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o propcsito deste estudo exploratcrio- descritivo, foi 0 de analisar, apes os dados

coletados, a percepyao dos professores de uma Escola Estadual e Municipal quanta aos

Programas de Saude Escolar executads>s nas escolas, e quanta a participayao do

Enfermeiro na construyao e execuyao dos referidos programas. Os participantes do

estudo foram os professores destas escolas, sendo que deveriam ter como tempo de

escola, minima 2 anos .

Os diversos temas levantados( par exemplo, dificuldades de abordar assuntos

como sexualidade, drogas, entre outros) refletem a precaria situayao que se encontra a

saude do escolar, conquanto, os professores, na sua maioria, nao se sentem preparados

para aprofundar tais quest5es, e isto se evidencia, pela constante solicitayao de

programas de saude e da presenya constante de urn profissional da area.

Desta forma, somente conseguiremos melhorar a qualidade de vida desta

populayao, quando darmos a devida importancia a esta etapa da vida.



Urn dos temas que mais me intrigou no decorrer da graduac;ao foi 0 da saude do

escolar, pois as diferentes situac;oes que foram oportunizadas pelas disciplinas cursadas-

Enfermagem no Cuidado a crianc;a e Saude Publica fizeram-me vivenciar acontecimentos que

levaram-me a refletir sobre a maneira como vem sendo tratada a saude do escolar.

De acordo com Thompson e Ashwil (1996), a faixa etaria que caracteriza 0 escolar

varia do periodo de 6 anos ate 12 anos de idade. Nesta fase, ocorrem diversas transformac;oes,

sejam elas fisicas ou psicol6gicas, que irao determinar 0 desenvolvimento do futuro adulto.

No entanto, para que este periodo seja produtivo, e com menor numero de intercorrencias, se

faz necessario que a escola esteja junto aos demais setores que assistem 0 escolar e contribua

para urn desenvolvimento equilibrado e sadio. Entre as contribuic;oes possiveis, estao os

programas de saude voltados para a contemplac;ao das necessidades caracteristicas inerentes a
fase do desenvolvimento bio-psico-social, em que 0 escolar esta inserido, acrescido de temas

como: prevenc;ao de acidentes, saude mental, educac;ao sexual, entre outros( Wong, 1999).

A escola como espac;o para 0 desenvolvimento de Programas de Educac;ao para a

Saude, tern proporcionado aos seus alunos atividades desenvolvidas por equipes

multiprofissionais.

No ambito estadual, foi criado 0 Centro de Atendimento ao Educando(CAE), 6rgao

setorial que se localiza dentro da instituic;ao de ensino. Este e formado por uma equipe

multiprofissional- Assistente Social, Bi610go, Enfermeiro, Cirurgiao Dentista, Medico,

Nutricionista, Psic610go e Psicopedagogo. 0 objetivo principal e a realizac;ao de atividades

preventivas em nivel de promoc;ao em saude e de protec;ao especifica de determinadas

doenc;as e agravos a saude (Rio Grande do SuI). Os assuntos desenvolvidos pela equipe

multidisciplinar nos Programas de Educac;ao para a Saude do escolar dividem-se em:

qualidade da agua consumidade nas escolas, controle de disturbio da acuidade visual, controle



dos desvios nutricionais, programa de controle da carie e da doenc;a peridontal, prevenc;ao da

gestac;ao na adolescencia e prevec;ao das doenc;as sexualmente transmissiveis (Rio Grande do

SuI, 1999).

Acrescido a este programa, ha 0 Centro Especializado de Assistencia ao

Educando(CEAE) que e responsavel pelas ac;oes de assistencia aos escolares e suas

respectivas familias, nas areas social e clinica, atraves de equipe composta por Assistente

Social, Cirurgiao Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, entre outros profissionais

especializados. No entanto, nas diferentes escolas visitadas por mim durante a realizac;ao das

disciplinas , nenhuma delas apresentou a concretizac;ao do referido programa.

Na esfera municipal, 0 Programa de Saude para 0 Escolar e desenvolvido por uma

equipe multiprofissional da Divisao de Saude Publica. Esta tern por objetivo a formac;ao de

equipes volantes, que atendam as demand as encontradas nas Escolas Municipais. A equipe

tecnica e formada por Enfermeiro, Medicos, Assistentes Sociais, Professores, Orientadores

Educacionais e Supervisores Escolares(Porto Alegre, s.d.). No entanto, a execuc;ao dos

programas fica sob a responsabilidade dos professores lotados nas escolas, com supervisao e 0

assessoramento da equipe tecnica, pois esta nao estara presente diariamente na escola. Este

fato, tern dificultado uma relac;ao mais estreita entre a equipe tecnica e a comunidade escolar.

Os assuntos desenvolvidos neste programa, foram divididos da seguinte maneira:

Higiene(pessoal, escolar, ambiental, alimentar); Saneamento basico(lixo, aguas paradas,

esgotos); Prevenc;ao e cuidados com a Saude(parasitose, vacinac;ao, doenc;as infecto-

contagiosas, saude bucal); Saude mental(toxico, alcoolismo, tabagismo, violencia, lazer e

trabalho); Acidentes pessoais( queimaduras, fraturas, afogamentos, intoxicac;oes);

Tnlnsito( acidentes, leis, sinais); Educac;ao sexual( orientac;ao, menstruac;ao, aborto, controle da

natalidade, etc.)(Porto Alegre, s.d.).

