiano (BRASIL, 1997). De acordo com Santos (2005) esta foi a primeira 

vez que a escola trouxe a preocupação com ações de promoção da saúde mesmo com uma 

perspectiva ainda biológica e introduziu questões sanitárias na prática escolar. Enquanto as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica apontam o diálogo, a colaboração e a 

parceria entre os diversos setores sociais, em especial a saúde, como pontos prioritários de 

uma escola de qualidade social (BRASIL, 2013b).  

Em nível mundial, no ano de 1995 nasceu o movimento das Escolas Promotoras de 

Saúde pela Organização Pan-americarana da Saúde que tinha como principal objetivo a 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos educandos, professores e demais funcionários, 

que foi se expandindo ao longo dos anos (SILVA; PELICIONI, 2012; BARBIERI; NOMA, 

2013). Desde então os países da América Latina têm consolidado iniciativas de promoção da 

saúde nas escolas. No Brasil, esses projetos travaram combate ao paradigma da educação em 

saúde convencional trilhando um caminho para a atenção integral, a exemplo do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) de 2004 e da Política Nacional de Promoção da Saúde 

aprovada em 2006, que refletem os princípios da Carta de Otawa (BARBIERI; NOMA, 

2013). 

Além disso, outros programas são executados e desenvolvidos nas escolas que 

contemplam em seus objetivos as ações de Promoção da Saúde. A exemplo, o Programa 

Nacional de Saúde Bucal criado em 2004, o Brasil Sorridente, que tem como um dos campos 

de ação a visita das equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família às escolas para 

desenvolver atividades de promoção da saúde bucal e condutas de prevenção de agravos, 

buscando articulação com outras políticas públicas (RIBEIRO, 2007). E o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) instituído em 1979, porém com origem em 1955 com a 

criação da Campanha Nacional da Merenda Escolar (VASCONCELOS, 2013). Uma das 

direções do PNAE envolve ações educativas relacionadas à alimentação e nutrição 

desenvolvidas por nutricionistas nas escolas públicas (PEIXINHO, 2013).      

Santos (2005) lembra que tanto o histórico da saúde quanto da educação brasileira 

sempre esteve influenciado pelos interesses políticos e econômicos, deixando os interesses 

sociais em segundo plano.  
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3.2.2 Programa Saúde na Escola (PSE) 

 

Reconhecendo o ambiente escolar como formador de opinião e comportamentos que 

ultrapassam seu espaço físico, e em busca de uma melhor qualidade de vida para o cidadão 

brasileiro por meio de uma formação crítica, o governo federal reuniu esforços na construção 

de políticas intersetoriais incluindo saúde e educação (BRASIL, 2011a).  Nessa perspectiva, 

foi instituído em dezembro de 2007 o Programa Saúde na Escola – PSE por meio do Decreto 

n. 6.286, dos Ministérios da Saúde e da Educação, com o intuito de produzir conhecimento 

para promoção e atenção à saúde, fortalecendo a relação entre o SUS e educação básica 

(BRASIL, 2007a; BRASIL, 2011a). 

O programa visa produzir conhecimento para promoção e atenção à saúde, 

fortalecendo a relação SUS e educação básica com o envolvimento das equipes de saúde da 

família, dos educandos e seus familiares e comunidade escolar (BRASIL, 2007a, 2011a). Isso 

reitera a proposta da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), na utilização de 

metodologias participativas que possam ser levadas além do limite físico das escolas 

envolvendo pais, professores e comunidade (BRASIL, 2009b). A Estratégia Saúde da Família 

visa à reorientação do processo de trabalho da atenção básica de acordo com os princípios do 

SUS a partir da construção coletiva, da interdisciplinaridade e intersetorialidade em um 

determinado território (BRASIL, 2011a).  

É importante a atuação da ESF na busca por parcerias quando se deseja atingir o 

princípio da integralidade e estreitar a relação com os atores sociais. Em um estudo sobre a 

implantação do PSE em Fortaleza os autores concluíram que ainda há um distanciamento 

considerável entre a equipe de saúde e os estudantes, porém o PSE trouxe essa construção de 

vínculo pautada na confiança e corresponsabilização. Além disso, o programa possibilitou aos 

profissionais a compreensão do seu dever social de educar expandindo as chances de melhorar 

o cuidado de saúde da população (SANTIAGO et al., 2012). 

No âmbito da educação, todas as intervenções previstas na escola devem fazer parte 

do projeto pedagógico de acordo com as conjunturas político-administrativas de governo, as 

condições sociais e culturais do território, as competências dos educadores e a programação 

escolar previamente estabelecida. O programa não tem a finalidade de realizar atendimento 

ambulatorial, prescrições medicamentosas ou elaboração de diagnósticos, as intervenções 

devem incluir triagens e encaminhamentos quando necessário e atividades educativas em 

saúde. Essas atividades devem ser realizadas com o intuito de desenvolver a consciência de 

protagonismo por parte dos educandos na construção da própria saúde (BRASIL, 2011a). 
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Vale salientar a fundamental colaboração dos gestores da saúde e educação estaduais 

e municipais no estabelecimento de alianças com o propósito de melhores condições de saúde 

dos educandos. Apesar da adesão ao programa ser realizada pelo município, as escolas 

estaduais também são beneficiárias das ações, o que explica a participação de gestor estadual 

no grupo de trabalho intersetorial (BRASIL, 2011a). 

São diretrizes do PSE o desenvolvimento de ações intersetoriais entre saúde e 

educação; o favorecimento da troca de experiências e saberes, da participação popular e dos 

educandos nas políticas públicas de saúde e educação; o estabelecimento da relação entre as 

ações da saúde e educação na otimização dos recursos; o estímulo do combate à condição de 

vulnerabilidade dos escolares; e a comunicação entre escola e unidade básica com garantia do 

atendimento às necessidades de saúde dos estudantes (BRASIL, 2011a). 

 

Para que o PSE alcance seus objetivos, é primordial a prática cotidiana da 

intersetorialidade nos campos da gestão, do planejamento, dos 

compromissos dos dois setores e da abordagem nos territórios onde se 

encontram as unidades escolares e as equipes de Saúde da Família. Assim, a 

sinergia entre as políticas de saúde e de educação pode garantir às crianças, 

aos adolescentes e aos jovens acesso a uma qualidade de vida melhor 

(BRASIL, 2011a, p.14). 

 

O planejamento das ações do PSE deve ser realizado com base no contexto de saúde, 

escolar e social do território, considerando a rotina de trabalho dos professores e atividades 

educacionais dos alunos, a adequação da estrutura física para as atividades propostas, o 

caráter das intervenções da saúde atentando para um enfoque pedagógico e pertinente ao 

currículo escolar e a preparação do educando pelos professores em sala de aula, nas diferentes 

disciplinas, relacionada à intervenção da equipe de saúde. Os temas propostos para as ações 

do PSE nas escolas devem ser trabalhados previamente em sala de aula pelos profissionais da 

educação ou da saúde fortalecendo o envolvimento dos educandos nas atividades planejadas 

(BRASIL, 2011a). 

 O PSE compreende ações essenciais ou obrigatórias e optativas distribuídas em três 

componentes:  

I - Avaliação Clínica e Psicossocial (triagem e encaminhamentos) envolvendo 

prioritariamente as avaliações antropométrica, oftalmológica, auditiva, nutricional, da saúde 

bucal e psicossocial; a atualização do calendário vacinal e detecção precoce de hipertensão 

arterial sistêmica e de agravos de saúde negligenciados de acordo com a região. A partir dessa 

triagem devem ser feitos encaminhamentos para as unidades de saúde quando necessário em 
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articulação com a escola. O programa propõe para as outras crianças que sejam pensadas 

formas de organização de consultas anuais, independente do estado de saúde dos mesmos 

(BRASIL, 2011a). 

II - Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos – são propostos temas prioritários 

para promoção da saúde e prevenção de agravos como ações de segurança alimentar e 

promoção da alimentação saudável; promoção das práticas corporais e atividade física nas 

escolas; educação para saúde sexual, reprodutiva e prevenção de DST/Aids; prevenção das 

violências, ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz, da saúde 

ambiental e desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento dessas ações visa a construção 

coletiva de novos olhares para a geração de saberes e práticas em saúde pelos profissionais, 

comunidade e educandos (BRASIL, 2011a). 

III – Formação – é de responsabilidade das três esferas administrativas a formação 

contínua e permanente dos gestores e equipes da educação e saúde que atuam no PSE. As 

formações do grupo gestor devem preparar para as etapas de planejamento, monitoramento e 

avaliação do programa a partir de oficinas e ensino a distância; enquanto que a formação 

direcionada para os profissionais da educação, saúde e jovens devem contemplar os temas 

referentes à avaliação das condições de saúde, de promoção da saúde e prevenção de agravos. 

Para a formação de jovens é sugerida a metodologia de educação de pares, enquanto para o 

professores das escolas são propostos cursos à distância de prevenção do uso de drogas com 

carga horária de 120 horas e emissão de certificado. Além disso, é disponibilizado para os 

profissionais do PSE o curso de especialização “Formação em Educação e Saúde” oferecido 

pelas universidades públicas por meio do projeto Rede Universidade Aberta do Brasil 

(BRASIL, 2011a). 

Após o cadastro das escolas, a equipe de saúde da família da região onde a escola 

estiver localizada deverá fazer visitas periódicas e permanentes, para avaliar as condições de 

saúde dos educandos, detectar situações de vulnerabilidade, realizar ações de educação em 

saúde em conjunto com os profissionais das escolas, e possíveis encaminhamentos para as 

redes de atenção à saúde. Conforme citado na Política Nacional de Atenção Básica como 

atribuição das equipes de ESF, a identificação da população adstrita exposta a riscos e a 

realização do cuidado em saúde no domicílio e demais espaços comunitários, entre eles, a 

escola (BRASIL, 2006b; 2007a). 

O PSE é coordenado por Grupos de Trabalho Intersetoriais obrigatoriamente com 

representantes das Secretarias de Saúde e Educação em uma gestão compartilhada e ações 

coletivas. Podem ser realizadas parcerias com os mais diversos movimentos sociais ou 
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instituições públicas e privadas. Nesse processo também devem estar envolvidos diretamente 

os educandos, suas famílias, a comunidade e outras redes sociais. Em nível federal está 

estabelecida a Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola (CIESE), responsável 

por propostas para formação inicial e continuada dos profissionais de educação e saúde para 

implementação das ações. Além do acompanhamento da execução do PSE e material 

pedagógico a ser utilizado pelo programa, distribuído pelo Ministério da Educação para todas 

as escolas contratualizadas (BRASIL, 2011a). 

A gestão do programa é realizada em nível federal pelo Grupo de Trabalho 

Intersetorial (GTI) Federal, que promove a articulação entre os ministérios envolvidos, 

subsidia o planejamento das ações e formulação das propostas de educação permanente, o 

apoio aos gestores municipais e estaduais e define prioridades e metas de atendimento do 

programa. Em nível estadual, o GTI Estadual responsabiliza-se pelo apoio e mobilização dos 

municípios na realização das ações e em nível municipal o programa é coordenado pelo GTI 

Municipal, formado por profissionais da saúde e da educação em um compartilhamento 

técnico e solidário na gestão organizacional e financeira do programa (BRASIL, 2011a).  

Entre as responsabilidades do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M) 

estão a garantia da observação dos princípios do PSE em todas as etapas do processo, desde o 

planejamento até a avaliação das ações; a articulação para introdução das ações no projeto 

pedagógico das escolas; a definição das escolas a serem contempladas pela realidade social e 

de disponibilidade de serviços no território; a responsabilização pelo Termo de Compromisso 

para contratualização das escolas; a formulação de propostas de educação permanente para os 

profissionais da rede de saúde e educação; e apoiar na fase de execução das ações e 

cumprimento das metas e no preenchimento dos dados no sistema de informação. É inegável a 

relevância do grupo gestor para o avanço da consolidação do programa nos municípios. 

O repasse de recurso é realizado fundo a fundo na modalidade PAB variável no 

Bloco de Financiamento da Atenção Básica do Pacto pela Saúde. A maior parte do recurso 

(70%) é repassado para os municípios no ato da assinatura do Termo de Compromisso 

Municipal do PSE e o restante (30%) somente após a execução de 70% das metas firmadas no 

período de 1 (um) ano, passível de perda caso as metas não sejam atingidas dentro do prazo 

estabelecido. O Termo de Compromisso Municipal é o instrumento de contratualização das 

escolas que deve ser preenchido pelo grupo gestor com as metas a serem atingidas em um 

período de um ano e o encadeamento das escolas com as unidades de saúde do território, 

assinado pelos secretários municipais de saúde e educação (BRASIL, 2011a; 2011b). 
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O monitoramento das ações do PSE e o controle do cumprimento das metas são 

realizados por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 

Ministério da Educação (SIMEC) e do Sistema Integrado de Gestão da Saúde (e-SUS). São 

preenchidas as informações referentes ao programa a cada seis meses de execução no e-SUS 

pelas Equipes de Saúde da Família referente ao componente I e no SIMEC pelas escolas 

cadastradas e GTI-M referente aos componentes II e III (BRASIL, 2011a). 

