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RESUMO 

 

Este trabalho vincula-se a linha de pesquisa Políticas para a Educação Básica e Superior e ao 
Grupo de Pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação. A Educação e a Saúde são 
duas áreas de grande importância para a população. Acreditar que fatores relacionados a 
problemas de saúde podem interferir na aprendizagem do aluno, é parte da rotina nas escolas. 
A medicalização é comum no ambiente escolar e, por essa razão, essa pesquisa contextualiza 
o fracasso escolar e o processo de medicalização da não-aprendizagem. A pesquisa objetiva 
caracterizar a relação entre problemas de saúde e desempenho escolar dos adolescentes com 
histórico de repetência nos anos finais do ensino fundamental das escolas municipais de Itajaí. 
Para isso, coletei diversas informações com a Secretaria Municipal da Saúde de Itajaí e com a 
Secretaria Municipal da Educação de Itajaí. A Secretaria da Saúde informou dados referentes 
aos problemas de saúde que mais acometem a faixa etária dos sujeitos participantes da 
pesquisa, bem como medicamentos por eles administrados, taxa de mortalidade e número de 
internações por doença. Já com a Secretaria da Educação realizei a análise de documentos dos 
alunos das séries finais do ensino fundamental e apliquei um questionário para coletar 
informações. Foram discutidos os efeitos dos medicamentos administrados pelos sujeitos 
participantes da pesquisa e os dados referentes ao IDEB de cada escola, para então verificar 
quais as possíveis relações com a aprendizagem. Contudo, o material coletado analisado me 
permitiu concluir que a quantidade de alunos reprovados e que apresenta algum tipo de 
doença não é um número representativo ao se comparar com o total de reprovações da escola 
e também não posso afirmar que adolescentes com problemas de saúde apresentam um maior 
índice de reprovações. A pesquisa também aborda fatores na busca de respostas para a 
medicalização do ensino que transfigura um problema que é social em sua origem fazendo-o 
parecer um problema médico. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde e desempenho escolar. Medicalização e Fracasso Escolar. Anos 
finais do ensino fundamental. 
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ABSTRACT 

 

This study is linked to the line of research Policies for Basic and Higher Education and to the 
Research Group Public Policies for Curriculum and Assessment. Education and health are 
two areas of great importance for the population. The belief that factors related to health 
problems can interfere with students’ learning is part of the routine in schools. Medicalization 
is common in the school environment, and for this reason, this research contextualizes school 
failure and the process of medicalization of non-learning. The research investigates the 
relationship between health problems and school performance of adolescents with a history of 
failure in the final years of the elementary schools, in the Brazilian town of Itajaí. Information 
was collected from the Municipal Department of Health of Itajaí and the Municipal 
Department of Education of Itajaí. The Department of Health provided data on the health 
problems that most affect this age group of research participants, the medications 
administered, the mortality rate, and number of hospitalizations due to illness. With the 
Department of Education, I analyzed the documents of students in the final grades of 
elementary school, and applied a questionnaire to gather information. The research subjects 
discussed the effects of the medications administered, and the data relating to the IDEB 
(Index of development of primary education) of each school, in order to determine their 
possible relations with learning. However, analysis of the collected material showed that the 
number of students who failed, and who had some kind of illness, was not significantly high 
when compared with the total failure rate of the school. Also, it was not possible to affirm that 
teenagers with health problems have a higher failure rate. The research also addresses factors 
in the search for answers to the medicalization of education that transforms a problem that is 
social in origin, making it look like a medical problem. 
 
 
KEYWORDS: Health and school performance. Medicalization and School Failure. Final 
years of primary school. 
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1 I�TRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). Diante de minha experiência como farmacêutica e professora de matemática, 

observo que nem sempre há a necessidade da utilização de medicamentos pelos pacientes para 

se obter esse bem-estar - o que não acontece no âmbito escolar, onde muitos pais 

automedicam seus filhos com a intenção de que eles obtenham um melhor desempenho 

escolar, sem a consciência dos efeitos adversos que podem ser apresentados por determinadas 

drogas. No dia-a-dia da farmácia, atuando como profissional da saúde sou testemunha de 

diversos casos em que pais tentam automedicar seus filhos com medicamentos controlados; 

pais que contam histórias com promessas de que no dia seguinte trarão a receita, querendo 

que a farmácia libere um medicamento que só pode ser vendido com a retenção desta. 

Atualmente, presenciei uma situação em que o pai da criança tentou comprar medicamentos 

controlados com o xérox de uma receita antiga, sem a atenção de um médico para avaliar a 

situação da criança e verificar se haveria a necessidade da administração daquele 

medicamento. Daí a importância do acompanhamento desses adolescentes por profissionais 

da saúde, para que o trabalho conjunto desses profissionais, educadores e família reflita na 

saúde e num melhor desempenho escolar a cada indivíduo. 

A adolescência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 

Ministério da Saúde, é uma etapa da vida do ser humano, compreendida dos 10 aos 19 anos e 

caracterizada pelo desenvolvimento biopsicossocial. Esta fase inicia-se na puberdade e 

termina com a inserção social, profissional e econômica do indivíduo. Entretanto, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) considera adolescente apenas os indivíduos com idade 

entre 12 e 18 anos. 

Como profissional da educação, observo que muitos adolescentes realizam tratamentos 

até mesmo com medicamentos controlados para se obter um bom desempenho escolar, mas o 

que vislumbram não acontece. Será que este tratamento está sendo feito de forma correta? Os 

pais ou responsáveis estão agindo conscientemente na promoção da saúde desses estudantes? 

Situações como estas são muito comuns no município de Itajaí. No ambiente escolar, já ouvi 

relatos de pais justificando que seus filhos não têm condições de frequentar as aulas por 

problemas de saúde. 
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Na sociedade, observa-se a automedicação indiscriminada ou o uso inadequado dos 

medicamentos, pois o usuário tem fácil acesso à informação correta, objetiva e relevante a 

respeito do tratamento. (LAGE; FREITAS; ACURCIO, 2005). 

 Infelizmente, nas escolas em que sou professora lotada no município de Itajaí, observo 

muitos casos em que os pais medicam seus filhos almejando o aprimoramento da memória 

desses adolescentes ou de outra “deficiência” de saúde observada por eles, não percebendo 

que podem acarretar num outro problema, por exemplo: psicológico. O adolescente pode não 

ter problemas de saúde, mas ele acaba por “acreditar” nisso pela influência dos pais e o que 

não era uma deficiência, passa a ser. 

Em 2008, quando fazia estágio da graduação de Farmácia num Posto de Saúde de 

Itajaí, tomei o conhecimento de que certa adolescente não estava comparecendo às aulas e 

decidi realizar uma visita na casa da garota. A casa era muito simples, sem piso e com este 

substituído por barro. Pedi que me mostrassem onde ficavam os medicamentos da casa e, 

numa gaveta, estavam os medicamentos controlados que a menina já deveria ter consumido, 

mas a mãe não permitia por falta de informação. A mãe simplesmente não queria que a filha 

ingerisse aqueles medicamentos, porque acreditava que não faziam bem à filha e, no entanto, 

quando a garota, que tinha em média 14 anos, não fazia uso dos mesmos faltava às aulas por 

apresentar convulsões. Então, percebi que esse era o momento de conscientizar a família dos 

agravantes da falta de tratamento, para que este tivesse um resultado positivo na saúde e 

reflexo na escola, afinal a freqüência escolar estava prejudicando a aprendizagem da garota. E 

assim, foi procedido com sucesso. 

Após vivenciar essas situações, questionei-me: Será que problemas de saúde 

apresentados por esses adolescentes, estão interferindo negativamente no seu desempenho na 

escola? A partir dessa inquietação, surgiu a necessidade de caracterizar a relação entre 

problemas de saúde e desempenho escolar dos adolescentes com histórico de repetência nos 

anos finais do ensino fundamental das escolas municipais de Itajaí.  

 O não cumprimento dos horários para a administração dos medicamentos, 

recomendados pelo médico ou farmacêutico, tem influência negativa no resultado do 

tratamento – estando isso relacionado com a janela terapêutica1 que pode ser estreita ou larga 

e que nem sempre é seguida. É importante lembrar que se a janela terapêutica de determinado 

fármaco é estreita, a dose terapêutica é muito próxima da tóxica, o que exige maiores 

                                                 
1
Janela terapêutica é a faixa de níveis de plasma de um medicamento dentro da qual ocorrem os efeitos 

terapêuticos ótimos; os níveis fora dessa faixa, sejam eles mais altos ou mais baixos, estão associados a respostas 

mínimas, ausência de respostas, ou de um modo geral, a respostas insatisfatórias. 
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cuidados no tratamento, principalmente quando se trata de psicotrópicos, havendo maiores 

índices de fatalidades. 

 Na Atenção Farmacêutica, destaca-se dentre as competências e habilidades gerais 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares: 

 
[...] Os profissionais da saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem 
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 
profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada 
e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de 
pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar 
soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços 
dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 
tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 
com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde tanto em 
nível individual como coletivo. (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO/ CAMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2002, p. 9). 

 
 

Daí a importância do acompanhamento desses adolescentes por um profissional da 

saúde, afinal muitos são os alunos com dificuldades de aprendizagem em decorrência de 

problemas relacionados à saúde. (MOYSÉS, 1992). 

A Educação e a Saúde são dois temas de grande importância para a população. E 

quando se torna visível que existem problemas relacionados à saúde e à aprendizagem do 

aluno, é o momento de profissionais de ambas as áreas, desempenharem um trabalho a fim de 

minimizar esses problemas. 