Segundo Ferriani e Gomes( 1997, p.34 )"um dos principios para a promoc;ao da Saude

Escolar e da articula<;:aoentre os setores de educa<;:aoe saude no sentido de definir politicas e

estrategias para uma atua9ao conjunta". Desta forma, 0 Enfermeiro como educador em saude,

podera contribuir consideravelmente na construc;ao de estrategias para uma efetiva execuc;ao

de uma politica construtiva no que tange a Saude do Escolar, alem de ser a ligac;ao entre os

diferentes servic;os de saude e a comunidade escolar. Wong(1999, pA09)fazendo uma

referencia a saude do escolar, afirma que "as Enfermeiras sao vitais para 0 desenvolvimento, a

implementac;ao, e a avaliac;ao dos pIanos e cuidados de saude para tais crian9as". Diz tamhem

que "a presenc;a do Enfermeiro e de fundamental importancia para que haja uma educa9ao em
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saude continua onde se possa direcionar conhecimentos sobre saude para a forma<;ao de

habitos, atitudes, e condutas saudaveis e a preven<;ao de acidentes". Diante do exposto,

procurei atraves deste estudo, conhecer a realidade dos programas de saude para 0 escolar em

duas escolas de Porto Alegre.

Portanto, os objetivos deste estudo foram:

* Identificar como os professores de uma Escola Estadual e uma Escola Municipal de

Porto Alegre, percebem 0 desenvolvimento do Programa de Saude do Escolar;

* Verificar junto aos professores qual a participa<;ao do Enfermeiro na constru<;ao e

execu<;ao de Programas de Saude Escolar.



2.1 Tipo de estudo: Este e urn estudo exploratorio com abordagem qualitativa. De

acordo com Minayo(l999, p.21) a pesquisa qualitativa trabalha com urn nivel de realidade

que nao pode ser quantificado. Diz ainda que:

"ela trabalha com urn umverso de significados, motivayoes,

aspirayoes, crenyas, valores e atitudes. 0 que corresponde a urn espayo

mais profundo das relayoes, dos processos e dos fen6menos que nao

podem ser reduzidos a operacionalizayao de variaveis"(Minayo, 1999,

p.22).

2.2 Contexto da pesquisa: 0 presente estudo foi realizado em duas escolas de Porto

Alegre sendo uma Municipal e a outra Estadual. A primeira - Escola Municipal de 1° Grau

Loureiro da Silva - localiza-se na rua Capivari, sin°. Compoem-se de 1533 alunos, divididos

nos tres turnos da escola. Possui no corpo tecnico de 94 professores e 20 funciomirios. A

segunda- Escola Estadual de 1° Grau Ildolfo Gomes- situa- se na rua Luiz Manel, sino. Possui

782 alunos nos tres turnos de funcionamento. 0 corpo docente e composto de 40 professores,

e possui 6 funcionarios atuantes na escola ..Estas duas escolas foram escolhidas por estarem

relacionadas nos Programas de Saude do Escolar existentes nas Secretarias (Municipal e

Estadual) de Saude do Rio Grande do SuI, sao de facil acesso e as professoras concordaram

em participar do estudo.

2.3 Participantes: Os sujeitos deste estudo foram professoras do 1° grau, de uma

Escola Publica Estadual e uma Municipal de Porto Alegre. Todos do sexo feminino, lecionam



para alunos do 10 grau, e trabalham na escola ha 12 anos em media. Foram entrevistadas

cinco professores ao todo, pois alem do pouco tempo disponivel para a concretizayao da

coleta, iniciou a repetiyao dos dados, ou seja, a Saturayao.

Segundo Polit e Hungler (1995, p.276), saturayao de dados se obtem quando ocorre uma

sensayao de encerramento, ou seja, quando os dados sao repetiyao dos anteriores.

2.4 Coleta de dados: A coleta ocorreu atraves de uma entrevista semi estruturada

(Anexo 1). Concordando com Minayo (1992), a entrevista e a forma mais eficaz e completa

de coleta de dados, pois permite que a interayao entrevistador e sujeito seja mais pr6xima,

possibilitando desta forma, que 0 entrevistador possa perceber e coletar nao somente dados

objetivos, mas tambem subjetivos a respeito do assunto. Foi desenvolvida duas entrevistas-

pilato, com 0 objetivo de avaliar 0 instrumento de pesquisa. 0 entrevistador nao levou

perguntas pre- formuladas, apenas t6picos que direcionaram as entrevistas. A formulayao das

questoes dependeu do desenrolar da entrevista. Foram entrevistados sete sujeitos, num

periodo de tres semanas

2.5 Amilise dos dados: Esta foi feita atraves de uma analise de conteudo. Segundo Polit

e Hungler (1995, p.358) a analise de conteudo e " urn procedimento para analise de

comunicayoes escritas ou verbais, de maneira sistematica e objetiva, visando a mensurayao

qualitativa de variaveis". Os dados obtidos atraves da pesquisa foram separados em categorias

conforme a proposta de Gomes (1999): transcriyao dos dados obtidos nas entrevistas; leituras

flutuantes para compreensao e identificayao das unidades de significados; separayao das

unidades de significados; identificayao das categorias; analise e discussao baseada na

literatura.

