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Resumo: O Programa Saúde na Escola (PSE) propõe um processo de 

intervenção à população em idade escolar vinculando as ações abrangidas na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) adaptadas para o ambiente estudantil com 

o intuito de promover e prevenir a saúde através de métodos de capacitação 

profissionais e de práticas educativas que abordem a necessidade de cada 

público. O enfermeiro é atuante desse serviço garantindo o atendimento a 

análise da qualidade nutricional, vacinal até a vida sexual, evitando agravos a 

saúde. Dessa forma, o processo de formação do enfermeiro deve incluir 

oportunidades que integrem o discente nos cenários de atuação do PSE. 

Objetiva-se relatar a experiência de integração ensino-serviço em uma escola 

pública inclusa no Programa Saúde na Escola (PSE) e suas contribuições na 

formação do enfermeiro. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo 

relato de experiência realizado em setembro de 2018 pelos discentes do curso 

de graduação em enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), 

durante visita técnica da disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar em 

Saúde Coletiva I. O estudo ocorreu através de visita a uma escola no município 

do Crato que participa do Projeto Saúde na Escola com auxílio de um roteiro de 

perguntas. O Programa Saúde na Escola visa a integração e articulação 

permanente da educação e da saúde, proporcionando a melhoria da Qualidade 

de Vida da população. O público beneficiário são os estudantes da educação 

básica, gestores e profissionais da educação e saúde. Suas ações ocorrerão 

nos territórios pactuados entre os gestores municipais com área de 

abrangência definida pelo ministério da saúde, proporcionando assim a 

interação dos serviços públicos como centro de saúde, áreas de lazer e 

ginásios esportivos e devem estar pactuadas o projeto-político pedagógico das 

escolas. Em vista disso a proposta do Programa Saúde na Escola busca a 

intervenção para a melhoria da Qualidade de Vida de crianças e adolescente. 

Assim também como a contribuição para a formação do enfermeiro que 

intensifica a assistência com público jovem e a educação em saúde. Além de 

gerenciar a organização do programa e articular as demandas aos demais 

profissionais que contribuem para o alcance dos objetivos do PSE, tornando 

este meio de transcendência para a diminuição das incidências abordadas. 
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