O código de ética do Farmacêutico ainda estabelece: 

 
[...] O farmacêutico é um profissional da saúde, cumprindo-lhe executar 
todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico de modo a 
contribuir para a salvaguarda da saúde pública e, ainda, todas as ações de 
educação dirigidas à comunidade na promoção da saúde. (CONSELHO 
FEDERAL DE FARMÁCIA, 2004, p. 1). 

 

 É estabelecido que o profissional farmacêutico deva visar à promoção da saúde do 

indivíduo, quer seja no processo de recuperação da saúde quer no processo educacional. 

Analisar os casos de problemas de saúde e verificar se existe relação com dificuldades de 

aprendizagem, é necessário para a mudança desse quadro. Assim, cabe ao farmacêutico 

observar se alunos que realizam tratamentos com medicamentos fazem seu uso de forma 

racional, orientando e oferecendo o que é de direito da sociedade: a Assistência Farmacêutica. 

 A saúde está diretamente relacionada com a aprendizagem do adolescente e quando 

está prejudicada as consequências geralmente são as mais negativas possíveis. Não é definida 
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da maneira que a maioria da população pensa: como uma ausência de enfermidade. Mas como 

um estado de bem estar físico, psicológico e social. (MOREIRA; SARRIERA, 2006). 

 A condição de doente para o ser humano tem seu comportamento modificado. A 

reação diante dessa situação pode ser de sentimento de culpa, medo, angústia, depressão e 

apatia, ameaçando a rotina do dia-a-dia do doente. (VIEIRA; LIMA, 2002). 

Professores estão geralmente atentos à frequência escolar de seus alunos com a 

preocupação de que diante do não comparecimento às aulas, o aluno possa apresentar 

dificuldades na aprendizagem. E o fato do aluno apresentar a saúde prejudicada pode refletir 

na freqüência, o que pode interferir no processo de aprendizagem. 

 No caso de doença crônica2 a situação se complica ainda mais, pois o adolescente, em 

diversas ocasiões, apresenta limitações físicas, devido os sinais e sintomas das doenças, tendo 

que submeterem-se a hospitalizações diante dos tratamentos e dos exames decorrentes da 

progressão da doença. Toda esta situação afeta a relação social com familiares, ambiente e a 

escola. Cada fase requer do doente força, mudanças de comportamento, de atitude e 

readaptações. (VIEIRA; LIMA, 2002). 

 A doença crônica é caracterizada por três fases: a fase de crise, marcada pelo período 

sintomático até o início do tratamento e pela desestruturação na vida do adolescente e da 

família; a fase crônica, caracterizada pela constância, progressão e remissão do quadro de 

sinais e sintomas, quando o adolescente e a família procuram dar autonomia e estruturação às 

suas vidas; e a fase terminal, que corresponde desde o momento que a morte aparenta ser 

inevitável, até a morte propriamente dita. (VIEIRA; LIMA, 2002). 

 Diante de algum problema de saúde, diversos adolescentes precisam se ausentar da 

sala de aula. Este fato tem grande interferência na vida pessoal da criança e no convívio com 

outras pessoas, afinal o fato de não frequentar à escola implica em não aprender muitos 

conceitos e estratégias complexas, tendo mais dificuldades para aplicar num outro ambiente 

um conceito ou princípios aprendidos. (MUNHOZ; ORTIZ, 2006).  

Quando o adolescente se depara com a idéia de hospitalização, esta situação se 

complica ainda mais, impactando, primeiramente, pelo visual – paredes brancas, profissionais 

da saúde vestidos de branco, direito ao acompanhamento de apenas um familiar, contato 

restrito com familiares e amigos – que antes era tão propício para o desenvolvimento do 

adolescente e normas hospitalares. Diante da impossibilidade de manter a assiduidade na 

                                                 
2
 Doença crônica é aquela doença que tem um curso longo, podendo ser incurável, deixando sequelas e impondo 

limitações às funções do indivíduo, requerendo adaptação. Caracterizada por uma duração superior à três meses 

em um ano ou que necessite de um período de hospitalização por mais de um mês 
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escola, o adolescente, com o decorrer do tempo, pode deixar de usar algumas de suas 

capacidades cognitivas para resolver problemas, apresentando dificuldades de aprendizagem. 

(MUNHOZ; ORTIZ, 2006). 

 No caso de adolescentes hospitalizados, em diversas ocasiões, a terapia 

medicamentosa e a ausência de desafios cognitivos devido à reclusão hospitalar, podem 

promover regressão de várias áreas do sistema nervoso central, como na memória, 

concentração, atenção, coordenação motora fina, linguagem e inteligência, causando 

distúrbios de aprendizagem (ORTIZ; FREITAS,2001). 

 Diante de situações de impossibilidade de frequentar as aulas em razão de tratamento 

de saúde que implique em internação hospitalar ou atendimento ambulatorial, está previsto 

nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o atendimento 

pedagógico com serviços destinados a promover, mediante atendimento especializado, a 

educação escolar a esse público, definido como classe hospitalar. (BRASIL, 2001). 

 As classes hospitalares e o atendimento em domicílio têm como objetivo dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem de alunos matriculados em 

escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar. 

(BRASIL, 2001). 

 A saúde não é assegurada apenas pelo indivíduo e pelo setor da saúde. Ela depende de 

diversas estratégias articuladas por diferentes setores sociais, ações do Estado, da sociedade 

civil, do sistema de saúde e de outros parceiros intersetoriais. Ela pode ser compreendida 

como um desfecho que decorre da implementação de políticas públicas saudáveis. (MOYSÉS; 

MOYSÉS; KREMPEL, 2004). 

 No final do século XVIII e início do século XIX o médico alemão Johann Peter Frank 

(1745 – 1821), como inspiração do pensamento político e econômico vigente, elaborou o 

System einer Vollständigen Medicinischen Politizei, que posteriormente ficou conhecido 

como o Sistema Frank, considerado marco no pensamento a respeito das relações sociais da 

saúde e da doença. O Sistema Frank foi um guia publicado na Alemanha, primeiro país a 

institucionalizar a política médica, a partir de 1779, em nove volumes, onde os dois últimos 

foram póstumos. O Sistema tratava não somente da saúde escolar, mas diversos aspectos da 

saúde pública, como demografia, casamento, procriação, puerpério, saúde infantil, medicina 

militar, doenças infecto-contagiosas, vestuário, esgotos, suprimento de água e prevenção de 

acidentes. 

 Com o Sistema Frank, Johann Peter Frank ficou conhecido como o pai da saúde 

escolar. Deste Sistema, resultou num código abrangente e que dava grande ênfase à educação, 
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elaborado por Franz Anton Mai. A primeira lei do código propunha que o oficial de saúde 

agisse nos colégios instruindo os alunos e os professores no que se refere à manutenção e 

promoção da saúde, devendo esclarecer o adolescente no que se refere aos excessos sexuais. 

 Por questões econômicas e políticas, o código não entrou em vigor, mas as idéias do 

Sistema Frank logo se difundiram por todo o continente europeu e nos Estados Unidos da 

América, após seu lançamento em 1779, provocando grande impacto. Na Itália, foi usado até 

1890, enquanto que no Brasil, os primeiros estudos sobre saúde escolar datam a partir de 

1850.  

 No Brasil, questões sobre a higiene escolar ganharam impulso após o início do século 

XX, momento da expansão da cafeicultura, em que o país se encontrava em crítica situação de 

saúde pública, como a varíola, epidemia de febre amarela, malária, sífilis, tuberculose e 

hanseníase. Esse quadro acarretava numa alta mortalidade da população, com atenção às 

doenças de crianças como a desnutrição decorrente de diarréia, sarampo, tétano, coqueluche e 

difteria. 

 A saúde escolar – também denominada higiene escolar - se deu na interseção de três 

doutrinas: a da política médica, a do sanitarismo e a da puericultura. O termo “polícia médica” 

origina do grego “politéia”, relacionada à teoria prática e administrativa da Alemanha, 

mecanismo utilizado para zelar pela saúde da população, em que os médicos tinham a função 

de tratar os doentes e controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos. 

 No final da década de oitenta (século XX), o conceito de promoção de saúde no Brasil, 

foi cunhado mediante a Carta de Ottawa que capacitava os indivíduos a obterem um maior 

controle de sua saúde e dos fatores que pudessem afetá-la, reduzindo os fatores de risco. 

 Na década de 1950, o Ministério da Educação e Saúde (MES) se desdobrou em 

Ministério da Saúde e em Ministério da Educação e Cultura, com autonomia institucional para 

a implantação de políticas em suas áreas. A partir desse momento que as ações desenvolvidas 

pelo Departamento Nacional de Saúde do MES, passaram a ser responsabilidade do 

Ministério da Saúde. 

 Desde 1995, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) tem apoiado a 

capacidade dos países da América latina e do Caribe na área da saúde escolar. Uma das ações 

é a implantação de escolas promotoras de saúde, articulado entre a educação, a saúde e a 

sociedade. Refere-se a uma estratégia de promoção de saúde no espaço escolar, com enfoque 

integral, incluindo o desenvolvimento de habilidades para a vida, criação e manutenção de 

ambientes físicos psicossociais saudáveis e oferta de serviços de saúde, alimentação saudável 

e vida ativa.  
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 Durante os anos 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu o 

conceito e iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde, que envolve o desenvolvimento de 

competência em saúde dentro das salas de aula, a transformação do ambiente físico e social 

das escolas e a criação de vínculo e parceria com a comunidade de abrangência, o que inclui 

serviços de saúde comunitários, como as Unidades Básicas de Saúde e equipes de Saúde da 

Família. 