Ao apresentarmos os resultados, transcrevemos algumas falas que estao identificadas

com a letra S de sujeito e uma letra sequencia!.

2.6 Aspectos eticos: Os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente entre aqueles que

estao trabalhando na escola ha mais de dois anos, pois acredita- se que com este periodo de

atividade na escola, ele tenha mais conhecimento sobre os programas do que aqueles recem

admitidos. Todos concordaram em participar do estudo, e os mesmos foram esclarecidos



sobre os objetivos e metodologia. Havendo concordancia na participa<;;ao, este assinou urn

consentimento informado (Anexo 2) em duas vias. Permaneceu uma via com ele e a outra

com 0 pesquisador. Foi garantido ao participante 0 sigilo sobre a sua identidade e 0

esclarecimento de qualquer duvida, assim como a possibilidade de desistencia do mesmo,

durante 0 processo do estudo. 0 consentimento informado foi redigido de forma clara e

acessivel, com vocabulario adequado e apresentado as informa<;;oesnecessarias a tomada de

decisao do participante (Goldim,1997, p.191). Foi solicitado tambem, a permissao para gravar

as entrevistas e foi informado que as mesmas seriam desgravadas tao logo fossem transcritas e

que os mesmos dados serao divulgados no meio academico, com possibilidade de publica<;;ao.
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Ap6s a analise mmUClOsa dos dados coletados nas entrevistas, surglram diversas

quest6es que foram divididas em categorias: 1- Relembrando como eram os Programas Saude

Escolar executados na Escola; II- Refletindo sobre os Programas que eram realizados; III- 0

cotidiano escolar e 0 trabalho dos professores com quest6es de saude; IV- Dificuldades dos

Professores para abordar as quest6es de saude; V- Percep<;:6ese sugest6es . Cada categoria foi

analisada separadamente, fazendo-se uma interpreta<;:ao dos dados apresentados, procurando

embasa-Ios na literatura consultada.

Acreditamos que 0 educando deva ser alvo de aten<;:aoconstante de programas de saude,

urna vez que esta em fase de desenvolvimento e crescimento e os programas auxiliam, atraves

de assistencia e orienta<;:ao,a urn desenvolvimento saudavel. Segundo Ceccin(l998) "0 espa<;:o

da escola e especialmente importante para aprendizagens basicas de saude."(p. 48), esta

afirmativa demonstra 0 quanta e pertinente a realiza<;:aode programas de saude para 0 escolar,

quando desejamos que 0 escolar desenvolva 0 espirito critico em rela<;:aoaos cuidados com a

sua saude. Ceccin(l998) diz ainda que" a pr6pria aprendizagem escolar se relaciona com 0

desenvolvimento da saude individual, uma vez que se constitui em espa<;:ode aquisi<;:aode

informa<;:ao sobre si, sobre 0 mundo, sobre a convivencia social e sobre as rela<;:6es

sociais. "(p. 48)

Esta abordagem demonstra 0 quanta e necessario a realiza<;:aode program as de saude,



pois ela mostra que de uma forma ou de outra 0 escolar estani envolvido neste contexto.

Frequentemente porem, nao pode extrair 0 necessario conhecimento para compreender melhor

as diferentes situa<;:oes vivenciadas no seu cotidiano(sexualidade, drogas, doen<;:as,

desenvolvimento do corpo humano, entre outros.). De acordo com 0 Programa de Saude

Escolar, da Secretaria Estadual da Saude(1999)

"a escola e considerada como urn importante espa<;:o para 0

desenvolvimento de programas de educa<;:ao para a saude entre

crian<;:ase adolescentes"( p. 21 ).

Percebemos no entanto, que a realidade e por vezes, muito diferente daquilo que e

esperado ou preconizado como aten<;:aoa saude deste grupo populacional.

o ambiente escolar no que se refere a questoes de saude escolar, parece-nos que tern

sido esquecida, atualmente, pelas autoridades governamentais. Conforme os dados obtidos nas

entrevistas, constatamos que a comunidade escolar esta carente de maiores informa<;:oes e de

uma assistencia direcionada as suas necessidades. Esta realidade que se apresenta parece ser

recente, uma vez que os professores referem que ha alguns anos atras existiam program as

especificos voltados a saude do escolar

nos tinhamos antes 0 CAE (Centro de Atendimento ao

Educando) ... " (S d)

o CAE e urn 6rgao setorial da Secretaria Estadual da Saude, este e formado por uma

equipe multiprofissional, composta por assistente social, bi610go, enfermeiro, cirurgiao

dentista, medico, nutricionista, psic610go, e outros profissionais. 0 programa tinha como

objetivo realizar, prioritariamente, atividades preventivas em nivel de promo<;:aoem saude de

prote<;:aoespecifica de determinadas doen<;:ase agravos a saude(Rio Grande do SuI, 1997)

Os sujeitos relatam de que forma era desenvolvido na escola este programa.

