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Apresentação 

 

 Um grande desafio da Educação tem sido estabelecer estratégias que possam contribuir 

para minimizar a evasão escolar, assim como garantir a qualidade do ensino.   

 Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal entende a saúde 

como uma condicionante para o acesso e a permanência do aluno na escola e, ainda, reconhece a 

importância do ambiente escolar na construção da saúde de futuras gerações. 

 Desta forma, a presente cartilha foi elaborada com o objetivo de apresentar o trabalho 

executado por esta Secretaria de Educação na realização de programas, projetos e ações 

direcionados à saúde do estudante, no período compreendido entre os anos de 2015 a 2018, 

buscando, assim,  atender  ao preconizado no inciso VII, Artigo 208 da Constituição Federal e no 

Artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 9.394/96 - "atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde". 

 Este material tem como objetivo, ainda, demonstrar o empenho dos técnicos envolvidos 

nesse trabalho, por entender que as ações de assistência à saúde do estudante colaboram para a 

redução das desigualdades sociais, para a universalização do acesso à Educação, para o aumento 

das condições de eficiência escolar, contribuindo, desta forma, não apenas para a melhoria da 

qualidade de vida, mas também para o pleno desenvolvimento dos estudantes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breve Histórico 

 

 As ações de prevenção, promoção e atenção à saúde do estudante da Rede Pública de 

Ensino tiveram início com o PISE – Programa Integrado de Saúde Escolar, que foi organizado em 

1978, na antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, pelo Doutor SÉRGIO PEREIRA. Em 1979, 

depois de avaliar a experiência e considerá-la altamente positiva, a então Secretária de Educação, 

Professora EURIDES BRITO, propôs ao então Governador AIMÊ LAMAISON, a institucionalização do 

referido Programa, criando, nesse mesmo ano, o seu quadro de funcionários, compreendendo 

médicos, dentistas, técnicos em higiene dental e agentes de saúde. 

Por meio do Programa Integrado de Saúde Escolar/PISE, criado em 1978, eram promovidas 

ações voltadas para a saúde dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede 

Pública do DF, por meio da prestação de assistência médica e odontológica aos estudantes, com 

vistas a contribuir para a melhoria de seu desempenho escolar. 

Entretanto, a institucionalização do PISE nunca aconteceu formalmente, ou seja, nunca 

houve um documento que o oficializasse como programa de governo. Contudo, o PISE e seu 

quadro de pessoal ficou ligado administrativamente ao setor responsável pelas ações de saúde do 

estudante desta Secretaria que, ao longo do tempo, em virtude das reestruturações 

administrativas, recebeu vários nomes, tais como Divisão de Apoio Escolar, e que hoje se chama 

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional. 

Em 2009, foi publicada a Portaria Conjunta nº 04, de 21/05/2009, no DODF nº 113, de 

15/06/2009, por meio da qual as Secretarias de Educação e de Saúde recepcionaram, no Distrito 

Federal, o Programa Saúde na Escola como política pública de promoção e assistência à saúde e 

prevenção de agravos, aderindo oficialmente, ao citado Programa, instituído pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação, por meio do Decreto nº 6.286, de 05/12/2007, publicado no Diário Oficial da 

União de 06/12/2007. 

Desta forma, o conjunto das ações relacionadas à saúde do estudante, outrora 

denominado PISE, foi absorvido pela Gerência de Saúde do Estudante (GSE), a qual continua 

desenvolvendo as atividades de assistência médica, assistência oftalmológica e assistência 

odontológica, além das ações pertinentes ao Programa Saúde na Escola – PSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Saúde na Escola  

O Programa Saúde na Escola - PSE consiste em  estratégia 

para a integração e a articulação permanente   entre   as    políticas    

e   as   ações   de educação e de saúde, com a participação da 

comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da 

educação básica, objetivando a realização conjunta de 12 (doze) 

ações voltadas à promoção,  à  prevenção  e  à  atenção  à  saúde  dos  

estudantes da Educação Básica, cujo planejamento considerem os contextos escolar e social, o 

diagnóstico local de saúde e a capacidade operativa das equipes das escolas e da Atenção Básica. 