 A escola promotora de saúde é a instituição que programa políticas que apoiem a 

dignidade e o bem estar individual e coletivo, que ofereça oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento para crianças e adolescentes, que implementa estratégias que permitam 

participação dos setores: saúde e educação, saúde e comunidade; que envolva todos os 

membros da escola e da comunidade nas tomadas de decisões e na execução das decisões; que 

tenha um plano de trabalho para melhorar o ambiente físico e psicossocial, para criar 

ambientes livres de fumo , drogas, abusos e qualquer forma de violência, para o acesso à água 

limpa e instalações sanitárias, para possibilitar a escolha de alimentos saudáveis, para criar um 

ambiente escolar saudável, para promover atividades fora do ambiente escolar; implementa 

ações para a melhoria da saúde de seus membros; oferece treinamento efetivo a professores e 

educadores; tem comissão local de educação e saúde (associação de pais, organizações não-

governamentais, organizações comunitárias). Enfim, uma escola promotora de saúde trabalha 

com o princípio de se ter uma cidade mais saudável, através da participação da sociedade.  

 Assim, o trabalho de promoção da saúde com os estudantes, professores e demais 

funcionários das escolas, precisa ter como ponto de partida “o que eles sabem” e “o que eles 

podem fazer”, desenvolvendo em cada um a capacidade de interpretar e atuar de modo que 

haja a melhora da qualidade de vida. 

A publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), editada pelo 

Ministério da Saúde em 2006 foi um marco político/ideológico muito importante para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com o princípio de promover a qualidade de vida e de reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, 

propondo aos sujeitos e comunidades uma condição de vida mais saudável.  

 Alguns dos objetivos da PNPS, que atendem a promoção da saúde, visam: 

 
V - Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas 
no âmbito das ações de promoção da saúde. VI - Valorizar e otimizar o uso 
dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 
desenvolvimento das ações de promoção da saúde. VII – Favorecer a 
preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. VIII – Contribuir para elaboração e implementação de políticas 
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públicas integradas que visem à melhoria da qualidade de vida do 
planejamento de espaços urbanos e rurais. IX – Ampliar os processos de 
integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática. X – 
Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à 
saúde. XI – Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o 
desenvolvimento de uma cultura de paz no País. (BRASIL, 2006b, p. 19-20). 
 
 

Educação e Saúde hoje formam uma parceria, em que ambas trabalham unidas para 

atingir um objetivo comum. O setor de Saúde pode se ampliar para envolver outros parceiros 

na construção de um território, de uma comunidade e de uma escola mais saudáveis, 

fortalecendo as instâncias de controle social e o compromisso da comunidade para agir em 

defesa da vida. Daí que as equipes de Saúde da Família se comprometem pela coordenação do 

cuidado dos escolares em cooperação com os profissionais da educação.  

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) trabalha de forma interdisciplinar, 

desenvolvendo ações que abrangem desde a prevenção de doenças e assistência à saúde até as 

ações de promoção de saúde. A associação da ESF com outras políticas e programas poderá 

fortalecer o contato qualificado com o SUS, ampliando a acessibilidade e resolubilidade. 

(FARIA, 2010). 

No âmbito escolar, observam-se alunos com dificuldade de aprendizagem, mas em 

algumas ocasiões, não há possibilidade de a Equipe Pedagógica interferir na evolução desse 

processo, muitas vezes por falta de informação em determinada área, como é o caso da saúde. 

Assim, é necessário o esforço conjunto da tríade: educação, saúde e família. (GOMES, 2009). 

 O desempenho escolar do aluno, em diversas ocasiões, não está relacionado somente 

com as habilidades de cada indivíduo. Por vezes, pode ter relação com a família, a saúde, 

enfim, o dia-a-dia e as pessoas que o cercam podem interferir no seu desempenho escolar. A 

família requer cuidados e orientação, a fim de aprimorar a relação com adolescentes, justificar 

que a parceria entre saúde e educação constitui um grande potencial na construção de sujeitos-

adolescentes. (GOMES, 2009). 

 O adolescente bem assistido hoje pode ser o adulto sadio de amanhã, o que reforça a 

atuação do profissional da saúde com o propósito da prevenção de riscos e da promoção de 

saúde do adolescente. Daí a importância da atuação da Saúde Familiar, que revela a 

dificuldade em vincular os adolescentes às ações propostas. (HORTA; MADEIRA; 

ARMOND, 2009). 

 Em 1984, foi criado o “Programa de Saúde do Escolar”, com o objetivo de 

proporcionar aos educandos, condições adequadas de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, de modo que o processo educacional se desenvolvesse plenamente. Em 2001, a 
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auditoria operacional, constatou que o programa era ineficaz, ineficiente, não promovia a 

equidade e era objeto de irregularidades na sua execução, sendo criada nessa época uma 

câmara intersetorial com o objetivo de formular diretrizes que constituiriam uma futura 

Política Nacional de Educação e Saúde na escola. A partir de então, foi criado o atual 

“Programa de Saúde Escolar”.  

 Há, aproximadamente, 20 anos, vivenciei como estudante o momento do cuidar da 

dentição das crianças, em que a professora (sem conhecimentos na área de odontologia) 

interrompia suas atividades de sala de aula para encaminhar a turma para o pátio – momento 

em que era realizado o bochecho com flúor. A aplicação de vacinas nas escolas também 

sempre foi muito comum, mas muitos alunos passavam mal apresentando vômitos após a 

administração das mesmas, momento em que o profissional que aplicou já não estava na 

escola, cabendo aos profissionais da educação resolver problemas relacionados à saúde. 

Será correto o professor interromper suas atividades de sala de aula para que 

profissionais adentrem nas salas a tratar da saúde dos estudantes? A população está cansada 

de ir aos postos de saúde e não ter atendimento, por isso muitas vezes que precisa não procura 

este serviço, então a saúde acaba por recorrer à educação para enfim exercer seu trabalho.   

 

A escola na maioria dos casos tem sido lugar de aplicação de controle e 
prevenção de doenças, porque o setor saúde costuma ver a escola como um 
lugar onde os alunos seriam um grupo passivo para a realização de ações de 
saúde. Os professores frequentemente se queixam de que o setor saúde usa a 
escola e abusa do tempo disponível com ações isoladas que poderiam ser 
mais proveitosas, com um programa mais participativo e protagonista de 
atenção á saúde. (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010, p. 400). 

 

Será que colocar em prática Políticas Públicas do país, como é o caso do Programa da 

Saúde Escolar é a solução para que problemas de saúde sejam minimizados? Atualmente, 

observa-se que orientadoras educacionais da Rede Municipal do Ensino do Município de 

Itajaí, em algumas ocasiões, encaminham alunos para os postos de saúde mais próximos da 

escola em questão. Acredito que o princípio de tudo é facilitar o acesso ao serviço para que a 

população torne a procurá-lo sempre que necessário e não o serviço procurar o paciente. O 

acesso precisa ser revisto para que esse tipo de tratamento seja realizado na área da saúde e 

não na área da educação como propõe o projeto do governo. 

Para responder a essas inquietações e caracterizar a relação entre problemas de saúde e 

desempenho escolar dos adolescentes com histórico de repetência nos anos finais do ensino 

fundamental das escolas municipais de Itajaí, esta pesquisa está assim estruturada: na 
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introdução (capítulo 1), apresento a problemática do trabalho e justifico sua necessidade; na 

fundamentação teórica (capítulo 2), resgato a história do fracasso escolar, contemplo o 

processo de patologização da não aprendizagem e o Programa da Saúde Escolar, e trago uma 

revisão bibliográfica que faz relação entre a saúde e a educação; na metodologia (capítulo 3) 

descrevo os mecanismos de análise da pesquisa; no capítulo 4 analiso e interpreto os dados 

coletados. Por último, e na sequência, as considerações finais, as referências, os apêndices e 

os anexos. 
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2 FU�DAME�TAÇÃO TEÓRICA 
 

 
2.1 O ESTADO DA ARTE SOBRE SAÚDE E DESEMPENHO ESCOLAR 
 
 
 A dimensão de pesquisas que procuram relacionar problemas de saúde e aprendizagem 

do adolescente é muito restrita. Pesquisas da área da psicologia com adolescentes é mais 

frequente, no entanto, grande parte delas visa apontar tais problemas como motivos da não 

aprendizagem.  

 O fracasso escolar está compreendido por várias vertentes: como um problema 

psíquico; como um problema institucional e político; como um problema biológico; como um 

problema técnico. A busca pela medicalização do fracasso escolar é uma constante nas 

pesquisas, o que também é a realidade nas escolas. 

Foram encontrados e categorizados 29 artigos, dos quais foram abordados 12, para 

demonstrar de que maneira problemas de saúde estão relacionados com o desempenho 

escolar. 

Ortiz (2006) trata da aprendizagem em situação de internação hospitalar e ressalta a 

importância do acompanhamento da escola no ambiente escolar para que se obtenha uma 

melhor aprendizagem, visto que ela já é prejudicada pelo fato do estudante não estar no 

ambiente escolar. 

Lima (2002) aborda a influência da rotina de crianças e adolescentes com doenças 

crônicas e as grandes mudanças no processo de escolarização que as freqüentes internações 

provocam. 

Ferreira (2002) descreve o ambiente familiar e os problemas de comportamento 

apresentados por crianças de baixo desempenho escolar, que em grande maioria sofrem com 

as relações interpessoais. Ela enfatiza a necessidade de incluir a família em intervenções 

preventivas voltadas para a clientela em estudo. 