"...a enfermeira dava noc;oes de primeiros socorros aos

professores ... "(S d)

"...eles tinham urn dia certo na semana. Tinham medicos que

revisavam as crianc;as. havia nutricionistas que informava e

encaminhava as crianc;as que estavam desnutridas, existiam tambem

oulros projissionais como dentistas e psicologos. "(S c)



Alem das atividades desenvolvidas pelos professores que estavam inseridos nos

programas do CAE, os professores procuravam preencher algumas lacunas do programa,

convidando profissionais de outras institui<;oes para abordarem temas de saude.

"...um palestrante da cruz vermelha trabalhou 0 assunto drogas e

sexualidade ...tem tambem alguns alunos da medicina da UFRGS que

vieram na escola trabalhar esses assuntos. "(S. c)

As professoras da Escola Estadual referem que este programa nao e mais executado, ou

seja, foi cancelado pelo governo, ja que nao ha nenhum destes profissionais atuando na escola

ha algum tempo.

Constata- se portanto uma carencia deixada pelos programas que eram executados nas

escolas, tanto estadual como municipal, e consequentemente em toda comunidade.

Outrossim, trago como uma referencia de que urn programa pode dar certo, 0 estudo

desenvolvido por Ferriani(1991). Neste, a autora relata sua experiencia com a implanta<;ao de

urn programa de assistencia ao escolar em uma escola de Ribeirao Preto, onde houve uma

solicita<;ao par parte de professores e pais, para que fossem solucionados os diversos

problemas de saude que estavam interferindo no desempenho escolar de seus alunos. A partir

deste momento, foi desenvolvido urn programa na referida escola com a cria<;ao de campo de

estagio para alunos da gradua<;ao da Escola de Enfermagem(junto com os professores das

disciplinas de Enfermagem Pediatrica e Enfermagem de Saude Publica), pois desta maneira

estas quest5es poderiam ser trabalhadas atraves de atividades continuas de preven<;ao,

orienta<;oes e esclarecimentos a toda a comunidade escolar. Outro objetivo deste programa,

foi a possibilidade de intera<;ao academico e a comunidade escolar, assim poderia,

precocemente exercitar sua atua<;ao como enfermeiro, junto ao ambiente escolar. Ap6s este

primeiro passo, procuraram envolver outros 6rgaos competentes(Departamento de Assistencia

ao Escolar da Secretaria Estadual de Educa<;ao e Secretaria Municipal da Saude) afim de que

assumissem a sua parte nesta constru<;ao. Ap6s 16 anos de sua implanta<;ao 0 referido

programa continuava existindo, porem com nova denomina<;ao: PROASE(Programa de

Assistencia Primaria a Saude do Escolar). Neste programa, 0 enfermeiro continua como urn

dos elementos principais para sua execu<;ao(Secretaria da Saude de Ribeirao Preto, 2000).



Ao pararmos para pensar como foram abordados as questoes de saude no espayo

escolar, todos os sujeitos ressaltam sua importancia para a comunidade escolar em termos de

educayao e prevenyao. Referem que foram positivas as experiencias com 0 desenvolvimel}to

de programas planejados de forma sistematica. Tambem foram importantes as atividades

isoladas realizadas pOl'academicos, profissionais e 6rgaos nao govemamentais.

POl'outro lado, verbalizam que muitas vezes eram realizadas atividades junto aos alunos

sem a participayao ou comunicayao previa aos professores. Ressaltam que 0 trabalho se toma

mais produtivo quando hi participayao conjunta entre professores e profissional da saude.

"...naquela hora eles (profissionais ou academico que vai realizar

alguma atividade com os alunos) chegam na secretaria e vao para a

sala de aula, niio se tem muito contato com aquela que vai fazer 0

trabalho, niio tem assim uma troca ... " (8. b)

Alem da falta de integrayao, afirmam que existe atualmente apenas alguns trabalhos

isolados e que a falta de continuidade deveria ser sanada para que melhores resultados fossem

alcanyados. Solicitam que, com urn trabalho continuo, as professoras teriam urn suporte da

equipe de saude para lidarem com situayoes especificas do cotidiano escolar.

"...a higiene do corpo, muitas vezes a gente quer trabalhar isso ai,

quer passar a informac;iio e tu niio tem muitos dados, 0 que e 0 piolho,

donde vem, como e que pega, nos temos um conhecimento mais

superficial, mas aquele conhecimento mais cientijico para se ter

aquela seguranc;a de ate passar para os pais, isso ai nos falta, niio

tem muito acesso, entiio eu acho que seria bom que houvesse uma

fro ca. " (8. b)



Dessa forma, a reivindicayao exposta pelos professores quanta a necessidade da

construyao conjunta dos programas de saude e muito pertinente, pois para que haja urn

trabalho continuo e resolutivo e imprescindivel a interayao profissional- professor, afim de

que este tenha as condiyoes necessarias para dar a continuidade dos assuntos abordados.

