
ISABEL MARIA TEIXEIRA BICUDO PEREIRA 

o EDUCADOR DE SAODE POBLICA 

EM UM SISTEMA DE EDUCAÇÃO 

Monografia apresentada à 
Faculdade de Saúde Públi
ca da Universidade de são 
Pau 1 o, p a r a o b t e n ç ã o do t í 
tu I o de Mestre em Saúde Pu 
b I i ca . 

são Paulo 

977 



A ctcí"dia. 
minha titha. 



AGRADECIMENTOS 

Quero deixar expresso meus agradecimen

tos às seguintes pessoas, que contribuiram de for

ma definitiva na elaboração do presente estudo: 

Profa. Ora. Ruth Sandoval Marcondes, pela orien

taçao, pelos ensinamentos e sugestões, pelo incen 

tivo e amizade; 

- Prof. Dr. Cornélio Pedroso Rosenburg. Nelly Mar

tins Ferreira Candeias. William Moffitt Harris e 

Or. Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, que de vã

rias formas e em momentos diferentes da elabora

ç ã o de s ta mo n o 9 r a f i a, p a r t i I h a r a m c om i 9 o seu 5 C ~ 

nhecimentos, tempo e, principalmente, amizade; 

- Sra. Leda Corrêa Porto de Campos Camargo e Srta. 

Daisy Pires Noronha, bibl iotecãrias da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, p~ 

la revisão das citações bibliográficas. 

... ... ... 



o presente trabalho foi subvenciona 

do parcialmente pela Coordenação do Ape~ 

feiçoamento de Pessoal de Nfvel Superior 

(CAPES), através de concessão de Bolsa de 

Estudos para Pós-Graduação (Processo SBP n~ 

003183/74) . 



íNDICE 

pág. 

RESUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

CAPíTULO I - ASPECTOS HISTORICOS DA EDU-
CAÇÃO EM SAODE POBLICA .....•.....•. 10 

1. A Educação em Saúde PÚblica no Mundo. 10 

2. A Educação em Saúde Pública no Brasil 40 

CAPiTULO 11 - CONCEITUAÇÃO 57 

CAPíTULO 111 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO QO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 74 

1. Aspectos relativos à população esco-
lar do Município de são Paulo ...••. 75 

2. A Educação em Saúde na Secretaria Mu-
nicipal de Educação ................ 82 

CAP!TULO IV - O EDUCADOR DE SAÚDE POBLI- . 
CA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEE~O. 97 

CONCLUSÕES 

SUMMARY 

REFE~NCIAS BIBLIOGRÂFICAS 

134 

136 

138 



6 

RESUMO 

Apresenta-se, inicialmente, alguns aspe~ 

tos históricos da Educação em Saúde Pública. desde 

seus primórdios, até os tempos atuais, quando já co!:. 

ta com um profissional especializado - O educador 

de saúde pública. 

Trata-se dos conceitos de Saúde, Educa

çao. Educação em Saúde Pública e Educação em Saúde 

na escola, bem como se discute seus objetivos. 

Relata-se. também, a situação atual da Se 

cretaria Municipal de Educação da Prefeitura deSão 

Paulo, no que se refere à Educação em Saúde. 

Finalmente, estima-se o numero mínimode 

educadores de saúde pública necessários à Secreta

ria, visando sua programação, e sugere-se linhas g~ 

rais para sua atuação. 

* * * 



INTRODUÇÃO 

A preocupação com a problemática da sau

de em vários paises~ entre os quais o Bra8il~ ~evou 

ao desenvolvimento de estudos dos recursos humanos 

necessários para a área da Saúde Pública. Entre es 

tes contam-se os relativos ao profissional q~ atua 

na área da Educação em Saúde Púb lica~ denominado no 

Brasil de "educador de saúde púb~ica". 

o educador de saúde pública é um profis-

sional novo, relativamente desconhecido no 

meio, que vem de modo gradual se firmando na 

nos s o 
~ 

area 

da saúde comunitária, bem como na da saúde escolar. 

são inúmeros os trabalhos na literatura 

internacional, particularmente na URSS e EUA, que 

re latam experiências do educador de saúde p úb l ica 

nos mais diversos campos da Saúde Pública. No Bra 

sil, onde o educador de saúde pública é um profis

sional de formação recente, datando sua preparação 

de 1967, são ainda pouco numerosos os trabalhos re 

laoionados ao aS8unto. 

Este estudo tem, pois, por objetivo, ana

lisar a importânoia da Educação em Saúde como pa!: 
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te do aurr{auZo pleno de primeiro grau e, partiau

larmente, a partiaipação do eduaador de saúde p ú
bliaa nos programas desenvolvidos pela Searetaria 

Muniaipal de Eduaação da Prefeitura de são Paulo. 

Sugere ainda formas para sua atuação e propoe o nú 

~ero de profissionais neaessários para atender 

neaessidades m{nimas atuais da Searetaria na 

da Eduaação em Saúde públiaa. 

* * * 

~ 

as 
J 

area 



C A P r T U L o I 

ASPECTOS HISTORICOS DA 
EDUCAÇÃO EM SAODE POBLICA 



CAPITULO I 

ASPECTOS HISTORICOS DA EDUCAÇÃO EM SAODE POBLICA 

1. A EDUCAÇÃO EM SAODE POBLICA NO MUNDO 

- IDADE ANTIGA 

Para entendermos os problemas de nossa 

própria sociedade e sermos capazes de desempenhar: 

um pa~l inteligente na nossa civilização é preci

so te r senso de continuidade no tempo e consciên- "

cia de que ninguém pode avançar no futuro sem o

lhar atentamente para o passado; é preciso conhe

cer o passado e alicerçado nele, conduzir o presen 

te 4 o • "O estudo da história da humanidade revela 

a grande herança que recebemos do passado em maté

ria de educação sanitária"27. Esta afirmação, com

pletada com a de que a Educação em Saúde sempre e~ 

teve intimamente ligada à Saúde Pública, leva-nos 

a buscar as origens da Educação em Saúde nas da sa 
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úde pública, isto é, na própria história da humani 

dade. 

De acordo com ROSEN40, as origens da Sa~ 

de PÚblica remontam há mais ou menos 4.000 anos. Es 

cavações realizadas ao norte da !ndia revelaram a 

existência de uma civilização antiquíssima, cujas 

cidades eram conscienciosamente planejadas, cons

truldas em quarteirões retangulares com ruas a m

pIas, pavimentadas e drenadas por sistema de esgo

to coberto. As rulnas de Tel-el-Amarna e Kahum, no 

Egito, revelam situação semelhante. 

De certa forma, a higiene e a limpeza e~ 

tiveram ligadas ao homem desde sua origem, e p:l[' mu,! 

to tempo permaneceram relacionadas à religião. A p!! 

reza era elemento indispensável aos homens para se 

apresentarem frente a seus deuses. E exatamente a 

estes 'ê que se atribuia, até o inIcio da civiliza

ção grega, a responsabilidade pelo aparecimento de 

doenças. Foram os gregos os primeiros a suspeitar 

que e •• as crenças eram falsas, começando a se pre~ 

cupar com a investigação das causas das ~. E~ 

sa preocupação foi se intensificando até que I no s 
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séculos IV e V a.C., tentaram a elaboração de uma 

teoria sobre a etiologia das doenças. 

Apesar da evidente contribuição de ou~ 

povos, sem dúvida alguma três grandes fontes cola-

boraram para que se chegasse ao atual panorama de 

saúde: Israel, Grécia e Roma 8 • 

Os cinco livros de Moisés contêm inúme-

ros preceitos que podem ainda hoje ser considera

dos atuais em Saúde Pública. No Deuteronômio* 23, 

v. 12-13, por exemplo, encontramos: "Haverá fora 

do acampamento um lugar retirado, aonde poderás di 

rigir-te. Terás contigo, em tuas bagagens, uma pá 

de que te servirás para abrir um buraco quando fo-

res assentar-te lá fora e, partindo, cobrirás com 

terra os teus excrementos". Estas e algumas outras 

referências bíblicas sobre pureza e rituais de lim-

peza marcaram os hebreus e, assim, muito cedo enan 

tramos em sua cultura, vestígios de Educação em Sa 

* DEUTERONOMIO - In: Bíblia Sagrada, 3a. ed., são 
Pau I o, E d . Av e -Ma r i a, 1961 , P • 244 • 
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úde PÚblica. No Levltico* 15, v. 3-13, aparece a 

seguinte citação sobre gonorréia: "Todo o h ornem 

que tem gonorréia será por isso mesmo impuro. A im 

pureza e s t á no fluxo: quer sua carne deixe cor-

rer o fluxo, quer o retenha, há impureza. Qualquer 

cama em que se deitar aquele que tem gonorréi~bem 

como qualquer cadeira em que ele se sentar, será i~ 

pura. Quem tocar sua cama lavará suas vestes, ba-

nhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Quem 

se assentar na cadeira onde esteve um homem ataca-

do de gonorréia, lavará suas vestes, banhar-se-á em 

água e ficará impuro até a tarde. Aquele que to-

car o seu. corpo, lavará suas vestes, banhar-se-á em 

água, e ficará impuro até a tarde. Todo o que to-

car alguma coisa que tenha estado debaixo dele, f~ 

cará impuro até a tarde; quem transportar algumas des

sas coisas lavará suas vestes, banhar-se-á em água 

e ficará impuro até à tarde. Aquele que for toca-

do pelo homem que tiver gonorréia, antes de ter e~ 

te lavado as mãos em água, lavará suas vestes, ba-

* LEVTTICO - In: BTblia Sagrada, 3a. ed., são Pau-
lo, Ed. Ave-Maria, 1961, p. 162. 
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nhar-se-á em água e ficará impuro até à tarde. To-

do o recipiente de terra tocado por esse homem se

rá quebrado e todo vaso de madeira será lavado com 

-agua. Quando se tiver purificado aquele que tem 

gonorréia, contará sete dias para sua purificação; 

lavará suas vestes, banhar-se-á em água corrente e 

será puro". 

~ impressionante a percepçao dos israeli 

tas que, mais ou menos 3.000 anos antes da desco-

berta do agente etiológico da gonorréia, compreen

deram claramente três dos principais elos da ~ia 

de transmissão de doenças: a infecção pelo conta

to, a desinfecção dos contatos e o papel desempe

nhado pelos fómites. 

o Novo Testamento, baseado na doutrina de 

Cristo, ao contrário do Antigo, enfoca exclusiva-

mente o bem-estar social e emocional. O éIlDr ao pr§. 

ximo (restrição da agressão), a aceitação e o cari 

nho para com as crianças (segurança emocional), a 

confissão (catarse) são pontos que podem perfeita-

mente ser apoiados pelas mais modernas teorias psi 

cológicas. Quanto aos gregos e romanos, ambos po~ 
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suiam interesse marcante pelo bem-estar fisic04o • 

Roma deixou grande legado no campo da sa 

úde representado pela preocupação constante com a

bastecimento d'água. Os romanos foram engenheiros, 

administradores e construtores excelentes, supera~ 

do os gregos nesse campo. Seus costumes eram r i -

cos no que se refere à higiene pessoal: banhos, p~ 

rificação das mãos antes das refeições, regime de 

vida. O conhecimento de recursos para a promoçao 

da saúde e o tratamento de doenças constituiam ele 

mentos integrantes da educação do cidadão e do ofi 

cial romanos (herança dos gregos). Documentos com 

pilando todos esses conhecimentos atravessaram sé

culos, chegando até a Renascença. Dentre esses P2 

demos citar a "Hygieia 11 de Claudius Galen (129 d.C.), 

que recomendava dieta, enfatizando a impo~a ~ 

banhos e exercícios físicos. Realmente, era nas 

casas de banho que se discutia, analisava e ensina 

va saúde. 

Quanto à Grécia, tanto em Creta como em 

Tróia, o sistema de abastecimento de água potável 



16 

era fato comum, assim como a disposição do lixo e 

o sistema de drenagem de esgotos. Os greqos cult~ 

vavam o atletismo, fazendo dos exercícios físicos 

o centro de suas atividades. Um corpo saudável se 

constituia em objetivo de vida para eles, da! seu 

interesse pela cura de doenças. Sua medicina, en

tretanto, nunca foi exclusivamente curativa, sendo 

dada grande importância aos assuntos de higiene pa 

ra a preservação da saúde. Ariphron, poeta grego, 

dizia em um poema: "Saúde, o mais antigo dos deu

ses R40 • Entretanto, a vida saudável na Grécia era 

privilégio de uma classe superior minoritária, cu

ja vid~ ociosa se alicerçava em uma economia escr~ 

va; isto é evidente na literatura médica grega, que 

se preocupava grandemente com a saúde dos aristo

cratas e quase nunca com os problemas de saúde dos 

trabalhadores. Com a queda da civilização greco

romana todo esse acervo de conhecimentos relativos 

ã saúde foi se diluindo, acabando por ser esqueci

do. 

- IDADE M~DIA 

Na Idade Média4~período ~ mais 
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ou menos 1.000 anos, volta a reinar o conceito de 

doenças ligadas ao sobrenatural, tanto entre cris

tãos como entre pagaos. As sucessivas ~ dos 

bárbaros, destruindo e saqueando cidades, aliadas 

a outros acontecimentos poli ticos determinaram a de 

sintegração da saúde PÚblica como organização e co 

mo prática. Durante essa época difí.cil do ponto de 

vista sanitário é nos mosteiros que se vao encon

trar algumas atividades voltadas para a saúde. Ao 

que se sabe, os mosteiros foram, durante a Idade Mé 

dia, os depositários do conhecimento dos povos an

tigos, inclusive no campo da saúde. Constituiam-se 

nessa época em grandes comunidades e, para que a v,! 

da em comum fosse possível, começaram por estabel~ 

cer medidas que favoreciam a saúde da própria comu 

nidade, tai s como, abastecimento de água potáve 1 , 

destino adequado de dejetos humanos, ventilação a

dequada nos dormitórios. O sucesso dessas medidas 

ultrapassou os limites dos mosteiros e passou a in 

fluenciar, positivamente, outras comunidades da é

poca. ! desse período que chegaram até nós alguns 

dos primeiros enfoques de Educação em Saúde Públi

ca, através de documentos conhecidos aDO ~35. 
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Esses regimes eram escritos em versos de 

fácil memorização. Assim como os menestréis leva

vam notIcias em suas canções, professores viajan

tes repetiam versos que ensinavam como viver sadia 

mente. Essa literatura enfatizava higiene pessoal, 

englobando três assuntos: alimentação, habitação e 

corpo humano. Quanto mais curtos e fáceis de memo 

rizar, mais populares esses versos se tornavam. Hou 

ve, entretanto, uma exceçao nesse sentido, o regi

me proposto por Galeno; possuindo cerca de 10.000 

palavras, assim mesmo tornou-se famoso. Parece que 

tal fato se deve à maneira dogmática com que foi re 

digido. Dentre todos esses regimes primitivos, o 

mais famoso foi o "Regimen Sanitatis Salernitanum~ 

cuja origem remonta aos séculos XII ou XIII, sendo 

reeditado até o século XIX (1846). Durante e s s e 

tempo foi reeditado pelo menos 240 vezes, sendotr~ 

duz~do para inúmeras linguas européias. Um traba

lho que perdurou por tanto tempo não pode ser me

nosprezado e, na verdade, os conselhos aI ofereci

dos resistem ainda hoje ao progresso dos conheci

mentos no campo da saúde. Esses conselhos são re

lati vos à prevenção da obesidade e das m:::>léstias car 
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dio-vasculares, bem como à promoçao da saúde me n-

tal. O grande valor da escola de Salerno ~de no 

reconhecimento da relação entre o comportamento do 

indivíduo e sua saúde. 

Os educadores primitivos, embora empíri

cos, mui tas vezes chegaram a conclusões que podem 

hoje ser mantidas por evidências científicas. Está 

nesse caso o livro de etiquetas, de origem italia-

na, "Galateo Della Casa" (1550), que preconizava os 

comportamentos à mesa que ainda hoje repetimos ... as 

nossas crianças. 

Em síntese, durante vários séculos os re 

gimes se preocuparam em difundir preceitos de higi~ 

ne pessoal, higiene da habitação, nutrição, repou

so, prevenção de certas moléstias, e com a promo

çao da saúde mental; entretanto, apesar de sua gra!! 

de popularidade, não há evidência suficientede que 

tenham sido realmente eficientes do ponto de vista 

da Educação em Saúde Pública. ~ só no séOllo XVIII, 

com o Capitão Cook, que se realiza uma pdmeira te!! 

tativa de implantação de medidas higiênicas preve!! 

tivas, com o objetivo de se evitar a perda de vi-
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das. Cook foi premiado com a "Copley Medal" da 

"Royal Society" da Inglaterra, em 1776, não só pe

lo brilhantismo de suas pesquisas geográficas, mas 

também por conseguir efetuar urna viagem ao~r do 

mundo sem perder um único homem, o que no seu tem

po era praticamente impossível. 

Segundo Sirnon, citado por PIRRIE & OAL

ZELL-WAR03S, o Capitão Cook conseguiu essa vitória 

introduzindo medidas simples mas profundamente ino 

vadoras na vida de bordo, tais corno: ventilação dos 

conveses inferiores, fornalha acesa para secar rou 

pas e ,aquecer os homens após a lavagem dos conve

ses, fornecimento de comida fresca, incluindo ver

duras e frutas como medida preventiva do escorbu

to, e racionalização do períodO de trabalho. 