Segundo Figueiredo (2007), distúrbio de aprendizagem é um problema escolar e 

social, o que o torna uma das principais causas de encaminhamento de crianças para 

avaliações psicológicas. A pesquisa tem o objetivo de investigar habilidades cognitivas de 

crianças e adolescentes com distúrbios de aprendizagem. O que demonstrou que dificuldades 

na leitura e déficit de atenção são os problemas mais comuns nesse grupo. 

Siqueira e Giannetti (2010) fazem uma revisão abrangente sobre aprendizagem, 

desempenho escolar, transtorno de aprendizagem, transtorno de déficit de 
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atenção/hiperatividade e transtorno de desenvolvimento de coordenação. Os cuidados dos 

familiares em casa auxiliam no bom desenvolvimento da criança e do adolescente na escola. 

O tratamento farmacológico deve ser realizado corretamente, afim de que a relação social seja 

favorável para que se obtenha uma boa aprendizagem. Queixa escolar é um dos principais 

motivos de encaminhamento de crianças à rede pública de saúde e clínicas-escola de 

psicologia. Através do estudo de D’Abreu e Marturano (2011) é possível observar que o 

índice de identificação de problemas de saúde mental associados à queixa escolar é maior do 

que na população geral.  

Collares (1992) retrata inúmeros fatores correlacionados com o fracasso escolar em 

que as classes menos privilegiadas financeiramente estão expostas. 

Collares e Moysés (1994) trazem a medicalização como assunto primordial na procura 

da população por tentar encontrar no campo médico as causas da não aprendizagem. Essa 

busca de um diagnóstico para a não aprendizagem é uma constante nas escolas que de espaço 

escolar, passa a espaço clínico. A incorporação da crença de que uma doença é a causa do 

fracasso escolar é um preconceito que faz parte do discurso. 

Nas obras de Moysés (2008), Collares e Moysés (1996), Collares e Moysés (1992), 

Collares e Moysés (1997) a medicalização também é o tema norteador, em que as pessoas 

transformam problemas da vida em doenças, em problemas biológicos e individuais. As 

questões sociais e humanas são retratadas como questões biológicas, ou seja, doenças do não-

aprender. 

É o momento de profissionais da educação reverem seus argumentos e conceitos 

quanto à busca de respostas para o não-aprender. Essa seria uma maneira de evitar que 

adolescentes sofram preconceitos decorrentes do processo de medicalização, em que a doença 

passa a ser a causa da não-aprendizagem, e tenham um bom desempenho escolar. 

 

2.2 O FRACASSO ESCOLAR 

 

 A revolução de 1789-1848 foi o triunfo da indústria capitalista e da classe média 

(burguesia liberal). Grande parte da população rural passou a ocupar os centros industriais, o 

que gerou os grandes centros urbanos com os visíveis contrastes de classes: a classe 

dominante – burguesia; e a classe dominada – proletariado. O proletariado era a classe 

explorada economicamente, segundo as regras do jogo vigente no novo modo de produção 

que se instalou e triunfou no decorrer deste século. (PATTO, 1993). 
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 Nesse período, diante da transição do modo de produção feudal para o capitalismo, os 

antigos artesãos e camponeses perderam suas condições de produtores independentes e de 

agricultores, destituídos de seus instrumentos de produção, terras e matérias-primas para o 

cultivo, impossibilitados de exercer seus afazeres. Esses passaram a integrar os contingentes 

famintos que ocuparam as cidades, o que fez surgir o trabalhador assalariado. Foi o 

assalariado que passou a formar os contingentes dos trabalhadores da indústria e as 

populações pobres das cidades, prestando serviços em troca de salários aquém ou no limite 

fisiológico da sobrevivência, trabalho este imposto e não voluntário. (PATTO, 1993). 

 Era nítida a contradição no modo de produção capitalista. A classe trabalhadora 

produzia a sua própria miséria e enriquecia os empresários através de seu esgotante trabalho, 

o que dividiu a sociedade em perdedores e vencedores. Os perdedores, trabalhadores 

assalariados, que se dedicavam à produção agrícola, às indústrias de extração e de 

transformação e os serviços braçais subalternos e mal remunerados. As condições de vida no 

campo instigaram ao êxodo do campo para as cidades, tanto dentro de um mesmo país como 

também grandes correntes emigratórias internacionais. (PATTO, 1993). 

 Após 1848, o capitalismo agrário, resultado do crescimento e aprofundamento da 

economia mundial, fez com que grandes massas de camponesas se dirigissem às cidades do 

continente, caracterizando a maior migração dos povos na História. Isso fez com que muitos 

camponeses famintos e falidos fossem para as cidades. (PATTO, 1993). 

 A presença social da escola era intenção de um grupo de intelectuais da média 

burguesia e da pequena nobreza. A grande massa popular não tinha interesse pela escola 

elementar, mas idealizavam por excelência à Igreja e à família. A escola passou a ser desejada 

pelas classes trabalhadoras que quando se apercebem da desigualdade embutida na nova 

ordem, tentam escapar da situação de miséria. (PATTO, 1993). 

 Nesse período, a psicologia deu suporte para reafirmar a idéia de que os mais capazes 

ocupavam os melhores lugares sociais, através dos testes de inteligência, que favorecia os 

mais ricos. (PATTO, 1993). 

 O final do século XVIII e o século XIX, foram períodos de grande desenvolvimento 

das ciências médicas e biológicas. Os primeiros profissionais que se ocuparam dos casos de 

dificuldades de aprendizagem foram os médicos. As crianças que não acompanhavam seus 

colegas na aprendizagem escolar passaram a ser chamadas de anormais escolares e as causas 

do fracasso eram procuradas na anormalidade orgânica. Diante desse contexto que em 1890 

nos meios universitários de países capitalistas europeus e norte-americanos iniciou a busca 

por instrumentos de medida das diferenças individuais com o objetivo de identificar os super 
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e subdotados na população infantil, para oferecer-lhes condizente educação escolar. Daí, o 

surgimento dos testes psicológicos nas escolas. (PATTO, 1993). Esses testes de inteligência, 

foram utilizados ainda na década de 1990, para categorizar os alunos, o que hoje em dia não é 

comum. 

 Foi nos primeiros 20 anos do século XX que a avaliação dos anormais escolares 

tornou-se praticamente sinônimo de avaliação intelectual, em que os testes de QI passaram a 

ter grande peso na decisão dos educadores a respeito do destino escolar de muitas crianças. A 

incorporação de alguns conceitos psicanalíticos veio mudar tanto a visão dominante de 

doença mental quanto as concepções correntes sobre as causas das dificuldades de 

aprendizagem. Criança que apresentava problemas de aprendizagem passou a ser chamada de 

criança problema. Agora, a psicologia clínica de inspiração psicanalítica busca no ambiente 

sócio-familiar as causas dos desajustes infantis. Amplia-se o espectro de possíveis problemas 

no aprendiz que explicam seu insucesso escolar: as causas são físicas, emocionais de 

personalidade e intelectuais. (PATTO, 1993). Profissionais da saúde buscam uma patologia 

que justifique o insucesso escolar, o que é comum nos tempos atuais. 

 Desse expressivo movimento das décadas de 1920 e 1930 restou a prática de submeter 

as crianças que não respondem às exigências das escolas e as crianças provenientes de 

segmentos das classes trabalhadoras dos grandes centros urbanos a diagnósticos médico-

psicológicos – crianças que integram em maior número o contingente de fracassados na 

escola. A concepção era de que dificuldades de aprendizagem que as crianças costumavam 

exibir na escola decorriam de distúrbios contraídos fora dela. (PATTO, 1993). 

 Para Rangel (1994) o insucesso escolar além de estar mais presente nas classes mais 

empobrecidas, também está relacionado com a estabilidade dos professores. Professores 

lotados “naquela” escola, de acordo com a pesquisa desenvolvida pela autora, apresentaram 

um menor índice de repetência dos alunos (25,03%), já os outros professores apresentaram 

um índice maior de reprovação (41,18%).  

A expressão “fracasso escolar” é uma maneira de verbalizar a experiência, a vivência e 

a prática. Por isso é uma maneira de recortar, interpretar e categorizar o mundo social. Dessa 

forma, a noção de fracasso escolar exprime tanto a reprovação em determinada série, quanto a 

não aquisição de certos conhecimentos ou competências. (Charlot, 2000) 

 Charlot (2000) afirma que o fracasso escolar é um objeto de pesquisa inencontrável e 

que não pode ser constatado pela experiência. Para ele, o que existe são alunos em situação de 

fracasso e não o fracasso escolar enquanto fenômeno. Acreditar na existência do fracasso 

escolar, implica numa busca desenfreada pela sua causa como se fosse um vírus. 
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 Segundo Charlot: 

 
O fracasso escolar não existe, o que existe são alunos fracassados, situações 
de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, essas 
situações, essas histórias é que devem ser analisados, e não algum objeto 
misterioso, ou algum vírus resistente, chamado fracasso escolar. 
(CHARLOT, 2000, p. 16) 

 
Essa situação exige uma análise da realidade do aluno sem culpabilizar os meios 

populares pelas desigualdades e deficiências. O debate sobre o fracasso escolar enquanto 

desigualdade social pode ser desviado para a questão da ineficácia pedagógica dos docentes, 

sobre o serviço público, sobre os recursos que o país deve investir em seu sistema educativo – 

o que pode ser uma maneira preconceituosa de se pensar. 

Existem alunos que não conseguem acompanhar o ensino proposto à eles, que não 

adquirem os saberem que deveriam adquirir, que não constroem certas competências, etc. 

Esse conjunto de fenômenos que é agrupado sob o nome de “fracasso escolar”. 