" eu acho que teria que haver um planejamento conjunto, para que 0

professor possa reforc;ar esse ensinamento, essa informac;ao que foi

transmitida pelo projissional" (8 c)

De acordo com Olivi e Col.(1990)

"A escola, que em decadas passadas se constituiu num espayo de

aquisiyao de conhecimentos, de formayao da crianya e do jovem, tern

hoje suas funyoes ampliadas, pois, alem de garantir a aquisiyao de

conhecimento, vem tambem garantindo a sobrevivencia, alimentayao,

alguns recursos de lazer e 0 desvio da delinquencia. Esses atores vem

justificando a organizayao de programas de saude na escola, de modo

a embasar estrutural e funcionalmente as questoes sociais propostas

para ela"(p. 74)

A escola e urn local onde 0 aluno esta em pleno desenvolvimento fisico e mental,

expressando suas transformayoes de maneira dinamica, como jogos, disputas acirradas, entre

outros. Na maioria das vezes, as crianyas se expoem aos perigos que estas atitudes podem

acarretar, pois 0 perigo ainda nao e notado como algo real. Urn exemplo disto, e a forma

erronea que os jovens tern encarado a sexualidade, segundo os ultimos dados da Secretaria da

Saude do Estado, 20% de todos os beMs nascidos vivos no Rio Grande do SuI sao filhos de

maes com menos de 20 anos.

Quando e feito referencia ao Programa de Saude Escolar, afirma- se que

" na educayao dos jovens deve- se contemplar a orientayao sexual,

onde a escola pode desempenhar urn papel relevante, na medida em

que a proporcione de forma sistematica, organizada e abrangente,



Esta proposta vem ao encontro das necessidades da comunidade escolar, onde a

gravidez na adolescencia e uma realidade concreta.

'·...eu tive uma aluna que tinha 11 anos, no ana seguinte ela

engravidou, se a mile dessa menina tivesse acesso a informac;ilo,

provavelmente essa menina nilo estaria gravida. " (S b)

.. nos temos casos de adolescentes gravidas aqui, eu acho que e serio,

nilo sei se as familias nilo estilo esclarecendo seus .ftlhos, de repente

ela entregou toda a responsabilidade para a escola. " (S c)

Com relayao aos acidentes como quedas, ferimentos, entre outros, que ocorrem no

cotidiano da escola, os professores procuram atender a ocorrencia e na medida do possivel,

orientar as crianyas quanta aos perigos que elas se expoem em determinadas situayoes. No

entanto acreditam que se tivessem urn maior conhecimento nesta area, poderiam trabalhar

melhor a prevenyao de acidentes e principalmente, saberiam como agir diante do fato

concreto. Segundo Whaley e Wong(1985)" A melhor abordagem a prevenyao e a educayao e

a orientayao antecipada"(p. 11). Assim, se faz necessario a presenya de urn profissional a fim

de que se execute este processo educativo.

"...eu acho que e impor1ante contar com Un? profissional para

qualquer eventualidade, mas ele tambem poderia nos orien1ar,

principalmente no jardim de infancia, onde acontecem acidentes.

Nesses momentos a genre fica sem saber 0 que fazer. " (S b)

Frente a ausencia total ou parcial de programas de saude nas escolas, resta aos

professores duas opyoes: aceitarem passivamente esta realidade, abordando alguns t6picos

mesclados ,aos conteudos das pr6prias disciplinas, ou chamar auxilio de profissionais para

reforyar assuntos abordados em sala de aula e abordar temas novos e relevantes para a

realidade do cotidiano escolar.
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necessidades emergentes do seu cotidiano, mesmo que em muitas ocasioes nao se sinta

plenamente capacitado, pois sac questoes que nao podem passar sem serem trabalhados. 0

professor se empenha ao maximo para sanar as diversas questoes, sejam elas duvidas a

respeito de temas especificos como drogas, ou situayoes concretas vivenciadas no cotidiano

da escola, como acidentes, piolhos, escabiose, entre outros.

"... so as professoras que desenvolvem este trabalho. " (8. e)

" houve uma epoca que haviam muitas criam;as com sarna, e ai nos

chamamos as miJes, demos 0 remedio caseiro e explicamos como

funcionava ...nos trabalhamos a higiene e essas coisas dentro dos

nossos conteudos, nada muito profundo em rel[l(;iio a essa

abordagem ... "(8. b)

As professoras referem que ao fazerem estas abordagens, procuram realiza- la de

maneira interessante, embora saibam que na maioria das vezes falta urn conhecimento mais

profundo nas questoes da saude. A professora procura suprir esta lacuna com seu

conhecimento especifico da area da qual leciona, utilizando seu saber e a sua experiencia

como fenamentas para a dificil construyao do conhecimento do aluno.

Segundo Zimerman e Osorio et al (1997)" Atividades de grupos de alunos sac

fundamentais para uma vida escolar eficiente."(p. 364). Dessa forma, 0 aprendizado sera mais

dimlmico, participativo

"...os temas drogas, sexualidade e prevenc;iJo de acidentes, a gentefaz

uma dramatizac;iJo, um teatrinho. Quando se esta trabalhando estes

temas, cada grupo de alunos constroi uma pec;a e a apresenta para os

outros colegas, alguns chegaram a construir uma televisiio, onde

jizeram um desenho abordando os temas em questiJo. Desta forma a

aula fica mais gostosa para eles e para nos, e isto nunca mais

esquecem. " (8. e)