A implantação dessas medidas ~ um tra 

balho educativo de alto nível, uma vez que se con~ 

tituiam em situação nova e em mudança de comporta

mento. Sem dúvida alguma foi necessária grande m~ 

tivação para que essa nova situação fosse integra

da à vida do pessoal de bordo. Dentro do ~ g~ 
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ral da Saúde PUblica é esta a primeira demonstra

çao do princípio de que Educação em Saúde implica 

em envolv~ento da população para a qual se desti

na. De acordo com PIRRIE & DALZELL-WARD, foi esse 

princípio que bem mais tarde, no século XIX, veio 

influenciar o trabalho de Florence Nightingale. Pi~ 

neira em Enfermagem de Saúde Pública, foi ela a pr~ 

meira a advogar a utilização de visitadores treina 

dos para aconselhar mães em seus próprios domicI

lios; acreditava que se o visitador pudesse traba 

lhar com as maes, poderia conhecer mais profunda

mente as dificuldades enfrentadas pela clientela, 

ganhar sua confiança e assim o processo educativo 

se estabeleceria com bases mais sólidas 35 • 

Durante o longo período abrangido pela ! 

dade Média outros aspectos da Saúde Pública, como 

a implantação da quarentena, a expansão dos hospi

tais,-a preocupação com assistência social e pro

blemas sanitários da vida urbana, se constituiram 

em uma primeira tentativa de se resolverem os pro

blemas de saúde das populações. Do ponto de vista 

histórico, o mais importante é que no perIodo me-
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dieval se desenvolveram os padrões básicos de ~as 

e práticas dentro dos quais a Saúde Pública funcio 

naria nos próximos 250 anos 40 • 

- RENASCENÇA 

Durante o pontificado de Leão x, sur~ na 

Itália Girolamo Fracastoro, médico, poeta e cien-

tista, que entrevê, apesar das guerras e doençasda 
... 
epoca, o surgimento de urna nova era, a Renascença. 

Segundo ROS E N4 0, embora a Renascença se 

apresente sempre corno urna fase brilhante, de gran-

des descobrimentos, no campo da Saúde Pública e 1 a 

é significativa não por seu esplendor, mas por ter 

sido o inicio de novo perIodo da História, no qual 

a Saúde PÚblica foi verdadeiramente impulsionada. 

Esse, perIodo testemunhou o nascer da civiliza~ m~ 

derna e o inIcio da ciência moderna, com conse~e~ 

te influência sobre a Saúde Pública. ~ Nesse per~o-

do foram descobertos os microorganismos, erixra sua 

relação com doenças infecto-contagiosas tenha per

manecido desconhecida ainda por algum tempoi a pos 
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sibilidade de cont~gio direto ou indireto através 

de fómites e do ar foi percebida e apresentada por 

Fracastoro. Surgiram também as primeiras tentati

vas no sentido de se utilizar a estat!sticaaEO ~ 

trumento para se estudar uma população, assim como 

o relacionamento entre o estado de saúde de uma co 

munidade e sua situação polItica. Inicialmente 
. 
e 

William Petty, médico, economista e cientist~ cri! 

dor do termo estatística, que luta e defende a im

portância de se colecionarem dados sobre educação 

e doenças da população; mas é a seu amigo John 

Graunt que se atribui a primeira grande contribui

çao a esse campo, através do livro "Natural and P~ 

litical Observations upon the Bills of Mortality", 

em 1662. 

Os problemas de saúde enfrentados pelos 

centros urbanos dessa época foram muitos e de dif! 

cil solução. A limpeza das ruas, a disposição fi-

nal do lixo, o problema de esgotos e do abasteci

mento de ~gua, as doenças epidêmicas, são alguns de 

leso 



24 

Segundo ROS EN4 o, o período compreendido 

entre o início do século XVI e a metade do século 

XVIII (1500-1750) constitui um período de transi-

çao. As grandes explosões científicas dos séculos 

XVI e XVII estabeleceram os alicerces da ~a mé 

dica no campo da anatomia e fisiologia. A observa 

çao e classificação tornaram possível o reconheci-

mento preciso das doenças. Ao mesmo tempo, a pos

sibilidade e importância da aplicação do conheci

mento científico às necessidades de saúde das com~ 

nidades começou a tomar forma ideal. Desenvolveu

se um enfoque quantitativo dos problemas de saúde 

relacionado com as necessidades políticas e econ§ 

micas do Estado moderno. A idéia de que micro-or-

ganismos poderiam ser a causa de doenças contagio

sas começou a assumir forma concreta. As comunid~ 

des do século XVI, XVII e mesmo XVIII enfrentaram 

problemas de doenças epidêmicas, de adequação de 
, 

cuidados médicos, de saúde ambiental, tratando-os 

sob alguns aspectos da mesma maneira que as comuni 

dades do período medieval. Mas durante essa época, 

rica de problemas e também de novos conhecimentos, 

é que as bases para a implantação de uma nova e r a 

foram lançadas. 
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- IDADE MODERNA E CONTEMPORANEA 

Após a Renascença segue-se um período de 

aproximadamente 80 anos (1750-1830) de grande pro

gresso e desenvolvimento, principalmente no que diz 

respeito à Saúde PÚblica. Ainda segundo ROSEN~o, 

é nesse perIodo de revoluções e restaurações, in

tensamente confuso do ponto de vista polltico, que 

a Europa se empenha em construir um futuro alicer

çado em novas bases. As grandes revoluções polít! 

cas na França e América, a ascensão e queda do im

pério n~oleônico, assim como o esforço em restau

rar o antigo regLme, são os mais importantes acon

tec~nto8 desse processo de mudança. Durante es

ses &aos a Europa, embora com problemas diversos, 

de diferentes e complexos antecedentes e objetivos 

muitas vezes colidentes, manteve uma espéCie muito 

tênue de unidade: a mudança era aceita como algo i 

nevitãvel. Nessa atmosfera germinaram as novas i

déias que revolucionaram a Saúde Pública no século 

XIX. 
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t nesse perlodo que Jenner faz sua desc~ 

berta em relação ã vacina anti-variólica, abrindo 

novos horizontes em relação às doenças infecto-co~ 

tagiosas~ o valor desta descoberta, entretanto, só 

é realmente reconhecido em fins do século XI~pri~ 

cipalmente com os trabalhos de Pasteur e Kock. Em 

bora soluções fossem sendo encontradas para os vá

rios problemas decorrentes do complexo binômio sa

úde-doença, numerosos outros permaneceram sem solu 

ção, enquanto novos surgiam, decorrentes do desen

volvimento da indústria. 

A Revolução Industrial, que consistiu es 

sencialmente na mudança da produção industrial, as 

sociada ao aparecimento das máquinas movidas a va

por, encontrou a Inglaterra sem um sistema efetivo 

de governo local. Desse modo, enquanto de um lado 

flo+esciam as indústrias, de outro decaia e dete

riorava-se a saúde e bem-estar dos trabalhadores. 

Essa situação, atuando como elemento de pressao, 

deu origem a iniciativas e protestos que se aglom~ 

raram, originando o Movimento de Reforma Sanitária. 
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Esse movimento do século XIX começou na 

Inglaterra, uma vez que foi lá que se iniciou a Re 

volução Industrial e ocorreram os acontecimentos de 

la decorrentes. Uma análise histórica desse perI2 

do revela que a França, a Alemanha e os Estados U

nidos viveram os mesmos problemas que a Inglaterra, 

para os quais buscaram soluções semelhantes. 

Em termos de morbidade e mortalidade pr~ 

coce, o preço pago pela industrialização foi muito 

alto; o objetivo do Movimento de Reforma Sanitá

ria visava despertar na comunidade a preocupa~~ 

la saúde de seus membros. 

Como se pode perceber, a Educação em Saú 

de Pública, embora não reconhecida ainda oficial

mente, esteve sempre ligada à Saúde Pública comefa 

tor indispensável na consecução de objetivos rela

cionados com a melhoria do bem-estar dos indivI

duos. No perIodo entre o final do século XVIII e 

inIcio do século XIX, Educação em Saúde Pública só 

era compreendida como divulgação de conhecimentos 

sobre saúde, através de publicações variadas como 
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livros, almanaques, folhetos e periódicos. "Avis au 

peuple sur sa Santé", de S.A. TISSOT, escrito em 

1762, em apenas 6 anos teve 10 edições publicadas 

somente na França. "Gesundhei tska techsmus" , de B .C. 

FAUST, publicado em 1794, teve grande aceitação p~ 

pular. Nos Estados Unidos, vários periódicos f o

ram publicados no início do século XIX com o obje

tivo de divulgar Educação em Saúde Pública. O pr~ 

meiro, datando de 1806, foi o "MedicaI and Agricu! 

tural Register", cujo conteúdo versava sobre higiere 

pessoal e assuntos referentes à agricultura. E m 

1830, um grupo de médicos iniciou a publicação do 

"Journa.l of Heal th", também de curta duração (4 a

nos) e que como o anterior, enfocava principalmen

te higiene pessoal. Os guias médicos a nível pop~ 

lar eram muito comuns nessa época, e ~ROSEN40 

o autor mais popular nesse campo foi William Bucha 

nan,l escocês, autor de "Domestic Medicine" ou "The 

Family Physician", que foi publicado em 1769, com 

19 edições posteriores. Finalmente, nao se p o de 

deixar de citar Southwood SMITH, um dos mais ati

vos reformadores ingleses no campo da Saúde Públi

ca, que levou ao conhecimento do público o oorpoh~ 
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mano e suas funções, através do livro "The Philos~ 

phy of Health", em 1835. O periodo conpreendJdo~ 

tre 1830 e 1875 é o que ROSEN40 denominou de ~eri~ 

do do Industrialismo e Movimento Sanitário"J o de 

senvolv1mento industrial dessa época foi DUito gr~ 

de e veio determinar a organização das indústrias 

em forma de sistema fabril, com todas as suas van

tagens e desvantagens. A situação que se criou a 

partir desse momento obrigou as comunidades a bus

car soluções para seus próprios problemas. Foi em 

Manchester, Inglaterra, que isto se evidenciou pe

la primeira vez. Uma série de surtos de febre tor 

nou a comunidade consciente da necessidade de e n

contrar meios para impedir o aparecimento e a pro

pagaçao das doenças. O primeiro passo nesse senti 

do foi dado em 1795, com a criação do Conselho Vo

luntário de Saúde, em decorrência da rápida difu

sio da febre tifóide na região. Essa iniciativa, 

posteriormente, originou, entre 1830 e 1875, pres

sõe. que visavam a organização de entidades sanitã 

rias de âmbito estadual, nacional e internacional. 

Em 1848, graças ao trabalho de CHAOWICK, principal 

mente, é criado na Inglaterra o Conselho Geral de 
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Saúde, que constitui um marco na história da Saúde 

Pública, a despeito de sua breve existência (1848-

1854) e das desvantagens sob as quais ~axu. Em 

1879 é criado o Conselho Nacional de Saúde nos Es

tados Unidos da América, com função de assessorar 

os governos estaduais e federal no campo da Saúde 

Pública, assim como, de planejar a organização na

cional da Saúde Pública. Em 1883 o Conselho é ex

tinto devido ao difícil manejo da estrutura admi

nistrativa, assim como por ter estimulado o antag~ 

nismo dos Estados, que sentiam que seus dineitos es 

tavam sendo prejudicados pela ação do Conselho. 

Como se percebe, os problemas sanitários 

decorrentes da industrialização fizeram-se sentir 

da mesma forma em todos os países, à medida que o 

iam adotando. Foi na Alemanha, por volta de 1870, 

que Max von PETTENKAFER levantou a problemática de 

que.a saúde do indivíduo não era influenciada ape

nas pelo ambiente físico, mas também pelo meio so

cial. Ele acreditava e pregava que a Saúde públi 

ca era de interesse da comunidade. Alimentado por 

esta convicção, desenvolveu um trabalho pioneizo ~ 
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bre higiene da alimentação, do vestuário, da habi

tação, da água, do lixo, conseguindo fazer de Mun! 

que urna cidade saudável. Por essa época, a contr~ 

vérsia sobre as doenças infecto-contagiosas, sua ~ 

rigem e transmissão, era sentida não mais a nlvel 

nacional, mas internacional. A cooperação intern~ 

cional na prevenção de doenças transmisslveis tor

nou-se assunto de grande importância, até que, em 

1851, a realização do primeiro Congresso sanitário 

Internacional, em Paris, veio tornar mais próxima 

a possibilidade da criação de uma organização in

ternacional de saúde. A essa conferência compare

ceram representantes de vários palses europeus. C~ 

mo era de se esperar de um primeiro encontro inte~ 

nacional, em uma época de grandes controvérsias ci 

entlficas, os trabalhos desenvolveram-se morosamen 

te, superando incontáveis problemas, até que se ch~ 

gou à elaboração de uma série de normas que vieram 

constituir a primeira tentativa de elaboração de um 

Código Sanitário Internacional. Só em fins do sé

culo XIX, entretanto, o desenvolvimento da bacte

riologia e imunologia veio abrir novos horizontes 

e oferecer reais possibilidades para um acordo no 
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campo da Saúde Pública. 

Para se prevenir as doenças e promover a 

saúde é necessário combater a ignorância. Esta ên 

fase que caracterizou um perIodo, com inIcio no sé 

culo passado, fazia acreditar ser a Educação em Sa 

úde Pública a base dos programas de Saúde, consti

tuindo um inIcio indispensável para obtenção de ê

xito dos programas sanitários. 

Nos paIses europeus, assim como na Améri 

ca, foram vários os fatores que influenciaram o de 

senvolvimento maior ou menor da Educação em Saúde 

PUblica. Entretanto, foi nos EUA que ela atingiu 

até nossos dias, um maior grau de desenvolvimento. 

Tudo começou com um movimento muito importante na 

época, cujo objetivo era estudar as necessidadesda 

criança e especialmente atividades relacionadasoorn 

alimentação escolar, segurança, e saúde mental. Na 

segunda década do século XX, agências de saúde e

xistentes na época resolveram organizar suas ativ! 

dada. a, como conseq~ênc1a dessa resolução, em 1911 

e 1912 os Departamentos de Saúde de Nova York e Chi 

cago iniciaram a publicação de boletins. 
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o boletim do Departamento de Nova Yark ti 

nha por objetivo contribuir para a educaçãodos pr~ 

fissionais médicos nos aspectos preventivos do seu 

trabalho diário. Em 1914, o Departamento de Saúde 

de Nova York criou o primeiro órgão de Educação em 

Saúde Pública na estrutura administrativa. A pri

meira Guerra Mundial veio, por sua vez, colaborar 

para o desenvolvimento da Educação em Saúde PUbli

ca. Necessidades de tempo de guerra, tais como o 

controle das doenças venéreas, especialmente entre 

o pessoal das forças armadas, aliadas ao progresso 

continuo no campo da saúde infantil, vieram contri 

buir para o reconhecimento da Educação em Saúde co 

mo a mais recente especialidade da Saúde Pública. 

Em 1918 é criada nos EUA a "Child Health Organiza

tion of América"(Organização Americana de Saúde da 

Criança), tendo à sua frente L. Emmet HOLT, pedia

tra"e Sally Lucas JEAN, enfermeira. Foi ela que, 

em 1919, em reunião patrocinada pela nova Organiza 

ção, propôs o termo "Educação em Saúde" (Health E

ducation). Desde então, Educação em Saúde passa a 

ter vida prôpria e em 1937 o governo americano re

conhece publicamente sua importância, criando um a 
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seçao especializada dentro do United States Public 

Health Service 27 . Vagarosamente começaram a ser 

preparados recursos humanos para esse campo de t r a 

balho. O primeiro a oferecer treinamento a ni ve 1 

de graduação para educadores de saúde pública f o i 

o Massachussets Institute of Technology, sob orie~ 

tação de Clair F. TURNER27. Essa iniciativa foi lo 

go seguida de outras; entretanto, estudo realiza

do em 1942 mostrou que existiam educadores de saú

de pública em apenas 13 Estados norte-americanos, 

atingindo um total de 44 profissionais. A partir 

daí, a formação desse pessoal passou a ser estimu

lada e' um novo estudo, em 1947, veio revelarque dos 

460 indivíduos trabalhando em Educação em Saúde pú 

blica, 300 eram graduados por escolas de Saúde pú

blica, reconhecidas oficialmente. Em 1951 o núme

ro de profissionais, sempre em ascensão, justtiioou 

a c~iação da Society of Public Health Educators 

(SOPHE) 27. 

Na Europa o desenvolvimento da Educação 

em Saúde Pública aconteceu de modo diferente, dev! 

do às características de seu próprio povo, sistema 
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de governo e problemas de saúde. Com exceçao da 

URSS, a Educação em Saúde Pública foi promovida po r 

organizações independentes, tais como grupos de j~ 

vens, sociedades anti-tuberculose e anti-alcoólica, 

cujos trabalhos eram desenvolvidos sem coordenação 

e com resultados bastante discutíveis. As últimas 

décadas, entretanto, testemunharam o esforço de al 

guns países no sentido de organizar suas ativida

des no campo da Educação em Saúde Pública. Mesmo 

assim, a distância entre o ponto de desenvolvimen

to em que se encontram, e o alcançado pelos EUA, é 

muito grande. 