A gestão e o planejamento do PSE, que tem como proposta uma atenção integral à 

saúde dos escolares, exigem a integração de outros setores públicos e sociais em constante 

articulação. O trabalho intersetorial pressupõe ambientes estruturados e públicos, que 

promovam comunicação e negociações na combinação de esforços, formação humana e busca 

por alternativas na resolução de problemas cotidianos. Essa é uma nova configuração para se 

construir políticas públicas e sugere uma organização diferente para cooperação decisória 

diante dos diversos temas sociais (MACHADO, 2010). 

A estruturação do PSE tem como base o diálogo e as relações intersetoriais, 

respeitando as competências e particularidades de cada setor. A abertura das escolas para as 

equipes de saúde em uma visão intersetorial representa o reconhecimento da complexidade e 

totalidade do ser humano, da necessidade de completude entre as diversas competências, 

técnicas e departamentos a fim de promover o desenvolvimento pleno dos educandos e 

comunidade.  

 

3.2.3 Educação Permanente em Saúde 

 

Segundo a Constituição Federal uma das atribuições do SUS é a ordenação da 

formação no campo da saúde (BRASIL, 1988). O incentivo e apoio às ações de Educação 

Permanente é previsto na Política Nacional de Promoção da Saúde como responsabilidade das 

três esferas de governo, federal, estadual e municipal (BRASIL, 2006b).  

A Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para 

implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e traz em seu artigo 1º 

que: 

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as 

especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as 

necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a 

capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação 

na saúde (BRASIL, 2009c). 
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Os municípios têm a responsabilidade de promover ou colaborar entre si ou com 

outras esferas de governo no processo de educação em saúde a partir de estratégias de 

educação permanente em saúde e também devem incentivar as escolas públicas municipais a 

realizar ações de educação e familiarização com o sistema de saúde (BRASIL, 2009c). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) faz a distinção entre 

termos facilmente confundidos: capacitação, educação continuada e educação permanente. A 

capacitação é realizada a partir de atividades planejadas e intencionais com o intuito de 

reforçar conhecimentos, habilidades e técnicas para o enfrentamento dos problemas cotidianos 

nos serviços. Ela produz aprendizagem mas não necessariamente transformação de uma 

realidade, pois nem sempre se concretiza em uma atuação comunitária e pode não apresentar a 

conformação da educação permanente, porém a educação permanente pode contemplar ações 

específicas de capacitação (BRASIL, 2009c).  

A educação continuada visa o aprendizado de saberes marcados pelo padrão 

acadêmico geralmente em uma estrutura de cursos periódicos sem continuidade e 

desconectados das adversidades reais encontradas nas práticas concretas. Além disso, não 

apresenta perspectiva multidisciplinar, é mais voltada para a capacitação da profissão médica. 

Finalmente, a educação permanente contribui com um aprendizado com base no contexto dos 

serviços, compromete-se com a transformação das práticas. E por isso, é reconhecida como o 

instrumento mais apropriado para mudança dos contextos de ação a partir do fortalecimento 

da reflexão crítica, do trabalho em equipe e da capacidade de gestão sobre os territórios 

(BRASIL, 2009c). 

A Educação Permanente inclui a aquisição ou atualização de conhecimentos técnicos 

e o aprendizado a partir dos problemas e dificuldades do processo de trabalho. Não só 

considera o conhecimento que os indivíduos possuem e as necessidades de saúde do território, 

mas também baseia-se na oportunidade de mudança no cotidiano das pessoas e instituições 

(BRASIL, 2009c). Por conseguinte, deve partir de um projeto pedagógico crescente em uma 

sequência que compreende a avaliação coletiva da rotina de trabalho, a identificação dos 

problemas ou desafios e a elaboração de esquemas adequados à interação das políticas e 

particularidades dos indivíduos e territórios (BRASIL, 2012a).  

O valor atribuído ao conhecimento acadêmico-científico é culturalmente superior ao 

conhecimento adquirido no processo de trabalho, porém a prática pode contribuir muito com 

o aperfeiçoamento teórico e técnico das equipes. A metodologia da educação permanente leva 

os sujeitos à reflexão das suas práticas em um processo conjunto de construção do 

conhecimento e de novas iniciativas que ultrapassam as salas de aula e a fragmentação 
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disciplinar. Esse posicionamento supõe uma aprendizagem desenvolvida a partir das 

necessidades e demandas sociais que permeiam as escolas e unidades de saúde (BRASIL, 

2009c). 

 

3.3 PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

O planejamento não se resume à previsão do que se pretende desenvolver, essa é 

apenas uma fase do processo. Para Paim (2012, p. 830), o “planejamento é compromisso com 

ação, podendo ser compreendido como uma prática social que, ao tempo que é técnica, é 

política, econômica e ideológica” e como um instrumento de gestão que possibilita uma 

prática com objetivos bem delineados, além de facilitar o controle das ações executadas pelos 

setores. Segundo o mesmo autor, quando o planejamento acontece com a participação de 

todos os envolvidos, proporciona a consciência do sentido ou importância do trabalho de cada 

um. 

A gestão pública tem passado por mudanças organizacionais que remetem a um 

processo decisório descentralizado proporcionando autonomia aos gestores para buscarem as 

soluções dos problemas locorregionais. As demandas da população, inclusive de saúde, 

manifestam-se nos municípios, e devem ser supridas em nível municipal, portanto, o 

planejamento local deve servir como base para o planejamento nacional (BRASIL, 2009a). O 

planejamento realizado em nível local fica mais propenso ao reconhecimento dos problemas e 

iniquidades aos quais as pessoas estão expostas, porém considerar essas necessidades nos 

espaços de planejamento ainda é um obstáculo a ser vencido (VASCONCELOS; PASCHE, 

2012). Paim (2012) complementa essa ideia declarando que ao considerar as particularidades 

das pessoas, o planejamento pretende apontar as dificuldades e as circunstâncias favoráveis de 

cada região para o direcionamento dos planos. O envolvimento popular no processo para 

quem as ações são direcionadas aumenta a probabilidade de mudança da realidade, a partir do 

entendimento e controle das decisões institucionais, promovendo o pleno desenvolvimento 

cidadão. 

Teixeira, Souza e Paim (2014, p. 128) conceituam planejamento em saúde como um 

processo de “produção de políticas (formulação), dos modos de organização das práticas 

(programação) e das formas de gestão (operacionalização) de planos, programas e projetos de 

ação”.  No SUS tem se observado um esforço contínuo pela gestão em planejar e controlar os 

serviços de saúde, o que tem colaborado com uma importante evolução dos serviços, porém o 

planejamento em saúde ainda é realizado de forma precária, não atingindo todo o seu 
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potencial para completa consolidação do sistema. O planejamento é uma ferramenta 

fundamental na gestão trazendo respostas satisfatórias às necessidades sociais (BRASIL, 

2009a).  

 Os desafios a serem vencidos no campo do planejamento em saúde se referem à 

insuficiência do quantitativo de servidores e perfil dos mesmos, infra-estrutura inadequada, 

falta de apropriação das peculiaridades dos territórios e das técnicas de planejamento. No 

sentido de reduzir esses entraves, foi instituído o Sistema de Planejamento do Sistema Único 

de Saúde (Planeja-SUS) definido como uma “atuação contínua, articulada, integrada e 

solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS”, que promova uma 

atuação transversal com as outras ações desenvolvidas, a participação social e a articulação 

intersetorial, inclua todos os profissionais e considere os determinantes e condicionantes de 

saúde. Assim, as ações planejadas devem orientar os serviços voltados para a promoção da 

saúde e sua recuperação (BRASIL, 2009a). 

O PlanejaSUS coloca como um dos seus objetivos específicos o fomento da 

intersetorialidade no planejamento em saúde e como responsabilidade municipal o estímulo à 

comunicação entre os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e as outras 

esferas municipais (BRASIL, 2009a). Uma estrutura intersetorial exige um planejamento 

participativo, com controle social e direcionado para as condições de vida da população, onde 

o modelo tradicional de trabalho dividido em equipes é substituído por novas formas de 

pensar as responsabilidades de cada setor de forma integrada e articulada com base no 

território e no princípio da equidade (INOJOSA, 1998).  

O modelo intersetorial propõe a participação da comunidade em todas as etapas, 

planejamento, execução, avaliação e controle das ações, e traz a reflexão acerca da relação 

entre as demandas apresentadas (INOJOSA, 1998). Portanto, deve começar com um 

diagnóstico da realidade, depois a definição dos caminhos e por último as negociações 

(INOJOSA, 2001). Independente das técnicas e instrumentos de planejamento, o que 

realmente importa é que haja uma elaboração coletiva com alcance dos objetivos desenhados 

e das propostas construídas (BRASIL, 2009a). Nessa direção o planejamento deve ser 

empregado no PSE de forma integrada e participativa a partir de uma gestão compartilhada 

por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais. Ao planejar as ações do PSE devem ser 

consideradas as necessidades e demandas locais, com o envolvimento da população e 

educandos como sujeitos do processo (2011a; 2013a). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

O método escolhido foi o estudo de caso, com abordagem qualitativa, considerado 

como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (YIN, 2010).  O 

estudo de caso contribui para exploração ou descrição da dinâmica de processos complexos 

nos quais estão envolvidos simultaneamente diversos fatores. É apropriado em situações nas 

quais as questões de interesse do estudo refiram-se ao como e ao porquê, contanto que o 

investigador tenha pouco controle sobre os acontecimentos. Esse tipo de investigação 

considera, portanto, um elemento particular de um determinado cenário, oferecendo um olhar 

global do objeto de estudo (YIN, 2010). 

Segundo Pope e Mays (2005) a pesquisa qualitativa se relaciona com os sentidos 

atribuídos ao meio onde as pessoas estão inseridas e a forma como elas o compreendem.  O 

método qualitativo busca pesquisar a essência dos acontecimentos sociais, e, portanto, 

considera os indivíduos em seus ambientes naturais. 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O Programa Saúde na Escola no município de Natal foi implantado em 2008, e tem 

um Grupo Gestor de Trabalho Municipal formado por um servidor da Secretaria Municipal de 

Educação, um servidor da Secretaria Estadual de Educação e dois servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde (SME, 2012).  

No município de Natal existem 60 Unidades Básicas de Saúde, destas unidades 

básicas 36 possuem Equipes da Estratégia Saúde da Família. As unidades de saúde do 

município de Natal se constituem, em sua maioria, em unidades integradas que são compostas 

por duas a quatro equipes de saúde da família por unidade. No município existem 115 equipes 

de saúde da família e 94 equipes de saúde bucal, modalidade I que dão cobertura a 48,5% da 

população de Natal (SMS, 2008).  

As Equipes da Estratégia Saúde da Família estão distribuídas nos cinco Distritos 

Sanitários e atuam, preponderantemente, junto às populações com maior vulnerabilidade, com 

piores indicadores sócio-econômicos e epidemiológicos do município. De acordo com o 

relatório do PSE de Natal do ano de 2013, das 115 equipes de saúde do município, 37 equipes 
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oferecem suporte para 57 escolas municipais e estaduais cadastradas no programa, totalizando 

uma cobertura de 27.677 alunos pelas ações pactuadas naquele ano (SME, 2013).  

Os profissionais envolvidos no desenvolvimento dos componentes referentes à saúde 

são enfermeiros, médicos, dentistas, assistentes sociais e nutricionistas das Unidades de Saúde 

e Secretaria de Educação. Além destes, também estão envolvidos diretamente no processo os 

atores que compõem a rede escolar, professores, diretores, coordenadores, educandos e suas 

famílias.   

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A amostra foi feita por conveniência incluindo todos os componentes do Grupo de 

Trabalho Intersetorial Municipal de Natal-RN. Para inclusão dos participantes no estudo 

foram considerados os seguintes critérios: atuar na gestão do Programa Saúde na Escola do 

municipio de Natal e estar em serviço pleno há pelo menos um ano. Como critério de 

exclusão, o afastamento do profissional de suas funções no período da coleta de dados. 

Participaram do estudo um total de 4 (quatro) profissionais, não havendo nenhuma recusa de 

participação. 

