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Data de início da implantação:
12/02/2019
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Objetivo:
Realizar o diagnóstico situacional da saúde dos educandos, proporcionando uma maior aproximação e
interação entre saúde, educação e família, garantindo o controle, monitoramento e avaliação dos educandos
por meio de ações de prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde.

Atividades:
Fizeram parte do projeto inicial 10 escolas, dentre elas 03 estaduais (01 indígena) e 07 municipais onde
foram trabalhados todos os componentes da pactuação do Programa Saúde na Escola. Iniciamos com a
implantação de um prontuário escolar que obedeceu a seguinte sequencia: construção do prontuário pela
equipe multiprofissional, elaboração de cronograma de atividades nas escolas, reunião com diretores e
professores, convocação dos pais e alunos para abertura dos prontuários na escola e a seguir
encaminhamento dos educando para atendimento pela equipe multiprofissional. Após a implementação do
prontuário escolar foi possível conhecer o aluno em sua totalidade, suas necessidades e prioridades e traçar
intervenções efetivas, de modo a oportunizar uma assistência mais qualificada e resolutiva para os
educandos e maior interação entre a saúde, educação e comunidade, melhorando os indicadores de saúde
(diminuição do índice de cárie, redução de gravidez na adolescência e IST entre outros.
Situação anterior:
Ausência de instrumento de monitoramento das atividades realizadas dentro das escolas e referenciadas. Não
havia acompanhamentos dos alunos que estavam e/ou estão com algum problemas relacionado a saúde por
profissionais das equipes de saúde da estratégia saúde da família e Núcleo Ampliado de Saúde da Família.
Situação atual:
Com a implantação do prontuario escolar, oportunizou um diagnóstico situacional da saúde dos escolares,
garantindo uma comunicação efetiva entre os profissionais de saúde, por meio dos registros de saúde e
subsidia o planejamento estratégico a ser implementado dentro de cada escola, respeitando as peculiaridades
loco-regionais. Onde os alunos que são diagnosticado com algum problema de saúde por nossos
profissionais são referenciados para acompanhamento em nossas unidades de saúde e em visitas domiciliares
para que possamos finalizar qualquer tipo de tratamento e dar uma melhor qualidade de vida aos alunos e
consequentemente melhor rendimento escolar.
Por que a iniciativa é inovadora?
Porque o instrumento foi elaborado por uma equipe multiprofissional levando em consideração uma visão
holística dos escolares. Pois é primordial o reconhecimento do diagnóstico situacional para uma intervenção
efetiva da saúde dentro das escolas, oportunizando melhorias na qualidade de vida e no rendimento escolar.
As famílias tornam-se amigas dos profissionais e isso reflete significativamente em uma melhor qualidade
de vida da população.
Por que a iniciativa deve ser selecionada?
Porque este instrumento de trabalho que oportuniza um melhor reconhecimento das das necessidades
prioritárias por meio do diagnóstico situacional e consequentemente um acompanhamento mais resolutivo
dentro das nossas atividades em conjunto com os profissionais da educação e pais dos alunos, que favorece
para o bem estar e qualidade de vida da população do município de Pedra Branca do Amapari.
A iniciativa tem baixo custo de implementação?
Sim
A iniciativa tem potencial de reaplicação em outros municípios?
Sim
Conhece a ferramenta IDMS?
Não
A iniciativa se classifica em mais algum tema além do principal?
Assistência social, Educação, Participação social
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