As ações previstas pelo Programa Saúde na Escola devem prever: 

 

I. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

II. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; 

III.Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

IV. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; 

V. Prevenção das violências e dos acidentes; 

VI. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 
eliminação; 

VII. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

VIII. Verificação e atualização da situação vacinal; 

IX. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; 

X. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de 
alteração. 

XI. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS;  
 

XII. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de 
alteração. 
 

No ciclo 2017/2018, 258 unidades escolares do Distrito Federal participaram do PSE, 

juntamente com 136 Equipes de Atenção Básica à Saúde, envolvendo 144.616 estudantes da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Para o ciclo 2019/2020, alcançamos o número de 298 

unidades escolares do Distrito Federal participantes do PSE. 

 

 

 



Fundamentação Legal 

 
A prestação de assistência à saúde do estudante acolhe ao 

preconizado no inciso VII, Artigo      208      da      Constituição      

Federal - "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte,  alimentação  e  assistência  à  saúde  (grifo  

nosso)”; ao Artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 9.394/96 – “atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde", e, no caso específico do DF, a Lei Orgânica do 

Distrito Federal, de 08 de junho de 1993, em seus artigos 224 e 227, os quais reafirmam este 

compromisso: 

Art. 209. Ao Poder Público, na forma da lei e no limite das disponibilidades orçamentárias, 
compete: 
III - prover o atendimento médico e odontológico aos estudantes da rede pública, 
prioritariamente aos do ensino fundamental. 
(...) 
Art. 224. O Poder Público deve assegurar atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
(...) 
Art. 227. O Poder Público deve manter atendimento suplementar ao educando em todas as 
etapas da educação básica, mediante assistência médica, odontológica e psicológica. 
Parágrafo único. O Poder Público submeterá, quando necessário, os estudantes da rede 
pública de ensino regular a testes de acuidade visual e auditiva e de diagnóstico de 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, a fim de detectar possíveis 
desvios prejudiciais ao pleno desenvolvimento. 

 
As ações que visam a promoção, prevenção e atenção à saúde da criança e do 

adolescente, ainda estão amparadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 

8.069/1990), estabelece que "a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência", conforme dispõe o 

Art. 7º, e também que assegura o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança 

e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade 

no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde", consoante Art. 

11. 

O acompanhamento médico, odontológico e psicológico às crianças e aos adolescentes 



matriculados na Rede de Pública de Ensino do Distrito Federal estão garantidos desde 1998, pela 

Lei Distrital nº 2.188, de 30 de dezembro de 1998, que assegura, em seu art. 2º, o atendimento 

aos estudantes nas áreas de medicina (clínica geral, pediatria e oftalmologia), odontologia e 

psicologia. 

O Plano Distrital de Educação - Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, também é 

referência para o planejamento das ações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal no período de 2015 a 2024, definiu na meta 7.5, "universalizar, mediante articulação 

entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes 

da rede escolar pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde". 

Por último, frisa-se que no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, 

estabelece para a Diretoria de Saúde e Assistência ao Estudante, a competência para controlar, 

orientar e avaliar as ações, os programas e os projetos relativos à saúde do estudante da Rede 

Pública de Ensino do DF; propor a formação dos profissionais envolvidos nos programas, nos 

projetos e nas ações de saúde e assistência ao estudante; elaborar manuais com normas 

relativas à saúde do estudante e à assistência ao estudante; planejar e coordenar a realização 

de estudos e pesquisas destinados a subsidiar as políticas de saúde e assistência ao estudante; 

sistematizar o relatório anual de gestão dos programas, dos projetos e das ações de saúde e 

assistência ao estudante; executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Assistência Odontológica 

 Ações de odontologia preventiva e curativa, com vistas à 

proteção e à recuperação da saúde bucal do escolar. Palestras 

educativas, ensino de técnicas de escovação, escovação 

supervisionada, aplicação tópica de flúor são algumas das ações 

desenvolvidas com caráter preventivo. Além dessas ações, esta Secretaria dispõe de duas clínicas 

odontológicas instaladas em Unidades Escolares das Regionais de Ceilândia e de Sobradinho, onde 

são realizados atendimentos de emergências, restaurações e exodontias. 