Na Alemanha, a Educação em Saúde surgiu 

sob forma organizada com a constituição da "I:euts~ 

Verein ftir Volkshygiene" (Sociedade Alemã para a 

Higiene Pública), em 1908 4 o • Em 1919 s ur gem os 

"Landesausschtlsse ftlr higienische Volksbelchrung" 

(Comitês Estaduais para a Educação em Saúde Públi

ca). Em 1920 essas sociedades sao unificadas e cen 

tralizadas num comitê com sede em Dresden e depois 

em Berlim. Com o advento da 11 Guerra Mundial, e 

posterior divisão da Alemanha, o país é agitado por 
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grandes mudanças. Em 1954 a República Federal Ale 

mã cria o Comitê Federal para Educação em Saúde pú 

blica, subvencionado pelo governo, mas exi~ co 

mo uma organização voluntária. Seu objetivo e r a 

estimular indivIduos e grupos para atividades de 

saúde individual e comunitária, assim como pr e pa

rar material educativo. O educador de saúde públi 

ca é ainda desconhecido na Alemanha e até alguns ~ 

nos atrás a Educação em Saúde pública, embora ofi

cialmente considerada uma função das agências de 

saúde, na prática era desenvolvida por organi~S 

voluntárias 18. 

Na França, Educação em Saúde é reconheci 

da como função de agências oficiais de saúde. N a 

verdade, ela foi reconhecida oficialmente em 19241+0, 

com a criação do "Office National d'Hygiene Socia

le" (Departamento Nacional de Higiene Social), mais 

tarde substituído pelo "Centre National de l'Educa 

tion Sanitaire, Demographique et Sociale" (Centro 

Nacional de Educação em Saúde, Demográfico e Soci

al), órgão do Ministério de Saúde Pública, e cujo 

interesse é o estabelecimento de amplo programa de 
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Educação em Saúde, a nível nacional, assim como a 

preparação de material educativo (impressos, folh~ 

tos, cartazes, filmes). A nível local, entretanto, 

a situação da Educação em Saúde Pública varia de te 

gião para região, dependendo do interesse das age~ 

cias oficiais pelo assunto. Em 1951 é criada em Pa 

ris a "Union Internationale pour l'Education Sani

taire Populaire" (União Internacional de Ed ucação 

em Saúde Pública), cujo objetivo é a promoção e d~ 

senvolvimento da Educação em Saúde a nível interna 

cional, através, principalmente, da criação de Co

mitês ou Sociedades Nacionais. Quanto ao educador 

de saúde pUblica, não existe ainda na França qual

quer curso especializado para sua formação, embora 

grandes esforços nesse sentido tenham sido de sen

volvidos por Lucien VIBOREL enquanto diretor do Cen 

tro Nacional de Educação em Saúde 27 • 

Na Inglaterra a Educação em Saúde desen

volveu-se sob forma organizada, após a criação do 

"Central Council for Health Education" (Conselho 

Central de Educação em Saúde) em Londres, em 1927, 

reconhecido pelo Ministério da Saúde e autoridades 
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locais. Sua função é dar assistência às autorida

des locais na Inglaterra, PaIs de Gales e Irlanda, 

em programas que envolvam aspectos educativos em 

Saúde PÚblica. ~ também responsável pela publica

ção do periódico "Health Education Journal ",dd'Heal1:h 

Information Digest" e do "Quarterly News Bulletin". O 

educador de saúde pública passou a ser formado na 

Inglaterra, a partir de 1954, pelo "Institute o f 

Education" (Instituto de Educação), da Universida

de de Londres 2 7 • 

A URSS, é talvez, o paIs que possui o me 

lhor sistema integrado de Educação em Saúde Públi

ca. Isso resulta, ao que tudo indica, do sistema 

prevalente de medicina socializada. Em 1893 a Edu 

cação em Saúde Pública foi introduzida nas escolas 

soviéticas 40 • Existem centros de Educação em Saú

de Pública distribuídos por toda a URSS, que ~ di 

rigidos por leigos previamente treinados. O maior 

centro que a URSS possui é o Instituto Central de 

Pesquisa Científica em Educação em Saúde, sediado 

em Moscou, e que <XItJpreel"lde três departamentos: Educa 

ção em Saúde na escola, Educação em Saúde no campo 
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médico e profilático e Educação em Saúde nas indús 

trias. Esse Centro realiza pesquisas e avaliação 

de métodos e técnicas educativas, incluindo impre~ 

sa, rádio e materiais visuais, assessora centros de 

Educação em Saúde Pública e desenvolve p~~ de 

treinamento para especialistas da área e outros pro

fissionais de saúde. Para atingir seus objetivos 

o Centro conta com órgãos de saúde, principalmente 

os Centros de Educação em Saúde Pública. O primei

ro desses centros foi criado em 1920 e, por vo 1 ta 

de 1964 já somavam 360, atuando do nível federal a 

té o municipal. Sua principal função é a organiz~ 

çao, orientação e execução de todo trabalho de E

ducação em Saúde Pública. Na URSS a Educação em ~ 

úde Pública constitui uma atividade obrigatória de 

todos aqueles que trabalham no campo da Saúde P ú

blica, tanto profissionais como leigos. O educa

dor de saúde pública é preparado na URSS pelo Ins

ti tuto Central de Pesquisa Científica em Educação 

em Saúde. 
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2. A EDUCAÇÂO EM SAODE POBLICA NO BRASIL 

O Brasil, ao tempo de sua descoberta e 

enquanto os conquistadores portugueses nao o pene

traram com sua colonização, era de uma salubridade 

perfeita, afirmam BARBOSA e REZENDE2, acrescentan

do que todos os documentos de que se dispõem ates

tam o aspecto saudável, a beleza e a higiene do in 

dio brasileiro. A longevidade entre os nativos e

ra comum. As terras e o clima brasileiros eram ti 

dos como saudáveis e favoráveis à saúde. As doen

ças não graçavam aqui. As únicas doenças conside

radas como originárias da terra eram a malária, a 

bouba e a ancilostomose. Infelizmente, os coloni

zadores não souberam conservar as condições natu

rais encontradas no Pais. Não se apegavam à terra 

e nao se preocupavam em preservá-la; não valoriza 

vam a própria vida e, conseqt1entemente, não davam 

valor à vida dos índios. Eram místicos, acostuma

dos a atribuir as moléstias a fenômenos da nature

za ou à ira divina. Seu objetivo era fazer fortu-
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na para gastá-la além-mar; por isso só viam no ín

dio o escravo de que necessitavam para tr~ as 

terras. Em 1555 a expedição de Villegagnon foi a 

mensageira de uma primeira epidemia, que seria se

guida de inúmeras outras. Essa primeira epidemia 

não foi identificada, embora responsável pela diz! 

mação de número imenso de selvagens. Entre todas 

as epidemias importadas, sem dúvida foi a varíola 

que mais mortes e devastações causou entre a popu

lação daquela época. Surgindo aqui em 1563 pela 

primeira vez, só em 1804 começou a ser cx::mbatida com 

a vacina de Jenner, introduzida na Bahia e poste

riormente no Rio de Janeiro e são paul0 2 • Na épo

ca em que escreveram seu livro (1909), comentaram 

BARBOSA e REZENDE estar o Brasil caminhando para a 

solução de seus problemas sanitários; as doenças 

iam sendo cada vez mais controladas e estava cada 

vez, mais presente a noção da necessidade de um meio 

ambiente saudável para a vida do homem 2 • 

Segundo MARCONDES27, no Brasil, os pri

meiros vestígios de Educação em Saúde pública apa

receram por volta de 1889, com a preocupação da en 
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tão Diretoria Geral da Saúde Pública em informar a 

população, através de impressos, sobre as causas e 

prevenção da febre tifóide, tuberculose e peste que 

eram, naquela época, responsáveis por urna alta ta

xa de mortalidade na Capital do Império. 

Simultaneamente, o Instituto de Higiene 

do Rio de Janeiro esforçava-se em oferecer ~ de 

higiene aos professores primários e alunos da Esco 

la Normal, assim corno divulgar noções de higUme pe~ 

soal e da habitação à população em geral. 

Corno na Europa, também no Brasil teve lu 

gar a fase de divulgação de conhecimentos sobre os 

aspectos etiológicos, preventivos e curativos da s 

doenças. Um exemplo típico é o "Dicionário de Me-

dicina Popular e das Sciencias Accessorias", de 0ffiR 

NOVIZ,' editado pela sexta vez em 1890. Em 1920 
.. 
e 

criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, c~ 

mo órgão do Ministério da Justiça e Negócios Inte

riores, através do Decreto Federal n9 14.354. Em 

1923, através do Decreto Federal n9 16.300, é alte 

rado o Regulamento do Departamento Nacional de Saú 
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de PÚblica, sendo-lhe atribuída a organização do 

"Serviço de Propaganda e Educação Sanitária". ! a 

primeira vez que a expressão "Educação Sanitária", 

trazida dos EUA pelo professor Geraldo Horácio de 

Paula Souza, em 1920, aparece na legislação ofici

a1 27 • A evolução da sociedade brasileira obrigou 

a constantes mudanças e ajustamentos nos seus ó r

gãos pÚblicos. Assim, em 1930 foi criado o Minis

tério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que 

englobava o Departamento Nacional de Saúde Pública, 

passando o Serviço de Propaganda e Educação Sanit~ 

ria a constituir a Seção de Informação, Propaganda 

e Educação Sanitária do mesmo Departamento. E}n 1937 

o Ministério é reorganizado e a Seção de Informa

çao, Propaganda e Educação Sanitária é substituída 

pelo Serviço de Propaganda e Educação Sanitária.Em 

1941, o Departamento Nacional de Saúde PÚblica so

fre novas modificações, dessa vez com ampliação e 

intensificação de atividades que passaram a ser de 

senvolvidas a nível nacional, a exemplo de outros 

Departamentos. Em 1953 surge o Ministério da Saú

de, como resultado da cisão do Ministério da Educ~ 

çao e Saúde Pública. O Departamento Nacional de 
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Saúde Pública passa a integrar o referido Ministé

rio da Saúde, sem sofrer alterações em sua estrut~ 

ra. A 22/05/1970, através do Decreto n9 66.62~\é 

criada a Divisão Nacional de Educação Sanitária co 

mo resultado da transformação do Serviço Nacional 

de Educação Sanitária e subordinada ao Departamen

to Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças na 

Secretaria de Saúde Pública. Sua finalidade é "es 

tabelecer as diretrizes básicas para os programas 

de Educação Sanitária, coordenando e orientando sua 

aplicação no Ministério da Saúde; assessorar ~s 

públicos e entidades privadas na organização e fun 

cionamento de serviços e atividades de Educação S~ 

nitária; estudar e pesquisar, bem como incentivar, 

promover e colaborar no treinamento de pessoal. O 

Decreto n9 74.891, de 13/11/1974 12 , extingue o De

partamento Nacional de Profilaxia e Controle de Do 

enças, ficando as unidades que o integravam (inclu 

sive o DNES) subordinadas diretamente à Secretaria 

de Saúde PÚblica, que pelo mesmo Decreto passa a 

denominar-se Secretaria Nacional de Saúde. 

Não se pode deixar de citar, nesse cami-
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nhar histórico, a criação do Serviço Especial de ~ 

úde Pública (SESP), por volta de 1942, atualmente 

transformado em Fundação. Desde a sua criação e ~ 

té o presente, urna das preocupações dessa entidade 

tem sido a Educação em Saúde Pública. O êxito obti 

do nos trabalhos realizados durante todos esses a

nos demonstra a eficiência da filosofia de traba

lho adotada pelo referido órgão. A atuação da ~SP 

cobre grande parte do território brasileiro. 

Em são Paulo, a Educação em Saúde Públi

ca sem dúvida alguma foi impulsionada inicialmente 

por Geraldo Horácio de Paula Souza, posteriormente 

por Rodolfo dos Santos Mascarenhas e, mais tarde, 

por Ruth Sandoval Marcondes. 

Por iniciativa de PAULA SOUZA foi criado, 

em 1924, o Curso de Educadores Sanitários no anti

go Instituto de Higiene de são Paulo. Os candida

tos ao curso eram selecionados entre professmespr~ 

mários regentes de classe, que vinham para o Inst! 

tuto de Higiene receber treinamento em Educação em 

Saúde. Em virtude da não existência de enfermei-
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ras nos Centros de Saúde, criados por volta de 1927 

em são Paulo, os educadores sanitários começaram a 

ser utilizados por esses Centros, com funções pal! 

valentes. A partir de 1946, em decorrência da re-

forma universitária, candidatos portadores de di-

ploma de curso secundário completo (clássico e ci

entifico) passaram também a ter acesso ao curs0 31 • 

Em 1958, sentindo a necessidade de ava-

liar o treinamento oferecido aos educadores sanitá 

rios, em termos de responsabilidades e funções no 

campo, a Faculdade de Higiene e Saúde PÚblica desi~ 

nau urna Comissão para realizar estudo do assunto, 
3 1 

integrada por MARCONDES e RAHM Os resul tados,~ 

blicados em 1959, revelaram que o educador sanitá-

rio "parece ser um funcionário poli valente, não che 

gando suas funções a ser nem as da enfermeira de s~ 

úde pública, nem as da assistente social e nem as 

do educador de saúde pública tal corno classificado 

pela OMS'! O mesmo estudo, entre as conclusões a-

presentadas, levanta um problema cuja solução con

sidera tão vital quanto complexa: com o desenvol

vimento de especialidades como Enfermagem de Saúde 
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pÚblica, Serviço Social e Educação em Saúde PUbli

ca, cada uma com suas contribuições especIficas e 

importantes à Saúde Pública, o que acontecerá ao e 

ducador sanitário e à Educação em Saúde Pública tI 

picos de são Paulo? 

A necessidade de responder a essa ques

tão, entre outras razões, levou a congregação dae~ 

tão Faculdade de Higiene e Saúde Pública a suspen

der o curso para reforrnulação, a 10/07/1961; entr~ 

tanto, a reformulação não chegou a realizar-se,te~ 

do em vista as reformas ocorridas em seguida na u

niversidade de são Paulo, permanecendo suspenso a

té o presente. 

A necessidade de um elemento no campo da 

Educação em Saúde Pública não se fazia sentir ape

nas em são Paulo. Como conseqüência da tentativa 

de vários Estados brasileiros para resolverem seus 

problemas no campo da Educação em Saúde pública,d! 

ferentes elementos auxiliares foram preparados e c~ 

locados em campo. 
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Minas Gerais formou, de 1961 a 1968, as 

coordenadoras escolares, professoras primárias ou 

pré-primárias, com o objetivo de capacitá-las a c~ 

ordenar as ações assistenciais-educativas de saúde 

nas escolas. Durante o período compreendido entre 

1961 e 1968 foram treinadas 689 coordenadoras esc~ 

lares de saúde; 440 em Belo Horizonte e 249 em Ju 

iz de Fora. Ainda em Minas Gerais, em 1969 foi rea 

lizado treinamento de supervisores escolares de s~ 

úde pela Escola de Saúde Pública de Belo Horizonte. 

O objetivo desse treinamento foi preparar pe ssoal 

para supervisionar o trabalho das coordenadoras es 

colares' de saúde 1+ 8. O Paraná, através da Esrola de 

Saúde Pública da Secretaria da Saúde, desde 1963 vem 

oferecendo treinamento para educadores sanitários 

de nível médio. O Rio Grande do Sul tem também, ~ 

través da Escola de Saúde Pública da Secretaria da 

Saúde, treinado educadores sanitários de nível nao 

universitário. Santa Catarina, para poder dar ex

pansão ao Projeto de Saneamento Básico Comunitárm, 

da Secretaria da Saúde, treinou em 1972 pessoal P2 

livalente para desenvolver atividades de Educação 

em Saúde Pública e de saneamento l+ 8 • Embora alguns 
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Estados brasileiros tenham resolvido parcialmente 

seus problemas no campo de recursos humanos para a 

Educação em Saúde PÚblica, muitos outros continuam 

com carência total desses elementos. A falta de re 

cursos humanos realmente capacitados, ao lado do re 

conhecimento de que para erradicar, minimizar ou 

controlar os problemas que impedem a população de 

alcançar níveis adequados de bem-estar físico, men 

tal e social, é necessário prepará-la na área da E 

ducação em Saúde, contribuiram para a concretiza

ção de uma idéia que vinha amadurecendo na Faculda 

de de Saúde PÚblica da Universidade de são Paulo Ces 

de 1952: a criação do Curso de Educação em Saúde 

Pública na própria Faculdade, à semelhança dos já 

existentes nos EUA, Japão, Filipinas, índia e ~. 