 

4.4 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLETA  

 

Foi realizado um primeiro contato com os profissionais que compõem o GTI-M de 

Natal por telefone, quando puderam conhecer o objeto de pesquisa. Nesse momento foi 

marcado um encontro para maiores esclarecimentos. Durante o encontro foram explicados os 

motivos da pesquisa, os procedimentos, os possíveis riscos e benefícios da mesma, no caso de 

aceitarem ou não participar da pesquisa.  

Para a coleta de dados foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada.  Para 

Britten (2005) a entrevista é uma técnica bem estabelecida, usada na pesquisa qualitativa com 

o objetivo de perceber os significados inerentes a cada entrevistado. É um processo dinâmico 

e interativo, onde o entrevistador deve estar receptivo aos sinais, expressões e julgamentos 

dos sujeitos participantes da pesquisa. As entrevistas semiestruturadas consistem em questões 

abertas, com temas centrais baseados nos objetivos do estudo. Paralelamente, o entrevistado 

tem a possibilidade de ampliar esse direcionamento, representando uma vantagem em agregar 

informações de acordo com os objetivos do estudo (TURATO, 2003), ou seja, temas que para 
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o pesquisador, inicialmente, não parecem relevantes podem ser realçados pelos entrevistados 

e tornam-se uma contribuição importante no conjunto da pesquisa. 

O roteiro da entrevista (apêndice A) foi dividido em duas partes: a primeira de 

caracterização do entrevistado (idade, sexo, escolaridade, formação, tempo de trabalho) e a 

segunda parte relativa às questões de pesquisa, com abordagem relacionada à 

intersetorialidade, planejamento das ações; bem como acerca das dificuldades e 

potencialidades para sua execução. Dessa forma, o diálogo teve como foco principal a 

articulação dos setores saúde e educação no planejamento e operacionalização do PSE em 

Natal. 

As entrevistas foram realizadas em dia e horário pré-definidos com os participantes 

da pesquisa. O contato pessoal aconteceu em oportunidades previamente acordadas para não 

causar desconforto aos sujeitos, sem atrapalhar a rotina dos serviços. As entrevistas foram 

realizadas em ambiente fechado e reservado, utilizando gravador digital, e tiveram duração de 

aproximadamente 1 (uma) hora. Houve gravação das entrevistas com autorização prévia dos 

participantes, por meio da assinatura do termo de consentimento para gravação da entrevista. 

As entrevistas transcritas foram enviadas aos participantes, para que realizassem a leitura da 

transcrição da entrevista e fizessem as alterações ou observações que considerassem 

necessárias. Os participantes não fizeram nenhuma alteração nas entrevistas originais.   

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo de 

Bardin (2011). Esta se propõe a estudar o significado/significante imputado à comunicação 

escrita e falada, permitindo a inferência de conhecimentos no que está explícito ou não na 

mensagem. Inicialmente foi realizada a transcrição das entrevistas, uma leitura flutuante das 

respostas subjetivas para estabelecimento do primeiro contato e conhecimento das mensagens. 

Em seguida foram determinadas as unidades de registro a partir de temas como atores 

envolvidos, nível de articulação, planejamento das ações, compreensão/ação refetentes a 

intersetorialidade, educação na saúde, qualificação profissional, dificuldades enfrentadas no 

processo de trabalho e potencialidades do programa. Na etapa de sistematização, para cada 

unidade de registro foram organizados os discursos referentes aos temas e a partir daí 

realizada a categorização para compor um banco de dados para análise.  

Foi realizada uma análise temática, tendo a intersetorialidade como um eixo 

norteador e principal dimensão por onde perpassam todas as outras categorias de análise. 
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Algumas categorias foram definidas previamente considerando que a intersetorialidade se 

constitui em uma das diretrizes do Programa Saúde na Escola e também a partir do trabalho 

de campo (BRASIL, 2011a). As categorias foram: Significado da intersetorialidade, 

Planejamento das ações; Dificuldades e potencialidades para a operacionalização das ações. A 

Categoria definida a partir do discurso dos sujeitos: Formação continuada e permanente para a 

autonomia na promoção da saúde.  

Os entrevistados foram enumerados em E1, E2, E3 e E4, para que não houvesse 

menção no que se refere a nomes, profissão, cargo que ocupa, setor ou instituição que atuam 

ou qualquer referência que venha levar à sua identificação ou de terceiros. 

 

4.6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN de acordo com 

a Resolução n° 466/2012, a qual contempla diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, sob o número CAAE: 33105314.7.0000.5292 (BRASIL, 2012b). 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo 

de Autorização para Gravação da Entrevista. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 4 (quatro) profissionais, sendo todas do sexo feminino, média 

de idade de 50 anos, com tempo médio de formação de 26 anos e formação em Odontologia, 

Enfermagem, Pedagogia e Ciências Físicas e Biológicas.  A seguir, serão apresentados os 

resultados considerando intersetorialidade como um eixo norteador e principal dimensão por 

onde perpassam todas as categorias de análise. 

Os resultados serão apresentados considerando as seguintes categorias: significado 

da intersetorialidade, planejamento das ações; formação continuada e permanente para a 

autonomia na promoção da saúde; dificuldades e potencialidades para a operacionalização das 

ações. 

  

5.1 SIGNIFICADO DA INTERSETORIALIDADE 

 

A necessidade de participação e corresponsabilidade entre os setores não é só da 

saúde, mas também está presente nas políticas públicas de Educação (FERREIRA et al., 

2012). A intersetorialidade é um dos principais pressupostos do Programa Saúde na Escola 

(PSE). O PSE prevê em suas diretrizes ações intersetoriais mais diretas entre a saúde e a 

educação pública, além de outras instituições públicas, privadas e comunidade, mediante 

compartilhamento de saberes em uma tentativa de ampliação do alcance e impacto das 

condutas referentes aos estudantes e suas famílias a fim de potencializar o uso dos recursos 

físicos e materiais (BRASIL, 2011a).    

Todos os entrevistados reconhecem que apesar da intersetorialidade ser o principal 

pressuposto do programa, esta se constitui em um grande desafio a ser enfrentado no processo 

de trabalho local, tanto em nível central quanto no espaço de execução das ações, nas relações 

profissionais e institucionais envolvidas na estruturação do programa. 

 

(...) pela filosofia do programa mesmo, que é a questão da gente exercer a 

intersetorialidade que é a primeira vez, que no SUS como a gente sabe que a 

intersetorialidade é uma coisa importante, é um dos princípios fundamentais 

(...) (E1) 

 

(...) a intersetorialidade é um grande desafio pra nós (...) essa 

intersetorialidade, ela não tá sendo efetiva, a gente não consegue, a gente já 

teve reuniões com as duas secretarias, com o secretário e a secretária, e há 
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uma discordância muito grande, (...) nós não conseguimos ainda trabalhar a 

intersetorialidade, se nós em nível central não conseguimos, que dirá o 

pessoal que tá na ponta. Por exemplo, informações desajustadas, (...) 

porque na verdade a gente coloca o que o Ministério me pede, mas eu não 

estou tendo apoio (E3) 

 

Por isso que eu digo sempre que a intersetorialidade é difícil, porque às 

vezes você discute aqui as coisas, mas quando chega na base essa 

interpretação não é muito compreendida, as orientações não são 

compreendidas e gera uma certa confusão de papeis certo? Então eu não 

gostaria de dizer que a dificuldade está nas unidades de saúde, mas também 

estão nas escolas, estão na forma como a gente se organiza aqui (...) (E4) 

 

Os entrevistados deixam claro a dificuldade da efetivação da intersetorialidade na 

operacionalização do PSE em Natal, identificando principalmente problemas de comunicação 

e interação entre os sujeitos envolvidos no processo. Esse entrave ocorre devido à necessidade 

de uma mudança de pensamentos e modelos, uma reorganização das práticas, onde a visão 

centralizadora e fechada dos setores deve ser substituída pela atenção às necessidades sociais 

que exige comunicação, amplo fluxo de informações, cooperação e trabalho em equipe 

(FERNANDES et al., 2013). Para Inojosa (2001) o primeiro passo para a concretização da 

intersetorialidade é a superação dos olhares setorializados e a construção de novos paradigmas 

considerando as diversidades locais.   

Silva e Rodrigues (2010) em análise das práticas intersetoriais para a promoção da 

saúde na atenção básica apontaram a necessidade da compreensão da territorialidade e dos 

ganhos do trabalho articulado e da construção de diálogos e consensos na identificação dos 

problemas, descrição de objetivos comuns para se chegar ao planejamento das ações. 

Carvalho et al. (2009) corroboram esses resultados quando verificaram a falta de apropriação 

do significado da intersetorialidade pelos profissionais gestores e técnicos do SUS, que 

embora reconhecendo a importância das ações intersetoriais no processo de promoção da 

saúde e a limitação do setor saúde em desenvolvê-lo, essas ações não estavam sendo efetivas. 

Segundo o Manual Instrutivo do PSE o diálogo é o principal instrumento fortalecedor de 

ações intersetoriais que considerem as capacidades e território (BRASIL, 2013a). 

A gestão do PSE de Natal consegue perceber a interdependência setorial e pessoal 

entre os sujeitos participantes da logística de desenvolvimento das atividades, porém os 

relatos mostram que essa intersetorialidade não acontece como deveria. A fragmentação das 
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ações se evidencia quando são retratadas situações em que os profissionais de saúde vão às 

escolas e fazem sua parte, enquanto o que cabe à escola é registar a ação desenvolvida e tudo 

que for referente ao componente II como responsabilidade da educação, no seu sistema de 

informação. Diferente do sistema que a saúde alimenta com suas ações específicas, 

concernentes ao componente I correspondente à avaliação clínica e psicossocial.  

Percebe-se nesse caso a inapropriação da concepção de intersetorialidade por parte 

do GTI-M, causando uma desarticulação institucional. Cada representante se esforça em 

alcançar de alguma forma os objetivos e metas específicas do seu setor, saúde ou educação. 

No geral, o que deveria ser realizado coletivamente como a construção do projeto pedagógico, 

o planejamento, execução e avaliação das ações, é feito de forma fragmentada. Esse cenário 

nos leva a reflexão sobre o nível de envolvimento e comprometimento dos representantes do 

GTI-M com o programa. Entendemos que a intenção e o esforço individual não são 

suficientes para o alcance dos objetivos de um programa essencialmente intersetorial. É 

necessário mais do que ações pontuais para se alcançar as metas previstas pelo PSE.    

Cada integrante do GTI culpabiliza o outro pelas deficiências que prejudicam a 

operacionalização do programa e o alcance dos objetivos. O que está de acordo com o 

referido por Fernandes et al. (2013) sobre a necessidade de incorporação do significado da 

intersetorialidade e da gestão participativa pelos servidores públicos para o estabelecimento 

de ações intersetoriais. A falta de disponibilidade das equipes de saúde podem estar 

relacionadas a essas questões e à forma como o programa está sendo implantado no 

município, sem uma discussão ampla com a participação de todos os envolvidos. 

Em uma pesquisa realizada com os gestores do PSE em nível nacional, Ferreira et al. 

(2014) constataram que a gestão estava passando por uma fase de mudança de paradigmas e 

reconhece que é um processo difícil, e por isso, acontece aos poucos. 

O trabalho realizado de forma intersetorial deve considerar a totalidade e 

complexidade de cada indivíduo, o que se torna possível a partir do estabelecimento de 

acordos entre políticas, programas, instituições públicas, privadas e comunidade tendo como 

base a articulação e comunicação entre eles (CARVALHO et al., 2009). Essas discussões 

devem estar pautadas no princípio de que todos os esforços têm como objetivo produzir 

melhores resultados nas condições de vida das pessoas, portanto, os maiores interessados são 

aqueles que vivem os problemas no cotidiano. Sendo assim, o cidadão deve fazer parte 

ativamente de todas as etapas de consolidação dos programas e projetos sociais, estimulando a 

participação popular e controle social.  
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Muito além do enfrentamento da departamentalização administrativa é necessária a 

superação do pensamento linear e estático dos gestores e servidores públicos quanto ao 

compartilhamento de esforços para o alcance de um objetivo comum. Schutz e Mioto (2010) 

entendem que no sentido da integralidade das ações a intersetorialidade é algo a ser 

conquistado tanto no campo da gestão quanto da prática profissional.  

 

5.2 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

  

O planejamento representa uma etapa importante no arranjo intersetorial, 

configurando um espaço de negociações e definição de responsabilidades de cada ator, que 

deve considerar não só as habilidades técnicas e competências dos setores, mas também a 

disponibilidade e compromisso de todos os envolvidos (TEIXEIRA; PAIM, 2000). A eficácia 

do planejamento depende da sua dinamicidade, avaliação e reestruturação contínuas (SILVA 

et al., 2012). 

