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Apresentação 
 

Prezados gestores municipais de saúde e educação, 

 

O ‘Passo a Passo Semana Saúde na Escola 2013’ é um material orientador para os gestores do Programa Saúde na 

Escola que desejem realizar adesão à Semana Saúde na Escola. O instrutivo apresenta, de forma didática, a 

proposta do Programa, suas ações e os passos necessários para o processo de adesão. 

 

A Semana Saúde na Escola inaugura a execução das ações do Programa Saúde na Escola (PSE), possibilita maior 

visibilidade e reconhecimento das ações planejadas e executadas, além do fortalecimento da integração e 

articulação entre os setores da saúde e da educação no nível local. Em 2012, primeiro ano de mobilização, houve 

adesão de 1.948 municípios brasileiros, dentre os 2.495 aderidos ao PSE.  

 

As orientações aqui reunidas pretendem servir de apoio à adesão do seu Município e auxiliar na organização das 

atividades durante a Semana Saúde na Escola. 

 

Tenham uma ótima Semana Saúde na Escola!  
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O que é a Semana Saúde na Escola?  

 
A Semana Anual de Mobilização Saúde na Escola, com o tema prevenção da obesidade, teve início em 2012 com a 

intenção de ser uma atividade inaugural das ações do PSE. Trata-se de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e 

da Educação e acontece em torno de temas de mobilização nacional com o intuito de sensibilizar a comunidade 

para a importância das boas condições de saúde no desenvolvimento pleno do educando.  

 

A Semana Saúde na Escola tem por objetivo principal iniciar mobilização sobre temas prioritários de saúde a 

serem trabalhados ao longo do ano letivo nas escolas. Seus objetivos específicos visam: 

 

a. Fortalecer ações de política de governo prioritárias, no âmbito da saúde e da educação; 

b. Socializar as ações e compromissos do PSE nos territórios; 

c. Fortalecer o Sistema de Monitoramento e Avaliação do PSE enquanto sistema de informação, gestão 

monitoramento e avaliação do Programa e da saúde dos educandos; 

d. Incentivar a integração e a articulação das redes de educação e atenção básica; 

e. Fortalecer a comunicação entre escolas e equipes de Atenção Básica; 

f. Socializar as ações desenvolvidas pelas escolas; 

g. Fomentar o envolvimento da comunidade escolar e de parcerias locais; 

h. Mobilizar as redes de atenção à saúde para as ações do PSE. 

 

Considerando o contexto de enfrentamento do crescimento epidêmico da obesidade na infância e na 

adolescência e a repercussão da temática da obesidade no ano de 2012, o tema será retomado em 2013 

acompanhado da temática da saúde ocular. Para séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio será 

abordado o tema da prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. 

 

Quem pode participar?  
 

A partir de 2013, com a universalização do Programa Saúde na Escola (PSE), todos os Municípios do País estão 

aptos a participar de suas atividades, incluindo a Semana Saúde na Escola, sem necessidade de cumprimento de 

nenhum critério específico. Podem participar todas as equipes de Atenção Básica e as ações foram expandidas 

para as creches e pré-escolas. 
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As ações da Semana Saúde na Escola 2013 
 

As ações previstas para o Programa Saúde na Escola, seja durante o ano letivo, seja durante a Semana Nacional 

de Mobilização, integram o conjunto de ações mínimas a serem realizadas pelos Municípios, e devem ser vistas 

como um elenco inicial, o que não esgota as possibilidades de ampliação tanto da intersetorialidade quanto do 

princípio da integralidade da atenção à saúde e à formação de crianças, adolescentes e jovens. 
 

Com o intuito de facilitar a dinâmica de trabalho das equipes de saúde e educação, as ações foram divididas em 

três componentes: I) Avaliação das Condições de Saúde; II) Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e 

Agravos; III) Formação. Para a Semana Saúde na Escola, 

serão indicadas ações dos dois primeiros componentes, 

explicados a seguir: 
 

· Componente I – Avaliação das Condições de Saúde 

 

Várias ações do Componente I têm como objetivo obter 

informações sobre o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças, adolescentes e jovens, levando em conta também 

os aspectos relativos à sua saúde mental. Sugerimos que 

sejam realizadas na escola, devendo ser encaminhados à 

unidade básica os educandos com necessidades de 

maiores cuidados. Esse momento deve ser oportunamente 

planejado e agendado de forma articulada com a direção 

da escola, pois representa importante aproximação e 

encontro entre a equipe de saúde e a comunidade escolar, 

desencadeando acompanhamento e cuidado integral de 

forma conjunta. 
 