Para Neves (1993), o fracasso escolar da criança é o fracasso da política educacional 

vigente e qualquer alternativa de solução terá que passar pela reconstrução do professor. A 

natureza e a qualidade da escola conspiram contra a aprendizagem e contribuem para o 

seletivo fracasso escolar das crianças de origem social e econômica desfavorecidas. Devemos 

sempre buscar respostas para o fracasso escolar, pois é possível que através de ações 

conjuntas com a equipe pedagógica, professores, pais e alunos o insucesso escolar minimize. 

  
 

2.3 A PATOLOGIZAÇÃO DA NÃO-APRENDIZAGEM 
 
 
 Ao relacionar a saúde com a educação, vêm à tona mitos que precisam ser 

desvendados. O que precisa ser destacado é o mito que leva à crença de que questões de saúde 

são responsáveis pelo fracasso escolar. (MOYSÉS, 1992). 

 Os índices de evasão e reprovação já na primeira série do ensino fundamental – anos 

iniciais, assim como a precária condição de saúde da população brasileira, fazem parte da real 

situação do país. Já a relação entre esses dois problemas é um mito que vem sendo reforçado 

há décadas. Não se pode afirmar que não existem doenças que, ao interferirem nas atividades 

habituais de um indivíduo não irão interferir também nas atividades intelectuais, mas que 

antes mesmo de prejudicar a aprendizagem, fica comprometida a frequência à escola. 

(MOYSÉS, 1992). 
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 O que é observado nas escolas é a construção artificial de causas médicas para o 

fracasso escolar. São explícitas as falsas relações entre doença e não-aprendizagem, através 

das construções de entidades nosológicas, denominadas “distúrbios”, “disfunções” etc., o que 

conotam doenças biológicas centradas no indivíduo, denominadas biologização. O que se 

observa é um grave problema educacional, de origem sócio-pedagógica, em que se tenta 

encontrar em cada criança uma doença que justifique seu mau rendimento escolar. 

(MOYSÉS, 1992). 

 O cuidado não está em procurar o motivo elo qual determinado aluno que está doente 

não aprende, mas sim em justificar que o aluno não aprende porque está doente. Isso é a 

medicalização da não-aprendizagem, ou ainda, patologização da não-aprendizagem por 

procurar uma patologia que justifique o não-aprender. Ou, biologização da não-aprendizagem, 

por procurar no indivíduo causas para o fracasso escolar. Mas será que a causa da não-

aprendizagem está no aluno?  

 Os índices de reprovação na escola indicam a necessidade de uma análise da 

instituição escolar, enquanto integrante do sistema sócio-político. Instituição e sistema que 

são preservados de críticas, isentos de responsabilidades, ao se centrar na criança, na família 

e/ou no professor a busca de causas e soluções para os problemas. (MOYSÉS, 1992). 

 O fracasso escolar é um dos mais graves problemas hoje vivenciados pela educação 

brasileira, embora incida com maior frequência nos primeiros anos de escolarização. Fatores 

extra e intra-escolares estão correlacionados com o fracasso. Os extra-escolares se referem às 

más condições de vida e subsistência de grande parte da população, como as péssimas 

condições econômicas que também são responsáveis pela fome e desnutrição, a falta de 

moradias adequadas e de saneamento básico e todas as outras privações que as classes sociais 

menos privilegiadas convivem, tornam-se elementos explicativos do fracasso escolar. Já, os 

fatores intra-escolares, se referem ao currículo, aos programas, ao trabalho desenvolvido pelos 

professores e especialistas e às avaliações do desempenho dos alunos. (COLLARES, 1992). 

 Collares (1992) é enfática ao afirmar que a pobreza material, na qual muitas crianças 

são vítimas, contribuem para o fracasso escolar, reproduzindo a desigualdade social, por meio 

da exclusão dos mais pobres da escola. É no cotidiano das escolas que se percebem as reais 

razões do fracasso escolar das crianças advindas dos meios sócio-culturais mais pobres. 

Geralmente, essas crianças são encaminhadas a um serviço médico ou a um serviço de saúde 

mental, atendidas por médicos ou psicólogos que apresentam os mesmos preconceitos dos 

professores e que atribuem às crianças um retardo mental como conseqüência do estado de 
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desnutrição, caracterizando o fracasso escolar como sinônimo de deficiência mental às 

crianças pobres. 

 
Medicalizar o fracasso escolar é interpretar o desempenho escolar do aluno 
que contraria aquilo que a instituição espera dele em termos de 
comportamento ou de rendimento como sintoma de uma doença localizada 
no indivíduo, cujas causas devem ser diagnosticadas. (ZUCOLOTO; 
PATTO, 2007, p. 137). 

 
 

 Collares e Moysés também tratam da medicalização: 

 
O termo medicalização refere-se ao processo de transformar questões não 
médicas, eminentemente de origem social e política, em questões médicas, 
isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para 
problemas dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção 
de ciência médica que discute o processo saúde-doença como centrado no 
indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, organicista. Daí, as questões 
medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, perdendo 
sua determinação coletiva. (COLLARES; MOYSÉS,1994, p. 26). 

 
 
 Zucolotoe Patto (2007) atribuem o bom sucesso escolar aos mais aptos, mais capazes, 

culpando os alunos pobres e suas famílias, justificando a desigualdade social e ignorando os 

determinantes escolares e políticos das dificuldades de escolarização. As autoras também 

julgam as explicações medicalizantes ou patologizantes do fracasso escolar, em que 

profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros, atribuem 

patologias às crianças que não aprendem ou não se comportam de acordo com a expectativa 

da escola. 

 Para Collares e Moysés (1994), a patologização do fracasso escolar acontece por duas 

vertentes: 1) por uma consequência da desnutrição; que ocorre para as crianças da classe 

trabalhadora e 2) como resultado da existência de disfunções neurológicas, incluindo 

hiperatividade, disfunção intelectual mínima, distúrbios de aprendizagem, dislexia; que ocorre 

nas classes trabalhadora, média e alta. 

 A biologização da educação era feita por profissionais médicos, donde surgiu o termo 

medicalização para nomeação desta prática. Atualmente, com a ampliação de campos do 

conhecimento, novas áreas e profissionais estão envolvidos nesse processo. Enfermeiros, 

fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos se aliam aos médicos, substituindo o termo 

medicalização por outro mais abrangente: patologização, afinal o fenômeno se ampliou, 

fugindo dos limites da prática médica. (COLLARES; MOYSÉS,1994). 
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 A medicalização é o resultado do processo de transformação de questões sociais, 

humanas em biológicas. A pessoa passa a ser vista apenas como um corpo biológico, abstrato, 

em que a aprendizagem passa a ser um dos elementos constitutivos desse corpo, sendo vista 

também, como algo biológico, abstrato e genérico. (MOYSÉS, 2008). 

 
A normatização da vida cotidiana tem por corolário a transformação dos 
“problemas da vida” em doenças, em distúrbios. Surgem então os “distúrbios 
de comportamento”, os “distúrbios de aprendizagem”, a “doença do pânico”. 
O que escapa às normas, o que não vai bem, o que não funciona como 
deveria [...] tudo é transformado em doença, em um problema biológico, 
individual. (MOYSÉS; COLLARES, 1996, p. 75). 

 
 
As crianças desnutridas que freqüentam as escolas são aquelas que apresentam uma 

desnutrição leve, chamada de “desnutrição do primeiro grau”. A fome é a principal causa de 

incidência de desnutrição em crianças e esta, é conseqüência da má distribuição de renda na 

sociedade. Este grau de desnutrição não afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central, 

não o lesa irreversivelmente e, portanto, não torna a criança deficiente mental, incapaz de 

aprender o que a escola lhe ensina. A criança com desnutrição leve apenas sacrifica seu 

crescimento físico para manter o seu metabolismo, apresentando apenas déficit de peso e 

estatura em relação à sua idade. (COLLARES, 1992). Mesmo assim, ao entrevistarmos na 

escola professores, diretores e especialista, a desnutrição é sempre apontada como um dos 

exemplos mais comuns da medicalização do fracasso escolar. Penso que atribuir às crianças 

as causas desse mau rendimento é uma forma de ocultar a falha da escola e de todo o sistema 

educacional em geral, sendo necessário caracterizar o fracasso escolar, nessa perspectiva, 

como “problema de ensinagem” e não como “problema de aprendizagem”. 

 A patologização da educação consiste num reducionismo biológico, que significa 

explicar a situação de cada indivíduo através das características individuais, o que esconde os 

determinantes políticos e pedagógicos do fracasso escolar eliminando a responsabilidade do 

sistema social vigente e da instituição escolar. Assim, o indivíduo é posto como o principal 

responsável por sua condição de vida e destino, tendo mínima influência das circunstâncias 

sociais e políticas. (ZUCOLOTO; PATTO, 2007). 

 
 
2.4 O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR 
 
 

Em 1984, foi criado o “Programa de Saúde do Escolar”, com o objetivo de 

proporcionar aos educandos, condições adequadas de promoção, proteção e recuperação da 
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saúde, de modo que o processo educacional se desenvolvesse plenamente. Em 2001, a 

auditoria operacional, constatou que o programa era ineficaz, ineficiente, não promovia a 

equidade e era objeto de irregularidades na sua execução, sendo criada nessa época uma 

câmara intersetorial com o objetivo de formular diretrizes que constituiriam uma futura 

Política Nacional de Educação e Saúde na escola, a partir de então foi criado o atual 

“Programa de Saúde Escolar”.  

Na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de 

ensino (Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos), em cinco de dezembro de 2007, o presidente 

Inácio Lula da Silva e os ministros da educação e saúde assinaram o Decreto de Lei no6.286, 

instituindo o Programa Saúde na Escola (PSE), como parte integrante do Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (PNE), conforme o parágrafo único do artigo quatro: 

 
As equipes de saúde da família realizarão visitas periódicas e permanentes às 
escolas participantes do PSE para avaliar as condições de saúde dos 
educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo do 
ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas. 
(BRASIL, 2007a, s/p). 