Diante das mudanças constantes no âmbito social, na estruturação da gestão pública, 

da dinâmica complexa da saúde, é necessária uma nova forma de planejar que esteja adequada 

à efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) em toda a sua plenitude, pois representa um 

importante mecanismo de gestão para uma resposta eficaz às demandas da população 

(BRASIL, 2009a). Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Básica apresenta como um 

dos seus fundamentos e diretrizes o “planejamento, a programação descentralizada e o 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais”, com impacto nos condicionantes e 

determinantes da saúde (BRASIL, 2012c, p. 20). 

A prática rotineira da intersetorialidade nos âmbitos da gestão, do planejamento, do 

compromisso da saúde e educação e do trabalho territorial nas escolas e unidades de saúde é 

fundamental para o alcance dos objetivos do PSE (BRASIL, 2011a). Tal prática intersetorial 

deve ser efetivada por meio da coordenação do programa, representada pelos Grupos de 

Trabalho Intersetoriais.  

A articulação entre os setores do PSE de Natal ocorre por meio de reuniões 

sistemáticas entre os componentes do GTI-M e entre este e os setores da saúde e da educação 

em momentos distintos. As reuniões entre os gestores são destinadas essencialmente para 

planejamento das ações, enquanto que as reuniões entre os profissionais das escolas e 

unidades de saúde têm a finalidade de aproximar as equipes de saúde e educação, levar 

informações a respeito do programa e realizar um planejamento em nível central, para depois 

ser discutido e sistematizado entre saúde e educação nos seus espaços de trabalho. 
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Eventualmente outros parceiros necessários, frequentemente profissionais que não fazem 

parte da equipe das unidades ou Estratégia Saúde da Família, a uma determinada ação são 

convocados para esses encontros.  

 

(...) nós temos mensalmente reuniões, nós fazemos uma na Secretaria de 

Saúde, municipal, no outro mês na Secretaria Estadual. (...) e aí de acordo 

com as necessidades que vai surgindo, (...) nós temos câmaras técnicas, 

chama as nutricionistas, psicólogo, o NASF, vai acontecendo essa chamada 

de parceiros com a necessidade que vai sendo detectada na demanda da 

escola. (...) (E2) 

 

Através de reuniões que são agendadas (...) sistematizadas (...) um mês é na 

Secretaria de Educação, outro na Secretaria de Saúde, pra que a gente 

participe também, que seja a intersetorialidade também seja dada através de 

nós, não só das equipes locais (E1) 

 

Silva et al. (2012) defendem que os elos governamentais e o diálogo entre os 

diversos setores significam muito para o progresso da administração pública. Para Fernandes 

et al. (2013) a articulação é um instrumento fundamental para evitar a individualidade das 

ações setoriais em suas competências e funções específicas. Entretanto, é essencial a 

compreensão de que o planejamento, especialmente de um programa de governo deve ser 

visto como uma prática social, que considera não só o conhecimento técnico e a visão dos 

servidores e profissionais, mas principalmente os anseios da população.  

Atualmente o GTI-M tem mudado a logística das reuniões, antes realizadas 

mensalmente com todos os envolvidos em um único local, porém, com baixa adesão dos 

profissionais da rede, agora estão ocorrendo por território de acordo com a necessidade 

detectada.  

 

É, a dificuldade é, realmente, da falta nas reuniões que a gente agenda, 

geralmente falta, não vem todo mundo, todas as reuniões (E1). 

 

Nós fazemos formações todo mês lá no Centro Administrativo, no auditório, 

porque é mais central, então ia os representantes de cada escola e de cada 

unidade. E ali a gente colocava todas as observações (...). Só que as que iam 

são as que realmente faziam um trabalho (...). Então a gente disse esse ano 
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vamos fazer diferente, fizemos um levantamento com elas (saúde) quais 

unidades têm desenvolvido ações, sistematicamente, e as que nunca foram, 

nem iniciaram, então essas que nunca iniciaram nós estamos fazendo no 

território, escolhemos uma escola, (...) e lá reunimos a unidade com as 

escolas do entorno. E assim a gente vai fazendo reuniões pra ver se naquele 

universo pequeno a gente consegue detectar qual é o problema. (E4). 

 

O Grupo Gestor de Natal tem buscado estratégias para a efetivação das ações no 

município a partir desses encontros periódicos, indispensáveis para alcançar tal objetivo. É 

evidente a intenção do GTI-M em aproximar os profissionais envolvidos no programa e o 

desejo de possibilitar o desenvolvimento das ações. Teixeira e Paim (2000) consideram 

importante a avaliação do nível de comunicação entre os atores que indiquem possíveis 

mudanças na arrumação e coordenação das corporações participantes do processo.  

Apesar desses momentos de formação e discussão serem frequentes, há relatos que 

destacam a realização de um planejamento conjunto com GTI-M e profissionais da rede, 

enquanto outros colocam o planejamento como etapa do processo de trabalho somente da 

escola e unidade de saúde.   

 

O planejamento se dá através das formações continuadas e dessas reuniões 

que nós mudamos esse ano, vamos fazendo por território. (E4) 

 

O planejamento acontece justamente nas reuniões maiores, aonde a gente 

faz sempre na Secretaria de Educação, no Centro Administrativo, aonde a 

gente como representante, diretores de escola, professores, diretores das 

unidades de saúde, e profissionais envolvidos no programa. (E1) 

 

Na prática o planejamento é assim, eu entrego um consolidado (das ações 

desenvolvidas) para todas as equipes de saúde e gestores das escolas (...) E 

aí eu vou me reunir com a equipe que me foi determinada para planejar 

isso. Quem vai decidir como é que vai fazer, não somos nós da gestão, é a 

escola e a equipe de saúde. Nós trabalhamos o primeiro componente 

exclusivamente com a unidade de saúde (...) E o terceiro componente nós 

que fazemos, que é a formação com os profissionais de saúde e os 

profissionais de educação (...) (E2) 
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(...) mas o que a gente tá conseguindo fazer de intersetorialidade é isso, a 

unidade vai para dentro da escola, combina uma data (...) é um dia de 

planejamento da escola, então dentro do planejamento da escola, bom esse 

dia é da saúde, (...) então é dentro do planejamento junto com a escola, as 

unidades que estão conseguindo trabalhar elas conseguem entrar no 

planejamento da escola. (E3) 

 

Na prática o que se observa é que durante as grandes reuniões o GTI apresenta as 

metas que devem ser alcançadas por cada setor de acordo com seu componente específico. 

Existe um elenco mínimo de metas propostas pelo programa distribuídas em três 

componentes, o componente I que refere-se à avaliação clínica e psicossocial é considerado 

pelo GTI de Natal como responsabilidade da saúde. O componente II que envolve as ações de 

promoção e proteção da saúde, como responsabilidade da educação e o componente III que 

foca a formação, como compromisso do GTI.  

E cada grupo planeja a forma como serão executadas as ações. O planejamento 

conjunto entre educação e saúde no município de Natal, portanto, limita-se à elaboração do 

cronograma de execução das atividades dos profissionais de saúde nas escolas, de modo a não 

prejudicar a programação didática dos educandos. Esses resultados concordam com uma 

pesquisa realizada em Campinas, com um projeto intersetorial entre uma unidade básica de 

saúde e uma escola na prática de atividades educativas em saúde, onde o autor identificou 

uma divisão de tarefas: os professores apresentavam as demandas e a equipe de saúde 

desenvolvia as práticas educativas. O autor percebeu que essa delimitação de funções era 

intrínseca à história de construção do projeto (SANTOS, 2005). 

O planejamento no PSE de Natal ainda não se constitui uma prática 

institucionalizada. É importante destacar que a institucionalização do planejamento com o 

envolvimento e a corresponsabilização entre grupo de trabalho, equipes de saúde e 

profissionais das escolas, comunidade, educandos e outros parceiros e atores sociais é 

fundamental para o cumprimento dos objetivos do programa. 

Warschauer e Carvalho (2014) ao analisarem a intersetorialidade em um programa de 

lazer e saúde de Santo André-SP observaram uma frágil relação intersetorial que ocorre a 

partir da contribuição individual segundo cada competência ou função, demonstrando a 

incapacidade do trabalho em conjunto.  

Um dos documentos oficiais do PSE traz a importância do envolvimento de todos os 

componentes no planejamento e ações realizadas pelo GTI, equipes de saúde e educação. Este 
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documento acrescenta que à medida que saúde e educação se propuserem a planejar, executar 

e avaliar as ações em conjunto potencializará a prática intersetorial, o enfrentamento das 

vulnerabilidades, a prevenção de doenças e agravos, a promoção da saúde e a educação 

integral (BRASIL, 2013a).  

Os planos pedagógicos podem ser construídos coletivamente com contribuições da 

saúde e da educação respeitando-se as competências técnicas de cada grupo de trabalho. Na 

sequência, a proposta deve ser analisada pela educação em relação à coerência com os 

princípios de ensino padronizados e reconhecidos (BRASIL, 2011a). 

O programa prevê uma gestão e tomada de decisão compartilhada gerando análises e 

avaliações produzidas intersetorialmente em uma conformação coletiva de planejamento e 

execução das ações para o atendimento de cada território de acordo com suas necessidades. A 

coordenação do programa é responsável pela garantia dos pressupostos do PSE no 

planejamento, controle e gerenciamento do recurso em um modelo participativo (BRASIL, 

2011a).  

Não foi identificada nos discursos a participação dos educandos, da comunidade ou 

de representantes de movimentos sociais nos encontros agendados de planejamento. A 

comunicação com os pais dos alunos ocorre em reuniões para discutir temáticas específicas 

como parte do calendário da escola, por alguma necessidade particular de alunos ou 

professores ou ainda durante o atendimento da unidade de saúde, ou seja, já na etapa de 

execução das ações, de forma passiva. 

 

Qual é o segundo componente do programa? É aquele componente que é 

curricular, interdisciplinar, que é trabalhar nutrição, cantina saudável, aí 

envolve a população, na hora que eu vou dizer que o menino não pode levar 

o refrigerante para escola eu vou ter que chamar o pai e explicar porque, 

(...) eu vou ter que explicar à família, porque a mudança da cantina, a 

questão da alimentação saudável ok? (E2) 

 

A unidade de saúde, de certa forma, ela tem uma comunicação com aquela 

comunidade, por quê? Na unidade de saúde existem as equipes de estratégia 

da família, tanto atendem no ambulatório como elas vão às residências, 

visitar as famílias (...) Se essa turma teve 25 analisados por essa equipe e 

disse que 3 precisam de cuidados aí esses 3 que você tira daqui, coloca uma 

relação na parede para as mães saberem que seus filhos merecem de 

cuidado e agendar com a unidade de saúde. (E4) 
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 A ausência dos educandos e comunidade no planejamento e programação das ações 

fere o princípio do SUS que se refere à participação da comunidade nos processos de gestão e 

consolidação do sistema (BRASIL, 1990a). Por se tratar de um programa de governo 

direcionado diretamente para o cuidado integral dos indivíduos, é fundamental a participação 

dos estudantes, pais e comunidade na construção e fortalecimento do Programa Saúde na 

Escola em Natal. 

Em um estudo sobre a prática intersetorial em um programa de esporte e lazer 

realizado por Silva et al. (2012) foi constatado pouco envolvimento da sociedade civil na 

gestão pública, descrevendo essa interação como superficial. Silva e Rodrigues (2010) 

esclarecem que as discussões em instâncias de planejamento em saúde não têm sido 

construídas de forma equilibrada no que se refere à contribuição individual, o que aponta para 

a fragilidade do vínculo entre equipe de saúde e comunidade e torna, consequentemente, a 

intersetorialidade inviável. A Política Nacional de Atenção Básica define vínculo como a 

construção contínua de “relações de afetividade e confiança entre usuário e trabalhador da 

saúde, permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde” 

(BRASIL, 2012c, p. 21).  

O estudo realizado por Santos (2005) em Campinas-SP comprovou que os discursos 

pouco se referiam à participação da comunidade no projeto e indicavam a ausência da 

aprendizagem crítica dos estudantes a partir da realidade deles. Segundo este autor, os 

profissionais de saúde apresentavam uma postura autoritária como detentores do saber que 

influenciavam aqueles que precisavam de cuidado. O Planeja-SUS descreve como um de seus 

objetivos específicos o incentivo à participação social como elemento fundamental no 

planejamento (BRASIL, 2009a). 