Esse curso foi aberto a candidatos portadores de di 

ploma de curso superior, com prioridade para os o

riundos das áreas das ciências humanas, outorgando 

ao término de um ano acadêmico o diploma de Educa

dor de Saúde Pública. O curso pode levar ao títu

lo de Mestre em Saúde Pública, desde que o candida 

to cumpra os necessários créditos dentro de um mí

nimo de 18 meses. 
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o EDUCADOR DE SAODE POSLICA 

o educador de saúde pública é um profis-

sional com fo~ação acadêmica nas áreas da Educa

ção e da Saúde, que o habilita a desenvolver os as 

pectos educativos dos programas de saúde. A ele ca 

be a tarefa de desencadear todo o processo de mu

danças inerentes à consecução dos objetivos ~pr~ 

gramas de saúde. Sendo, portanto, um agente de m~ 

danças, cuja atuação visa a melhoria da saúde dos 

indivIduos e grupos, seu preparo acadêmico inclui 

conhecimentos sobre: 

- "Educação, especialmente os fatores determinan
tes do comportamento humano; 

- Ciências Sociais, para compreender as caracterI~ 
ticas sócio-econômico-culturais das populações; 

- Saúde Pública, incluindo princIpios de adminis
tração sanitária, saneamento do meio, métodos de 
controle das doenças, interpretação estatIstica, 
planejamento de programas; 

- Administração de serviços de educação em saúde pú 
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b1ica e de educação em saúde na esco1ai 

- metodologia da educação em saúde púb1icai 

- técnicas de investigação aplicadas à educação em 

saúde púb1ica M48 • 

Além disso, dependendo da agência em que 

vai atuar, o aluno é orientado no sentido de obter 

outros conhecimentos básicos em saúde pUblica aEO, 

por exemplo, os relacionados à área de saúde mater 

no-infantil e nutrição. 

"O educador de saúde pública é um espe-

cialista que, por seu preparo especial, deve pos

suir alta competência e capacidade de 1ideranç~que 

lhe permita se encarregar de trabalhos de planej~ 

mento e organização, de estudos e investigações na 

área da Educação em Saúde PÚb1ica"48. ! o técnico 

especializado em métodos e técnicas educativas que 

favorecem, facilitam e aceleram o processo de mu-

dança de comportamento das pessoas e que auxilia o 

pessoal de saúde a um melhor desenvolvimento de seu 

trabalho educativo'. Devido a essas caracterIsti-

cas, o educador de saúde pública passou a ser e1e-
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menta altamente requisitado nao só no campo da Sa~ 

de Pública, como também no da educação. Isso f e z 

com que, embora sua formação o preparasse especif! 

camente para trabalho com a comunidade, se visse ~ 

brigado a assumir também o campo da saúde escolar. 

Percebendo desde logo essa realidade e os proble

mas que poderiam surgir da não adequação do profi~ 

sional às necessidades do campo de trabalho, o Cur 

so da Faculdade de Saúde Pública, a partir de 1971, 

vem focalizando também a Educação em Saúde na esco 

la, favorecendo a adequação do profissional às ne

cessidades e realidades dos sistemas educacionais 

brasileiros. 

Embora o educador de saúde pública possa 

atuar tanto em serviços públicos como em empresas 

particulares ou agênCias voluntárias de saúde, no 

Brasil, segundo KRAUSZ21, ele é mais comumente en

contrado nos quadros dos serviços públicos de n í

vel federal, estadual ou municipal. A explicação 

de tal fenômeno reside, possivelmente, no fato de 

que os serviços públicos (principalmente as Secre

tarias de Saúde e Educação), já conhecem o profis-
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sional e, reconhecendo a validade do seu trabalho, 

têm se preocupado em formar seu próprio~. Co 

mo conseq6ência, a Faculdade de Saúde PUblica tem 

recebido, anualmente, um grande contingente de alu 

nos oriundos dos quadros do serviço público de to

do o Pais. No momento, a Faculdade de Saúde PUbli 

ca da Universidade de são Paulo é a única Escolada 

América Latina ocupada em preparar recursos h~s 

para a educação em saúde a nível pós-universitário, 

tanto na área da Educação em Saúde comunitária co

mo na de saúde na escola. De 1967 a 1975 foram for 

mados 200 educadores de saúde pÚblica pela Faculda 

de de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, 

número esse muito aquém das necessidades doBrasil. 

A Educação em Saúde nao constitui patri

mônio exclusivo do educador de saúde pública, mas 

pod~ e deve fazer parte integrante do trabalho diá 

rio de todos aqueles profissionais que constituem 

a equipe de saúde. Isto não significa, entretanto, 

que eles possam substituir o educador de saúde pú

blica. Como afirmam KLEINSCHMIDT & ZIMAN020, o e

ducador de saúde pública é o elemento que investe 
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todo o seu tempo no processo de Educação em Saúde. 

Ele realiza em profundidade, aquilo que outros pro 

fissionais realizam apenas superficialmente 48 • Tem 

sido definido como um "conselheiro em saúde, educ! 

dor, estimulador, conciliador e agente cataliza00r36". 

Ele ajuda indivIduos e grupos a reconhecer, compr~ 

ender e se responsabilizar pela solução de proble

mas de saúde pessoais, da famIlia e da comunidade. 

Baseado em fatos levantados por outros técnicos, ~ 

le é capaz de interpretar as necessidades de saúde 

de uma comunidade, os comportamentos de saúde dese 

jáveis para esse grupo e os serviços de saúde de 

que dispõe. Ele suplementa de uma maneira organi

zada e contInua o trabalho de outros profissionros, 

tanto da área de saúde comunitária como de saúdees 

colar, sem entretanto, substituI-los2o. 

A clientela do educador de saúde pública 

é a própria equipe da qual ele é um dos membrosiS2 

responsabilidade é proporcionar aos demais elemen

tos da equipe (médicos, dentistas, professores), ~ 

portunidades de aprendizagem, de modo a que possam 

transformar cada um dos seus contatos com indivI-
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duos ou grupos da comunidade, em uma situação edu-

cativa. 

Segundo MARCONDES*, "é com o homem, nao 

com máquinas e computadores que o educador de saú

de pUblica trabalha, e portanto, o seu trabalho de 

ve estar mui to mais orientado para o processo d o 

que para a tarefa". 

• MARCONDES, R.S. - Discurso de posse da la. Dire
toria da Sociedade dos Educadores de Saúde Públ i 
ca - são Paulo, 1974. 
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~, assim corno educação, parece ter d! 

ferentes significados para diferentes pessoas. Dai 

seus conceitos variarem no tempo e no espaço32. A 

integração de "saúde" e "educação" no termo "educa 

ção em saúde" estabelece que saúde implica no con

teúdo e educação no processo. O conteúdo de saúde 

define o que deve ser ensinado sobre saúde e o pro

cesso educacional determina como a aprendizagem se 

realizará l . Sendo Educação em Saúde uma expressão 

que envolve dois elementos diferentes mas indisso

ciáveis, é importante que se conceitue cada um de

les em separado, para posteriormente se chegar ao 

conceito da expressão total. 

Saúde encontra seu melhor sentido no teE 

mo anglo-saxônico "health" , que originalmente sig-
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nifica a condição de estar bem, sadio, ileso. Com 

o passar do tempo, entretanto, esse sentido origi

nário foi sendo gradativamente modificado, atr~ 

do-se à saúde um aspecto negativo de libertação de 

doença ou defeito já estabelecidos. Modernamente, 

as origens do termo saúde estão sendo redescobe~ 

e sob essa forma é que vem sendo conceituado. 

Para JOHNS, SUTTON & WEBSTER19, "saúde é 

a qualidade resultante do funcionamento ~ do i~ 

divíduo no seu meio, que o habilita a alcançar uma 

vida pessoalmente satisfatória e socialmente útil" . 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, j á 

conceituava saúde como um estado de completo bem

estar físico, mental e social e não meramente corno 

ausência de doença ou enfermidade 50 • No documento 

"Programas de Saúde para o Sistema de Ensino no Bra 

sil"49, saúde é conceituada corno "uma qualidade de 

vida a que o homem aspira e que resulta da realiza 

çao máxima do seu patrimônio genético em interação 

com o meio e através de ações inteligentes". Saúde 

constitui um dos componentes da vida humana e, de

vido à sua complexidade, pode ser analisada sob di 
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ferentes enfoques. Assim, ela é urna unidade multi 

dimensional, envolvendo aspectos físicos, intelec

tuais, sociais e emocionais do homem. t um proce~ 

so dinâmico e não uma condição estática. Saúde de 

pende não só do que as pessoas sabem, mas princi

palmente do que fazem; envolve não só conhecimen

tos adequados, mas também, e principalmente, com

portamentos condizentes com esses conhecimento$poE 

tanto, saúde está condicionada ao camportamentodos 

indivíduos. 

Etrnologicamente, o termo educação origi

nou-se do latim "educatio ou educere", que signif! 

ca formar, tirar para fora. Por muito tempo, tod~ 

via, educação foi um processo que se preocupou ~ 

penas com a transmissão de conhecimentos; as neces 

sidades do educando e a adequação desses conheci

mentos à sua realidade social não eram sequer que~ 

tionadas. Hoje a situação é outra. Em uma socie

dade de mudança como a em que vivemos, a educação 

aos poucos está se transformando em um instrumen

to de aquisição de bens e de "status". Conseqfient~ 

mente, o processo educativo preocupa-se presente -
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mente com o educando e com o que ele necessita a-

prender para poder, integrar-se eficazmente na es-

trutura social da qual é membro. Corno parte inte

grante do termo Educação em Saúde, a educação pre

tende auxiliar os indivíduos a alcançarem seus pr~ 

prios objetivos de vida. Deve, portanto, oferecer 

amplas oportunidades de conhecimento que possibil~ 

tem e favoreçam condições de opção ao indivíduo.Por 

outro lado, é necessário que não se confunda Educ~ 

ção com informação. Educação envolve rrotivação, rea 

ção, interação e mudança ou reforço de comportame~ 

to, enquanto informação consiste no oferecimento e 

obtenção de fatos. Educação é um processo global, 

do qual informação é apenas urna parte*. 

Educação em Saúde, segundo MEANS, é a ci 

ência e arte relacionadas com urna vida s a ud áve 1. 

Preocupa-se com o comportamento do indivíduo em i~ 

teração com o meio, no que se refere à saúde; é o 

processo de prover experiências que influenciem fa 

* SPILLANE, A. - Some guidelines for health educa
t i o n , (s. n . t .) ( m i me o 9 r a f a d o) . 
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vorave1mente a compreensao, atitudes e práticas de 

saúde relativas ao indivíduo, família e comunidade. 

Educação em Saúde pode ser considerada como c i ên

cia aplicada derivada das ciências biológicas e ~ 

portamentais, com o enfoque necessário para cobrir 

a lacuna entre as descobertas cientIficas no campo 

da saúde e sua aplicação à vida diária de cada ho

mem 32. 

De acordo com ROBERTS39, Educação em Sa~ 

de é hoje reconhecida como medida fundamenta1na ~ 

moçao de práticas individuais e comunitárias de sa 

úde. Essa abordagem demonstra que a Educação em S~ 

úde auxilia as comunidades a conscientizarem se u s 

problemas ou necessidades no campo da saúde, a tr~ 

ferirem esses problemas para suas vidas particula

res, a selecionarem medidas adequadas para sua so-

1uç~0 e, finalmente, a adotarem o comportamento n~ 

cessário e mantê-lo. A Educação em Saúde possibi

lita que a população, por sua própria escolha, ch~ 

gue à aceitação, adoção e manutenção de práticas de 

saúde desejáveis e adequadas à realidade social em 

que vive. E quando isso acontece, essas práticas 
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sao integradas aos seus padrões de vida, o que nor 

malmente não acontece quando são impostas. 

Na 12a. Assembléia Anual da Saúde promo

vida pela OMS1 4 em Genebra, concluiu-se que Educa-

ção em Saúde é a soma de todas aquelas experiên-

cias de um indivIduo, grupo ou comunidade, que in

fluenciam suas atitudes e comportamentos, assim c~ 

mo os processos e esforços necessários para produ

zir essas mudanças. Este conceito focaliza o as

pecto de que experiências de natureza positiva ou 

negativa provocam impacto nos indivíduos, influin

do no .que cada pessoa, grupo ou comunidade pensa, 

sente e faz em relação à saúde. A Educação em SaQ 

de preocupa-se com as pessoas e com seu comporta

mento em saúde. Identifica suas necessidades e ~ 

blemas e busca as soluções viáveis 1 • 

Em 1955, o Comitê de Técnicos de Educa

çao em Saúde Pública, que pela primeira vez se reu 

nia como conseqüência de decisão da Assembléia Mun 

dial da Saúde, conforme indica BRITO BASTOS6, con

cluiu que a finalidade da Educação em Saúde públi-
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ca é ajudar os indivIduos a alcançarem saúde po r 

meio de seus próprios atos e esforços, sendo os se 

guintes seus principais objetivos: 

1. fazer da saúde um valor aceito pela comunidade; 

2. equipar os individuos com conhecimentos e habi

lidades que o ajudem a resolver seus ~ios p~ 

blemas de saúde; 

3. promover o desenvolvimento dos serviços de saú

de. 

Em linhas gerais, a grande tarefa da Edu 

caça0 em Saúde é favorecer a mudança ou reforço de 

atitudes e comportamentos dos indivíduos em rela

çao à sua própria saúde, de seu grupo ou comunida

de; estimula-os a perceber seus próprios proble-

mas de saúde e ajuda-os a buscar soluções adequ~ 

para esses problemas. GUILBERTl~onsidera que a E-

ducação em Saúde é uma responsabilidade irrecusã-

vel de todos os serviços oficiais e particulares 

de saúde, assim como urna função inerente a todos 

os profissionais que trabalham na área da Saúde pú 

blica. 
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A Educação em Saúde, considerada como um 

meio eficaz para que os indivíduos atinjam seus pr2 

prios objetivos, precisa integrar-se no oan~ di~ 

rio de suas vidas, sendo necessário para isso fa

zer-se uso de todos os recursos disponíveis na co

munidade. Entre esses recursos destaca-se \.I'CI de im 

portância ímpar: a escola. A importância da esco 

la na formação global dos indivíduos é tão expres

siva que a Educação em Saúde, para melhor a tender 

as necessidades específicas dessa instituição, vem 

cada vez mais desenvolvendo e aperfeiçoando recur

sos humanos, métodos e materiais que tornem mais e 

ficaz sua açao, na formação dos escolares. Segu!! 

do TURNER47, a Organização Educacional Científica 

e Cultural das Nações Unidas (UNESCO) e a Organiz~ 

ção Mundial da Saúde (OMS) reconhecem a ~ão em 

Saúde na escola como importante parte da educação 

geral e um meio vital de promoção da saúde. A Edu 

caça0 em Saúde na escola proporciona oportunidades 

excelentes para se formar nos indivíduos as atitu

des e comportamentos corretos em relação a proble

mas de saúde 35 • 
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A escola tem funcionado, desde há muito 

tempo, como intérprete das descobertas cientIficas 

para o pUblico. Ela tem-se constituIdo em instru

mento pelo qual os alunos compreendem os ~ do 

mundo e o significado da cultura. t através da edu

caça0 que se combinam conhecimento e inteligência 

visando ao desenvolvimento dos meios pelos quais o 

homem controla seu ambiente e assegura sua subsis

tência. Sem esses meios o homem não pode sobrevi

ver, afirma OBERTEUFFER34. 

De acordo ainda com OBERTEUFFER, o obje

tivo final da Educação em Saúde Pública, seja em 

termos de escola ou de comunidade em geral, é libe 

rar as forças potenciais do homem, energias e vir

tudes, de modo que sua ação se torne amplamente s~ 

tisfatória e humanamente construtiva em saúde. Além 

disso, deseja influenciar favoravelmente a vida~ 

populações e pretende que os conhecimentos de Jen

ner, Pasteur, Koch e tantos outros ajudem os h~ 

de hoje a ter uma vida melhor 34 . Dessa maneira, as 

descobertas cientIficas são importantes e válidas, 

à medida em que são utilizadas para melhorar a vi-
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da de todos os homens. No terreno da saúde o com

portamento é mais importante do que qualquer conhe 

cimento ou atitude. A idéia é impotente, se desli 

gada da açao. 

Dentre todas as instituições de uma com~ 

nidade que trabalham com o público, a escola é tal 

vez a única que conta diariamente com uma cliente

la permanente. A ela cabe a responsabilidadede~ 

tribuir para a formação dos indivIduos, enriquece~ 

do-os com conhecimentos e experiências ~ p~ 

ra ~ sua realização como membros úteis de uma so

ciedade. Apesar disso, a escola não pode e nem de 

ve se propor sozinha a promover, proteger e se Po! 

sIvel recuperar integralmente a saúde da criança. 

Pode e deve, entretanto, ao lado da famIlia e da ~ 

munidade, contribuir para que seus alunos alcancem 

a saúde. A posição que a Educação em Saúde deve o 

cupar na escola vem sendo defendida desde há muito 

tempo por educadores e higienistas. Já por volta 

de 1931, afirmava-se que devido à complexidade das 

diretrizes e sistemas da Educação, mesmo variando 

os objetivos morais ou sociais da escola, não devem 
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variar cqueles referentes à formação de um indivIduo 

sadio. Por outro lado, nenhuma sociedade civiliza 

da pode descurar dos problemas de saúde e nenhuma 

escola verdadeira pode desprezar o seu valor na cons 

trução e defesa da vida humana 46 • De acordo com 

TURNER47, a escola fornece a formação em saúde pa

ra seus alunos e gradualmente prepara-os para a vi 

da familiar e de cidadãos. A Educação em Saúde na 

escola não visa a manipulação do comportamento das 

crianças desvinculada dos conhecimentos de saúde; 

ela pretende ajudar cada aluno a compreender a si 

próprio como um ser físico, mental e social a en

tender problemas de saúde, analisar o que pode ser 

feito e quais os benefícios que serão obtidos. 