 
 
 A finalidade desse programa é de contribuir com a formação integral dos estudantes da 

rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde 

e que visa promover a saúde e a cultura da paz, articular as ações do SUS às ações da 

educação básica pública, sendo muito importante a participação comunitária nas políticas de 

educação básica e saúde. 

 Os principais objetivos deste Programa são: I) promover a saúde e a cultura de paz, 

reforçando a prevenção de agravos à saúde; II) articular as ações de rede de saúde com as 

ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas 

ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis; III) contribuir para a constituição de condições para a 

formação integral de educandos; IV) contribuir para a construção de sistema de atenção 

social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; V) fortalecer o 

enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno 

desenvolvimento escolar; VI) promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 

assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes; VII) 

fortalecer a participação comunitária nas políticas de Educação Básica e saúde, nos três níveis 

de governo. (Ministério da Saúde, 2009). 
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 A implantação do PSE acontece por meio da adesão dos municípios que tiverem 

implantado equipes de ESF, em que o sucesso baseia-se na responsabilidade e no 

compromisso entre os entes federados e na articulação dos Setores da Saúde e da Educação. 

(FARIA, 2010). 

 O PSE aponta que suas práticas levam em consideração o contexto que as pessoas 

estão inseridas, afinal cada população apresenta características e culturas diferenciadas. As 

propostas e projetos têm que estar em associação com a realidade dos envolvidos para que se 

tenha um bom resultado. (BRASIL, 2007b). 

Para garantir o funcionamento do PSE, é necessário agendar e acordar com a direção 

da escola, para poder avaliar as condições de saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

que estão na sala de aula. O PSE prevê três ações estratégicas para serem desenvolvidas pelos 

profissionais das equipes de ESF: 1) avaliação clínica psicossocial; 2) avaliação nutricional, e; 

3) avaliação da saúde bucal. Ele deve ser implementado com a participação efetiva das 

equipes de Estratégia em Saúde da Família (ESF), com a participação da comunidade escolar, 

respeitando-se todos os princípios do SUS e garantindo a todos os educandos também o 

direito de acesso a ações educativas que garantam educação permanente em saúde. A Saúde e 

a Educação Básica deverão oferecer à criança e ao adolescente escolarizado, inclusive, uma 

tutoria de resiliência contra a dependência química, o risco de câncer, acidentes e violência, 

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e doenças crônicas, conforme os componentes 

básicos do PSE: 

 
(1) de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável, 
buscando a melhora nutricional dos escolares; (2) promoção das práticas 
corporais e atividade física nas escolas, estimulando-os a faze-los como uma 
escolha, uma atitude frente à vida; (3) educação para a saúde sexual, saúde 
reprodutiva e prevenção das DST/AIDS, ações de prevenção de gravidez na 
adolescência chegarão a 87 mil escolas em 3,5 mil municípios; (4) 
prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; e, (5) promoção da 
Cultura de Paz e das violências. (BRASIL, 2008, p. 1). 
 
 

O terceiro componente consiste na formação e no desenvolvimento dos profissionais 

que atuarão nos territórios do PSE, levando os objetivos e metas para os interessados. O 

quarto componente consiste em avaliações periódicas a serem realizadas para a manutenção e 

o aprimoramento do Programa, através da análise dos indicadores de sucesso, que inclui a 

Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PENSE) e o Encarte Saúde no Censo Escolar (Censo da 

Educação Básica). Então, o Ministério da Educação (MEC) inclui algumas medidas como: I) 

desenvolvimento e distribuição materiais impressos e equipamentos para o desenvolvimento 
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das ações previstas como publicação e distribuição de materiais do Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas; II) aquisição e distribuição de equipamentos médicos; III) elaboração de 

materiais impressos e disponibilização do kit do Projeto Olhar Brasil. Já o Ministério da 

Saúde (MS) propôs a criação do Incentivo PSE, em que uma parcela extra do incentivo 

mensal às equipes de ESF que atuarem no programa. Além dos incentivos financeiros, o MS é 

responsável pela publicação de almanaques para a distribuição aos alunos das escolas 

atendidas e Cadernos de Atenção Básica para as 5500 equipes de ESF atuantes. Ao mesmo 

tempo, os Ministérios deverão publicar folders e cartazes para divulgar a campanha nas 

comunidades atendidas pelo PSE (BRASIL, 2008). 

Em relação às atribuições das ESF, comuns a todos os profissionais, têm-se: 

 
I – Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos [...] III – realizar o cuidado em saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros. (BRASIL, 2011, 
s/n). 
 
 

O PSE é uma Política intersetorial da Saúde e da Educação e foi instituído em 2007. 

Neste programa, o espaço escolar é utilizado como meio para obtenção de práticas de 

promoção, prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz para crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira. Assim, o PSE é uma maneira de 

integrar a saúde à educação para qualificar as políticas brasileiras. 

 A Gestão do PSE tem referência nas ações compartilhadas e co-responsáveis, 

desenvolvidas através dos Grupos de Trabalho Intersetoriais, onde a construção e o 

planejamento se dão de forma coletiva, sempre priorizando as necessidades e a demanda 

local, através de análises e avaliações desenvolvidas intersetorialmente.  

A Coordenação é compartilhada à nível federal entre o Ministério da Saúde, por 

intermédio do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde e a 

Educação e pelo Departamento de Currículos da Secretaria de Educação Básica. Também na 

instância federal, a Gestão do PSE se dá pela Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na 

Escola (CIESE), que tem a missão de estabelecer diretrizes da política de educação e saúde na 

escola, mediante as políticas nacionais de educação, com os objetivos, princípios e diretrizes 

do SUS, e pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTIF), que é responsável pela 

Coordenação do PSE à nível nacional. Já o Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual é um 

mobilizador do PSE nos municípios do seu território para a construção de espaços coletivos, 
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devendo realizar o apoio intersetorial. Enquanto que o Grupo de Trabalho Intersetorial 

Municipal, deve planejar intersetorialmente as metas de cobertura das ações e preencher o 

Termo de Compromisso no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 

(SIMEC). 

A elaboração de um projeto na escola é fundamental para sistematizar as ações de 

saúde escolar. A realização de seminários de sensibilização e instrumentalização técnica dos 

envolvidos – professores, funcionários, estudantes, pais e profissionais da saúde – estimulam 

a participação local e da comunidade. Uma estratégia para garantir a institucionalização e a 

sustentabilidade das ações e projetos, é o trabalho participativo com a direção e o corpo de 

professores, que ainda estimula a inserção da saúde no projeto político pedagógico da escola. 

 Segundo o Ministério da Saúde, as atribuições específicas dos diversos profissionais 

das equipes do projeto são: 

• Médico, enfermeiro e odontólogo: participar ativamente do planejamento e execução 

do processo de avaliação nutricional nas escolas e das atividades educativas; realizar ações de 

promoção de saúde alimentar e trabalhos com grupos no ambiente escolar, dirigidos aos 

alunos, professores, funcionários e pais dos alunos; estudar, elaborar e/ou divulgar material 

educativo sobre obesidade, diabetes, sedentarismo, prática de atividade física, hábitos 

alimentares e estilos de vida, mudanças de comportamento, entre outros; aferir dados 

antropométricos de peso e altura, avaliar o Índice de Massa Corpórea (IMC) dos escolares. 

Nesse processo, identificar casos de maior risco à saúde e realizar consulta clínica em 

ambulatório e/ou domicílios e, quando for necessário, com o apoio de outros profissionais; 

participar e coordenar atividades de educação permanente no âmbito da saúde e nutrição, sob 

a forma da co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 

metodologias da aprendizagem em serviço, participar das reuniões de equipe de planejamento 

e avaliação. 

• Auxiliar de enfermagem: estimular a participação comunitária em ações que 

promovam a melhoria da qualidade de vida da comunidade; participar das ações de promoção 

de saúde nas escolas; aferir dados antropométricos de peso e altura; identificar famílias dos 

alunos em risco nutricional, com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS); participar das 

atividades de educação permanente na saúde e na nutrição, através da co-participação, 

acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem; 

e participar das reuniões de equipe de planejamento e avaliação. 

• Agente comunitário de saúde: estimular a participação e sensibilizar a comunidade 

para as ações de saúde escolar; participar das ações de promoção de saúde, orientação de 



 34

alimentação saudável e prevenção do excesso de peso, juntamente com os demais 

profissionais da equipe; identificar, com os auxiliares de enfermagem, famílias dos alunos em 

risco nutricional; contribuir com estratégias de melhoria do estado nutricional nas escolas e 

nas famílias dos alunos; participar das atividades de educação permanente em relação à saúde 

e nutrição, de forma co-participativa, acompanhamento supervisionado e discussão de caso; 

participar das reuniões de equipe de planejamento e avaliação. 

• Equipe dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF): estimular e oferecer apoio 

para o desenvolvimento das ações de saúde escolar, de acordo com as necessidades das 

equipes básicas; e participar da construção de planos e abordagens terapêuticas em comum 

com os profissionais das equipes de Saúde da Família. 

Gomes (2009) considera que o estado de saúde está direta e intimamente 

relacionado aos comportamentos das pessoas. O autor afirma: 

 
Através dos programas de Educação para a Saúde deve-se preparar o aluno 
para cuidar de si no que diz respeito a normas de higiene pessoal e 
ambiental, regras de segurança doméstica, de lazer, etc. Deve-se ainda 
preparar os alunos para que, ao deixar a escola, seja capaz de cuidar da sua 
própria saúde e da dos seus semelhantes e, sobretudo, adaptar um estilo de 
vida que comporte o objetivo do que hoje em dia chamamos de saúde 
positiva e que não é senão, o desenvolvimento de todas as suas 
possibilidades físicas, mentais e sociais. (GOMES, 2009, p. 85). 
 