É preciso romper com o preceito de que somente os profissionais de saúde são 

responsáveis pela produção do cuidado, tanto individual quanto coletivo. Logo, justifica-se a 

importância em considerar as opiniões e experiências dos usuários dos serviços de saúde, 

independente do grau de escolaridade ou condição social que se apresente. A participação 

popular deve ocorrer em todas as etapas do processo de estruturação dos serviços e execução 

das ações, expandindo as chances de resultados mais satisfatórios na condição de saúde do 

território (FERNANDES et al., 2012; MELLO et al., 2012; DAVID; ACIOLI, 2012). 

Por outro lado, Santos (2005) defende que apesar de todas as conquistas cidadãs 

trazidas pela Reforma Sanitária e da ampliação do conceito de saúde, os profissionais e a 

população ainda valorizam muito a assistência médica. Inclusive os professores das escolas 



46 

 

pesquisadas confundiram o tema promoção da saúde com o modelo biomédico, centrado na 

cura. Na prática as ações de promoção e proteção da saúde ainda não foram incorporadas 

totalmente na percepção das equipes e da comunidade em relação ao cuidado em saúde. 

Com relação ao planejamento das ações nas escolas, este se limita à elaboração de 

um cronograma de atividades, de modo que a escola disponibiliza um espaço e a equipe de 

saúde desenvolve as atividades referentes ao componente I que corresponde à avalição clínica 

e psicossocial.   

 

(...) no final de cada atividade realizada pela equipe de saúde, também tem 

um cronograma, entre a escola e a equipe que está trabalhando naquela 

escola, certo? Para que ele não invada o espaço um do outro (...) (E2) 

 

Então são várias escolas que conseguem essa comunicação com a unidade e 

dá tudo certo. (...) depois das reuniões é cobrado de cada unidade o 

cronograma da disponibilidade deles perante a escola, pronto. (...) um dia 

ele vai ter que escolher para se dedicar ao PSE na escola, então ele faz esse 

cronograma junto com todas as suas equipes lá, traz para escola, há uma 

reunião na escola (...) pra combinar com a escola se naqueles dias e 

naqueles horários dá certo (...) a escola já coloca ali, cronograma de 

atendimento da unidade de saúde dentro do PSE, com a escola, pronto, aí as 

mães ficam sabendo, nos dias que aquela sala vai ser examinada as mães 

mandam as cadernetinhas de vacinação pelas crianças, ou então elas vêm 

deixar, a gente, o que precisar a gente solicita (...) (E4) 

 

Os discursos retratam uma estrutura organizada de desempenho de funções, mas 

alicerçada na fragmentação das ações, desenvolvidas de forma independente e que seguem a 

lógica sistematizada dos componentes dispostos pelo Ministério da Saúde e da Educação.  

Essa segmentação no cumprimento de tarefas é fortalecida pelo próprio 

preenchimento dos dados de avaliação do PSE. Em anos anteriores os dados eram todos 

colocados em um único sistema, o SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 

Controle do Ministério da Educação), mas há relatos que indicam que os profissionais dos 

dois setores não conseguiram se adequar e atualmente existem dois sistemas de 

monitoramento distintos.  
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(...) a Educação informa as ações através do sistema de informações do 

SIMEC e a saúde agora através do e-SUS (...) (E1) 

 

(...) já fizemos tudo junto, até 2012 foi junto, (...) e o diretor [da escola] 

validava tudo que eles estavam colocando ali. Ocorreu que foi um trabalho 

muito árduo e as pessoas não entendiam direito certo? E foi uma confusão 

muito grande, Brasília resolveu eliminar tudo pelo SIMEC, aí criaram o e-

SUS, e-SUS é Ministério da Saúde, quem entra no e-SUS são as pessoas das 

unidades básicas que têm uma senha como participante do PSE. O SIMEC 

ficou com o componente 2 e componente 3 e o e-SUS ficou só com a questão 

do componente 1, que é saúde específico (...) (E4) 

 

Schutz e Mioto (2010) afirmam que a concepção de intersetorialidade não exclui a 

setorialidade, elas se complementam. A intersetorialidade não nega as competências e funções 

dos setores ou especificidades profissionais e institucionais, mas possibilita a integração, 

formando uma rede territorial em busca de objetivos comuns (INOJOSA, 1998; 

WARSCHAUER; CARVALHO, 2014).  Assim, o reconhecimento do outro e a flexibilização 

são essenciais no relacionamento entre duas ou mais instituições ou políticas, baseado na 

aceitação às diversas opiniões, pensamentos e aptidões de cada departamento para, então, se 

alcançar a articulação adequada de visões e saberes específicos dos grupos de trabalho 

(TEIXEIRA; PAIM, 2000). 

Monnerat e Souza (2009) consideram a negociação de interesses, espaços de diálogo 

e fluxo de informações vitais para a superação de disputa de poder que impede a comunicação 

e efetivação das ações intersetoriais. Para os mesmos autores, o planejamento coletivo deve 

ser realizado a partir da associação de experiências distintas para intervir em situações reais 

de adversidades. 

  

5.3 FORMAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE PARA A AUTONOMIA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

Uma das responsabilidades do GTI-M é contribuir na construção de propostas de 

educação permanente para os profissionais da saúde e da educação (BRASIL, 2011a). O 

componente III do PSE traz como foco a formação e aponta algumas direções de trabalho, 

dentre elas a formação dos profissionais de saúde e educação do PSE e a formação de jovens 

protagonistas para o PSE por meio da educação de pares (BRASIL, 2011a).  Os cursos de 
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formação direcionados para os gestores e os profissionais da saúde e educação possibilitam a 

efetivação das práticas de promoção da saúde. Para isso, é necessário que se estruture uma 

gestão participativa, que entenda e promova a intersetorialidade (SILVA et al., 2012). 

O GTI-M de Natal relatou que estão sendo desenvolvidas, sob sua responsabilidade, 

formações voltadas para todo o grupo escolar e da saúde envolvidos no PSE.    

 

E o terceiro componente nós que fazemos, que é a formação com os 

profissionais de saúde e os profissionais de educação (E2). 

 

E nós temos a cada ano formação para professores da rede, em cima da 

temática da sexualidade (...) nós fazemos formação continuada com os 

coordenadores (...) A questão da sexualidade, a gente já pegou casos assim, 

nós fizemos formação com professor, trouxemos uma doutora de Belo 

Horizonte que trabalha só sobre sexualidade infantil. Então a gente trouxe 

essa especialista e passamos dois dias conversando, todo mundo levou os 

seus problemas e ela foi orientando (E4). 

 

Os discursos indicam a realização dos três tipos de formações apresentadas pela 

PNEPS: ocorrem as capacitações, a educação continuada por meio de cursos periódicos para 

aperfeiçoamento dos conhecimentos didáticos e técnicos e a educação permanente onde os 

problemas reais vivenciados no cotidiano são refletidos e discutidos para gerar aprendizagem. 

A PNEPS conceitua aprendizagem como “o desenvolvimento de novos critérios ou 

capacidades para resolver problemas ou a revisão de critérios e capacidades existentes que 

lhes inibem a resolução”. Esse processo de aprendizagem torna-se mais difícil quando está 

mais relacionado com a mudança da engrenagem institucional ou cultural, dos padrões de 

cuidado e cooperação do que com as habilidades técnicas individuais (BRASIL, 2009c, p.42). 

A Educação Permanente inclui a atualização de conhecimentos técnicos e o 

aprendizado a partir dos problemas e dificuldades do processo de trabalho (BRASIL, 2009c). 

Para isso, deve partir de um projeto pedagógico crescente em uma sequência que compreende 

a avaliação coletiva da rotina de trabalho, a identificação dos problemas ou desafios e a 

elaboração de esquemas adequados à interação das políticas e particularidades dos indivíduos 

e territórios (BRASIL, 2012a). 

Na perspectiva da educação permanente o aprendiz assume a condição de um ser 

reflexivo do próprio fazer, saindo da condição de receptor para protagonista na construção do 
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conhecimento e na escolha dos caminhos a serem percorridos dentro dos setores ou da 

comunidade. No caso do PSE deve envolver não só professores ou profissionais de saúde, 

mas coordenadores, diretores, agentes comunitários de saúde e todos os outros indivíduos 

participantes dessas realidades (BRASIL, 2009c). Schutz e Mioto (2010) lembram que a 

intersetorialidade move pessoas, departamentos e competências em favor da integração das 

políticas públicas. 

Silva e Rodrigues (2010) destacam que as compreensões e percepções dos 

trabalhadores afetam suas práticas, o que pode ou não concorrer para a mudança de padrões 

segmentados. Sendo assim, consideram um dos desafios para o desfecho da intersetorialidade 

a formação de técnicos capazes de perceber e intervir coletivamente nos problemas 

complexos da sociedade. Além disso, acrescentam a importância da função das instituições de 

ensino na formação de indivíduos capazes de confrontar, argumentar e influenciar de forma 

positiva no meio em que está inserido. 

A questão da necessidade de uma formação dos profissionais da saúde adequada à 

realidade do SUS e da população foi destacada, ressaltando as fragilidades ainda existentes no 

processo de formação na saúde. 

 

(...) nós não saímos da Universidade preparados para trabalhar com 

população (...) eles vão para ponta sem ter nenhuma noção de como 

trabalhar com comunidade, com população, com o social. Eles são 

tecnicamente bem formados, porém eles são incipientes demais ainda na 

questão do processo de trabalho que o SUS quer, na mudança do processo 

de trabalho que o SUS necessita, que é essa questão de você trabalhar com 

a família, trabalhar com o território (...), com uma constância na mudança 

do saber e do fazer e dessa questão desse monopólio do saber (E1).  

 

Os cursos de graduação em saúde ainda tentam ajustar o conhecimento técnico em 

conformações disciplinares. Esse desenho estrutural resulta em profissionais com uma visão 

limitada, desinteressados e despreparados para enfrentar os conflitos existentes no processo de 

trabalho intersetorial (AZEVEDO; PELICIONI; WESTPHAL, 2012). Para Sebastiani et al. 

(2012) a formação profissional ainda precisa passar por grandes mudanças, trazendo maiores 

discussões sobre saúde pública, promoção da saúde e trabalho intersetorial no intuito de 

preparar os profissionais das diversas áreas para lidar com todos os fatores que determinam as 

condições de vida e de saúde das pessoas.  
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Nesse sentido, é necessário lembrar que é de responsabilidade dos gestores públicos 

o incentivo aos espaços de formação profissional para o estabelecimento de capacitações e 

processos de educação continuada e permanente de qualidade (BRASIL, 2011c).  Entendemos 

que de um modo geral, o governo reconhece a necessidade de estreitar a relação entre ensino, 

serviço e comunidade para o fortalecimento do SUS. A exemplo pode ser citado o Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que é uma 

estratégia de integração do ensino-serviço, procurando transferir o foco da assistência 

terapêutica para uma aprendizagem sensível às necessidades sociais, de forma a favorecer a 

integralidade das ações (BRASIL, 2005).  

Segundo Heidmann et al. (2006) para a grande parte dos profissionais o conceito de 

promoção da saúde ainda é pouco compreendido, sendo muitas vezes confundido com outros 

termos como prevenção e proteção. Santos (2005) coloca que os serviços de saúde enxergam 

a educação como uma forma de disseminar informações acerca da mudança de 

comportamento para prevenir doenças. Dessa forma, para que as demandas sociais sejam 

consideradas é fundamental uma mudança de visão dos profissionais da saúde e educação, 

onde a saúde não seja vista como ausência de doença e o real significado de promoção da 

saúde seja incorporado nos serviços. Manter um olhar focado no indivíduo e na doença, 

desconsiderando o coletivo e os determinantes e condicionantes da saúde pode levar ao 

fracasso das políticas, programas e do sistema de saúde (BRASIL, 2011c).  

A atenção básica representa atualmente a base do cuidado da população brasileira, 

onde a grande maioria dos programas e políticas se concentra. Deste modo, a Estratégia Saúde 

da Família se responsabiliza por uma variedade de projetos, políticas, metas para cumprir e 

formulários para preencher. Além dessas questões, muitas vezes os profissionais queixam-se 

de demanda reprimida no atendimento. Esse quadro do serviço de saúde acaba interferindo na 

operacionalização do PSE, como retrata o relato abaixo: 

  

(...) a gente já tem uma demanda um pouco reprimida lá na unidade (E2) 

 

Mas eles acham que, - “Ah mas a demanda da unidade é muito grande, 

muito grande, muito grande”, e termina deixando de ir (...) A escola tá de 

portas abertas e a unidade não vai, porque a demanda eles falam que é 

muito grande. Apesar de tá planejado (E2). 
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Um dos pilares da Atenção Básica é a promoção da saúde e a Estratégia Saúde da 

Família pressupõe a reestruturação dos serviços de saúde baseados no trabalho em equipe e na 

intersetorialidade. O PSE estabelece como uma de suas diretrizes a atuação efetiva em uma 

nova disposição dos serviços de saúde que ultrapasse as técnicas profissionais no atendimento 

ambulatorial em busca de uma atenção integral aos educandos e comunidade (BRASIL, 

2011a). Nesse modelo de atenção, assim como o cuidado à saúde não é estático, as funções 

dos profissionais também não são. Toda a equipe deve se responsabilizar pelos problemas que 

a população apresenta de acordo com as especificidades de cada categoria, adequando-se às 

necessidades da população adscrita (BRASIL, 2011c).  