 

Assistência Oftalmológica 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca 

de 40 a 45 milhões de pessoas no mundo são cegas e, destas, 

vinte milhões poderiam enxergar normalmente se tivessem 

recebido atendimento oftalmológico efetivo na idade escolar. 

Assim, a identificação precoce de problemas visuais previne a 

evolução para quadros patológicos mais graves e até irreversíveis no futuro.  

 A Secretaria de Educação desenvolve ações bem sucedidas, tais como a aplicação do Teste 

de Acuidade Visual (TAV), a consulta oftalmológica e o fornecimento gratuito de óculos aos alunos 

que necessitam de correção visual.  A consulta oftalmológica acontece no consultório desta 

Secretaria instalado no Espaço Saúde do Estudante (SEPN 705/905, Área Especial s/n) ou no 

consultório do CAIC Bernardo Sayão localizado em Ceilândia. 

 

Parceria com o Rotary Club de Brasília 

 
               Esta Secretaria dispõe de parceria com o Rotary Club de Brasília – Setor de Indústria, com 

disponibilização de 02 médicos para realização de 200 (duzentas) consultas oftalmológicas aos 

alunos, aumentando, dessa forma, o número de consultas mensais de 480 (quatrocentos e 

oitenta) para 680 (seiscentos e oitenta), além de possibilitar a reativação do consultório localizado 

no CAIC Bernardo Sayão, facilitando, assim, o acesso à consulta oftalmológica aos estudantes das 

regiões de Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas. 



Boletim Saúde do Estudante 

 
 O Boletim Saúde do Estudante tem como objetivo difundir conhecimento em saúde pública 

e coletiva, buscando resgatar e repassar informações básicas à comunidade escolar, como, por 

exemplo, orientações quanto à conduta diante de suspeita ou de surto das doenças transmissíveis 

mais comuns que podem acometer os/as estudantes. 

 

 2017- Boletim GSE - Edição 1 - Ano 1 - Março/2017 - Zika Vírus: o que é?, Quadro 
comparativo entre Dengue/ Zika e Chikungunya, Febre Amarela.  
 

 2017- Boletim GSE - Edição 2 - Ano 1 - Abril/2017 - Resfriado, gripe comum ou Gripe H1N1?; 
Como evitar a gripe?; Recomendações para Escolas e Creches; Os 7 passos para lavagem 
das mãos.  
 

 2017 – Boletim GSE - Edição 3 - Ano 1 -  Setembro/2017 - O que é HPV?; Formas de 
prevenção; Vacina contra HPV; Mitos e verdades sobre a vacina contra o HPV. 
 

 2017 - Boletim GSE - Edição 4 - Ano 1 - Outubro/ Novembro 2017 - Doenças infecciosas 
mais comuns no ambiente escolar;  Orientações quanto à conduta a ser seguida pelas 
Unidades Escolares; Necessidade de manter o cartão de vacinação atualizado.  
 

 2018 - Boletim GSE - Edição 1 - Ano 2 - Abril 2018 - Combate ao mosquito Aedes Aegypti; 
Cuidados e tratamento de pediculose e escabiose. 
 

  2018 - Boletim GSE - Edição 2 - Ano 2 - Novembro 2018 - Vida no Trânsito. 
 
 

 

Contação de Histórias  

O projeto Contação de Histórias tem como objetivo 

agregar ao processo de desenvolvimento dos estudantes, 

conhecimentos relacionados à saúde, de forma lúdica, com 

uma linguagem adaptada ao público infantil e juvenil, de 

forma que o tema fosse incorporado espontaneamente à sua rotina. Os temas escolhidos 

guardaram relação com as 12 (doze) ações previstas pelo Programa Saúde na Escola. 