Reportando ao conceito mencionado por 

DERRYBERRy14, encontra-se que a Educação em Saúde 

supõe a existência de experiências e nao apenas 

transmissão de conhecimentos. Assim sendo, a Edu

cação em Saúde na escola significa a aquisição d e 

conhecimentos e a formação de atitudes e valores 

que levem o escolar a um comportamento que reverta 

em benefício de sua própria saúde e da saúde dos ou 

tros. 
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A fim de que a saúde ultrapasse o campo 

do conhecimento para transformar-se em comportamen 

to, ê preciso que se torne um fator diretivo, est~ 

belecido no contexto diário da vida dos escolares. 

A Educação em Saúde na escola oferece aos a lu nos 

meios para que vivam melhor; ajuda-os a conhecer a 

problemática da saúde de seu país, e em particular 

de sua comunidade, a preocupar-se com esses probl~ 

mas e a procurar soluções adequadas para os ~. 

No Brasil, Saúde passou a fazer parte o

brigatória do currículo pleno escolar do 19 e 29 

graus a partir da promulgação da Lei Federal 5.69~, 

que veio reforçar e reconher sua importância para 

se atingir os principais objetivos da Educação: a~ 

to realização, qualificação para o trabalho, prep~ 

ro para o exercício consciente da cidadania e cap~ 

citação para o estabelecimento de relações inter

pessoais~ Entretanto, o texto da referida lei não 

esclarece como deveria ser desenvolvida essa nova 

disciplina. Foi só em 1974 que o Conselho Federal 

de Educação emitiu o Parecer n9 2.264, que definiu 

saúde no currículo escolar como Educação em Saúde, 
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cabendo-lhe a tarefa de desenvolver conhecimentos 

científicos, atitudes e comportamentos relativos à 

saúde 1S • Complementando as considerações desse Pa 

recer, durante a IV Jornada Brasileira de Estudos 

de Educação em Saúde, em 1975, realizada em BrasI-

lia, foi enfatizada a necessidade de que a Educa

ção em Saúde na escola deve se alicerçar nas expe

riências e condições de vida das populações das á

reas onde ela se desenvolve. 

Embora a responsabilidade pela saúde do 

escolar seja basicamente dos pais e de modo algum 

possa ou deve ser-lhes retirada, durante o ~ em 

que as crianças estão na escola, esta substitui os 

pais. Desta maneira, entre outras responsabilida-

des, a escola assume as referentes à saúde e ~s 

tar de seus alunos. Para que esse aspecto da esco 

la funcione adequadamente, é necessário que a área 

da saúde seja trabalhada com fundamento em um pla-

no, cujos objetivos básicos são: 

- contribuir para proteção e promoçao da saúde do 

escolar, proporcionando um ambiente flsico e emo 

cional adequado ao seu crescimento e desenvolvi-
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mento, ajudando-o a compreender a ~a dos 

exames de saúde periódicos, estimulando-o a uti

lizar os recursos da comunidade, concorrendo pa

ra prevenção e controle das doenças transmissI

veis; 

- desenvolver um currículo orientado no sentido de 

atender as necessidades e interesses do escolar, 

proporcionando-lhe experiências de aprendizagem 

que o habilitem a aplicar as descobertas cientI

ficas em benefício de sua saúde; 

- levar o escolar a compreender a necessidade d a 

sua participação para o equacionamento dos pro

blemas de saúde pessoais, de sua famí lia e de sua 

comunidade 29 • 

Para que os programas de saúde esoolar al 

cancem com êxito seus objetivos, a Educação em Sa§ 

de deve desenvolver-se através de quatro diferen

tes dimensões, abrangendo cada urna delas necessida 

des ~specíficas da saúde da criança em idade esco

lar e pré-escolar. Essas quatro dimensões, ambie~ 

te físico e emocional da escola, serviços de s a ú

de, ensino da saúde e integração lar-escola-comun! 

dade, abrangem todos os aspectos do universo esco-

lar, contribuindo cada uma delas para que se con-



71 

cretize o processo da Educação em Saúde. ASSLm, s~ 

gundo afirma MARCONDES29, a dimensão ambiente esco 

lar implica em oferecer às crianças condições fisi 

cas adequadas ao seu desenvolvimento integral, bem 

como condizentes com o ensino da saúde que vem re-

cebendo. Do mesmo modo, o relacionamento dos pro-

fessores entre si e com os alunos constitui parte 

importante do ambiente emocional que contribui pa-

ra a formação global da criança. Serviços de saú

de têm por objetivo desenvolver atividades ligadas 

à promoção, proteção e recuperação da saúde do es

colar e que sejam condizentes com o ensino da saú-

de desenvolvido na escola. o ensino da saúde 

preocupa-se em oferecer informações que possan ser 

úteis ao escolar na formação de comportamentos 

adequados 
.. 
a sua saúde e à de sua familia, assim 

como em interpretar para ele os conhecimentcs e 

as descobertas cientificas, de modo a que possam 

ser aplicados em sua vida diária. Finalmente, 

a dimensão lar-escola-comunidade compreende to-

das as atividades que contribuem para o de-

senvolvimento de relações de cooperaçao entre 



a escola, a família e a comunidade; ~ pri~ 

cipalmente em fazer com que a escola seja realmen

te um centro, aberto ã comunidade, bem como em dar 

aos pais responsabilidade pelas atividades que de

senvolve e, em última análise, pela formação que 

seus filhos estão aí recebendo. Qualquer que seja 

o aspecto desenvolvido pelo programa de saúde, a ê~ 

fase recairá fatalmente em urna dessas dimensões,d~ 

vendo contar com a Educação como instrumento indis 

pensável para a sua consecução. 

A promoçao da saúde, como se pode perce

ber, constitui uma tarefa extremamente complexa,que 

ultrapassa as possibilidades das ciências médicas 

apenas. ! evidente a necessidade de múltiplos pr~ 

fissionais de saúde capacitados para atuar em dife 

rentes níveis, de acordo com sua formação básica e 

com o papel que lhes cabe desenvolver dentroda pr~ 

gramação de saúde~. Entre esses profissionais des

taca-se o especialista em Educação em Saúde Públi

ca, particularmente importante para o êxito ~ pr~ 

gramas de saúde desenvolvidos tanto na comunidade 

corno na escola. Este trabalho, focaliza o educa

dor de saúde pública atuando no sistema escolar. 
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CAPITULO 111 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIpIO DE SÃO PAULO 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) 

da Prefeitura do Município de são Paulo, foi cria

da em 1947 13 , sendo responsável ao lado da Secreta 

ria dos Negócios da Educação do Estado de são Pau

lo, pelo ensino de 19 grau. Compete-lhe planejar, 

orientar, superintender e executar as atividades pe!, 

tinentes à rede de escolas municipais, de ~ com 

a Lei Municipal n9 7.693 24 e a Lei Federal 5.69222 , 

que define as diretrizes nacionais de educação. Oom 

a promulgação da Lei Municipal n9 7.037 23 , e rece~ 

temente da Lei n9 8.204 25 , a 5ME passou a ter a se 

guinte estrutura: 

I - Gabinete do Secretário (Assessorias e Exped! 

ente); 

II - Departamento Municipal de Ensino (EM); 



III - Departamento de Educação Infantil (ED); 

IV - Departamento de Assistência Escolar (EA) i 
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A clientela da SME inclui pré-escolares 

e escolares, abrangendo uma faixa etária que se es 

tende dos 3 aos 14 anos. 

1. ASPECTOS RELATIVOS A POPULAçXO ESCOLAR DO MUNI

C!PIO DE sAo PAULO 

Corno a grande maioria das escolas se si

tua na região periférica da cidade, a ~~ que 

demanda essas unidades se origina das classes soei 

ais menos favorecidas do município. Esse fatcr,par 

si só, tem implicações no desenvolvimento sócio

cultural e, conseqüentemente, na saúde de seus alu 

nos. 

Estudos realizados em 1973 pela SME33, vi 

sando ao diagnóstico da situação na rede municipal 

de ensino, vieram constatar que a repetência esco-

lar constitui um de seus principais problemas, o

correndo acentuadamente nas primeiras séries do 19 
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grau, decrescendo gradativamente até às quartas sé 

ries, recrudescendo novamente nas quintas, para di 

minuir nas séries subseq6entes. Como causas de tal 

fenômeno foram apontadas duas variáveis de origem 

sócio-econômica: 

- problemas relativos à saúde do escolar,principa! 

mente no que se refere à alimentação; 

- problemas decorrentes da carência cultural do meio 

em que vive o escolar. 

No que se refere à primeira variável, é 

freq6ente afirmar-se que, deficiência alimentar e 

rendimento escolar mantêm relação de causa e efei

to. GIULIANELLI, citado por ROSENBURG 4 2, afDrna que 

o escolar brasileiro apresenta estado precário de 

nutrição devido à alimentação inadequada, ao desc2 

nhecimento da educação alimentar e baixa capacida

de ~conômica dos pais ou responsáveis. Estudos re~ 

lizados por GIULIANElLI, no Brasil, revelaram que: 

- "grande porcentagem dos escolares brasileiros não 
atingia nIveis normais de crescimento e desenvol 

vimento físico e mental; 
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- elevado número de crianças chegava à escola em 

completo jejum; 

- os alunos desmaiavam de fome durante as ativida
des escolares; 

- por sua alimentação insuficiente, muitos escola
res eram desatentos e demonstravam sono durante 
as aulas; 

- as crianças sub-nutridas, além de se fatigarem 

com facilidade e de não possuirem resistência às 

enfermidades, não retinham com facilidade as 1i

ÇoeSi 

- o Indice de freqdência nas escolas que serviam me 

renda era muito mais e1evado"42. 

Por outro lado, REA038comenta que a f orne 

pode alterar o aprendizado, observando que lTIlito do 

que se diz sobre fome e comportamento na sala de au 

la é, fruto de opiniões subjetivas de pais e profe~ 

sores. Entretanto, somadas todas, elas ~cam que 

os programas de alimentação escolar diminuem a so

nolência, a apatia e determinam melhoria das atitu 

des, atenção e rendimento escolares. 
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Para contornar o problema da deficiência 

alimentar dos alunos, as unidades da rede munici

pal de ensino contam com um sub-programa de meren

da escolar, que visa a suplementar as necessidades 

proteico-calóricas diárias das crianças matricula

das. Entretanto, como afirma ROSENBURG42,"0 maior 

ou menor sucesso dos programas alimentares desen

volvidos nas unidades da Secretaria de Educação es 

tará sempre condicionado à participação de cada u

nidade no que diz respeito ao desenvolvimento par~ 

leIo de programas de educação alimentar. Não bas

ta que se dê comida à criança, mas é fundamen~ en 

siná-Ia a bem se alimentar". 

Afirma o mesmo autor que, "embora nao a

presentando a mesma gravidade constatada nos gru

pos mais jovens, a alta prevalência da MPC* entre 

os-escolares, justifica plenamente a implantação dos 

programas de assistência alimentar especificamente 

dirigidos a esse grupo populacional, especialmen

te se o fornecimento de alimentos pelas ~las for 

* HPC - ma nutrição proteico-calõrica. 



79 

planejado como parte integrante de um programa mais 

amplo de educação alimentar. Se atentarmos para a 

importância representada pelo fator educação na e

tiologia da MPC, não teremos dúvida em classificar 

como prioritárias todas as ativ~dades de assistên

cia alimentar, dirigidas ao escolar, Já que é d u

rante esta fase da vida que cada individuo aprese~ 

ta as melhores condições para incorporação de no

vos conhecimentos e de novos hábitos al:i.rrentares"'+2. 

Nestas afirmações transparece claramente a impor

tância do componente educativo dos programas de a

limentação escolar e que pode, sem dúvida, ser ex

trapolada para o restante do programa de saúde es

colar. 

No que tange ã variável carência cultu

ral, estudos realizados pela SME indicam, ano prl~ 

cipal causa, a localização da maioria das unidades 

escolares do município em áreas onde os níveis so

cio-econômicos e culturaiS da população sao desfa

voráveis. Afirmam os técnicos da SME que a ffialOrld 

das crianças dessas áreas não apresentam as condi

ções necessárias para acompanharem satisfatoriamen 
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te o processo de aprendizagem formal do 19 grau 33 • 

Com base nesse pressuposto, o EA realizou uma pes-

quisa visando a estabelecer um relacionamento en-

tre a idade mental e a idade cronológica das cria~ 

ças de la. série do 19 grau da rede municipal de e,!! 

sino. Resultados dessa pesquisa revelaram que, em 

média, essas crianças têm 5,2 anos de idade mental, 

"versus" uma idade cronológica de, no minimo 7 anos, 

não apresentando, portanto, o amadurecimento neces 

sário para participarem com êxito do processo de ~ 

prendizagem 33 • 

A partir da identificação dos ~tos caE 

sais da repetência escolar, foram estabelecidas a! 

gumas medidas para, se não resolver, ao menos mini 

mizar seus efeitos negativos. Nesse sentido, ao la 

do das atividades já existentes de merenda esco-

la~, prevenção de tuberculose e atendimento odonto 

lógico, foi proposta maior cobertura e concentra-

ção da atividade de assistência médica, assim c~ 

mo a implantação da atividade de oftalmologia sa-

nitária escolar. Essa -programaçao visa a pre-

venção de agravos à saúde e/ou a recuperação da sa 
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úde dos alunos, tendo em vista seu aproveitamento 

escolar. Por outro lado, na tentativa de combater 

os problemas do despreparo da criança que ingressa 

na la. série do 19 grau, foi implantado um projeto 

-piloto em uma unidade da rede, idealizado pelo e~ 

tão diretor do EA, Or. Cornélio pedroso Rosenburg, 

com o objetivo de contribuir para o desenvolvimen

to adequado da motricidade e do código de lingu~ 

aumentando, assim, as possibilidades de êxito da 

criança ao ingressar na escola. Ao lado desse a

tendimento pedagógico, a criança tinha acesso, tam 

bém, ao atendimento médico, odontológico e alimen

tar, programados para os escolares. 

o êxito de tal projeto levou à sua ampli~ 

çao. Hoje, sob a denominação de PLANEOI (Plano de 

Educação Infantil), funciona em cerca de 100 unida 

des ?a SME. 

Entretanto, apesar das medidas tomadas 

por parte da SME, a retenção dos alunos permanece 

ao redor de 40% nas primeiras séries e 30% ~ quin 

tas séries, provando que as providências tomadas 
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sao insuficientes para alcançar o efeito desejado33• 

Tal situação levanta a hipótese de que a 

introdução da Educação em Saúde Pública em~ os 

programas que tenham por objetivo a saúde do esco

lar, poderá contribuir para a solução desse probl~ 

ma. Se a saúde do escolar ê elemento chave para o 

êxito do processo de aprendizagem, a Educação em 

Saúde deveria, corno já preconiza a Lei 5.69222 ,44 e 

o Parecer n9 2.264 do Conselho Federal de Educaçãol S, 

fazer parte do currículo pleno escolar das escolas 

de 19 e 29 graus, contribuindo assim com a parte 

que lhe cabe para o sucesso do processo ensino-a-

prendizagem. 

2. A EDUCAÇKo EM SAODE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

E DUCAÇKo 

A Educação em Saúde na escola deve ser 

considerada como parte do processo educativo glo

bal, cujo objetivo último ê a criança. Recomenda-

se que seja programada em conjunto com as demais dis 

ciplinas do currículo, de modo a fazer parte do con 
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texto diário da vida da criança na escola. Para que 

isso se concretize é necessário que cubra quatro ª 
reas: ensino da saúde, serviços de saúde, ambien

te escolar (flsico e emocional) e integração lar

escola-comunidade2 9 • 

ENSINO DA SAODE 

Oficialmente, Educação em Saúde, como já 

foi mencionado, deveria fazer parte do OJrrÍculo pl~ 

no escolar das Escolas Municipais de 19 grau; sa-

be-se, no entanto, que a maioria, senao a totalida 

de das escolas, permanece omissa nesse sentido. S~ 

gundo CONNERIO, nos EUA, onde há a mesma problemã-

tica em um número considerável de escolas, deve-se 

esta situação às seguintes razoes: 

- falta de reconhecimento, por parte do pUblico em 

geral, da importância do papel da escola no d~ 

volvimento de atitudes e comportamentos adequados 

em relação à saúde; 

- falta de entrosamento entre as agências de saúde 

e de educação da comunidade, de modo quee~ ~ 

sam contar com os recursos humanos ema~ais dis 

ponlveis daquelas; 
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- inadequado preparo dos professores na área da E

ducação em Saúde; 

- tendência em relegar Educação em Saúde a uma po

sição inferior à conferida a disciplinas tais co 

mo ciências e matemática. 