Como nao existe um programa que cuide da saude do escolar, as professoras ficam com

a responsabilidade de dar conta do tema quando emergem do cotidiano das crianyas e

adolescentes, acrescidos aos temas de desenvolvimento do corpo humano e doenyas,



abordados na disciplina .. Vale lembrar que, a malOna das professoras transfere esta

responsabilidade para outras professoras ditas malS preparadas, Alves e Cortinovi(1998)

fazendo uma amilise a respeito deste assunto, dizem

" os programas de saude sao realizados por alguns professores pre-

detenninados, geralmente aqueles que se sup5e com mais afinidade a
area. A saude entra dentro do compartimento ciencias, 0 que exime os

outros e a propria escola da responsabilidade de discutir problemas

importantes, como sexualidade, drogas, AIDS."(p. 54)

Cabe ressaltar que por vezes a abordagem das professoras frente quest5es de saude

podera ser diferente, caso tivessem orientac;ao de urn profissional da area da saude. A fala

colocada abaixo nos faz pensar 0 quanta nos da saude poderiamos contribuir a saude do

escolar, instrumentalizando os professores, orientando os alunos ou realizando 0 cuidado

direto.

"...eu me lembro que uma professora chegou a laval' a cabec;a de

algumas crianc;as no patio da escola, ali era examinado, explicava

para eles os cuidados ..., para mim isso era muito precario ... "(S b)

Parece nos que nesta situac;ao 0 professor agiu de maneira precipitada, expondo 0 aluno,

ao lavar sua cabec;a no patio do colegio, para tirar os piolhos.

Sendo assim, podemos acreditar que mesmo com muitas dificuldades ou sem 0 preparo

necessario, os professores abordam alguns temas demonstrando 0 interesse em cuidar da

saude de seus alunos.

Devido a inexistencia de programas de sallde para 0 escolar, coube ao professor 0

desenvolvimento de atividades que abordassem os temas de saude, ou ate mesmo dentro de

sua area de atuac;ao, onde pudesse realizar urn trabalho de prevenc;ao. Tudo isto em

decorrencia de uma polftica educacional que nao tern valorizado a saude do escolar, como

deveria. No entanto, mesmo sendo ele 0 unico profissional a transmitir algum conhecimento



aos alunos a respeito dos diversos temas relacionados a saude( drogas, sexualidade, corpo

humano, entre outros), na maioria das vezes ele sente nao ter condic;oes para executar tal

tarefa. .Duvidas e questionamentos surgem frequentemente no cotidiano escolar. Podemos

observar nas entrevistas realizadas que muitos sao os obstaculos que as professoras nao

conseguem superar.

As dificuldades verbalizadas pelas professoras estao relacionadas a falta de tempo para

desenvolver os diversos conteudos especificos (inerentes a area na qual leciona),

conhecimento superficial sobre 0 tema saude, falta de controle sobre a turma para que

consigam desenvolver conteudos relacionados com drogas e sexualidade. Costa(l983) diz

que, ao realizar uma entrevista com professoras e coordenadores da localidade de Ribeirao

Preto, eles referem que enfrentam muitas dificuldades no seu cotidiano escolar, semelhantes

as do presente estudo, ou seja, "impossibilidade de realizac;ao eficiente das tarefas que the sao

atribuidas, acentuando sua falta de preparo para tais tarefas"( p.159-160)

Embora as professoras verbalizem que abordam nos conteudos de ciencias a questao

saude, os mesmos reforc;am a dificuldade de abordar esta questao com os alunos, devido ao

pouco tempo que dispoe para trabalhar os conteudos pr6prios da disciplina na qual lecionam.

"...um dos motivos, e que 0 tempo da gente e muito pequeno. A gente

tem que passar 0 conteudo. Tu ta sempre correndo contra 0 tempo.

Entao nao daria para a gente se aprofundar(tema), falar mais

disso. "(S . b)

''Ate eu tinha como proposta trabalhar com alunos de 5fl a Sfl sobre

drogas, e a parte de relacionamento sexual que eles nao saberiam

aceitar(que as proprias professoras abordassem os temas), essa

turma e danada. Nos queriamos uma coisa assim de impacto ..., que

fizessem com que eles ficassem quietos, ouvindo. " (S d)

Diante destas falas podemos perceber que os professores, mesmo acreditando ser

necessario trabalhar assuntos relacionados a saude nao 0 fazem profundamente, pois as

dificuldades encontradas sao muitas, sejam elas pOl' falta de preparo ou de conhecimento

frente as situac;oes vivenciadas pelos alunos no cotidiano da sala de aula, ou por falta de

tempo para se aprofundar os temas relacionados a saude.

Outrossim, para que seja mais eficaz esta construc;ao, e necessario uma malOr



organizac;ao, atraves de programas de saude que contemplem todas as demandas, envolvendo

professores, alunos e suas respectivas familias, e nao ac;oes isoladas por um ou outro

professor.

Aparentemente compartilhamos, professores e profissionais da saude, da concepc;ao de

que a saude escolar e urn campo muito grande que esta desativado em termos de programas

que possam auxiliar os alunos nas questoes de saude. Assim, esta categoria discorre sobre as

percepc;oes e sugestoes dos sujeitos sobre estas questoes.

Quase todos os sujeitos referem que acreditam que a presenc;a de urn profissional da

saude nas escolas, participando na elaborac;ao e execuc;ao de Programas de Saude ao Escolar e

de extrema import'incia e colaboraria para a qualidade de saude desta parcela da populac;ao .

