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26.059.617 estudam no 
ensino fundamental 

 7.481.603 estudam no 
ensino médio  

O Brasil tem 162.576 
escolas de ensino 

fundamental e médio  



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Criado em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286  
para contribuir com o fortalecimento de  

ações na perspectiva do desenvolvimento integral  
dos estudantes e da articulação entre Saúde e  

Educação.  Reconhece e acolhe  as ações de  
integração entre esses setores que  já existiam  
e que impactavam positivamente na qualidade  

de vida dos educandos. 
 
 

 



Com a adesão do Município ao PSE cada Escola passa 

a ter uma Equipe de Saúde de referência para 

compartilhar o cuidado e as ações de desenvolvimento 

de saúde e educação integral. 
 

O PSE se dá pela ação intersetorial entre as Equipes de Saúde 

da Atenção Básica com as Equipes de Educação, no 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações.  

 



Gestão Intersetorial 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Trabalho Intersetorial Federal – GTI-F 
Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual – GTI-E 
Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal – GTI-M 
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Componente I: 
Avaliação das 
Condições de 

Saúde 

Avaliação antropométrica  
Verificação da situação vacinal 

Saúde Bucal 
Saúde Ocular 

Saúde Auditiva 

Desenvolvimento de Linguagem 

Identificação de possíveis sinais relacionados às Doenças Negligenciadas e 
em Eliminação  

Ações 2013/2014  
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 Promoção da cultura de paz e Diretos Humanos 

 Saúde Mental 

 Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e 
prevenção das DST/aids 

 Saúde e prevenção nas Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 
drogas 

 Prevenção de acidentes 

 Saúde Ambiental 

 Práticas Corporais e Atividade Física 

Componente II: 
Promoção da Saúde e 
Prevenção de Doenças 

e Agravos 



Componente III: 
Formação 

 Vigilância Alimentar e Nutricional 

 Promoção da alimentação saudável 

 Fortificação com micronutrientes na creche 
 Gestão intersetorial do PSE 

 Prevenção ao uso de Álcool e Tabaco, Crack e outras Drogas  

 Prevenção e atenção das situações de violências 
 Desenvolvimento Infantil 

 Saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids 

 Promoção da Saúde nas Escolas 
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Ano Ação Estudantes 

2012 
Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE)/ 

educação para a saúde sexual, saúde 
reprodutiva e prevenção das DST/aids 

6.949.159 

2013/
2014 

Ensino fundamental e médio 

Ação 
Essencial 

 Realizar atividades abordando as temáticas 
da saúde sexual, saúde reprodutiva e 

prevenção das DST/Aids e Hepatites Virais no 
cotidiano escolar   

Formar jovens multiplicadores para atuarem 
entre pares nas temáticas envolvendo saúde 
sexual, saúde reprodutiva e prevenção das 

DST/aids  



Acesso na escola a informações sobre 
sexualidade (PeNSE, 2012) 

 
  
• 89,1% dos escolares disseram ter recebido informações sobre 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS na escola. 
 
• 69,7% dos estudantes entrevistados receberam orientação na escola 

sobre como adquirir preservativos gratuitamente. 
 
• Cerca de 82,9% dos escolares responderam ter recebido orientação 

na escola sobre prevenção de gravidez. 
 
  



• Perspectiva de universalização do PSE 
• Ações de para promoção da saúde sexual e reprodutiva são 

uma ação essencial para o ensino fundamental e médio  
• Perspectiva de fortalecer o trabalho de educação e saúde 

por meio da valorização da dimensão da sexualidade na 
vida humana  

• Aposta em métodos pedagógicos que provoquem a 
participação e a ampliação do diálogo sobre o tema  

• Construção dos Cadernos do Programa Saúde na Escola na 
perspectiva da problematização da garantia de direitos e 

promoção da educação e saúde integral 
 

Avanços 



Desafios 

• Qualificar as ações de saúde sexual e reprodutiva 
que acontecem nas escolas na perspectiva da 
ampliação da participação dos adolescentes e 
jovens e da dimensão pedagógica utilizada 
 

• Formação intersetorial dos trabalhadores da 
educação e saúde 
 

• Qualificação dos Projetos Políticos Pedagógicos e 
dos Planejamentos das Unidades Básicas de Saúde 
para contemplar a temática da saúde sexual e 
reprodutiva de adolescentes e jovens 



www.saude.gov.br/pse 
 

pse@saude.gov.br 

http://www.saude.gov.br/pse


PSE 2013 

CRITÉRIOS DE ADESÃO 

-Todos os municípios passam a ser aptos à adesão ao PSE – não há mais 
critérios de cobertura de SF e IDEB; 
-Podem aderir todas as equipes de atenção básica (eSF, Equipes parametrizadas 
e Equipes especiais); 

- Inclusão do ensino infantil (creches e pré-escolas). 

- Definição de estabelecimentos de ensino seguindo níveis de prioridade: 
• Escolas com mais de 50% de matriculados no PBF; 
• Escolas do Mais Educação; 
• Creches e Pré-Escolas 
• Escolas com adolescentes em medidas  
     sócio educativas 
• Escolas que participaram do PSE em 2012 
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