 

O autor ainda caracteriza uma Escola Promotora de Saúde (EPS) como “uma escola 

que procura constantemente um estilo de vida, de aprendizagem e de trabalho propício ao 

desenvolvimento da saúde”. (GOMES, 2009, p. 87). 

 
 
2.5 A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS ESCOLAS 
 
 

No âmbito escolar, observam-se alunos com dificuldade de aprendizagem, mas em 

algumas ocasiões, não há possibilidade de a Equipe Pedagógica interferir na evolução desse 

processo, muitas vezes por falta de informação em determinada área, como é o caso da saúde. 

Assim, é necessário o esforço conjunto da tríade: educação, saúde e família. (GOMES, 2009). 

A Carta de Ottawa é o documento apresentado na Primeira Conferência Nacional 

sobre a Promoção da Saúde, realizado em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986. De acordo 

com a carta: 
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 
recurso para a vida, e não como um objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde 
é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem 
como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de 
vida saudável, na direção de um bem-estar global. (OMS, 1986, p. 1). 
 
 

 O desempenho escolar do aluno, em diversas ocasiões, não está relacionado somente 

com as habilidades de cada indivíduo. Por vezes, pode ter relação com a família, a saúde, 

enfim, o dia-a-dia e as pessoas que o cercam podem interferir no seu desempenho escolar. A 

família requer cuidados e orientação, a fim de aprimorar a relação com adolescentes, 

justificando que a parceria entre saúde e educação constitui um grande potencial na 

construção de sujeitos-adolescentes. (GOMES, 2009). 

 O adolescente bem assistido hoje pode ser o adulto sadio de amanhã, o que reforça a 

atuação do profissional da saúde com o propósito da prevenção de riscos e da promoção de 

saúde do adolescente. Daí a importância da atuação da Saúde Familiar, que revela a 

dificuldade em vincular os adolescentes às ações propostas. (HORTA; MADEIRA; 

ARMOND, 2009). 

Destaca-se dentre as competências e habilidades gerais estabelecidas pelas Diretrizes 

Curriculares: 

 
Os profissionais da saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem estar 
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve 
assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com 
as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções 
para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos 
mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em 
conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 
técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde tanto em nível 
individual como coletivo. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/ 
CAMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2002, p. 9). 

 
 

Muitos profissionais da saúde fazem reclamações a respeito do atendimento ao 

adolescente. Comentam que o adolescente dificilmente os procura nos postos de saúde, tendo 

que ir ao encontro desses, não sendo bem aceitos em diversas ocasiões. De acordo com uma 
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pesquisa realizada em Minas Gerais, os profissionais descreveram os motivos que limitavam 

o atendimento e que tornavam sua abordagem um desafio. Uma médica relatou: 

 
Tenho uma abordagem melhor, mas realmente é difícil atender o 
adolescente, eles estão na defensiva, os pais ignoram muita coisa, ficamos 
com medo de estar invadindo um espaço que não é nosso [...] ele tem de ser 
rejeitado [...] quer muito se incluir [...] não entendem as questões da 
liberdade, responsabilidade e respeito com ele e com os outros [...] chega 
aqui todo armado [...] a gente tenta atender dentro das limitações [...] o 
adolescente está numa situação de muita crítica e pouca ajuda. 
(HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 2010, p. 303). 

 
 

 Enquanto que uma enfermeira: 

 
Atender o adolescente é um pouco complicado [...] pela questão da idade [...] 
muitas vezes não se sabe expressar o que está sentindo [...] não sabe muito o 
que está acontecendo com ele [...] não sabe   relatar  dúvidas ou o que ele 
tem [...] fica muito acanhado em estar perguntando [...] nessa parte eu acho 
complicado. (HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 2010, p. 303). 
 

 
 Diante dos depoimentos constata-se que os profissionais não estão preparados para 

lidar com esta situação, por isso há a necessidade do trabalho conjunto da tríade: profissional 

da saúde, escola e família. Profissionais da saúde encaram o adolescente como um obstáculo 

ao atendimento, por isso que a comunicação é elemento fundamental na relação profissional-

adolescente. Os profissionais consideraram que, pelo fato de o adolescente estar num processo 

de transformação, o atendimento se complica e que é muito difícil conquistar a confiança 

dele. 

 Uma outra médica salientou: 

 
[...] os adolescentes são muito arredios, muito difíceis [...] não valorizam, 
acham que as reuniões não estão com nada, [...] é um ser em transição, está 
saindo da vida de criança e entrando na vida de adulto, não sabe o que ele é 
[...] hora é criança, hora é mais maduro [...] é uma fase de muito conflito [...] 
difícil para os profissionais de saúde. (HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 
2010, p. 303). 

 
 
 Observa-se que a fala dos profissionais da saúde são semelhantes e que colocam o 

adolescente como o motivo da dificuldade de comunicação. Entretanto, os profissionais não 

consideram apenas o adolescente como o motivo dessa dificuldade, mas também a falta de 

materiais bibliográficos por parte do Ministério da Saúde, para atender essa 

clientela.(HENRIQUES; ROCHA; MADEIRA, 2010). 
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 Diante dessa problemática, evidenciada em Minas Gerais, é que o Programa de Saúde 

Escolar vê a necessidade do trabalho dos profissionais da saúde, treinado e capacitado, 

juntamente com os da educação. O Programa possibilita que profissionais da saúde façam 

parte do ambiente escolar, contatando com a família dos educandos para garantir uma melhor 

comunicação. O objetivo é fazer com que os adolescentes se sintam mais à vontade para 

relatar seus problemas e dificuldades, e facilitar ainda mais o processo com o 

acompanhamento de um psicólogo.  

A desvantagem do Programa está no fato da saúde utilizar o espaço e as verbas da 

escola para a sua execução. Acredito que a saúde deve fazer parte do dia-a-dia da escola, mas 

que assuntos relacionados a ela podem ser tratados como Temas Transversais no decorrer do 

ano letivo, com agendamento de palestras, onde profissionais da saúde tratam de assuntos 

imprescindíveis à comunidade. Ocupar o espaço de aula do professor para executar o trabalho 

da área da saúde e com recursos da escola, não é positivo para a Educação. 

 A escola é considerada como um importante equipamento social para a construção de 

uma sociedade democrática, pois se trata de um espaço que está em constante transformação 

social e de constituição de conhecimentos e valores (BRASIL, 2007c). No que se refere ao 

suporte bibliográfico, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde do Adolescente 

(PROSAD), 1989, fundamentado em política de promoção da saúde, identificação de grupo 

de risco e detecção precoce de agravos e tratamento adequado. Em 2009, o Ministério da 

saúde lançou Cadernos de Atenção Básica, tratando da Saúde na Escola, destinado 

prioritariamente para as Equipes de Saúde da Família. 

 São altíssimos os índices de hipertensão e obesidade devido aos maus hábitos 

evidenciados na má alimentação e no sedentarismo, desde a infância na escola. Sendo que, 

destes, 75% recorrem ao SUS à procura de tratamento e, isso, acarreta em alto custo social. 

O diabetes mellitus é uma doença considerada epidemia mundial para a OMS e 

também está associada aos maus hábitos da infância, por isso é fundamental a conscientização 

e educação para que alunos e familiares possam prevenir o desenvolvimento dessas doenças e 

que no futuro tenham uma vida mais saudável. (FARIA, 2010). 

 O estresse afeta pessoas desde a vida escolar até a adulta. Este pode ser acometido por 

diversos motivos como, por exemplo, cobranças no trabalho, violência, vestibular, 

sedentarismo. O estresse dos professores, também denominado burnout, refere-se às 

condições desmotivadoras no trabalho, o que na maioria dos casos afeta o desempenho do 

profissional. (FARIA, 2010). 
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 A postura também é um fator de grande importância, afinal enquanto os alunos 

permanecem sentados nas escolas muitas vezes de maneira inadequada. Segundo estudos 

realizados, os estudantes ficam sentados de quatro a cinco horas diários por, 

aproximadamente, oito anos, sendo que, é aconselhado que não fiquem na mesma posição por 

mais de 45 a 50 minutos ininterruptos. Assim, os alunos correm sérios riscos de sofrerem 

problemas posturais, acarretando danos à boa saúde geral. (FARIA, 2010). 

 São diversos os fatores que cooperaram para que surgissem programas que salientasse 

a necessidade de profissionais da saúde no ambiente escolar, justificando que além da 

presença desses profissionais na escola promoverem uma vida saudável, tem como 

consequência o bem estar do educando e a melhoria do rendimento escolar, decorrente do 

problema de saúde solucionado e que problemas psíquicos também podem ser evitados, pelo 

simples fato dos estudantes não sofrerem preconceitos dos colegas de classe, visualizado em 

momentos de formar grupos de trabalhos (em que alguns alunos são excluídos pelos colegas 

por estarem com dificuldade na aprendizagem) e, em outras ocasiões, situações que 

caracterizam o bullying. Mas todo essa trabalho pode ser desenvolvido pelos profissionais da 

escola. Assuntos relacionados ao bullying podem ser tratados pela orientadora escolar e por 

toda a equipe escolar. Por isso que tratar de saúde nas escolas é necessário e não, 

propriamente, a presença do profissional da saúde. 