Acreditam por exemplo, que com orientac;ao dos alunos podera diminuir a incidencia das DST

e outras doenc;as

" ...a pro va t6 que continuam existindo essas doenr;as(dst e aids), alem

da gravidez precoce que tem aumentado nos ultimos tempos eu acho

que com um projissional da area da saude, nos poderiamos ganhar

muito com isto"(S. c)

Ao trabalhar com os alunos assuntos como sexualidade, drogas, entre outros, alguns

professores salientaram que seria mais facil se estes temas fossem abordados por urn

profissional da area. Aparentemente os sujeitos desejam dividir as responsabilidades com os

profissionais da area da saude, procurando sanar suas duvidas atraves de uma troca constante.

"...e importante que pessoas da area da saude venham e falem, eu

ontem estava trabalhando e uma menina trouxe um desenho de um

oWlrio, tive que explicar, mas se existisse um enfermeiro na escola ele

poderia fazer um apanhado maior ...sabe, nos temos professores que

nao se sentem tranquilos parafalar sobre esses assuntos ... " (S. e)

"...0 enfermeiro poderia me ajudar dentro da area da saude, ele pode

por exemplo, a gripe, como combater, quais os cuidados que se deve



tel' com a gripe ...a higiene, 0 banho, uma coisa importante, 0 piolho,

como combater, os cuidados que se deve ter... " (S. e)

De acordo com Santos et al(l997)

" 0 parecer n° 837/68 cna a licenciatura em enfermagem ...o

licenciado em enfermagem obteni registro definitivo para 0 ensino, na

escola de segundo grau, das disciplinas e praticas educativas

relacionadas com essa especialidade ..."(p. 176).

o exposto acima, embasa a proposta de que 0 Enfermeiro possa fazer parte do corpo

docente escolar, como educador em saude na construyao conjunta de programas de saude .

Algumas situayoes no cotidiano escolar sao lembradas pelos sujeitos, para reforyarem as

possibilidades na area escolar para a participayao de profissionais da saude.

"..e ate nos ensinando os primeiros-socorros, 0 que se faz quando

alguem se machuca .."(S. c)

.....por exemplo, surge na escola na serie tal um assunto relacionado

a sexualidade, entao esse profissional(o enfermeiro) falaria com os

alunos que expuseram a duvida ...se em outra turma surgisse 0 tema

auto-medica9aO , 0 profissional da saude poderia entrar em sala de

aula e trabalhar esse assunto .."(S. b)

Ao questionar 0 assunto familia, percebo que os professores acreditam na importancia

de envolver a familia para que urn trabalho iniciado na escola continue em casa. Os pais

deveriam receber urn suporte da escola para tel' condiyoes de realizar esta tarefa, pOl'em, hoje

a escola nao tern condiyoes de pOl' esta proposta na pnitica, pois a falta de disponibilidade e,

em alguns momentos. 0 despreparo para trabalhar as diversas questoes referentes a saude

(drogas, sexualidade, relacionamento pais/ filhos) fazem com que os professores focalize

somente 0 aluno nesta construyao do conhecimento. No entanto, de acordo com 0 exposto pOl'

Zimerman e Osorio et al(l997) a familia possui uma visao fantasiosa em relayao a expectativa

que tern da escola "0 desejo de que a Instituiyao escolar eduque 0 filho naquilo que a familia

nao se julga capaz, como, pOl' exemplo, em relayao aos limites e sexualidade"(p. 363). Desta

forma, se faz muito necessario 0 envolvimento da familia neste processo de construyao da



saude do escolar.

De forma semelhante, elas acreditam que a proposta teria maior aderencia dos pais, se

fossem realizadas por profissionais da saude e nao pelas professoras.

".. em algumas escalas municipais acantece esse intercdmbia cam as

pais. 0 prafissianal da saude paderia fazer esse meia de campa,

assim eu acha que seria muita pasitiva, teria resultadas ... Nos

achamas que, se nos canvac6ssemas as pais, eles naa viriam, mas se

hauvesse mais atrativas (cama a presenc;a de um prafissianal da

saude) eles iriam vir. Eles devem tel' muitas duvidas e naa sabem

ande pracurar as respastas, ate para canversar cam seu filha em

casa, muitas pais naa sabem a que fazer diante de um filha que ingere

bebida alcoalica, par exempla. " (S. b)

"...a enfermeira pade fazer palestras para asfamilias, par que haje as

crianc;as saa mais abertas para auvir e ir atrils da canhecimenta,

enquanta que as pais tern muita dificuldade para calacar para seu

filha esses temas (sexualidade, dragas, entre autras). Muitas vezes ele

acha que seu filha naa faz (fumar, beber, relac;aa sexual) e na maiOT'ia

das vezes ele est6 fazenda h6 muita tempa atas naa desejaveis, entaa

eu acha que a familia tem que ser bem i'?farmada quanta a issa. " (S.

e)

As professoras percebem tambem que seria mais produtivo se houvesse possibilidade de

ter a presenya de urn profissional da saude de forma constante no ambiente escolar para a

construyao conjunta e continua de programas, a fim de suprir as dificuldades e demandas que

viessem surgir no cotidiano escolar. Alem disto, esta constancia permitiria que se criasse uma

maior intimidade entre 0 enfermeiro e os alunos. fazendo corn que estes percebessam nao s6

como urn profissional, mas tambem como urn amigo, pois desta forma 0 aluno nao teria

nenhum receio de procuni-lo para tirar qualquer duvida ou para pedir ajuda.

