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Programa Saúde na Escola em Rio Pardo
Rio Pardo, localizado na 13ª CRS, é um município
município com 37591 pessoas (IBGE, 2010),
sendo que 11086 (29,5%) são crianças, adolescentes e jovens adultos em processo de
escolarização. Do total da população, 11977 (31,8%) pessoas vivem em área rural,
enquanto apenas 22.985 (61,14%) têm acesso a abastecimento
abastecimento de água pela rede geral
de distribuição e somente 77.3% de domicílios tem esgotamento sanitário adequado.
adequado Em
setembro de 2019 a cidade contava com 4 equipes de Saúde Bucal em Equipes de
Saúde da Família, caracterizando uma cobertura de ESFSB de 36,05%.
Iara Vargas de Jesus, auxiliar de saúde bucal de uma destas equipes, compartilhou o
relato sobre a execução do Programa Saúde na Escola, executado junto com o dentista e
com a Equipe de Saúde da Família. Tendo o município aderido ao Programa, a equipe
passou a desenvolvê-lo.
lo. Conforme Iara, durante o ano de 2019, a ESF Barro Vermelho,
representada pela equipe odontológica (cirurgião dentista André Luís Assmann e auxiliar
de saúde bucal Iara Vargas de Jesus), desenvolveu várias atividade educativas em uma
escola
ola parceira dentro da área abrangente do ESF.

Entre as atividades desenvolvidas foram realizadas atividades educativas, escovação
dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e palestras voltadas para a prevenção de
cáries e doenças bucais relacionadas
relacionadas à má higiene bucal e ao consumo excessivo de
açúcar, bem como a orientação sobre câncer bucal.
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Iara relembra, sobre o transcurso do trabalho: “Os alunos da escola municipal Antônio
Olinto Meurer foram acompanhados durante o ano por nossa equipe odontológica. São
crianças que estão estudando desde a pré-escola e que vai até o 9 º ano. Cada aluno
ganhou uma escova dental e 01 pasta de dente que eram usadas por eles durante nossos
encontros. Ao final do projeto,distribuímos mais uma escova para levarem para casa e
assim,continuarem cuidando de sua saúde bucal”.

Fotos: ESF de Rio Pardo
De acordo com Iara, um dos principais desafios está relacionado às características de
acesso a serviços do território: “Foi um desafio e ao mesmo tempo uma motivação para
continuarmos ajudando e fazendo prevenção em quem muitas vezes não tem esse
acompanhamento em casa, tanto pela falta de recursos, como pela precariedade que é o

bairro em quem estão inseridas. Falta saneamento básico, água encanada e por esse
motivo a maioria das famílias não tem acesso ao flúor que está presente na água que a
maioria da população tem acesso.”
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Para o ano de 2020,a meta é continuarmos desempenhando mais atividades e com
certeza motivando e auxiliando quem tanto precisa de ajuda.”
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O Programa Saúde na Escola - PSE é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde
e da Educação que existe desde 2007 e tem o objetivo de promover saúde e educação
integral dos estudantes da rede pública de ensino, estabelecendo recursos financeiros
para municípios com equipes de saúde que aderirem ao Programa em período definido.
As ações de educação e saúde do PSE ocorrem nos territórios pactuados entre os
gestores municipais de educação e de saúde definidos segundo a área de abrangência
das Equipes de Saúde da Família, tornando possível a interação entre os equipamentos
públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças

e ginásios esportivos, outros). O programa preconiza 12 ações que devem ser planejadas
em conjunto pelas equipes da unidade de saúde e da escola:
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 IST/AIDS;
XII. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.
Para saber mais:
IBGE Cidades
https://cidades.ibge.gov.br/
Programa Saúde na Escola
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/programa-saude-na-escola
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