 Os componentes do GTI-M compreendem que as atividades do PSE não se dissociam 

das ações previstas para atenção primária, mas reconhecem que ainda há um caminho a ser 

percorrido.  

 

(...) nós não estamos exigindo deles nada que seja superior às tarefas que 

eles já têm, mas apenas uma questão de você mudar a forma de você fazer, 

certo? (E1) 

 

(...) é uma cultura que a gente tem tentado mudar, o comprometimento das 

equipes. (E3) 

 

Para Santiago et al. (2012) é fundamental que a saúde ultrapasse os muros dos 

hospitais e centros de saúde e realize parcerias com outros setores. Silva e Rodrigues (2010) 

constataram em seu estudo que as ações de promoção da saúde realizadas pela ESF ainda 

eram muito discretas, e que os profissionais da equipe ainda não eram vistos como potenciais 

agentes nos determinantes sociais da saúde. É sugerido por esses autores que as unidades de 

saúde desenvolvam ações de promoção da saúde adequadas a cada realidade considerando a 

cultura, as condições sócio-econômicas, a organização política, os hábitos e conceitos do 

território no qual estão inseridas. Além de atentar para seleções de profissionais com perfis 

mais ajustados aos preceitos do SUS e às finalidades da ESF. 

A qualificação profissional como a principal ferramenta de fortalecimento do SUS e 

mudança das práticas é destacado de forma enfática, como observamos no relato a seguir: 

            

(...) eu acho que o SUS, ele só funcionará melhor quando a gente realmente 

qualificar na gestão do trabalho, todos os nossos profissionais, (...) porque 
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se a gente tem ainda recursos humanos onde a gente não sabe porque ele tá 

ali, que objetivo maior você quer da instituição que você tá trabalhando (...) 

enquanto a gente não tiver nossos recursos humanos bem qualificados para  

o SUS, a gente não terá as mudanças que queremos, da maneira que a gente 

quer, e o SUS do jeito que a gente pretende (...) (E1) 

 

Azevedo, Pelicioni e Westphal (2012) reafirmam a necessidade da educação 

permanente de muitos profissionais da rede básica que ainda não tiveram a oportunidade de 

problematizar os conceitos de interdisciplinaridade, intra e intersetorialidade e continuam 

pautados no olhar puramente biomédico. De acordo com a PNEPS a produção da mudança 

nas práticas dos serviços de saúde depende da valorização do saber prático e promoção da 

visão coletiva e cuidadosa. Isso leva a novas experiências, ao refazer a própria ação e buscar 

soluções, onde o conhecimento teórico-técnico de sala de aula representa apenas uma parte do 

processo (BRASIL, 2009c). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde apresenta como uma das 

diretrizes sobre as responsabilidades do Pacto de Gestão para a área da Educação na Saúde o 

incentivo para a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS nas escolas 

(BRASIL, 2009c). O PSE determina que as equipes de saúde e de educação se 

responsabilizem pelo empoderamento permanente dos estudantes, professores e funcionários 

das escolas no que se refere aos princípios norteadores da promoção da saúde (BRASIL, 

2011a). 

A gestão do PSE de Natal aborda a necessidade de uma maior integração família-

escola, bem como uma maior participação da comunidade para a construção da autonomia dos 

sujeitos. E isto está relacionado ao acesso à informação. O grupo gestor destaca nos discursos 

a contribuição do programa, mesmo que de forma lenta, na ampliação da autonomia dos 

sujeitos. 

 

E de você também desmonopolizar o seu saber, porque às vezes você tem o 

seu saber pra você e por questões de tempo, perde esse espaço de você tá 

negociando isso, e o bom é você não olhe pra mim e diga se tá doente só 

porque você vai tomar isso, eu quero que você diga porque, o que é que eu 

devo fazer pra não adoecer, e isso com o adolescente principalmente e com 

as crianças da escola, eu acho muito importante. (E1) 
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(...) agora nessa vacina do HPV foi muito complicado, a gente teve que fazer 

todo um trabalho primeiro com a família, pra que a família entendesse qual 

era a função da vacina naquelas crianças com 9 anos, 10 anos, - “Ah, você 

acha que minha filha tá fazendo sexo já com essa idade?” / - “Não, não é, é 

para prevenir”, então tem todo esse cuidado entendeu? (E2) 

 

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB coloca como diretriz o estímulo à 

participação ativa da comunidade na produção do cuidado à saúde individual e coletiva e no 

desenvolvimento de sua autonomia (BRASIL, 2012c). Os educandos precisam ser colocados 

na posição de protagonistas nas ações desenvolvidas nas escolas e unidades de saúde 

promovendo escolhas mais saudáveis em seus espaços de convivência. Ou seja, esse é o modo 

mais efetivo de se intervir intersetorialmente nos determinantes e condicionantes da saúde. 

Vai além da identificação de problemas ou desafios, envolve a plena compreensão da 

comunidade, de cada aluno, das situações de saúde ou doença do território, de como e porque 

determinadas ações são desenvolvidas promovendo o autocuidado (BRASIL, 2011a).  

Atividades de educação em saúde como as sugeridas pelo Programa Saúde na Escola 

rompem com um legado de práticas de educação ditadoras e formais, abrindo espaço para o 

diálogo com o saber e o anseio popular. A liberdade de participação na produção da saúde do 

território pelos indivíduos aumenta a possibilidade de se atingir resultados mais eficientes na 

defesa pela saúde e por melhores condições de vida locais (SILVA et al., 2012).  

Foi destacado pelos membros da equipe que existe dentro da proposta um processo 

de qualificação de jovens no sentido de ampliar essa rede de qualificação em que eles sejam 

multiplicadores do conhecimento. 

 

(...) formação entre pares, que é jovem formando jovem, entendeu? Nós 

temos aqui em Natal uma escola que é referência internacional, nessa 

formação de pares, ela tem um trabalho fantástico (E2). 

 

(...) eu acho que quando você desmonopoliza esse saber para com qualquer 

ocasião que você esteja, (...) em qualquer parte do seu trabalho, você tá 

contribuindo com uma melhor qualidade de vida  e uma promoção da saúde 

(E1). 
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A educação de pares é uma metodologia sugerida para a formação de jovens 

protagonistas para o PSE no componente III do programa. Busca-se com essa ferramenta o 

reconhecimento dos jovens como sujeito responsável pela proteção do cuidado em saúde 

(BRASIL, 2011a). Santiago et al. (2012) ao avaliarem a implantação do PSE em Fortaleza 

concluíram que o programa proporcionou às equipes de saúde a compreensão de que possuem 

deveres sociais na construção do conhecimento de jovens estudantes, além de facilitar o 

relacionamento mais próximo entre aluno e ESF e o favorecimento da transformação do 

conhecimento técnico pelos adolescentes em atitudes saudáveis. 

Segundo Cornetta e Pedroso (2012) as discussões acerca da Promoção da Saúde têm 

sido direcionadas no sentido de reconhecer a importância do estímulo à autonomia dos 

indivíduos. A consciência cidadã desenvolvida a partir do conhecimento produzido pelos 

jovens do PSE será efetiva na proporção que for estimulada a autonomia dos mesmos com sua 

participação efetiva em todas as etapas de consolidação do programa, desde o planejamento 

até a avaliação das ações. 

Em vistas à concretude da intersetorialidade é fundamental a formação contínua e 

permanente de todos os atores integrados ao PSE, incluindo gestão e servidores das escolas e 

unidades de saúde, de responsabilidade das três esferas de governo. Esse processo tem início 

com a exposição dos desafios e conquistas do processo de trabalho e com a disponibilidade de 

instrumentos para qualificar a realização das atividades previstas. Para Warschauer e 

Carvalho (2014) o ponto de ligação de todas essas questões é a comunicação, quando as 

partes de fato conformarão o todo. 

 

5.4 DIFICULDADES E POTENCIALIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Durante a discussão das categorias anteriores já foram mencionadas algumas 

dificuldades do programa identificadas no cotidiano do processo de trabalho dos gestores, 

como: o desafio da efetivação da intersetorialidade; a deficiência da articulação e do diálogo; 

a falta de compromisso de alguns profissionais e a não participação dos educandos e 

comunidade no planejamento e execução das ações do programa.   

Além dessas, foram elencadas outras dificuldades pelo Grupo Gestor que remetem a 

problemas de ordem gerencial, como insuficiências de recursos humanos, o que gera acúmulo 

de funções dos técnicos; distanciamento entre equipe gestora e equipes de saúde, o que pode 

ocasionar uma falta de envolvimento dos profissionais, não gerenciamento dos recursos do 
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Programa; estrutural, a exemplo da falta de transporte para deslocamento dos profissionais 

para operacionalização do Programa. 

Foi identificada pela coordenação do programa a dificuldade de acesso a algumas 

escolas. Porém, deve-se considerar que cada território possui uma realidade distinta, enquanto 

em algumas situações há uma boa articulação, em outras se percebe uma necessidade maior 

de aproximação entre os setores.  

 

(...) é a Secretaria de Educação que não nos ajuda a entrar dentro da escola 

(E3). 

 

(...) algumas escolas não estão ainda preparadas pra receber a equipe de 

saúde (...) a educação, ainda tem uma resistência em receber os 

profissionais, como se fosse atrapalhar o processo de trabalho deles (E1). 

 

Consonantes a esses resultados, Ferreira et al. (2014) em seu estudo sobre o PSE, 

comprovaram a dificuldade que os profissionais da saúde tinham em ter acesso e dialogar com 

as escolas. Ferreira et al. (2012) lembram que se a escola não estiver disposta ao diálogo em 

uma relação intersetorial, ela abre espaço para que a saúde se sobressaia na execução das 

ações. Abrir a escola para ações em saúde com a participação dos educadores, alunos e 

comunidade favorece o fortalecimento do vínculo, a valorização humana e a compreensão de 

que a aproximação entre saúde e educação é indispensável (BRASIL, 2011a).  

Por outro lado fica evidente nos discursos a percepção de que as equipes de saúde 

têm resistência em sair do atendimento ambulatorial ou da estrutura física delimitada das 

unidades de saúde para desenvolver atividades nos equipamentos sociais do território, 

dificultando o vínculo com a comunidade escolar e educandos. 

 

(...) geralmente essa questão do profissional de saúde ainda não querer (...) 

sair dos muros, de fazer ações extramuros. O que falta é que os profissionais 

da saúde queiram fazer mais parte, queiram ser mais sujeitos responsáveis 

por essa mudança. Eles ainda têm alguma resistência (...) (E1) 

  

Na saúde, eu vejo assim, eles reclamam como se fosse uma coisa a mais, que 

não é, por mais que a gente explique. “Isso não faz parte do meu trabalho, 

lá fora, meu trabalho é aqui, eu não vou sair daqui”, então isso é que é a 

grande dificuldade não é? Muito difícil um médico ir na escola. (E2) 
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Essa resistência apresentada por alguns profissionais das equipes de saúde pode estar 

relacionada a fatores como a necessidade de melhor entendimento do real significado e dos 

princípios da promoção da saúde, à concepção tradicional biomédica da saúde e o não 

reconhecimento do potencial da intersetorialidade, dessa forma não valorizam ações que a 

promovam e não se sentem estimulados em fazê-la acontecer.   

De acordo com a percepção dos gestores do PSE de Natal, a maioria dos 

profissionais de saúde não se sente responsável pela efetivação do programa, como se o 

cuidado realizado na unidade fosse suficiente e o único que faz parte de suas atribuições. 

Silva e Rodrigues (2010) perceberam em seu estudo que os servidores da atenção básica 

reconhecem a importância e necessidade da intersetorialidade para solucionar os problemas da 

população, porém ainda não é efetiva na prática.  