"...a crianc;a au a adalescente tern que sentiI' a prafissianal cama um

amiga, alguem mais intima e essa intimidade vai se dar cam a

pequencia que a prafissianal estiver na escala. Assim a aluna vai



fazer perguntas sem constrangimento, vai chegar mais perto do

profissional e buscar 0 esclarecimento que precisa nesta area. Para

que isso aconter;a, e preciso que seja frequente a presenr;a do

profissional na escola. " (S. e)

o espayo existente nas escolas para serern trabalhadas as quest5es de saude. e rnuito

grande. Acreditarnos que e necessario urn trabalho conjunto entre profissionais das areas de

sallde e educayao, afim de poderrnos elaborar e irnplantar prograrnas efetivos onde nao

existam.



Tendo em vista os objetivos que me levaram a realizar este trabalho, os quais foram:

conhecer a percepyao dos professores quanta 0 desenvolvimento dos programas de saude e,

verificar junto aos professores qual a participayao do Enfermeiro na construyao e execuyao de

programas de saude escolar, procurei achar as respostas para estes questionamentos, atraves

do desenvolvimento do presente estudo.

Ap6s uma analise dos dados, constato que os professores percebem 0 quanta e

impOliante a existencia de programas de saude dentro das escolas, mesmo que atualmente, as

autoridades governamentais, pare cern nao ter esta mesma percepyao que tinham ha algum

tempo atras, quando ainda existia 0 CAE. Acreditam que, com urna atuayao conjunta,

professor/pro fissional da saude, poderia ser melhorado consideravelmente a qualidade de

vida de alunos num esforyo conjunto com pais e professores, pois desta forma, como eles

mesmos colocaram, a presenya deste pro fissional constantemente na escola, iria dar urn

suporte ao professor, principalmente nas questoes referentes a saude.

Atraves de suas falas, percebi que os professores nao tern a nOyao clara das atividades

que 0 enfermeiro pode desenvolver como educador em saude, alem de poder ser 0 elemento

de ligayao entre a comunidade escolar e os outros serviyos que a comunidade pode dispor, no

entanto, deixam bem claro a necessidade de se ter urn profissional da saude presente na

escola. Outro dado enfatizado pelos professores, foi ha necessidade de se envolver a familia,

afim de que esta de a continuidade, em casa, as orientayoes recebidas na escola. Neste ponto,

as professoras tambem referem que, a participayao de urn profissional da saude seria muito

importante, pois acreditam que os pais valorizariam mais se nesta construyao do



conhecimento, houvesse a participayao deste pro fissional.

Sendo assim, acredito realmente que, para amenizarmos os atuais problemas de

saude(gravidez precoce, drogas, dst, etc.) que estao interferindo na qualidade de vida de

muitas crianyas e adolescentes, devemos lanyar este olhar preventive para dentro das salas de

aula, afim de que este possa modificar a triste realidade que temos vivenciado.

Diante dos resultados obtidos com este presente estudo, realizado junto as duas escolas

de Porto Alegre, e acrescido da experiencia obtida ao ter tido contato com 0 estudo que

descreveu 0 processo de implantayao do programa de saude escolar na localidade de Ribeirao

Preto, acredito que tambem podemos modificar a situayao dos Programas de Saude Escolar

nas referidas escolas. Como estrategia de ayao, creio que 0 ideal seria a criayao de campos de

estagios nestas escolas, pois a constante presenya de academicos e professores, iria contribuir

significadamente na construyao de program as de saude, possibilitando 0 desenvolvimento de

pesquisas que venham ao encontro das necessidades apresentadas pela comunidade escolar.
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ANEXOA

TOPICOS A SEREM ABORDADOS DURANTE A ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA

• Desenvolvimento do Programa de Saude na escola;

• Participayao dos professores no Program a de Saude Escolar,

• Participayao dos professores na execuyao do Programa a nivel de escola;

• Participa<;ao do enfermeiro no Program a de Saude Escolar;

• Participa<;ao do enfermeiro na execu<;ao do Programa a nivel de escola.



Venho por meio deste termo informar- Ihe que 0 presente estudo tern por finalidade

conhecer a percepc;ao dos professores quanta ao Programa de Saude Escolar desenvolvido

nesta Escola, bem como a participac;ao do Enfermeiro nestes programas. Osdados obtidos

atraves da pesquisa serao utilizados no meio academico. Solicito autorizac;ao para gravar a

entrevista, asseguro que a mesma sera desgravada ap6s a transcric;ao dos dados. 0 participante

do estudo podeni retirar seu consentimento a qualquer momenta e deixar de participar do

estudo. E garantido 0 anonimato ao participante do estudo.

Sou academico de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do SuI e este

estudo sera meu trabalho de conclusao do curso. Tendo como orientadora a Prf Dra. Nair

Regina Ritter Ribeiro. Coloco- me a sua disposic;ao para todos os esclarecimentos que julgar

necessario.

pelo presente consentimento

informcdo, afirmo que fui esclarecido(a), de forma clara e detalhada, livre de qualquer

constrangimento sobre 0 estudo acima, e concordo em participar do mesmo.