· Componente II – Promoção da Saúde e Prevenção de 

Doenças e Agravos 
 

As ações de promoção da saúde visam a garantir 

oportunidade a todos os educandos de fazerem escolhas 

mais favoráveis à saúde e de serem, portanto, 

protagonistas do processo de produção da própria saúde, 

buscando melhoria de sua qualidade de vida. As 

estratégias de promoção da saúde serão abordadas a 

partir dos temas destacados como prioritários para a 

implementação da promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos no território. 

O QUÊ FAZER DURANTE A SEMANA 

SAÚDE NA ESCOLA?! 

 

Para auxiliar na organização das 

atividades para a Semana Saúde na Escola, o 

Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTI-F) 

elaborou um Guia de Atividades, com sugestões 

para todos os temas a serem abordados, não 

apenas durante a Semana Saúde na Escola, mas 

também ao longo do ano letivo. Essas atividades 

visam estimular e enriquecer o trabalho dos 

profissionais de saúde e educação, tendo como 

princípios a promoção e prevenção de agravos à 

saúde. Além de trazer ações voltadas à 

obesidade e saúde ocular, contempla ainda 

atividades voltadas às ações de alimentação 

saudável; cultura da paz e prevenção da 

violência; prevenção ao uso de álcool, tabaco, 

crack e outras drogas e educação sexual. 

O material estará disponível para 

download nos endereços eletrônicos:  

1. http://portal.saude.gov.br/pse 

2. dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php 

3. http://portal.mec.gov.br/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=1457

8%3Aprograma-saude-nas-

escolas&catid=194%3Asecad-

educacaocontinuada&Itemid=817 

http://portal.saude.gov.br/pse
file:///D:/Users/caroline.zamboni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A9VB5FVF/dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14578%3Aprograma-saude-nas-escolas&catid=194%3Asecad-educacaocontinuada&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14578%3Aprograma-saude-nas-escolas&catid=194%3Asecad-educacaocontinuada&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14578%3Aprograma-saude-nas-escolas&catid=194%3Asecad-educacaocontinuada&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14578%3Aprograma-saude-nas-escolas&catid=194%3Asecad-educacaocontinuada&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14578%3Aprograma-saude-nas-escolas&catid=194%3Asecad-educacaocontinuada&Itemid=817
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Ações essenciais ou optativas? 

 

Para o ano de 2013, a Semana Saúde na Escola manterá a oferta das ações em dois grupos: essenciais e optativas.  

 

As ações essenciais estão ligadas diretamente aos temas centrais da mobilização (prevenção da obesidade e 

saúde ocular, além de prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas) e devem necessariamente ser 

realizadas durante a Semana. A informação dessas ações no sistema de monitoramento do PSE será considerada 

para o alcance de metas pactuadas no Termo de Compromisso. 

 

As ações optativas contemplam, além dos temas centrais, temas transversais propostos para as ações. Não há 

obrigatoriedade em realizá-las, mas é importante ressaltar que são atividades que buscam atender de forma 

integral a saúde dos educandos. 



 

PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL, TABACO 

E OUTRAS DROGAS

Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): 

prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas. 

CRECHES

PRÉ-ESCOLAS

ENSINO FUNDAMENTAL X

ENSINO MÉDIO X

Ações de segurança alimentar e 

promoção da alimentação 

saudável 

Promoção da cultura de 

paz 

Promoção das práticas 

corporais e atividade física e 

lazer nas escolas 

Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): 

educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das DST/aids 

X

X X

X X X X

X X X X

AÇÕES ESSENCIAIS

X

Avaliação oftalmológica (teste de Snellen) 

X

X

X

X

SAÚDE OCULAR

Verificação com pais ou responsáveis sobre 

realização do 'teste do olhinho' (ou teste do 

reflexo vermelho)

X

Avaliação Antropométrica

PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTO-JUVENIL

X

X

CRECHES

PRÉ-ESCOLAS

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

AÇÕES OPTATIVAS
Criação de grupos intersetoriais de discussão 

de ações de saúde mental no contexto 

escolar, em articulação com o GTI municipal 

X

X
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Orientações gerais para a ADESÃO à Semana Saúde na 

Escola  
 

Para participar da Semana Saúde na Escola 2013 o gestor municipal deverá indicar no sistema de adesão (Portal 

do Gestor) o quantitativo de escolas e equipes de Atenção Básica que participarão da Semana Saúde na Escola e 

se comprometer a realizar ações de avaliação antropométrica e saúde ocular, além de ações de prevenção ao uso 

de álcool, tabaco, crack e outras drogas para ensino fundamental e médio.  