Afirma CONNE~Oque, em muitos casos, a E-

ducação em Saúde faz parte do programa de Educação 

Física, sendo ensinada por um professor com inade

quado ou nenhum preparo em Educação em Saúde e que 

muitas vezes não tem interesse pela matéria. 

o que ocorre na SME, provavelmente pelos 

mesmos motivos citados por CO~mER, é que o desen

volvimento da área da saúde fica na dependência do 

professor, podendo este decidir se deve ou não in-

cluI-la em sua programaçao. Note-se que, ainda ho 

je, , os cursos básicos de formação do professor de 

19 grau (19 e 29 níveis) e mesmo os cursos superi~ 

res de Pedagogia e Biologia não contêm nos seus cur 

riculos, o conteúdo programático específico de saú 

de que capacite os professores a planejarem, dese~ 

volverem e avaliarem a disciplina Saúde, da mesma 
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maneira como o fazem com as demais disciplinas do 

programa escolar. Ao fato de que o professor não 

possui formação suficiente na área de saúde, situ~ 

çao que mereceu estudo detalhado por MARCONDES30, 

junta-se a dificuldade de encontrar bibliografia ~ 

dequada sobre o assunto, falta de orientação e su

pervisão pedagógica nessa área e a inexistência de 

um programa definido constituído nao apenas de tó

picos esparsos sobre saúde, mas de assuntos organ! 

zados em uma linha de aprofundamento ~cial, de 

modo a formar um todo harmônico. t preciso que a 

criança receba informações, ao mesmo tempo em que 

tem oportunidade de vivenciá-las na própria escola 

e que tais informações e experiências constituam, 

ao final de seu curso de 19 grau, os elementos mí

nimos necessários à sua atuação adequada como fut~ 

ro cidadão. Provavelmente, a criança não aplicará 

em casa tudo o que vivencia na escola, em conse

q~ência de variáveis diversas e de intensidade con 

siderável, mas é de se esperar que quando adulta, 

com poder de opção e livre escolha, recorde os en

sinamentos recebidos na escola, pondo-os em práti

ca. No que se refere à área de ensino da saúde,e~ 
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ta é a situação vigente até o momento nas unidades 

da SME. 

SERVIÇOS DE SAODE 

Das dimensões a serem cobertas pelo pro-

grama de Educação em Saúde na escola, é esta, real 

mente, a única que vem, através do EA, ~o um 

tratamento mais cientIfico. Suas atividades são ba 

seadas em necessidades reais dos escolares e desen 

cadeadas, dentro das possibilidades de recursos h~ 

manos I' financeiros e materiais vigentes, visando a 

minimização dessas necessidades. 

Os escolares do Município de são Paulo são 

alvo da seguinte programação 45 : 

- atendimento médico-sanitário; 

- atendimento odontológico; 

- atendimento alimentar. 

Cabe esclarecer que o atendimento ~~ 

sanitário significa: 

- inspeção médica escolar para fins de educação fí 
sica, para alunos de Sa. a 8a. séries~ 
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inspeção médica escolar do maior número possível 

de alunos de la. a 4a. séries e de pré-escolares, 

visando detectar desvios e deficiências de ordem 
física, que possam interferir no rendimento esco 

lar dos alunos; 

- prevençao contra a tuberculose, através da vaci

nação BCG intra-dérmico em alunos de la. a 4a. 
séries; 

- assistência oftalmológica para aqueles alUIX>s que, 

após triagem pelo professor da classe, demonstrem 

deficiência de visão; 

- assistência psicológica para aqueles alunos qu e 

apresentam problemas de ordem psicológica, visan 

do sua recuperação. 

Entretanto, para que cada \lma dessas ati 

vidades atinja seus objetivos não apenas momentâ-

neamente, mas a longo prazo, é necessário que se ~ 

seiem em um componente educativo que lhe garanta ~ 

ma participação ativa por parte da clientela aquem 

se dirigem. 

No caso dos serviços oferecidos para os 

escolares da rede municipal de ensino, isso aconte 

ce apenas com as atividades de prevenção da tu-
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berculose e de oftalmologia sanitária escolar. Nes 
~ -
~ 

se c~so, técnicos do EA, através de entrevistas, ~ 

rientam os diretores das unidades de ensino quanto 

ao significado da vacinação pelo BCG intra-dérrnico 

ou do exame oftalmológico para a proteção da saúde 

dos alunos, à época e modo com que essas ações de 

saúde se desenvolverão e ao papel que cabe à esco-

la no preparo dos alunos e familiares, visando a 

sua compreensão do valor dos serviços de saúde ofe 

recidos. Nestas circunstâncias, aqui também a con 

cretização do processo educativo fica na dependên-

cia da boa vontade e interesse dos diretores ~e~ 

colas que, como afirma CONNERIO, nem sempre estão 

despertos para o importante papel a ser desempenh~ 

do por elas no que se refere à Educação em Saúde. 

Essa estratégia de açao em que ~ se pr~ 

vê, pu se prevê de maneira muito tênue, o desenvol 

vimento sistemático do conteúdo educativo do pro-

grama de serviços de saúde, pode provavelmente an~ 

lar ou minimizar de muito os resultados desejados: 

que a criança, ao mesmo tempo em que goza dos ser

viços de saúde, compreenda sua importância e bene-
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fícios que acarretam para sua saúde e, mais tarde, 

já fora da escola, através de comportamentos posi

tivos em relação à sua saúde e de sua família, co~ 

preenda a problemática que envolve o setor saúde. 

AMBIENTE ESCOLAR 

Esta dimensão do programa de Educação em 

Saúde na escola diz respeito à análise do ambiente 

físico e emocional das escolas. No que se refere 

ao ambiente físico, cabe às autoridades govername~ 

tais a responsabilidade de oferecer um ambiente e~ 

colar no qual as crianças possam trabalhar segura 

e efetivamente. 

MARCONDES e col aboradore~6afirmam que oo~ 

dições desfavoráveis do prédio escolar como, inad~ 

quação do edifício, da sala de aula, das carteiras 

e instalações sanitárias, podem contribuir para o 

fracasso escolar. Esta afirmação reforça o pon

to de vista de vários autores de que o ambiente fI 

sico, podendo influir no rendimento escolar, deve

ria receber um tratamento prioritário por ~ das 
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autoridades responsáveis 5, 34,47. 

As unidades de ensino da rede municipal 

sao construções novas, seguindo, em sua gr~ mai~ 

ria, um modelo padrão, passível de discussão, qua~ 

do analisado à luz da moderna tecnologia que rege 

a construção de escolas. Cabe aqui mencionar que, 

embora a SME disponha de um Departamento de Assis-

tência Escolar, cuja atuação se prende à promoçao, 

proteção e recuperação da saúde dos escolares, nu~ 

ca lhe foi solicitado assessorar o grupo responsá

vel pelas construções escolares na elaboração de 

plantas físicas, com vistas à promoção e proteç ão 

da saúde dos alunos. Nessas circunstâncias, embo-

ra as unidades da SME funcionem em prédiOS próprios, 

especialmente construidos para sua função educati-

va, apresentam falhas decorrentes de: 

- má localização geográfica; 

- insolação, ventilação e iluminação inadequadas; 

- má distribuição e localização das instalações sa 
nitáriasi 

- número insuficiente de bebedourosi 

- inexistência de refeitório; 

- inexistência de chuveiros; 
- caixas d'água inadequadamente localizadas. 
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Representam estes alguns pontos crlticos 

do ambiente flsico das escolas municipais, mas que 

poderiam, perfeitamente, ser previstos e adequada

mente planejados, desde que o órgão responsável pe 

las construções escolares buscasse a assessoria de 

que necessita. Afora isso, outro problema a consi 

derar diz respeito ã limpeza e higiene dos prédios, 

que varia de acordo com a direção da escola, não h! 

vendo nenhum tipo de controle sistemático. O maior 

problema, via de regra, prende-se à manutenção e 

limpeza das instações sanitárias de uso dos al~. 

Não há controle sobre a saúde do pessoal da esco~ 

existindo apenas uma supervisão quanto à higiene 

pessoal dos indivíduos que manipulam os alimentos. 

O ambiente emocional, tanto quanto o am

biente físico da escola, influi no desenvolvimento 

normal das crianças, contribuindo para a formação 

de personalidades sadias. 

A escola nao pode prover eJCPE!riências que 

favoreçam o desenvolvimento emocional desejável dos 

alunos, se for dirigida por professores e diretor 



92 

emocionalmente desajustados. BROWNEL~ afirma que, 

apesar do ambiente emocional sofrer a influêrx:ia de 

todos os elementos que direta ou indiretamente atu 

arn na escola, são os professores que re~tam o 

fator de maior influência na atmosfera emocional e 

social da classe. 

Tendo conhecimento de que o relacionamen 

to humano constitui a fonte de grande parte dos pr~ 

blemas a serem enfrentados nas escolas e s~ da 

gravidade que esses problemas podem assumir, se não 

resolvidos a tempo e adequadamente, o EA iniciou re 

centemente um projeto-piloto em duas escolas da re 

de 45 • Esse projeto visa a analisar os problemas de 

relacionamento humano originados na família ou na 

escola e que muitas vezes interferem no rendimento 

escolar. A análise dos problemas é feita em con

junto por um psicólogo, pais e professores, atra

vés de discussões de grupo. Esse processo analít! 

co prossegue até esgotar todos os problemas coloc~ 

dos pelo grupo, quando sugerem-se métodos para pr~ 

venir, contornar ou solucionar esses problemas, se~ 

pre que possível sem a intervenção do ps~atra ou 

psicólogo. 
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INTEGRAÇ~O LAR-ESCOLA-COMUNIDADE 

Das quatro dimensões apresentadas, a inte 

graçao lar-escola-comunidade representa, sem dúvi

da, a área mais crItica, nao sendo compreendida ou, 

muitas vezes, aceita nem por administradores esco

lares, nem pela própria comunidade. Corno afirma 

RYAN43, limitações de dinheiro, tempo, pessoal, a

lém de variáveis outras, levam as agências da comu 

nidade a colocarem em posição secundária a necessi 

dade de uma ação cooperativa entre elas e a escola. 

Contudo, a formação de conhecimentos, atitudes e 

práticas em relação à saúde não depende unicamente 

dos pais e professores, mas também de médicos, den 

tistas e demais pessoal da equipe de saúde, assim 

corno de membros de outros grupos comunitários. Se 

gundo RYAN4~"atitudes relacionadas à saúde não mu

dam ou se desenvolvem da noite para o dia; elas cres 

cem enquanto nós crescemos ". 

Apesar das dificuldades de se desenvol

ver um programa de organização comunitária visando 
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o envolvimento dos grupos locais nas atividades do 

programa escolar, a SME conta já coro duas iniciati 

vas. A primeira diz respeito ao envolvimento de 

maes no programa de educação infantil (PLANEDI),~ 

perando estas com a professora nas atividades peda 

gógicas e no preparo e distribuição da merenda e 

limpeza do local, onde essa merenda é fornecida. A 

segunda iniciativa se refere à formação de grupos 

de pais nas escolas, coordenados por um elemento do 

EA, onde se discutem assuntos levantados pelos pr§ 

prios participantes, no que se refere aos aspectos 

que podem ~nfluir no processo de ensino-aprendiza

gem. Participa do grupo, também, urr elemento da 

própria escola, responsável pela continuidadedo pro 

jeto e que deve estimular a formação de novos gru

pos de discussão, até que toda comunidade escolar 

seja atingida. Na verdade, a maior dificuldade no 

desenvolvimento desse projeto diz respeito à ade

sao desse elemento da escola, sem a qual, o traba

lho perde a razão de ser. 

A avaliação desse projeto, após um a n o 

de execução, veio mostrar que, apesar das dificul-
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dades encontradas, torna-se necessário que ele se

ja continuado e ampliado a toda a rede de ensino. 

Ele permite que os responsáveis a nível local e oen 

tral pelas escolas da SME se utilizem do "~~" 

fornecido pelos pais durante as reuniões, fazendo 

dele um instrumento de avaliação de sua própria a

tuação. 

Esta é, no momento a situação da Educa

çao em Saúde na 5MB, área de reconhecida importân

cia que, entretanto, nao vem recebendo o tratamen

to necessário para um adequado desenvolvimento,sen 

do mesmo, como afirma RYAN43, relegada a uma posi

ção secundária em relação a outras prioridades. 
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O EDUCADOR DE SAODE POBLICA 
NA SECRETARIA MU~ICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Na Secretaria Municipal de Educação(SME), 

como acontece em inúmeras organizações voltadas p~ 

ra o ensino, a saúde é, possivelmente, o aspec to 

mais negligenciado do programa escolar*. .. No cap~-

tulo anterior foram apontados alguns fatores res

ponsáveis por essa situação. 

A principal função do educador de sa úde 

pÚblica, portanto, será a de colaborar com os de

mais técnicos visando a integração da educação aos 

prógramas que pretendem solucionar ou minimizar os 

problemas de saúde que afetam a capacidade de apxen 

dizagem dos escolares. 

* CLlFTON, B. - Educa ão 
nunciação de necesslda 

escola: uma e 
mlmeografa o 
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A atuação do educador de saúde pÚblica na 

SME deverá ter como ponto de partida o programa de 

saúde escolar, tendo em vista as quatro dimensões 

do programa de Educação em Saúde na escola: ensino 

da saúde, serviços de saúde, ambiente escolar e in 

tegração lar-escola-comunidade2 9 • Compete-lhe, como 

agente de mudanças, colaborar para transformar a si 

tuação vigente na SME no que se refere à área cE sa 

úde, assumindo a sua parte no processo de planeja

mento da programação de saúde nas escolas da rede 

de ensino. 

ENSINO DA SAODE 

Até o presente, o programa de ensino da 

saúde a ser desenvolvido pelas unidades de 19 grau 

da SME tem sido elaborado por professores da áre a 

de ciências físicas e bilógicas, cuja formação bá

sica não é especIfica na área da saúde. Como r e -

sultado, o programa de saúde vem recebendo um enfo 

que totalmente voltado para ciências; enfatiza-se 

muito mais a doença do que a saúde, valorizando-se 
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continuamente as situações de agravos à saúde. 

Cabe ao educador de saúde pÚblica, tendo 

em vista sua formação nas áreas de Educação e Saú

de, planejar o programa de ensino da saúde das es

colas, de modo a atender às necessidades específi

cas de sua clientela; todavia, essa é uma tarefa 

que não deve executar sozinho, mas conj~te com 

outros elementos responsáveis pelo planejamento~ 

demais áreas do currículo escolar. t: ainda sua res 

ponsabilidade adequar e entrosar o programa de saú 

de com o programa mais amplo de saúde da comunida

de, assim como preocupar-se com que o ensino da sa 

úde não se realize apenas a nível de sala de aula, 

mas abranja todas as oportunidades de aprendizagem 

oferecidas pelos diferentes aspectos da vida esco

lar. 

Estudo realizado pelo EA, entre profess2 

res da rede municipal de ensino, veio deItonstrar que 

92,0% consideram muito importante a inclusão obri

gatória da Educação em Saúde nas atividades escola 

res 3 • Um outro estudo realizado no Brasil 37 , ~an 

gendo 3.000 pais, cujo objetivo era conhecer que 
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assuntos julgavam importantes incluir no currículo 

escolar, revelou que o tema "cuidados com a saúde" 

só foi suplantado por leitura, escrita e matemáti-

ca. Os dados finais dessa pesquisa em porcentagem 

foram os seguintes: 

- leitura ............................... 
- escrita ............................... 
- matemática ............................ 
- cuidados com a saGde ................. . 

- trabalho doméstico .....•.............. 

- geografia ............................ . 

- religião .............................. 
d - f" . - e ucaçao ~s~ca ••••••••••••••••••••••• 

- horticultura ......................... . 

- ciências naturais .................... . 

- história ............................. . 

- trabalhos manuais ..................... 
- ... - educaçao art~st~ca ..........•......... 

- j ardi nagem ........................... . 

- canto e música 

% 

98,9 

98,7 

98,6 

81,4 

70,0 

58,0 

54,6 

42,3 

33,3 

32,0 

30,0 

30,0 

30,0 

18,0 

16,0 

Os resultados desses estudos definem a 

posição de professores e pais, revelando sua preo

cupaçao com a saúde do escolar e considerando im-

portante sua inclusão no elenco de disciplinas que 

constituem o currículo escolar de 19 grau. Entre-
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tanto, a preocupaçao dos pais e professores pela s~ 

úde do escolar demonstrada nesses dois estudos pa

rece ser meramente intencional, urna vez que nenhu

ma açao foi desenvolvida, nem qualquer pressão e

xercida sobre as autoridades competentes, no senti 

do de que saúde passasse a fazer parte real da pro 

grarnaçao global das escolas. Possivelmente, os r~ 

sultados revelados por esses estudos desencadeariam 

um tipo diferente de reação se o educador de saúde 

pública estivesse presente. Conhecedor das ciên

cias do comportamento, teria condições de levar e~ 

sa população de pais e professores do nível de pa~ 

sividade em que permaneceram a um estágio mais com 

plexo de ação consciente. Possivelmente, o despr~ 

paro dos professores na área de saúde, a ausência 

de interesse das autoridades pelo assunto, a falta 

de interesse real da comunidade pelo que se passa 

na escola aliada ã ausência de um elemento catali

zador, capaz de desencadear açoes desejáveis, te

nham contribuído para que a situação vigente noo se 

altere. 

