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O Programa de Saúde na Escola (PSE) é resultante de um trabalho
articulado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação desde
2007, constituindo-se em uma estratégia de crescente integração entre as
políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da
comunidade escolar, envolvendo a equipe multiprofissional de centros de
saúde e da educação básica. Busca fortalecer o enfrentamento das
vulnerabilidades no campo da saúde, promover a comunicação entre as
escolas e unidades de saúde. Tem a finalidade de contribuir na formação
integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; e inclusão da
temática de educação em saúde no projeto político pedagógico das
escolas. Na Estratégia de Saúde da Família do Rincão, o PSE vem sendo
desenvolvido por uma equipe multiprofissional composta de profissionais
e acadêmicos das áreas de enfermagem, psicologia e educação física, no
Centro Social Antônio Gianelli (CSAG). Os alunos de Graduação em
Saúde e do Programa Pet Saúde da UFRGS com professores da
universidade e profissionais do Hospital Divina Providência realizaram
como atividade de Extensão atividades que contemplaram os programas
acima mencionados. No dia 28 de julho de 2010 foi realizado um encontro
entre os educadores do CSAG para planejamento do que seria
desenvolvido posteriormente, e no dia 04 de agosto de 2010 foram
efetivadas as ações de promoção da saúde A população atendida foi de
13 meninas com idade entre 08 e 12 anos. Foi realizado 01 encontro com
duração média de 2 horas e 30 minutos e os temas trabalhados foram o
combate as drogas, alcoolismo e o uso correto da camisinha feminina e
masculina; estimulando o auto-cuidado e a manutenção da saúde. Foram
utilizados recursos de vídeos do Ministério da Saúde referentes aos
temas abordados e; uma dinâmica inicial para integração da equipe de
saúde com os estudantes e uma conversa descontraída com os alunos,
momento em que os mesmos puderam fazer questionamentos e relatar
suas experiências e expectativas com relação aos temas trabalhados.