 

 

 



Roda de Conversa Temática 

A Roda de Conversa Temática leva até as escolas, para o público 

docente ou discente, temas relacionados à saúde do estudante, 

pertinentes ao Programa Saúde na Escola - PSE, mediados pela médica 

pediatra Dra. Magda Patrícia de Castro e pela Professora de Enfermagem 

Sandra Bacchi, permitindo aos participantes obterem informação 

altamente qualificada, em função de sua larga experiência obtida na Rede Pública de Saúde, onde 

se encontra aposentada. Essa médica também pertence ao quadro de pessoal efetivo da 

Secretaria de Educação do DF. 

  

Projeto Diálogos  

 
O Projeto Diálogos acontece no Espaço Saúde do Estudante 

e tem o objetivo de propiciar aos professores, orientadores 

educacionais e demais profissionais da educação, uma 

oportunidade de reflexão e de fortalecimento de sua atuação, 

como agentes de formação de valores promotores de saúde dos 

estudantes, por meio de diálogos qualificados e mediados por 

especialistas, afinal, como disse Paulo Freire: "ninguém começa a 

ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde... 

Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador 

permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática."  (FREIRE, P. A Educação na Cidade. 

São Paulo: Cortez, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Endereços de Mim 

 
 
 O PROJETO ENDEREÇOS DE MIM - Um lugar de 

Educação em Saúde foi criado para atender ao 

preconizado no Programa    Saúde    na    Escola    (PSE)  

- Portaria Interministerial nº 1055, de 25 de Abril de 

2017, dos Ministérios da Saúde e da Educação, no 

sentido de desenvolver ações que promovam Cultura de Paz, favorecendo a prevenção de 

agravos à saúde e fortalecendo o enfrentamento de vulnerabilidades que possam comprometer o 

pleno desenvolvimento escolar. 

A escolha do modelo de promoção à saúde para os estudantes da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal pautou-se na definição de saúde estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS: "um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social”, 

porque acreditamos que somente o balanceamento entre esses fatores pode ser capaz de 

alcançar aderência e potência para construir uma rede de afetos, em busca de uma convivência 

sustentável em nossos territórios humanos, considerando que na raiz da percepção do território 

está a raiz da construção da identidade individual e coletiva. O público alvo do projeto é 

constituído por estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais ou do Ensino Médio, 

matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF e que apresentam 

comportamentos: 

 antissociais, atitudes agressivas e prejudiciais em relação aos colegas ou aos 

professores; 

 que comprometem a convivência pacífica no ambiente escolar; 

 com tendência ao isolamento social. 

 
O Projeto é inovador em sua simplicidade, pois incentiva ensaios sensoriais carregados de 

significados, para que o escolar possa compreender, interpretar e reinterpretar seu mundo por 

meio de estímulos visuais, sonoros, olfativos, gustativos e táteis, estimulando novas conexões 

mentais que provoquem bem-estar. Buscamos tratar de saúde e educação integrais para 

usufruto pleno dos direitos humanos, a partir de vivências que harmonizem percepções afáveis, 

em uma perspectiva holística, compondo relações de empatia com as distinções humanas. As 

ações desenvolvidas com os estudantes incluem: Diálogos Corporais (práticas corporais, usando 



o corpo como endereço de produzir afeto e de se relacionar de forma respeitosa); Palavras 

Mágicas (incentivo ao compartilhamento de pensamentos e exercício de empatia por meio da 

escrita); Desenhando Endereços (livre expressão de sentimentos por meio das artes plásticas); 

Cultivando Vivências (troca de vivências e cultivo de experiências, em busca de vínculo com a 

natureza e pessoas); Sabores e Aromas de Afeto (experimentar sabores, saberes e vivências, 

recriando significações através de estímulos gustativos); Em Cantando (utilizar estímulos 

sonoros para refletir sentimentos agradáveis e influenciar o desenvolvimento geral do 

indivíduo); O Melhor de Mim ( incentivar experiências sociorrelacionais com foco na criatividade 

a partir da ourivesaria). 

