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INTRODUÇÃO
Os elementos apresentados nesse resumo estão articulados com uma pesquisa
sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), onde sua ideia central é apontado por
Brasil (2009) resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério
da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos
da rede pública (p.10), já que o espaço escolar pode e está sendo uma porta de
entrada aos tratamentos na melhoria da qualidade de vida dos estudantes, e é uma
forma de atender as necessidades dos alunos no âmbito escolar. Suas ações devem
estar atentas na prevenção de doenças e promoção da saúde de crianças, jovens e
adolescentes, estudantes da rede pública brasileira, por meio de avaliação clínica
e psicossocial, promoção da alimentação saudável, promoção da atividade física,
educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do álcool, tabaco e
outras drogas (CASTRO, 2011, p. 102).
OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo averiguar como o PSE vem ou está sendo
implementado nas escolas municipais de Jataí-GO; averiguar quais os profissionais
estão atuando neste programa e de que forma. Compreender o que é o PSE e
como ele se articula com as políticas/programas do Sistema de Saúde Brasileiro e
identificar a participação da Educação Física na operacionalização dessa política.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo está sendo utilizada pesquisa bibliográfica e
documental. São considerados documentos não apenas os escritos utilizados para
esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a
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investigação de determinado fato, assim sendo, para os fins dessa pesquisa, diversos
documentos de fontes primárias e/ou secundárias, e os que estão contidos em bases
de domínio público do SUS, como exemplo: BVS e SCielo. Após a coleta de dados,
será realizado uma categorização dos mesmos, analisados com base em referencial
teórico relacionado a essa temática. No decorrer da pesquisa para que surgisse
resultados relacionados as práticas que o PSE tem na cidade de Jataí-GO, fez-se
necessário uma adaptação, partindo de entrevistas em campo com os profissionais
responsáveis e vinculados por essa política pública do Sistema Único de Saúde.
ANÁLISE / DISCUSSÃO
A pesquisa está em andamento, em fase de coleta dos dados. Atualmente em
Jataí-GO, o PSE atende dezenove escolas, destas, dezoito são Municipais e uma
Estadual. O programa utiliza os profissionais que compõem o Núcleo de Apoio a
Saúde da Família (NASF), onde se faz presente, ações de nove profissionais de áreas
distintas, contendo duas nutricionistas, dois fonoaudiólogos, um educador físico,
um psicólogo, dois fisioterapeutas e um médico. Cada profissional é acionado de
acordo com a necessidade que o ambiente escolar solicitar. Para isso são realizadas
reuniões mensais com discussões sobre os temas das ações solicitadas que devem
se enquadrar ao cronograma escolar.
O vínculo da Educação Física na Atenção Básica em Jataí-GO, vem de apenas
um profissional formado na área, onde suas ações são realizadas nas instituições
escolares quando solicitadas. Um exemplo das ações que são realizadas nas escolas
são as brincadeiras lúdicas trabalhadas nas escolas, ou palestras com temáticas da
área e promovendo atividades esportivas e culturais.
CONCLUSÕES
Conforme os dados coletados até o momento, é evidente a forma como o PSE
e os profissionais vinculados ao NASF vem trabalhando no ambiente escolar. Todos
buscam por meio da área em que estão envolvidos trabalhar e intervir de alguma
forma buscando resultados positivos para a comunidade escolar, e a Educação Física
em específico, por partir das atividades propostas pelo Programa Saúde na Escola
a torna um ambiente privilegiado para abordagem de várias temáticas, sendo uma
deles a articulação da educação com a saúde. Como por exemplo as atividades
propostas pelos nutricionistas e o pelo professor de educação física quanto a
alimentação e as práticas escolares das dezenove escolas da cidade de Jataí-GO.
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