De suma importância na dimensão ensino da 
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saúde é o treinamento do pessoal docente e dos ele 

mentos encarregados da orientação e supervisão pe

dagógica. Será infrutífero todo o trabalho do edu 

cador de saúde pUblica em planejar um programa de 

saúde desde os conteúdos básicos por série, até os 

instrumentos de avaliação, se ele não se preocupar 

em envolver os professores, bem como os demais téc 

nicos,em um treinamento que os habilite a por em 

prática esse programa de saúde. 

o professor precisa ser orientado quanto 

à sua importância como elemento chave no programa 

de Educação em Saúde na escola. ~ possível desen

volver esse programa prescindindo da participação 

de vários profissionais, mas é impossível fazê-lo 

sem contar com a colaboração do professor. Ele pr~ 

cisa saber como aproveitar todo e qualquer aconte

cimento do dia escolar para ensinar saúde aos seus 

alunos; precisa conhecer e utilizar os IEcursos da 

comunidade para o desenvolvimento do programa de ~ 

ducação em Saúde na escola; precisa ter consciên

cia de que é na escola que a criança tem as melho

res oportunidades de ser orientada no que se refe-



103 

re ã saúde; precisa ter presente que os alunos das 

escolas municipais da SME são crianças multicaren

ciadas e que o professor, muito mais do que as pais, 

tem condições de ajudá-las a superar suas dificul

dades e deficiências. O esclarecimento do profes

sor quanto a estas e outras situações que envolvem 

a realidade da população escolar é de responsabili 

dade do educador de saúde pUblica. 

Torna-se necessário ressaltar que ainda 

no âmbito do ensino da saúde, compete ao educador 

de saúde pública um terceiro e nao menos importan

te nível de atuação, isto é, o de despertar o int~ 

resse dos técnicos e autoridades da SME para a co~ 

tribuição do fator saúde na consecução dos objeti

vos educacionais. Esta é, provavelmente, a tarefa 

mais importante do educador de saúde pública, pois 

sua concretização implica diretamente no maior ou 

menor sucesso de toda a sua ação na dimensão ensi

no da saúde. 

SERVIÇOS DE SAODE 

Na SME os serviços de saúde têm o objeti 
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vo de promover, proteger e recuperar a saúde dos a 

lunos. Não se pretende com 1SS0 que a escola ocu

pe o lugar da família no que se refere à saúde das 

crianças, mas que colabore com ela para que, atra

vés de urna ação conjunta, se promova o ~surr do 

aluno. 

A contribu1ção que o educador de saÚde p~ 

blica pode oferecer nesta d1mensão relaciona-se com 

o desenvolvimento do componente educativo desses ~ 

viços. Mencionou-se, anteriormente, que os servi-

ços de saúde oferecidos aos alunos da rede munici-

pal de ensino não têm oferecido efeitos 
. . senSl.vel.S 

sobre o aproveitamento escolar. Na verdade, a com-

paraçao entre os níveis de repetência de 1973 a 1975 

revela que prati~te estes não se alteraram, per-

manecendo ao redor de 40% nas primeiras séries e 30% 

nas quintas séries eX> 19 grau, séries consideradas crí 

ticas dentro do sistena escolar 3 3. Por outro lado, as-

sinalou-se também que, dos serviços de saÚde ofereci-

dos pela SME, apenas duas atividades (controle da 

tuberculose e oftalmologia sanitária escolar) têm 

o componente educativo desenvolvido de Il'Ia.l'}eira siste 
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mática. Contudo, o pessoal do ensino nao partici

pa do processo global de planejamento desses servi 

ços, como seria desejável. 

Devido a circunstâncias ligadas à politi 

ca de pessoal da SME e à sua própria estrutura, o 

diretor da escola assume o caráter de elemento mui 

tiplicador do programa de saúde escolar. ~ o e lo 

de ligação entre os técnicos responsáveis pelo pla 

nej amento , coordenação, execução e avaliação desse 

programa e a população escolar, a quem se dirigem 

todas as ações de saúde. O processo educativo in~ 

rente a cada serviço de saúde (merenda escolar, a

tendimento médico e odontológico) concretiza-se a

través do diretor. Todavia, isto dependerá do grau 

de motivação e envolvimento desse diretor no qIE ta!! 

ge à programação de saúde escolar. Avaliações su

ces~ivas dessa programação mostram que, freqüente

mente, o conhecimento dos diretores a respeito dos 

serviços de saúde a serem desenvolvidos na sua es

cola é deficiente. Provavelmente, isso ocorre de

vido à forma como vêm sendo abordados e envolvidos 

na programação pelos técnicos do EA. Os diretores 
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das escolas municipais, ou indivíduos por eles de

signados, recebem informações verbais e escritas so 

bre os objetivos do programa em pauta, sobre seude 

senvolvimento e o que se espera da escola, e a da

ta prevista para as atividades. O contato entre os 

técnicos encarregados do aspecto educativo desses 

serviços de saúde e os diretores é, em geral, rápi 

do e bastante superficial. Outra variável a s e r 

considerada refere-se à disponibilidade do dire~; 

geralmente ele é um executivo sobrecarregado de re~ 

ponsabilidades administrativas, obrigado a gastar 

grande parte do seu tempo com atividades burocráti 

cas, muitas vezes sem contar com pessoal auxiliar 

necessário para ser adequadamente envolvido no pr2 

cesso educativo da programação de saúde escolar. 

Esta situação de fato mostra ser necessá 

rio que o programa de saúde escolar a ser executa

do a nível de rede seja fruto do trabalho conjunto 

dos responsáveis pelas áreas de saúde e de ensino 

da SME. 

Cabe ao educador de saúde pÚblica conse-
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guir o envolvimento dos técnicos e autoridades da 

área do ensino municipal, no sentido de alertá-los 

para a importância e necessidade dos serviços de 

saúde escolar, como atividades altamente educat~ 

que se refletem nos resultados do aproveitamentoe~ 

colar. t ele ainda o responsável em mostrar aos e 

lementos da equipe de saúde escolar (médicos, den-

tistas, nutricionistas, educadores sanitários, pr~ 

fessores, diretores e todo o pessoal auxiliar) o ~ 

lar da atuação de cada um e sua responsabilidade em 

termos da consecução dos objetivos do programa. 

t necessário que todo o pessoal envolvi

do no programa saiba que os serviços de saúde con

tribuem para a Educação em Saúde, não só informan

do os alunos sobre seu estado de saúde, mas também 

através do contato dos alunos com todo o pe~ da 

equipe de saúde. 
~ 

Esse contato da criança com o me 

dica, o dentista e demais membros da equipe deter-

minará provavelmente, em larga escala, o seu ~~ 

tamento nos futuros contatos com serviços de saÚde. 

Segundo TURNER'+ 7, os professores preci-
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sam saber o que cada especialista significa para a 

criança e o que se espera do professor. E mais, que 

o professor, devido ao seu contato direto e diário 

com os alunos, está capacitado a prepará-los par a 

seu contato com a equipe de saúde. Cabe ao profe~ 

sor explicar aos alunos a função e a importância 

dos profissionais de saúde, assim corno verificar se 

as suas recomendações estão sendo cumpridas pelas 

crianças. Cabe ainda ao professor colaborar c o m 

outros serviços de saúde, corno a merenda escolar.~ 

desejável, portanto, que o professor acompanhe os 

alunos durante a merenda, aproveitando esse momen

to para explicar-lhes a razão pela qual são serv~ 

dos determinados alimentos e seu valor nutritivo; 

a maneira correta de portar-se à mesa, corrigi~ 

do comportamentos inadequados e promovendo outros 

que contribuem para a formação dos alunos, contro

lando e explicando os prejuizos causados pelo des

perdício; e, finalmente, estimulando-os a se inte 

ressarem por alimentos novos, cujo sabor lhesé des 

conhecido. Não basta alimentar as crianças, é pr~ 

ciso que a merenda escolar seja urna experiência e

ducativa para os alunos. Deve ser planejada cx:m es 
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se objetivo, constituindo uma parte integrante do 

programa de Educação em Saúde na escola. 

o desempenho esperado por parte de cada 

elemento que trabalha na escola, principalmente do 

professor, só será compreendido e realizado quando 

o educador de saúde pUblica, como já se afirmou ~ 

teriormente, sendo um agente de mudança, conseguir 

envolver a todos, estimulando-os para uma ação in

tegrada. Mais ainda, caberá ao educador de saúde 

pública o treinamento da equipe de saúde escolar, a 

fim de assegurar a realização de atividades que ~ 

tribu,am para o êxito a longo prazo, dos serviços de 

saúde na escola. 

AMBIENTE ESCOLAR 

Se o ambiente pode ser definido como a ~ 

ma de forças externas que atuam sobre o individuo 

e se se reconhece que nenhum organismo pode exis

tir isolado, parece claro que a criança e seu amb! 

ente são aspectos de um mesmo sistema em constante 

interação41 • Esta intimidade entre a criança e seu 
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ambiente escolar explica alguns pontos que deveriélTl 

estar presentes na mente daqueles que militam na á 

rea da Educação. Assim, se a criança tem que fre

qüentar uma escola cujo ambiente não favorece seu 

crescimento, não protege sua saúde, nem lhe é atra 

ente, então seu comportamento não corresponderá ao 

que dela se espera 41 • 

No século passado e no inicio deste, os 

prédios escolares eram construidos apenas com o ob 

jetivo de abrigar os alunos. Pretendia-se que a cri 

ança se adaptasse ao ambiente escolar. Hoje, ape

sar de se reconhecer quanto esse conceito foi pre

judicial, ainda é comum encontrarem-se escolas fun 

cionando em prédios adaptados, que nada têm em co

mum com sua função de ensino e de proteção e prom2 

çao da saúde. OBERTEUFFER34 afirma que a explica

çao para as altas taxas de instabilidade nervosa, 

fadiga ocular, acidentes e doenças entre escolares 

pode, seguramente, estar relacionada com a planta 

física da escola, responsável por muitos desajust~ 

mentos na infância. 
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A manutenção de um ambiente saudável nas 

escolas é responsabilidade dos individuos relacio-

nados direta ou indiretamente com a escola. Cabe, 

pois, às autoridades da SME, a responsabilidade de 

providenciar e oferecer à comunidade escolas cujas 

plantas físicas ofereçam condições de segurança e 

saúde para os alunos e para todo o pessoal. Aos di 

retores das unidades cabe a responsabilidade de ze 

lar pela manutenção da limpeza e segurança dos pr~ 

dios. Nos professores recai a responsabilidade de 

promover o uso do ambiente escolar de modo a desen 

volver nos alunos práticas conducentes à saúde. Aos 

alunos cabe fazer uso adequado de todas as facili-

dades da escola, cuidando pela sua conservaçao e ~ 

nutenção. Finalmente, cabe à comunidade o~l de 

proteger a escola da ação de marginais (invasão, 

roubo, danificação das instalações). Um ambiente 

escolar sadio, indiretamente, significa Educação. 

A tarefa do educador de saúde pÚblica 
~ 

e 

chamar a atenção de autoridades, corpo docente, cOE 

po discente, pessoal administrativo, para o papel 

que cada um tem a desempenhar, mostrando que a es-
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cola é responsável pelo ambiente que oferece aos ~ 

lunos, assim como pelas implicações positivas ou ne 

gativas que esse mesmo ambiente acarretar para o 

processo educativo. Para que a escola consiga a

tingir tal objetivo é necessário que o educador de 

saúde pÚblica envolva os técnicos responsáveis pe

lo ambiente escolar, de modo a desencadear nos vá

rios níveis decisórios ações educativas conducentes 

a um ambiente físico satisfatório. Essas ações p~ 

dem variar em amplitude, indo desde a construção de 

prédios escolares até a manutenção da limpeza de 

suas caixas d'água. Nesse sentido, o educador de 

saúde pública pode orientar o desenvolvimentode ~ 

jetos educativos visando a atender necessidades p~ 

culiares da rede como um todo ou de determinadas á 

reas ou mesmo unidades. 

o desenvolvimento desta parte do progra

ma de Educação em Saúde na escola permitirá que os 

alunos ganhem senso de responsabilidade e respeito 

pelo uso adequado da propriedade alheia; tornará 

claro que os alunos e professores são responsáveis 

pela manutenção da limpeza da escolai permitrrá~ 
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-al~ compreender que suas açoes podem causar des-

conforto e perigo para outros; finalmente, desper

tará nos mesmos o gosto por um ambiente limpo, sa-

dio e atraente. 

AMBIENTE EMOCIONAL 

o ambiente emocional da escola é fruto 

do relacionamento interpessoal diário entre dire

ção, corpo docente, corpo discente e pessoal admi-

nistrativo. O tipo de relacionamento humano na sa 

la de aula depende principalmente do professor, que 

desempenha um papel positivo e preventivo na saúde 

mental de seus alunos 47 • Apesar do ambiente emo-

cional ser responsabilidade de todo o pessoal que 

atua na escola, ele representa a figura chave do 

processo e é nele que o educador de saúde pública 

devQ concentrar sua atenção. Desde que o profes

sor aceite o ponto de vista de que sua influência 

pode ir além da mera ministração de conhecimentos 

e penetra o domínio do desenvolvimento total, ele 

passa a reconhecer infinitas possibilidades no en-

sino. 
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A atmosfera da escola e da classe deve

ria ser tal que encorajasse a criança a dizer a ~ 

dade ao invés da mentira, a ser corajosa ao invés 

de covarde, a ser delicada ao invés de rude, a ser 

honesta ao invés de desonesta, a ser sociável a o 

invés de hostil 34 • Geralmente os professores con

trolam o comportamento das crianças na classe atra 

vês de medidas disciplinares baseadas no seu com

portamento expresso, sem levar em conta as causas 

desse comportamento, o que pode levar a um relacio 

namento falso e tenso entre professores e al unos. 

Se o professor compreender as causas do compo~ 

to de seus alunos, sua atitude para com eles prov~ 

velmente será diferente, conduzindo a um relaciona 

mento mutuamente satisfatório9 • 

MARCONDES e colaboradores afirmam que a 

escola nao significa apenas um local de alfabetiza 

çao, mas é também um "ambiente de socialização da 

criança, onde ela deve adaptar-se ao convívio d e 

muitas outras crianças, bem como aprender a respe! 

tar uma autoridade inteiramente diferente da que ~ 

té então conhecera (seus pais, em especial sua mãe), 
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que é a professora. A maior parte das crianças I'X>!: 

mais aceita f acilmente todas as contingências da v,!, 

da escolar e realmente aprecia a escola e sua pro

fessora, desde que esta tenha os predicados míni

mos indispensáveis ao exercício do magistério pri

mário" 26. O professor portador de um temperamento 

incontrolável, ou de crises de depressão, ou habi

tualmente nervoso, pode prejudicar a saúde emocio

nal das crianças tão seriamente quanto aquele qu e 

sofra de doença contagiosaS. 

No ambiente emocional, assim como no fí

sico, compete ao educador de saúde pÚblica alertar 

os técnicos e autoridades da SME quanto à importâE 

cia deste aspecto do programa de Educação em Sawe. 

2 sua responsabilidade interessar-se pelos proble

mas oriundos dessa área, buscar soluções junto aos 

téc~icos especializados e estimular sua difusão. 

Para demonstrar a viabilidade da atuação 

do educador de saúde pÚblica nesta dimensão do pr~ 

grama de Educação em Saúde na escola, a Disciplina 

Educação em Saúde PÚblica da Faculdade de Saúde Pú 
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blica da Universidade de são Paulo I desenvolveu ,}1t\ 

projeto em uma unidade da rede estadual de ensino, 

sob a responsabilidade de um profissional da ã rea 

de Educação em Saúde, visando ao "estabelecimentocE 

um clima emocional favorÁvel ao desenvolvimento in 
tegral da personalidade do aluno, através do rela-

cionamento adequado entre aluno-professor-pessoal 

administrativo-pessoal técnico-pais de alunos"28. 

Esse objetivo, a ser atingido a médio pr~ 

zo, foi dimensionado em termos de prioridades, fi-

cando definido que no seu primeiro ano de implant~ 

çao o projeto teria por objetivo específico o rel~ 

cionamento entre professor-aluno, a nível de s aI a 

de aula. Foi realizado treinamento dos professo-

res, visando a capacitá-los a perceber, através de 

observação permanente, dois tipos de desvios de com 

portqmento: 

os representados por alunos irriquietos, agress! 

vos e super-ativos, que perturbam as atividades 

escolares; 

os referentes àquelas crianças quietas, tristo

nhas, passivas, cujo comportamento, apesar de não 
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constituir problema para o professor, pode ser~ 

to-agressivo, progredindo em urna linha de agrav! 
mento, freq6entemente de diflcil recuperação. 

Após o treinamento, os professores passaram a ide~ 

tificar os problemas de comportamento em sua clas-

se que, posteriormente, foram analisados em grupo 

por eles, um psicólogo e um educador de saúde pú

blica; sempre que possível, chegou-se ao diagnós

tico causal da situação. A orientação quanto ao 

procedimento adequado do professor, frente aos pr~ 

blernas comportamentais dos alunos, ficou a ~ do 

psicólogo. Durante alguns meses esse grupo se re~ 

niu periodicamente, objetivando sempre a discussão 

e análise de novos problemas e a respectiva orien

tação, assim corno a avaliação dos casos em andamen 

to. 

Esse projeto implicou em mudança na roti 

na de trabalho do professor, uma vez que suas ati-

vidades diárias foram acrescidas de outras referen 

tes à observação individual dos alunos e discussões 

de casos nas reuniões mensais. 