 

O período para adesão à Semana Saúde na Escola é de 20 de fevereiro a 10 de março de 2013. 

 

Portal do Gestor  

 

O Portal do Gestor é o Sistema de Gestão da Atenção Básica, e permite acompanhar o processo de implantação e 

implementação de programas, monitorar, a partir da adesão, o desenvolvimento de todas as etapas, até a 

concretização de processos avaliativos que apontem os resultados alcançados. Apesar de ser uma plataforma 

inserida num sistema da Saúde, o planejamento deve ser realizado conjuntamente, entre as áreas da saúde e da 

educação. 

 

O Portal do Gestor pode ser acessado pelo seguinte endereço eletrônico:  

 

http://dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab 

 

ACESSO AO PORTAL DO GESTOR: cadastro de usuários, senhas e perfis. 

 

Os gestores municipais de saúde possuem sob sua administração o CNPJ e senha do Fundo Municipal de Saúde 

(FMS). Através dessa informação, é possível acessar o Portal do Gestor e gerenciar os usuários que terão acesso 

a esse sistema. 

 

Para cadastrar usuário(s) responsável(is) pela alimentação de informações no Portal do 

Gestor, é necessário que o município tenha Fundo Municipal de Saúde com CNPJ e senha  

cadastrados e válidos nos Sistemas de Informação  do Fundo Nacional de Saúde. 

 

Caso não possua a senha do Fundo Municipal de Saúde/Distrito Federal (MATRIZ), informe o 

CNPJ em esqueci minha senha. A senha será enviada para o e-mail cadastrado no sistema do 

FNS. Se o e-mail do Fundo Municipal de Saúde/Distrito Federal (MATRIZ) não estiver 
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cadastrado ou estiver desatualizado, entre em contato com a Divisão de Convênios e Gestão 

(DICON) do seu Estado (veja mais informações no quadro abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil do FMS/Distrito Federal terá apenas a função de gerenciar o cadastro de usuários/perfis do Município, 

como já funciona para diversos outros Programas da Atenção Básica, como por exemplo, o PMAQ-AB. 

 

  

Papel da DICON 

 

A execução descentralizada das ações e serviços de saúde é uma das diretrizes que norteiam o Sistema Único 

de Saúde (SUS). Como gestor dos recursos do SUS na esfera federal, o FNS segue essa diretriz para realizar 

ações, favorecido pela proximidade do seu cliente. 

 

Para tanto, conta com as Divisões de Convênios e Gestão - DICON, localizadas nos Estados, técnica e 

administrativamente subordinadas ao FNS e integradas por Sistemas informatizados, que possibilitam 

operacionalizar, acompanhar e controlar, à distância algumas atividades.  

 

A DICON APENAS LIBERA A SENHA PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, 

OU SEJA, NÃO GERENCIA OS USUÁRIOS PARA REALIZAREM A ADESÃO. ISSO DEVE SER FEITO PELO GESTOR 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Confira no site do Fundo Nacional de Saúde o contato da Divisão de Convênios e Gestão do seu Estado.  

http://aplicacao.saude.gov.br/portalfns/visao/mapaBrasil.jsf?faces-redirect=true 

http://www.fns.saude.gov.br/unidadesestaduais.asp
http://aplicacao.saude.gov.br/portalfns/visao/mapaBrasil.jsf?faces-redirect=true
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Passo a passo da administração de perfis 

 

1º passo: Acesse o Portal do Gestor através do endereço: http://dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab 

 

2º passo: Faça o login com o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde e a senha correspondente (senha sob 

administração do gestor municipal de saúde). 

 

 

 

 

3º passo: Clique em GERENCIAR USUÁRIOS e na seqüência em INSERIR NOVO RESPONSÁVEL 

 

 

Ao selecionar esta opção será apresentado um formulário para inserção dos dados dos gestores locais do PSE da 

saúde e da educação (GTI-M) responsáveis pela adesão à Semana Saúde na Escola e ao finalizar o preenchimento, 

a senha será enviada automaticamente para os e-mails cadastrados. Deve-se atribuir o perfil GESTOR MUNICIPAL 

e o módulo PMAQ-PSE. O(s) usuário(s) cadastrado(s) já pode(m) acessar o sistema, utilizando CPF e senha 

enviada por e-mail. 