No estudo de Santos (2005) os entrevistados destacaram que a ida da equipe de saúde 

ao ambiente de convívio da comunidade permite que os profissionais conheçam mais 

profundamente e entendam melhor os problemas das pessoas, o que possibilita o 

planejamento de ações mais precisas e resolutivas. Segundo Sebastiani et al. (2012) a 

promoção da saúde requer ações que se incorporem aos hábitos dos indivíduos, extrapolando 

os limites físicos dos centros de saúde em uma construção social da saúde.  

Por outro lado, o GTI-M de Natal não consegue estabelecer um pensamento 

uniforme entre eles, referente às questões prioritárias e as necessidades do programa. Cada 

entrevistado aponta as deficiências apresentadas pelo representante da outra instituição, 

integrante do grupo gestor, como entraves para o cumprimento das metas, culpabilizando-se 

entre si. Essas questões prejudicam o estabelecimento de vínculos fortes e honestos, a troca de 

experiências e o trabalho em equipe.  

Nesse sentido, Warschauer e Carvalho (2014) afirmam que o trabalho cooperativo é 

prejudicado pela organização autossuficiente de cada repartição da administração pública e 

pela posição segmentada da gestão do programa avaliado em sua pesquisa. Enquanto Santos 

et al. (2011) reconhecem que as ações intersetoriais são desarticuladas devido a fragilidade do 

vínculo entre os sujeitos envolvidos, o que impede o compartilhamento de vivências e 

conhecimentos e o trabalho em conjunto. 

Os profissionais de saúde e educação devem, portanto, ter uma visão ampla das 

próprias competências e de como utilizar suas habilidades técnicas em favor da comunidade. 

Uma formação adequada que envolva estratégias mobilizadoras desenvolvidas tanto no 

período de graduação quanto nas propostas de educação permanente, pode torná-los mais 
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sensíveis à intersetorialidade e aos riscos aos quais os indivíduos estão expostos, despertando 

uma consciência social. Essa forma de pensar e entender as suas práticas facilitaria a entrada 

da saúde nas escolas e a saída das equipes de saúde das unidades e viabilizaria o trabalho 

intersetorial (SILVA; RODRIGUES, 2010).  

 As instituições públicas geralmente apresentam um número insuficiente de servidores 

para a demanda dos setores. Essa é uma angústia revelada pelo GTI-M de Natal, já que a 

coordenação do PSE é mais uma função a ser executada dentre as muitas outras que esses 

servidores já possuem em seus departamentos, sem acréscimo salarial ou qualquer outro 

estímulo trabalhista. 

 

A gente infelizmente não tem pernas pra tudo, que eu por exemplo, coordeno 

8 políticas aqui dentro, então é inviável que eu estivesse na ponta o tempo 

todo (E3) 

 

(...) porque eu tenho minhas outras ações aqui dentro (...) Porque nós não 

temos pernas pra acompanhar, a gente não recebe dinheiro, é um trabalho 

praticamente voluntário, praticamente não, é voluntário (E2) 

 

Os gestores do PSE sentem-se sobrecarregados e às vezes sem condições de 

desenvolver as ações necessárias para andamento do programa. O que se percebe nas políticas 

públicas é uma imposição verticalizada, na maioria das vezes originária de ótimas ideias que 

propõem resolver problemas apresentados por indicadores sociais. Porém as tarefas são 

repassadas de cima para baixo com metas e prazos a serem cumpridos sem um planejamento 

estrutural adequado para as realidades setoriais (FERNANDES et al., 2013). E na esfera onde 

realmente as ações devem ser executadas, em nível regional, é que aparecem as dificuldades e 

deficiências que dificultam a implementação das políticas e programas. 

Há grandes problemas instalados no processo de trabalho da saúde brasileira, dentre 

eles a precarização do trabalho, a falta de incentivo ou as remunerações injustas e desiguais e 

a falta de qualificação profissional para as demandas do sistema de saúde (CORNETTA; 

PEDROSO, 2012). Dificuldades como essas podem gerar desestímulo e frustração por parte 

dos servidores em se dedicar como deveriam ao alcance dos objetivos, como observado no 

discurso de alguns gestores do PSE de Natal. 
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Infelizmente eu estou muito frustrada com esse projeto, sabe, muito 

frustrada, (...) os empecilhos são muito grandes, emperra em coisas muito 

básicas (...) (E3) 

  

Trabalhadores satisfeitos, conscientes e com uma boa relação geralmente sentem-se 

mais estimulados em desempenhar suas funções e tendem a formar grupos de trabalho coesos 

comprometidos com resultados efetivos (FERNANDES et al., 2013). Dessa forma, entende-se 

que o acúmulo de funções e a falta de estímulo de alguns gestores compromete a 

operacionalização do PSE em Natal. 

Um outro ponto a ser discutido é a deficiência estrutural do programa, causando um 

desconforto nos gestores. O recurso financeiro do PSE é repassado diretamente para a saúde, 

mas há um entrave no gerenciamento desse financiamento pelo grupo gestor. Eles 

acrescentam a isso a inadequação da estrutura física para o desenvolvimento das ações, a falta 

de recursos materiais como computadores, escovódromos, acesso à internet nas unidades de 

saúde, entre outros e a falta de transporte para a locomoção dos gestores até os territórios.  

 

(...) agora é para a equipe da gestão intersetorial gerenciar esse dinheiro 

que vem para o PSE. Mas infelizmente isso não acontece. Natal por 

exemplo, a gente não trabalhou ainda nenhuma ação com o dinheiro do 

PSE, estamos tentando agora comprar escovódromo, pras escolas que 

entraram agora, estamos querendo comprar os insumos que o MEC não 

manda mais (E2) 

 

A gente tem dificuldade em realizar as metas, primeiro que o programa, na 

questão do financiamento, que vem pra saúde, a gente ainda não conseguiu 

ter um carro pra o programa (E1) 

 

(...) nós não temos computadores, nos postos de saúde quando tem 

computador não tem acesso a internet, a questão das compras aqui tá muito 

devagar, então a gente tá precisando de ajuda dessa parceria da 

intersetorialidade (E3) 

 

(...) chega na unidade não tem sala pra gente, como eu já fui numa e não 

tinha sala e a gente ficou no meio do corredor (...) (E4) 
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As visitas e capacitações são realizadas pela disponibilidade dos gestores em usar os 

recursos próprios para continuidade das ações. Isso demonstra o interesse de alguns em 

operacionalizar o PSE em Natal, mesmo sem a estrutura necessária. Ciente que esse esforço 

pode não ser suficiente para atingir os objetivos, uma vez que se trata de um programa 

essencialmente intersetorial. Durante o trabalho realizado por Silva et al. (2012) os gestores 

entrevistados apontaram como desafio a deficiência dos recursos e seu gerenciamento. No 

campo da saúde mais especificamente, a gestão equitativa de recursos financeiros ou físicos 

constitui-se um desafio tanto para os gestores quanto para os profissionais, em nível central e 

local (CHIESA; ZOBOLI; GRANJA, 2012). 

No âmbito municipal é comum a influência política nos serviços, vistos como 

espaços potenciais na garantia de votos, portanto, é quase impossível manter os interesses 

políticos e pessoais de muitos eleitores à parte do desenvolvimento das ações (SILVA et al., 

2012). As instituições públicas estão repletas de funcionários indicados por determinados 

candidatos, dependendo do partido que estiver no poder. Essa foi uma das insatisfações 

reveladas nos discursos. 

 

Tem municípios que não se reúnem, não faz formação continuada, ninguém 

se conhece. Por quê? Porque entrou esse prefeito, essa pessoa saiu daqui, 

botou outra (...) quando entra uma pessoa que é nova na cidade, não 

conhece bem as regiões administrativas, não sabe que essa escola é aqui e 

essa unidade é aqui, então isso dificulta um pouco (E4) 

 

Tal condição causa uma rotatividade considerável nos serviços e muitas vezes 

prejudica a devida consolidação das políticas e programas públicos. As sucessivas 

substituições são realizadas essencialmente na esfera pública independentemente do perfil dos 

profissionais e do seu envolvimento nos projetos em andamento. Isso impede o curso normal 

das atividades (WESTPHAL; MENDES, 2000). Segundo Warschauer e Carvalho (2014) 

embora as políticas sejam formuladas por pessoas, estão condicionadas em sua execução a 

interesses individuais e políticos que estiverem no poder. 

 No caso de Natal, percebe-se nos discursos que essa rotatividade provocada por 

conveniência política suscita um clima de desconforto entre os gestores e dificulta bastante o 

diálogo e o trabalho em equipe. Essa conjuntura compromete, portanto, todo o esforço em 

alcançar as metas estabelecidas pelos ministérios e pactuadas pelo município. Em seu estudo 
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com gestores do PSE, Ferreira et al. (2014) comprovaram que a mudança de políticos pós 

eleição prejudica o seguimento do trabalho intersetorial pela instabilidade gerada nos 

profissionais que ocupam cargos indicados pelo governo anterior. 

Romano-Lieber e Lieber (2012) lembram que os interesses políticos e econômicos 

nem sempre estarão de acordo com as necessidades sociais em saúde. E em se tratando de 

ações de promoção da saúde ainda há muito o que avançar em questões relacionadas às 

discussões, planejamento e investimentos, que são importantes passos no fortalecimento de 

programas como o PSE (SILVA et al., 2012).Outra dificuldade destacada pelo GTI-M é a 

deficiência no processo de encaminhamento dos estudantes para atendimento nas unidades de 

saúde, ocasionando uma falta de continuidade das ações do PSE em Natal. 

Ao verificar alguma condição no escolar que necessite de melhor avaliação ou 

atendimento ambulatorial, o profissional da saúde deve encaminhá-lo à unidade básica para 

atendimento. Na maioria das vezes esse encaminhamento não acontece sob a alegação pela 

equipe de saúde de haver uma grande demanda reprimida na unidade básica.  

 

(...) a gente ainda tem dificuldade de atender a demanda do programa 

advinda da visita na escola pra que seja atendida na unidade de saúde, esse 

agendamento ainda se dá um pouco difícil, que a gente já tem uma demanda 

um pouco reprimida lá na unidade e o máximo que a gente consegue é as 

urgências (...) (E1) 

  

 É notório o nível de complexidade do processo de trabalho das unidades básicas, 

porém é fundamental a reflexão sobre o planejamento, com definição de prioridades e 

classificação de risco, a organização da demanda diária e a realização de discussões acerca da 

concepção do conceito de saúde. As atividades cotidianas das unidades de saúde são centradas 

em ações curativistas, baseadas no modelo médico-assistencialista. Faz-se necessário, 

portanto, uma redefinição de papéis e reorganização das práticas sob a ótica dos princípios da 

promoção da saúde.  

Além disso, não só fatores como deficiência de recursos financeiros e materiais, mas 

também a dependência das ações de parceiros e setores aliados geram insegurança quanto à 

completude das intervenções planejadas.  

 

(...) nós estamos terminando agora de fazer uma triagem, (...) eles estão 

fazendo essa triagem em todas as escolas do programa, de repente, isso 
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pode ficar no meio do caminho. Então essa burocracia do programa, às 

vezes, desestimula (E2) 

 

Tornar a escola um ambiente saudável é uma grande conquista para a saúde das 

crianças e adolescentes, que quando adultos possivelmente farão escolhas mais conscientes e 

precisarão menos dos serviços de saúde. Além disso, o PSE deve favorecer o 

desenvolvimento da autonomia e a formação de indivíduos mais atentos ao controle social. 

Para isso, é necessário manter a continuidade das ações, adequando o quantitativo de 

profissionais, combatendo a invasão política e partidária na gestão e no processo de trabalho 

das instituições públicas e promovendo espaços de articulação, contribuição e harmonia entre 

os profissionais da saúde, da educação e demais parceiros (SANTOS, 2005; SILVA; 

PELICIONI, 2012). 

Todas as ações do PSE devem fazer parte do projeto pedagógico das escolas 

(BRASIL, 2011a; FERREIRA et al., 2012). Foi destacado como mais uma dificuldade a falta 

de planejamento conjunto para a construção do projeto pedagógico e a não observância dos 

seus termos para orientação do desenvolvimento das ações.  