  O público alvo do projeto é constituído por estudantes do Ensino Fundamental – Anos 

Finais e do Ensino Médio, de 11 a 17 aos,  matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública 

de Ensino do DF e que apresentam comportamentos: de isolamento social e/ou agressivo em 

relação aos colegas, aos professores e/ou a si mesmos, que comprometam a convivência pacífica 

no ambiente escolar. O Projeto acontece às terças e quintas-feiras, de 14 às 17 horas, no Espaço 

Saúde do Estudante, situado na SEPN 705/905 Norte. As unidades escolares interessadas no 

encaminhamento de estudantes, devem enviar email à Gerência de Saúde do Estudante 

(gse.siae@se.df.gov.br) para obter maiores esclarecimentos. 

 

Oficina de Prevenção de Acidentes na Infância e na Adolescência 

 Oficina promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e 

certificada pela EAPE – Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

da Educação, direcionada aos profissionais da educação e teve como 

objetivo promover a implementação da cultura de prevenção de 

acidentes com crianças e adolescentes, dentro e fora da escola, 

visando gerar, assim, um impacto positivo na redução do quantitativo 

desse tipo de evento no Distrito Federal.                                                                            

 
 
 
 
 
 
 



Curso Plena Atenção na Escola (Meditação)  

 
O projeto do curso Plena Atenção na Escola foi apresentado 

à Secretaria de Estado de Saúde do DF como proposta de trabalho 

voluntário oferecido pela Sociedade Vipassana de Meditação, com 

fins de, em parceria com esta  Secretaria de Educação, capacitar 

professores para utilização das técnicas da meditação com seus 

alunos, buscando promover a melhoria do desempenho escolar e da 

habilidade de lidar com emoções, frustrações, dor e estresse, bem 

como diminuir fadiga, inquietação, insônia e  aumentar a imunidade e a capacidade de relaxar 

mente e corpo. 

A Sociedade Vipassana de Meditação – SVM é uma organização sem fins lucrativos, não 

religiosa e não sectária, dedicada à prática e aos ensinamentos da meditação. A SVM está sediada 

em Brasília. O Plena Atenção na Escola atendeu 22 professores da Secretaria de Educação do DF 

entre os meses de novembro e dezembro de 2018. 

 

Oficina Adolescência – Desafios para trabalhar com esse público 

 

A oficina "Adolescência - Desafios para trabalhar com esse Público" foi realizada por 

meio de parceria entre a Diretoria de Saúde e Assistência ao Estudante - DISAE e a Diretoria 

de Alimentação Escolar - DIAE em agosto de 2018, destinada aos servidores da Educação - 

Nutricionistas em atividade na SEEDF. O objetivo dessa oficina era trazer a esses profissionais 

um novo olhar para tratar com esse público, especialmente nas atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional. 

A oficina foi dirigida pelo Dr. Ivan Fialho (pediatra e hebiatra/SEEDF), Dra Ana Paula 

Tuyama (médica coordenadora do ADOLESCENTRO - SESDF), Dra Natacha Toral (professora do 

curso de Nutrição da Universidade de Brasília) e Msc Débora Ronca (Nutricionista - SESDF). 

 

 

 

 

 



Projeto Alimenta aí, Galera! 

 
O projeto "Alimenta aí, Galera!" é uma ação 

intersetorial entre SEEDF (SIAE/DISAE e DIAE), Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal e Universidade de Brasília, 

destinada a realizar ações de Educação Alimentar e Nutricional 

junto aos adolescentes da Rede Pública de Ensino. 

O objetivo do projeto é estimular a inserção da temática alimentação e nutrição no 

plano político-pedagógico, apontando as possíveis conexões entre os conteúdos de cada ano 

e os diferentes aspectos da promoção da alimentação saudável, de forma a apoiar 

professores e profissionais da Estratégia de Saúde da Família em suas abordagens. 

 

Nutri SUS 

 
 

O Governo Federal, na perspectiva do reforço de 

atenção integral à saúde das crianças, envolvendo o combate a 

extrema pobreza, além de transferência de renda, realiza o 

reforço de políticas ligadas à educação e à saúde. 

 
Nesse cenário, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação e o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou a estratégia de fortificação 

da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais).  A ação consiste na 

adição de um sachê contendo uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das 

refeições oferecidas diariamente às crianças, nas creches na faixa etária de 06 (seis) meses a 

03 (três) anos e 11 (onze) meses. 

 

 

 

 

                