118 

Faz-se necessário ressaltar o valor da a 

tuação do educador de saúde pública neste projeto; 

tendo identificado uma área crítica no clima emo

cional da escola, motivou e envolveu os professo

res, o pessoal administrativo, assim como técnicos 

de outros serviços para que, através de um traba

lho conjunto, colaborassem na promoção e recupera

çao da saúde mental dos alunos. A avaliação do pr~ 

jeto evidenciou a validade da atuação do educador 

de saúde pÚblica nessa dimensão do programa de Edu 

caça0 em Saúde na escola, corno elemento capaz de 

desencadear um processo de mudança e garantir seu 

êxito. 

INTEGRAÇAO LAR-ESCaLA-COMUNIDADE 

A escola é parte da comunidade, o que si~ 

nifica que entre ambas não devem existir barreiras. 

As experiências em saúde que a criança vivencia fo 

ra da escola são parte da sua Educação em Saúde gl~ 

balo A família e a comunidade podem apoiar, refor 

çar ou anular o que é ensinado na escola 47 • Para 
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que esse trabalho nao seja prejudicado pela f amí

lia, é necessário que o programa de Educação em S~ 

úde na escola seja explicado e interpretado para 

os pais que, na medida do possível, devem ser envol 

vidos em toda a programaçao. 

Na SME, o relacionamento que existe e n

tre as escolas e a comunidade limita-se a solicita 

çoes por parte das escolas às Administrações Regi2 

nais (sub-prefeituras) da prestação de serviços,ou 

da aceitação passiva de serviços de saúde presta

dos pelas unidades sanitárias da comunidade (Secr~ 

taria da Saúde do Estado ou Secretaria de Higiene e 

Saúde da Prefeitura Municipal). Reuniões de pai s 

e mestres nas escolas têm o objetivo único de e n

tregar boletins. Reuniões sociais são iniciativas 

esporádicas e isoladas. Não existe uma programa

ção que vise a fazer da escola um polo de atração 

comunitária. Neste sentido, o educador desa\Xle p§: 

blica tem amplo trabalho a realizar: colaborar p~ 

ra que se crie uma política de trabalho dentro da 

SME que valorize o relacionamento entre a escola e 

a comunidade; promover reuniões de pais e mestres 
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para discutir problemas relativos à saúde do esco

lar e das famíliasi e, por fim, facultar esse re

lacionamento em programações rotineiras em~ as 

unidades escolares. 

o desenvolvimento do programa de Educa

çao em Saúde na escola não é trabalho para um úni

co indivIduo i necessita da ação e colaboração de 

todos os profissionais que atuam na escola, direta 

ou indiretamente. Muito pouco pode ser feito sem 

a presença desses profissionais, assim corno muito 

pouco pode ser feito sem a participação e coopera

ção de 'alunos e pais 34 • 

Corno a maioria das unidades escolares da 

SME está localizada nas zonas periféricas do muni

cípio, onde são raros os locais de lazer, seria na 

turaJ e altamente educativo que elas funcionassem 

durante os períodos de ociosidade corno centros de 

encontro social, educativo e de lazer para a comu

nidade. O comparecimento à escola deveria ser al

go rotineiro e agradável para todos os pais e nao 

constituir apenas resposta a uma convocação ofici-
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alo As escolas municipais devem atuar como um cen

tro comunitário onde, através de um trabalho con

junto do pessoal escolar com representantes da co

munidade, são realizadas atividades sociais e edu

cativas que correspondam, na medida do posslvel, às 

necessidades da escola e da própria comunidade. Sen 

do as escolas da SME, muitas vezes, as únicas agê~ 

cias oficiais de serviços da localidade, caberia a 

elas a responsabilidade de levar a comunidade a to 

mar iniciativas desse tipo. Entretanto, para que 

isso aconteça, torna-se necessário que técnicos do 

ensino, tanto a nlvel central como local, conheçam 

as vantagens de um trabalho cooperativo entre esco 

la e comunidade. Cabe ao educador de saúde públi

ca a responsabilidade de mostrar a técnicos e auto 

ridades competentes as vantagens decorrentes dessa 

abordagem metodológica de ensino, não só para a e~ 

cola e para a comunidade, mas principalmente par a 

os próprios alunos. Cabe-lhe, ainda, promover a a 

ção comunitária da escola, com o envolvimento de 

técnicos disponlveis da SME que tenham condições de, 

através de uma participação ativa, colaborar na~ 

moção da integração entre lar - escola - comunidade. 
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~ ele ainda que deve apoiar iniciativas já testa

das, estimulando a sua aplicação nas escolas muni

cipais, oferecendo toda a assistência para que po~ 

sam ser aperfeiçoadas e expandidas para toda a re

de municipal de ensino. O tipo de atividade comu

nitária desenvolvida pelas unidades escolares da 

SME não deverá ser padronizado, uma vez que, embo

ra as características gerais das comunidades sejam 

semelhantes, as necessidadesecaracterísticas espe

cíficas de cada uma delas são diferentes. O impoE 

tante é que a escola não permaneça omissa frente a 

urna dimensão do programa de Educação em Saúde na e~ 

cola, mas que assuma o seu verdadeiro papel de lí

der comunitário. A consecução desse objetivo re

sulta do trabalho do educador de saúde pública. 

FUNÇÕES DO EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA 

Tendo em vista as diversas atividades que 

cabem ao educador de saúde pública desenvolver na 

SME frente às quatro dimensões do programa de Edu

cação em Saúde na escola, as funções que lhe são i 
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nerentes e que deverão ser desenvolvidas, oommaior 

ou menor ênfase, dependendo da área em que estiver 

envolvido, são as seguintes 48 : 

1) assessorar o Secretãrio Municipal de Educaçãd e 

os Diretores de Departamento nos assuntos refe

rentes à Educação em SGúde na escalai 

2) promover o levantamento das características so

cio-econômico-culturais da clientela da SME; 

3) realizar a anãlise, o estudo e o diagnóstico e

ducativo do programa de saúde na escalai 

4) elaborar o plano de Educação em Saúde na escola, 

atendendo às suas quatro dimensões: ensine da 

saúde, serviços de saúde, ambiente escolar e in 

tegração lar-escola-comunidade e obedecendo aos 

objetivos do programa de saúde escolar vigente; 

5) propor normas técnicas para o desenvolvimento a 

dequado desse plano, no que se refere à Educa

ção em Saúde; 

6) supervisionar a execuçao das atividades educati 

vas propostas; 

7) estimular, planejar, participar e supervisionar 

programas de treinamento de pessoal técnico e au 

xiliar na área da Educação em Saúde na escolai 
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8) participar de grupos de trabalho multiprofissi~ 

nais dentro da SME, visando ao planejamento in

tegrado do programa de Educação em Saúde na es

cola, com os demais programas da SME; 

9) promover e participar de reuniões com lí~s da 

comunidade, visando motivá-los para a solução 

dos problemas de saúde escolar diagnosticados na 

comunidade; 

la) estimular a organização de comissões com a par

ticipação de técnicos da SME e representantes da 

comunidade, visando a abordagem, equacionamento 

e proposição de alternativas para a solução dos 

problemas de saúde na escolai 

11) dar assessoria em relação aos aspectos educati

vos dos programas de Educação em Saúde na esco

lai 

-12) propor e realizar estudos diretamente ligados a 

sua área de ação. 

Estas funções terão que ser adaptadas -a 

realidade da SME, obedecendo às características da 

programação de saúde adotada pela SME, bem como aos 

recursos humanos e financeiros disponíveis. Desta 

forma, partindo das funções gerais do educador de 
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saúde pública, os profissionais lotados na 5ME de

verao adequá-las à própria situação de trabalho,v! 

sando sempre à promoçao da saúde dos alunos da re

de municipal de ensino. Parafraseando MARCONDES31, 

as funções do educador de saúde pública "podem va

riar em caráter e ênfase, de programa para progra

ma ou de serviço para serviço. Podem às vezes du

plicar as de outros profissionais, porque o espe

cialista é responsável em profundidade por muitas 

das funções educativas com as quais outro pessoal 

freqüentemente se encontra envolvido". 

No Brasil, o educador de saúde pÚblicavem 

desenvolvendo suas atividades predominantemente a 

nível central e regional. Como a 8ME é um órgão 

cuja estrutura compreende apenas dois níveis (cen

tral e local) e tendo em vista as funções a serem 

desenvolvidas pelo educador de saúde pública den

tro da 8ME, é preferível que ele se situe a nível 

central, participando com outros profissionais dos 

órgãos de assessoria técnica da 8ME. 

Considerando que, em última análise,otr~ 
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balho do educador de saúde pÚblica na SME visa a 

promoçao da saúde dos alunos da rede municipal de 

ensino e que, para atingir esse objetivo, atua in-

diretamente através da ação de outros técnicos, são 

estes últimos que constituem a sua população-alvo. 

Nesse sentido, duas opções se apresentam para a lo 

calização do educador de saúde pública no quadro de 

pessoal da SME: 

- localizá-lo no Gabinete do Secretário; 

- localizá-lo nos três Departamentos que formam a 

estrutura básica da SME. 

Na primeira alternativa estaria o educa-

dor de saúde pÚblica fazendo parte dos órgãos dee~ 

tado maior do Secretário Municipal de Educação, c~ 

mo membro do seu corpo de assessores. Neste caso, 

não ,estaria subordinado a nenhum dos três Departa

mentos, podendo, entretanto, atingi-los através da 

autoridade do próprio Secretário. 

Na segunda alternativa, o educador de sa 

úde pÚblica faria parte também da alta administra-

çao dos três Departamentos, como membro de sua as-
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sessoria técnica. Nesta situação, embora localiza 

do a nível central, o educador de saúde pÚblica es 

taria mais próximo da problemática que envolve a 

clientela do seu Departamento, podendo desenvolver 

um trabalho integrado com outros técnicos que, com 

diferentes especialidades, atuam na organização. 

Recomenda-se que, nesta última opçao, se 

tomem precauções para evitar duplicação ou colisão 

de ações por parte dos educadores de saúde pÚblica, 

devendo estes observar uma política de trabalho in 

tegradora. Assim, deve o programa de Educação em 

Saúde na escola da SME ser planejado, orientado e 

avaliado em conjunto pelos educadores de saúde pú

blica do Departamento Municipal de Ensino, Depart~ 

mento de Educação Infantil e Departamento de Assis 

tência Escolar. 

Cumpre lembrar que a atuação do educador 

de saúde pÚblica na SME dependerá da ação de owaos 

profissionais a nível local, não necessariamente o 

diretor da escola, mas qualquer técnico que tenha 

condições de desempenhar as funções de multiplica-
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dor do programa de Educação em Saúde na escola. Re 

comenda-se, principalmente, que a ação desse indi

viduo não tenha características de trabalho volun-

tário, mas seja sistemática e regulamentada pelahi~ 

rarquia superior. 

o número de educadores de saúde pública 

necessários à SME para realizar esse trabalho va i 

depender da intensidade e ênfase que imprimir à p~ 

gramaçao de Educação em Saúde na escola, assim co

mo das metas estabelecidas para a execução dessa pr~ 

gramaçao. Entretanto, partindo-se do principio pr~ 

conizado pela "National Health Survey"*, nos EUA, 

de que é necessário um educador de saúde pÚblica. p~ 

ra cada 50.000 habitantes, e considerando-se que a 

SME contava em dezembro de 1975 com uma população 

escolar de 311.000 alunos entre pré-escolares e es 

colares 4 5, pode-se dizer que a SME necessita, 00 roi 

nimo, de seis educadores de saúde pública para po

der atender às necessidades de Educação em Saúde na 

escola. N:>te-se ser esta uma previsão baseada em da 

* MARCONDES, R.S. et aI. - Manpower planning for 
heal th education in the A~m~e~r~i~c~a~s~.~W~a~s~h~in~g~t~o·n-,~P~a~n---
American Health Organization, 1973 (mimeografado),. 

\ 
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dos de 1975, exigindo uma revisão periódica à medi 

da em que aumentar a população escolar. Este cri

tério, que estabelece o número de profissionais em 

função da população a ser coberta, tem provérlo s e r 

funcional; entretanto, no caso específico, deve ser 

complementado, visto não atuar o educador de saúde 

pUblica apenas em função dos alunos, mas também de 

seus familiares, pessoal docente e administrativo 

e da comunidade em que está inserida a escola. Nes

se sentido, seria aconselhável realizarem-se estu

dos visando à elaboração de outros critérios par a 

o dimensionamento desse profissional em si~ de 

ensino semelhantes à SME. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Agências internacionais, como a OMS e a 

UNESCO, atribuem à escola a responsabilidade r;:elo d!:, 

senvolvimento da Educação em Saúde, afirmando que 

"como agências especializadas no que se refere à E 

ducação e à Saúde, respectivamente, reconhecem a E 

ducação em Saúde nas escolas como parte importante 
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da educação global e meio vital para a promoçao da 

saúde n47 • 

Cabe à escola, segundo TURNER47, desen

volver a capacidade do pensamento crItico, ajudan

do as crianças a aprender como aprender, como en

frentar situações problemáticas e como adquirir n~ 

vos conhecimentos. A escola desempenha importante 

papel nos nossos dias, estimulando os alunos a vi

ver uma vida independente, não por terem os pais 

se tornado omissos, mas em conseqfiência da comple

xidade da sociedade atual, com opçoes múltiplas, 

que podem por em risco a vida e a saúde do indivI

duo. Nesse sentido, é preciso que os alunos sejam 

preparados para saber distinguir, entre as várias 

opçoes que lhe são apresentadas, aquelas que mais 

lhes convêm e, mais do que isso, para ter a matur! 

da~e de aceitar as conseqdências de sua opção. 

o Congresso Nacional sobre Saúde Escolar 

realizado em Ottawa, em 1972 16 , em suas recomenda

ções finais afirma que lia curto prazo, o programa 

de Educação em Saúde deve preparar os jovens a fa-
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zer escolhas judiciosas ao longo de suas vidas, re 

ferentes aos hábitos alimentares, ao fumo, ao ál-
.. 

cool, ao uso de drogas, ao comportamento sexual, a 

higiene pessoal e à maneira como devem agir para e 

vitarem a doença. Deve ensiná-los, também, a 1 i

dar com situações de "stress", a compreender e lu-

tar contra os problemas do seu ambiente e resolver 

os próprios problemas, a compreender as conseq~ên

cias pessoais e sociais de suas decisões e a dar-

lhes a devida importância. A longo prazo, o pro

grama de Educação em Saúde deve procurar in~ nos 

jovens atitudes que os acompanharão até a vida a-

dulta; atitudes de preocupaçao com o bem-estar co 

muro e disposição para apoiar os problemas de Saúde 

Pública que transformarão aquelas preocupações em 

açaoi atitudes de oposição às influências que pos 

sam prejudicar a saúde das pessoas e o progresso ~ 

cial". 

Em última análise, a Educação almeja in

fluenciar a vida das pessoas, afetando sua maneira 

de fazer as coisas e melhorando suas vidas em rela 

ção ao passado. Procura melhorar o padrão-de-vida 
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e prevenir as doenças. Concluindo com OBERTEUFFER34, 

"o programa de Educação em Saúde na escola deve si

tuar-se diretamente no centro deste plano, consti

tuindo uma parte integrante da estrutura educacio

nal global, mas relacionada, primariamente, com a 

dimensão vital dos valores humanos". 



c o N C L U S Õ E S 



CONCLUSOES 

1. A Educação em Saúde Pública é indispensável pa

ra a consecução dos objetivos da Educação e a ~ 
la deve ser integrada em todos os momentos da vi 

da do individuo. 

2. A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitu

ra de são Paulo não desenvolve ainda um progra

ma global de Educação em Saúde na escola que a-

branja suas quatro dimensões: ensino 

serviços de saúde, ambiente escolar e 

ção lar-escola-comunidade. 

da saúde, 

integra-

3. Faltam ã Secretaria Municipal de Educação, re

cursos humanos especializados para atender suas 

necessidades em termos de Educação em Saúde. 

4. O educador de saúde pública é o profissional ca 

pácitado para desenvolver a programação de Edu

caça0 em Saúde na escola. 

5. O educador de saúde pública deve atuar conjunt~ 

mente com equipes multiprofissionais. 



135 

6. A rede municipal de ensino deve contar com ele
mentos multiplicadores a nível de unidade esco

lar, a fim de que a ação do educador de saÚde pª 
blica possa se concretizar. 

7. Estima-se em seis o número de educadores de saú 

de pública necessários para dar atendimento às 

necessidades mínimas de programação da Secreta

ria Municipal de Educação, neste momento. 

8. Torna-se indispensável e urgente a criação do 

cargo de educador de saúde pÚblica na Prefeitu

ra Municipal de são Paulo, de modo a possibili

tar sua utilização pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

* * * 
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SUMMARY 

Some of the historical aspects of Public 

Health Education are presented from its beginnings 

down to date when it can count on a spe cia lized 

professional - the publ ic health educator. 

Concepts of Health. Education. Pub1ic 

H e a 1 t h Edu c a t i o n a n d H e a 1 t h Edu c a t i o n a t Schoo 1. a s 

wel1 as its goa1s. are considered. 

The present situation of the M,unicipa1 

Department of Education as regards Hea1th Education 

1s a1so described. 

Fina11y the minimum number of public 

hea1th educators necessary for the De p a rtment. 

cons1dering its programmes. is estimatedJ t hei r 

g e n e, r alI i n e o f wo r k i s 1 a y e dou t . 

* * * 
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