 

http://dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab
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IMPORTANTE: No caso de entrada no sistema dos gestores estaduais de saúde e do GTI-E, o caminho é o mesmo, 

porém, deve ser utilizado o CNPJ do Fundo Estadual de Saúde e a senha correspondente. O perfil a ser vinculado 

é de Gestor Estadual, que permite que esse acompanhe a adesão dos Municípios por meio de relatórios. 

 

Exclusão de usuários: 

- Entrar no sistema com CNPJ e senha do Fundo Municipal de Saúde 

- Clicar em GERENCIAR USUÁRIOS no menu à esquerda 

- Procurar o nome do usuário que deseja remover e clicar em excluir 

  

O perfil do Gestor Municipal permite a adesão, comprovando o seu compromisso com a realização da 

Semana Saúde na Escola. Recomenda-se que sejam cadastrados representantes do GTI-M da saúde e 

da educação. 
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Passo a passo do sistema de adesão  
 

1º passo: Informe o usuário (CPF) e a senha para acessar o Portal do Gestor.  Para ter acesso às telas de adesão é 

necessário que esteja cadastrado como GESTOR MUNICIPAL no módulo PMAQ-PSE.  

 

Atenção! A senha deverá ser digitada da mesma forma que foi registrada (considerando letras maiúsculas e 

minúsculas, e caracteres especiais).  

 

Caso tenha esquecido a senha informe seu CPF em esqueci minha senha para recebê-la no(s) e-mail(s) 

cadastrado(s). Se o(s) e-mail(s) estiver(em) desatualizado(s) solicite ao responsável pelo FMS de seu 

Município/Distrito Federal ou FES que altere seu cadastro. 

 

 

 

IMPORTANTE: O item ‘Semana Saúde na Escola’ só aparece no menu após o login. 
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2º passo: Após o login no sistema, o usuário terá acesso à tela abaixo e deve clicar na seta indicada. 

 

3º passo: No ambiente restrito, na barra de ferramentas localizada no lado esquerdo da tela, o gestor local terá 

acesso ao item ‘Semana Saúde na Escola 2013’. 

 

 

No menu à esquerda, clicando no item ‘Semana Saúde na Escola 2013’, abrirão dois subitens: O que é a Semana 

Saúde na Escola e Adesão à Semana Saúde na Escola. 
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4º passo: Clicando em ‘O que é a Semana Saúde na Escola’, abrirá uma página com explicações breves e o botão 

‘ADERIR À SEMANA’. 
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5º passo: Ao clicar no botão ‘ADERIR À SEMANA’ aparecerá a lista de ações a serem realizadas. Ciente de quais 

são, deve-se clicar no botão ‘AVANÇAR’. 
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6º passo: Nessa tela, aparecerão o quantitativo de equipes de atenção básica implantadas no município e a 

quantidade de estabelecimentos de ensino de acordo com o Censo Escolar de 2011. O gestor deve então, indicar 

o número de equipes e de escolas em que serão realizadas ações da Semana Saúde na Escola. Após digitar os 

números, deve clicar em ‘SALVAR’.  

IMPORTANTE! Caso não seja informado um número válido, não será possível salvar a adesão e avançar. 

 

 

6º passo: Será gerado um termo de adesão com uma síntese das informações registradas, inclusive com número 

de escolas e equipes de saúde que realizarão as ações. Para concluir a adesão, o gestor deve ler o Termo gerado 

e, estando as informações corretas, marcar a caixa ‘De acordo’ e clicar em confirmar. 
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7º passo: Adesão realizada! Até o último dia previsto para as adesões será possível acessar ao sistema e modificar 

as informações, clicando no botão ‘ALTERAR’. Serão considerados válidos os registros que estiverem vigentes no 

último dia. Caso deseje imprimir, basta clicar no ícone da impressora, do lado direito da tela. Não é necessário o 

envio do Termo aos Ministérios. 
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Fichas para registro das ações 
 

O Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS) desenvolveu um novo sistema de informação 

para a Atenção Básica, o e-SUS AB. O novo sistema permitirá que a coleta de dados seja parte da atividade 

cotidiana dos profissionais da AB. 

 

O e-SUS AB poderá ser utilizado tanto por profissionais das equipes de AB, como também das equipes dos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), de Consultórios na Rua (CnR), de Atenção Domiciliar (AD), 

oferecendo ainda dados para acompanhamento de programas como Saúde na Escola (PSE) e Academia da 

Saúde. 