 

(...) a maior dificuldade é na construção do projeto político pedagógico. O 

projeto político pedagógico ele tem que estar em constante mudança e às 

vezes ele não é bem visto, e os professores, eles não seguem muito o que está 

escrito, e se eles não fazem isso, eles não trabalham a questão da 

intersetorialidade (...) no SIMEC se pergunta, - “Você chamou a unidade 

básica de saúde para lhe ajudar a planejar as ações dentro do projeto 

político pedagógico?” Isso não acontece, está posto lá, mas não acontece, 

isso é uma grande dificuldade (E2) 

 

O projeto pedagógico é um instrumento fundamental para garantir a continuidade das 

ações de promoção da saúde nas escolas, por isso deve ser pensado e elaborado 

coletivamente, nesse caso, com a participação ativa dos profissionais da saúde e da educação 

(FERREIRA et al., 2012). É responsabilidade do GTI Municipal promover a inserção das 

atividades do PSE nos projetos pedagógicos das escolas (BRASIL, 2013a). Logo, Essa 

conduta provoca a reflexão dos educandos sobre os riscos aos quais ele e a comunidade estão 

expostos a partir das ações de educação em saúde, motivando sua autonomia no processo do 

cuidado.   
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Entre as potencialidades elencadas pelo Grupo Gestor destaca-se a aproximação 

entre os setores de educação e saúde, bem como uma maior qualificação dos profissionais 

para atuação na perspectiva da promoção da saúde. 

Apesar das dificuldades para efetivação da intersetorialidade no PSE de Natal, o 

grupo gestor identifica como uma potencialidade o estabelecimento de uma relação entre os 

setores da saúde e da educação quase inexistente antes da implantação do programa e a 

aproximação entre os próprios membros das equipes de saúde. 

 

(...) a consistência das equipes ela melhorou bastante mas ainda precisa 

melhorar mais (E3) 

 

(...) após o programa, a gente vê que as categorias estão se aproximando, e 

estão formando as equipes e estão se apropriando da necessidade da 

existência desse programa e da questão da intersetorialidade está mais 

visível (E1) 

 

Esses resultados também foram observados no estudo de Santos (2005) que destacou 

como uma grande conquista do trabalho intersetorial o estreitamento do vínculo entre a 

unidade de saúde e a escola. Essa maior articulação promoveu efeitos mais significativos na 

consolidação das ações intersetoriais com efeitos positivos na atenção aos educandos.  

O fortalecimento do elo entre as diversas instituições baseado em relações 

intersetoriais rompe com um histórico da saúde pública pautado em uma estrutura 

segmentada, desarticulada entre si e do contexto social e com condutas independentes que 

produziam poucos resultados na saúde da população (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 

1997; CHIESA; ZOBOLI; GRANJA, 2012). O PSE de Natal, portanto, ao promover o 

diálogo entre saúde, educação e outros setores favorece uma mudança de paradigma e 

concorre para melhores impactos das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. 

Outra potencialidade apontada foi a maior qualificação dos profissionais em relação 

aos temas de promoção da saúde e educação em saúde, além da tentativa de conscientização 

dos educandos e comunidade sobre a própria saúde. 

 

(...) a gente conseguiu qualificar melhor os profissionais para promoção da 

saúde, educação em saúde (E1) 
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O programa tem contribuído para a questão da conscientização da saúde 

(...) eu acho que isso é importante no programa, é essa conscientização de 

que outras coisas estão fora daquele conceito pequenininho do que é viver 

(E4) 

 

Como discutido anteriormente, o brasileiro ainda tem uma percepção errônea do 

cuidado em saúde limitando esse conceito ao atendimento biomédico e cura de doenças, 

inclusive esse é um olhar compartilhado também por muitos profissionais de saúde. Em 

relação à educação, Santos (2005) observou que esta é a visão dos professores, dos educandos 

e dos seus pais ao analisar a relação intersetorial entre saúde e educação. A formação 

profissional proposta pelo PSE pode levar ao melhor entendimento do processo saúde-doença 

dos territórios, deixando-os mais atentos aos determinantes sociais da saúde e à necessidade 

de intervenções fundamentadas nos princípios da promoção da saúde. Essa ampliação do 

campo de pensamento dos profissionais traz consigo a liberdade de considerar questões 

essenciais para a sustentabilidade das ações em saúde, talvez não analisadas anteriormente.  

Os preceitos da promoção da saúde contemplam as vivências dos indivíduos em 

comunidade como parte importante para a produção do conhecimento e desenvolvimento da 

autonomia (MENDES; SACARDO, 2012; CAMPOS; CAMPOS, 2012). Essa aprendizagem 

deve inserir a reflexão sobre as condições sanitárias e de saúde locais para que as pessoas, 

incluindo os estudantes, assumam o papel de agente transformador, lutando junto às 

organizações e organismos públicos pela redução das iniquidades e desigualdades sociais 

(MENDES; SACARDO, 2012; MOYSÉS; MOYSÉS, 2012). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É indiscutível a contribuição do PSE na perspectiva da atenção em saúde proposta 

pelo SUS, visto que o Programa convida à articulação dos serviços de saúde com a rede de 

escolas da educação municipal, estimulando ações instersetoriais. Isso amplia a atenção à 

saúde dos usuários, principalmente dos grupos de crianças e adolescentes por meio da 

abordagem de promoção da saúde e do acompanhamento clínico, e social, assim como, do 

diálogo e do vínculo que se deseja das equipes de saúde em todos os espaços sociais do 

território. 

O PSE de Natal encontra-se em fase de construção, onde seus atores estão se 

apropriando dos caminhos e ferramentas necessárias para a sustentabilidade das ações. Os 

profissionais da saúde, educação, educandos e familiares estão aprendendo a pensar e a fazer 

o programa, o qual apresenta várias fragilidades. As ações do GTI-M ainda não compõem um 

elo estruturado junto às equipes de saúde, uma vez que há fragilidade nas discussões sobre 

intersetorialidade, no planejamento, participação dos envolvidos no processo, inadequação 

estrutural, insuficiência de profissionais, dificuldade em gerir os recursos financeiros e 

interrupção da continuidade das ações. Os entrevistados ainda não percebem a 

intersetorialidade em sua plenitude conceitual e prática. 

Apesar disso, o GTI-M tem conseguido desenvolver formação de educação na saúde 

e reconhece ser esse um caminho para socializar o saber e desenvolver a autonomia dos 

educandos e familiares. Destaca-se também a aproximação que o programa promoveu dos 

profissionais das equipes de saúde entre si e destes com os profissionais da educação. Nesse 

sentido, é necessário no momento uma melhor articulação para a formação de consensos de 

forma solidária e coesa nas etapas do programa e no desenvolvimento das atividades de 

educação em saúde para garantir a continuidade das ações.  

O quadro político e socioeconômico brasileiro atual, no que se refere à falta de 

confiança nos governantes políticos, a intensa desigualdade social caracterizada pela 

iniquidade e situações de vulnerabilidade e aos insucessos do sistema público de saúde, geram 

profundos sentimentos de incerteza e inquietude na população. Essa condição social requer 

mudanças profundas na organização, gestão, processo de trabalho e utilização dos serviços 

públicos, incluindo a saúde, mediante ações intersetoriais voltadas principalmente para os 

grupos mais vulneráveis (SEBASTIANI et al., 2012; MOYSÉS; MOYSÉS, 2012). A 

intersetorialidade constitui-se, então, em uma oportunidade de fazer diferente, de alcançar um 
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desenvolvimento mais integrador em busca de um Estado preparado para responder as novas 

demandas de uma sociedade fortemente heterogênea, de problemas complexos e dinâmicos. 

 Todas as dificuldades apresentadas nessa investigação são concernentes com os 

desafios que as políticas públicas brasileiras enfrentam hoje. Entendemos que o PSE de Natal, 

como um programa integrador, precisa aproximar mais os educandos e a comunidade como 

um todo nos processos de discussão, planejamento e decisão desenvolvendo um processo de 

corresponsabilização e cogestão. É a partir da reflexão sobre a realidade social e territorial que 

serão construídas novas visões e possibilidades para consolidação da intersetorialidade.  

O trabalho em equipe é a ferramenta de transformação social necessária à busca por 

uma melhor qualidade de vida das pessoas. É fundamental também que haja discussões 

amplas acerca dos princípios de promoção da saúde rompendo com a concepção biomédica 

das ações de saúde pela sociedade e pelos profissionais dos setores da saúde e educação. 

A mudança na forma de conduzir o processo de qualificação profissional na realidade 

do PSE de Natal é indispensável no contexto atual. As definições para essa qualificação deve 

partir da escuta por parte do GTI-M das necessidades dos educandos e comunidade e dos 

problemas enfrentados no cotidiano dos profissionais dos setores envolvidos. O processo de 

educação permanente deve enfatizar o uso de metodologias ativas a fim de promover a 

reflexão crítica e a participação ativa dos profissionais na busca pelo conhecimento baseado 

na realidade na qual estão inseridos. Entendemos que dessa forma esse aprendizado se 

converterá na melhoria da construção de um novo processo de trabalho promovendo as 

transformações necessárias. 

Portanto, o estudo revela alguns avanços alcançados com o programa, mas ainda 

muitos desafios que o setor saúde, educação e sociedade ainda precisam enfrentar para 

potencializar o pensar/fazer a saúde e concretizar os princípios e diretrizes do SUS em Natal-

RN. E indica a importância da realização de estudos que ampliem as discussões e aprofundem 

o conhecimento deste programa em todos os seus aspectos. 
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Apêndice A - Roteiro da Entrevista 

 

1. Fale sobre o Programa Saúde na Escola em Natal-RN.  

2. Como se dá a articulação das diversas instituições? 

3. Como se dá a interação entre gestão, profissionais das equipes, educandos e comunidade? 

4. Como se dá o planejamento e a tomada de decisão das ações do PSE em Natal? 

5. Como a gestão realiza o acompanhamento do programa no município?  

6. Comente sobre as principais dificuldades para a realização do planejamento conjunto (com 

as diversas instituições). 

7. Quais as potencialidades do programa na realidade de Natal? 

8. Comente sobre as principais dificuldades para o desenvolvimento do trabalho intersetorial e 

cumprimento das metas pactuadas nos diversos componentes do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

ESCLARECIMENTOS 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A Gestão do Programa Saúde na 

Escola no município de Natal/RN: Um estudo de caso, que tem como pesquisador 

responsável Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros. Esta pesquisa pretende analisar o 

Programa Saúde na Escola no município de Natal/RN considerando a intersetorialidade das 

ações. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a premente necessidade de se realizar uma 

atenção integrada mediante a intersetorialidade e o planejamento articulado na busca de 

melhores condições de vida dos escolares, contribuindo assim para a construção do SUS no 

nosso país. Considera-se, portanto, que ações específicas como as desenvolvidas pelo 

Programa Saúde na Escola são absolutamente indispensáveis na construção de indicadores 

satisfatórios no que se refere à qualidade de vida da população brasileira no futuro.  

Caso você decida participar, você deverá responder um questionário com perguntas 

semiestruturadas com gravação de voz por meio de um aparelho eletrônico e digital. Durante 

a realização da entrevista a previsão de risco é mínima. Pode acontecer um desconforto para 

você durante sua condução, pois você responderá sobre aspectos político gerencial e tático-

operacional do programa, no entanto estes riscos serão minimizados por meio da 

confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas e pela total liberdade 

para se recusar a responder perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza ou 

de desistir da pesquisa no momento em que julgar conveniente sem nenhum prejuízo. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

caso ocorra, será de responsabilidade da pesquisadora minimizá-los.  

A sua participação não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá na produção 

de conhecimentos favoráveis à reflexão e discussões acerca da efetivação de uma estratégia 

intersetorial para o atendimento à saúde integral do escolar do município de Natal/RN 

proposta pelo PSE. 

Você ficará com uma cópia deste documento, sendo-lhe imputado o direito de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão transcritos em papel, e após analisados na 

finalização do estudo, serão arquivados em local seguro na UFRN sob a responsabilidade da 

pesquisadora. Sendo divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, garantindo-

se o anonimato dos participantes.   

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros por meio do telefone 

9973-9173 ou entrando em contato pelo email liviajrlmedeiros@gmail.com. Qualquer dúvida 

sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, telefone 3342 5003; ou entrar em contato no 

endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – 3º subsolo, Petrópolis, CEP 59.012-300 Nata/RN ou pelo 

e-mail cep_huol@yahoo.com.br.   

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa A Gestão do Programa Saúde na Escola no município de Natal/RN: Um estudo 

de caso, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal/RN, _____ de _______________ de 2014 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

mailto:liviajrlmedeiros@gmail.com
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A Gestão do Programa Saúde na 

Escola no município de Natal/RN: Um estudo de caso”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 Natal/RN, _____ de _______________ de 2014 

 

_________________________________________ 

Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros 

Pesquisadora Responsável 
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Apêndice C – Termo de Autorização para a Gravação da Entrevista 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Eu, ____________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “A Gestão do Programa Saúde na 

Escola no município de Natal/RN: Um estudo de caso” poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente 

da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros a realizar a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros, e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal/RN, _______ de _________________ de 2014.  

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_______________________________________________ 

Lívia Maria Rodrigues de Pontes Medeiros 

Nutricionista 

CRN6-6076 
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