 

Nesta modalidade, os dados são coletados em fichas de papel e substituirão os sistemas atuais (ex.: SIAB, 

HIPERDIA, SISPré-Natal). Desse modo, também contribui para desburocratizar e dar maior agilidade ao 

atendimento na AB, pois o profissional precisará preencher menos fichas. As informações necessárias para a 

Semana Saúde na Escola estão contempladas nesses documentos. 

 

Orientamos o uso das fichas do e-SUS AB para registro das ações da Semana Saúde na Escola. 

 

Nas próximas páginas apresentamos as duas fichas que podem ser utilizadas para registro dessas ações: Mapa de 

Atividade Coletiva que contempla ações dos Componentes I e II, e Ficha de Atendimento Individual, para 

educandos identificados com alterações. 

 

Considerando que alguns municípios já possuem organização própria para controle e acompanhamento das 

informações do PSE, essas fichas são apenas sugestões a serem consideradas, cabendo às equipes a opção pelo 

método mais adequado de registro. 
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MAPA DE ATIVIDADE COLETIVA – FRENTE 

Para cada atividade coletiva, é necessário o preenchimento de um Mapa de Atividade Coletiva. 

 No cabeçalho da ficha são preenchidos os campos que caracterizam o local de realização da atividade 

coletiva, a perspectiva de participantes e os profissionais envolvidos (número do cartão SUS), tanto 

individualmente quando a equipe de saúde da qual fazem parte (CNES). 

Nessa ficha é possível identificar as escolas do PSE através do INEP, código de identificação único para os 

estabelecimentos de ensino do País, por isso é imprescindível que esse campo seja preenchido. No campo Local 

de Atividades é possível registrar série/ano e turma. 

No quadro azul identifica-se o tipo de atividade realizada (opção única) e os temas tratados (múltipla 

escolha). 
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Na parte inferior da ficha, são identificados o público alvo (múltipla escolha) e as práticas e temas para 

saúde (múltipla escolha), que envolvem as ações propostas referentes aos Componentes I e II, incluindo ainda o 

item Semana Saúde na Escola em separado. 

Deve-se indicar o número de participantes e, quando pertinente, o número de alterações identificadas na 

atividade realizada. 
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MAPA DE ATIVIDADE COLETIVA – VERSO 

No verso da ficha é possível identificar os participantes da atividade através do número do cartão SUS e 

data de nascimento e, para cada um deles, se foi identificada alteração ou não.  Orienta-se que os dados 

antropométricos (peso e altura) sejam registrados para todos os educandos que participaram da ação.  

Tendo sido identificada alteração, é fundamental que o educando seja encaminhado para 

acompanhamento, por isso sugere-se que seja preenchida a Ficha de Atendimento Individual. 
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FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – FRENTE 

Tendo sido identificada alteração, é fundamental que o educando seja encaminhado para 

acompanhamento, por isso sugere-se que seja preenchida a Ficha de Atendimento Individual. Em cada uma 

dessas fichas é possível a inclusão de até 10 usuários diferentes, identificando-os pelo número do cartão SUS e 

data de nascimento. 

No campo ‘Local de Atendimento’, o preenchimento deve ser de acordo com a legenda que se encontra 

logo abaixo do cabeçalho, sendo a opção número 05 referente à Escola/Creche. 
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É importante que seja preenchida com o maior número de informações possível. Na parte inferior da 

ficha, destacamos com fundamental a informação de peso e altura (acompanhamento nutricional), podendo-se 

identificar os casos de obesidade e desnutrição no campo Problema/Condição Identificada. 
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FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – VERSO 

No verso da ficha é possível identificar alterações através do CIAP (Classificação Internacional da Atenção 

Primária). Para os casos de encaminhamento por identificação de alteração referente à saúde ocular, orienta-se o 

uso do CIAP F91. 

No campo Conduta, para aqueles educandos encaminhados para acompanhamento ao longo da Rede de 

Atenção à Saúde, orienta-se a marcação da opção Retorno para consulta agendada. 
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Contatos 

Contate o GTI-E para apoio ao seu município. 
 

· Equipe PSE Ministério da Saúde 
 

pse@saude.gov.br  

(61) 3315-9091 / 3315-9068 / 3315-9057 

                                   
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php 

· Equipe PSE Ministério da Educação 
 

pse@mec.gov.br  

(61) 2022-9216 / 2022-9209  
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