 Brasil (2006b) relaciona a escola com o setor Saúde, descrevendo: 

 
Nos dias de hoje está estabelecida e oficializada a interseção da educação 
com vários outros saberes e ciências, em especial com a área de Saúde. A 
intersetorialidade possibilita releituras da realidade a partir de um novo 
olhar, de outro setor, e essa troca pode provocar mudanças e suscitar 
mudanças em ambos os setores. Ao rever a interação entre os setores de 
Educação e Saúde, ressalta-se o processo de humanização dos serviços de 
atenção à saúde como importante contribuição para o fortalecimento da 
promoção da saúde. O partilhar de conhecimentos específicos entre 
profissionais da saúde e educação permite a construção de uma nova práxis 
na promoção da saúde do escolar. (BRASIL, 2006a, p. 7-8). 
 
 

 A escola é considerada como o espaço de transição entre o mundo da casa e o mundo 

mais amplo e é por isso que se entende e se justifica a realização de ações para a melhoria da 

qualidade de vida e educação em saúde, inserido e integrado no cotidiano escolar, irradiando-

se para além dos limites da escola.  
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3 METODOLOGIA 
 
 

A escolha da metodologia tem por definição direcionar qual o caminho que o 

pesquisador trilhará para chegar ao resultado final do seu trabalho. A característica de cada 

pesquisa difere-se pelo intuito ao qual cada uma se constitui. Se a opção for uma visão mais 

realista-objetivista trabalha-se com uma pesquisa quantitativa, todavia, se for uma visão 

idealista-subjetivista a pesquisa qualitativa será a mais adequada. 

A abordagem metodológica utilizada para concretizar esta pesquisa, caracteriza-se 

pelo enfoque qualitativo. Foram utilizadas: observação, análise documental, análise de 

conteúdo das informações coletadas e entrevistas, para então, criar situações de discussões, de 

estudo, momentos específicos e delinear em conjunto a trajetória de pesquisa.  A literatura 

que sustenta esta pesquisa está focada em artigos, livros e outros materiais disponíveis da área 

da educação, psicologia e farmácia. O desenvolvimento da pesquisa teve fases distintas 

descritas na sequência. 

 
 
3.1 COLETA DE DADOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ 
 
 

Primeiramente foi encaminhado ao Secretário da Saúde do Município de Itajaí, um 

Termo de Autorização para a realização da pesquisa (ver Apêndice A). Em seguida, através 

de um ofício (ver Apêndice B), foram solicitados alguns dados para auxílio no estudo, dentre 

eles: 1) doenças agudas e crônicas que mais atingem a população itajaiense por faixa etária; 2) 

quantidade/estatística dos medicamentos dispensados pelo SUS na cidade, também por faixa 

etária e; 3) número de adolescentes com impossibilidade de mobilização física, devido alguma 

doença. No entanto, o único item que não atendido foi o item três, mas o material estava 

acrescido de outras informações que também foram úteis no desenvolvimento da pesquisa. O 

fornecimento dessas informações foi bastante demorado, em média 45 dias, pois a pessoa 

responsável ausentou-se do trabalho por motivos de tratamento de saúde, estando de licença. 

Essas informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí estão apresentadas 

nos anexos de A a G. 
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3.2 COLETA DE DADOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ 
 
 

Foi encaminhada ao Secretário Municipal de Educação (SEDUC) de Itajaí uma 

autorização para a realização da pesquisa nas escolas (ver Apêndice C).  Em seguida, a 

Coordenadora Técnica da Secretaria Municipal da Educação solicitou às escolas da rede 

alguns dados burocráticos (médias de todos os bimestres e de todos os alunos nas disciplinas 

de ciências, matemática, língua portuguesa, história e geografia e, inclusive, informações 

sobre alunos abrangidos pelo regulamento do Apoio ao Estudante com Necessidades 

Educativas Especiais - ANEE’s) via reunião de diretoras e por e-mail (ver Apêndice D) 

encaminhado às secretarias das escolas pela Coordenadora Técnica da Secretaria Municipal 

da Educação, com a solicitação de que preenchessem um quadro comparativo (ver Apêndice 

E) e que repassassem esses dados para o meu e-mail e para o da orientadora dessa pesquisa, 

mas nenhuma escola se prontificou. Inicialmente, a intenção era de realizar a pesquisa com 

todas as escolas da rede que apresentassem ensino fundamental – anos finais, mas como tive 

que realizar a busca pelas informações pessoalmente em cada escola, apenas 10 escolas 

participaram da pesquisa. 

O número de alunos e de unidades escolares que a Rede Municipal de Ensino de Itajaí 

comporta (dados fornecidos em outubro de 2012) resume-se, respectivamente, às tabelas a 

seguir: 

Tabela 1- Número de Alunos da Rede Municipal de Itajaí 

Ed. Infantil 8090 

Ens. Fundamental* 17743 

Ed. De Jovens e Adultos 726 

TOTAL GERAL 26559 

 

Escolas 18927 

CEIs 7567 

CEMESPI – matrículas 256 

CEMESPI – atendimentos 1955 

NEC´s (contraturno) 865 

NEC´s (ed. Infantil) 65 

Fonte: Secretaria da Educação (SED)/Itajaí (2012). 

* Grupo de interesse da Pesquisa 
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Tabela 2 - Unidades Escolares 

U�IDADES ESCOLARES 

CEI´s 58 

NEC´s com ed. Infantil 2 

NEC´s somente contra-turno 5 

CEMESPI 1 

Escolas Básicas 30 

Grupos Escolares 4 

Escolas Isoladas 6 

TOTAL GERAL 106 

Fonte: SED/Itajaí (2012). 

 

Ao adentrar nas escolas, o primeiro passo foi realizar um primeiro contato com 

Orientadora, Supervisora e Diretora das escolas, a fim de coletar o maior número de 

informações possíveis sobre cada aluno. Nesta conversa foi possível observar com clareza as 

escolas em que a equipe pedagógica dispunha uma maior atenção aos problemas apresentados 

por cada aluno, realizando os encaminhamentos necessários àqueles com problemas de saúde. 

Foi aplicado um questionário mediante autorização dos pais, que teve o propósito de verificar 

quais desses alunos apresentaram algum problema de saúde e dificuldade de aprendizagem 

durante o ano letivo. O formato do questionário encontra-se no Apêndice F. 

Cada aluno levou o material para ser respondido em casa, afinal este só poderia vir 

preenchido mediante a autorização e assinatura dos pais. Por isso também foi encaminhado 

para casa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Apêndice G. 

Entrei em todas as salas de aula para informar os alunos do propósito da pesquisa, em 

algumas ocasiões, acompanhada da orientadora escolar. A coleta do questionário e do termo 

de consentimento aconteceu sempre no dia posterior da conversa com os alunos, justamente 

para evitar que transcorressem muitos dias, pois acreditava que quanto mais dias se 

passassem, maior seria a probabilidade de que os alunos esquecessem de trazer o material 

preenchido. A coleta do material foi uma grande dificuldade, pois infelizmente, muitos alunos 

não o trouxeram, tendo que retornar a mesma turma até três vezes para relembrá-los da 

importância de trazê-lo preenchido. 

 Alguns alunos devolveram a folha em branco, justificando que os pais não deixaram 

participar da pesquisa. Mas isso foi muito regional, acontecendo em determinadas escolas e 

turmas, com alunos, geralmente, de sétima ou oitava série que estavam sentados próximos uns 
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dos outros - o que possibilitou dúvidas para minha crença na veracidade da versão contada por 

eles. 

A intenção inicial era de realizar a pesquisa em todas as escolas municipais da rede, 

mas isso não foi possível por causa da dificuldade em coletar os questionários e termos de 

consentimentos devidamente preenchidos, pois para conseguir realizar a coleta, eu precisava 

retornar em cada escola em torno de oito vezes. Para agilizar o processo de coleta de dados, 

decidi entrar em contato com o Departamento de Informatização da Secretaria Municipal da 

Educação, que fui prontamente atendida. 

No mês de fevereiro do ano seguinte, coletei com a Secretaria da Educação a relação 

de aprovados e reprovados do Ensino fundamental – Anos finais de todas as escolas 

participantes da pesquisa para a análise e interpretação de dados. 
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4 A�ÁLISE E I�TERPRETAÇÃO DE DADOS 
 
 

 Objetivando verificar o nível de correspondência entre os adolescentes com problemas 

de saúde e de desempenho escolar, participaram da pesquisa dez escolas, escolhidas 

aleatoriamente, totalizando quinhentos e oitenta e cinco alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental, (aproximadamente 20,92%), de acordo com a Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Alunos que apresentaram algum problema de saúde 

ESCOLAS �º de alunos no 

ens. fundamental – 

anos finais 

�º de alunos 

participantes 

da pesquisa 

�º de alu- 

nos com 

problemas 

de saúde 

% de alunos com 

problemas 

de saúde em relação 

ao n
o

 de 

participantes 

Escola A 551 7 2 28,57 

Escola B 83 15 5 33,33 

Escola C 263 43 7 16,28 

Escola D 416 40 11 27,5 

Escola E 189 55 24 43,64 

Escola F 259 36 7 19,44 

Escola G 309 78 16 20,51 

Escola H 236 107 23 21,50 

Escola I 237 85 28 32,94 

Escola J 254 119 26 21,85 

TOTAL 
GERAL 

2797 585 149 25,47 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas informações coletadas a partir dos questionários preenchidos 

pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

 

As escolas E, I e J são as de classes mais empobrecidas, sendo a Escola E, a que tem o 

maior número de alunos que apresentaram algum problema de saúde no decorrer dos três 

primeiros bimestres. As outras duas escolas também tiveram um valor bem significativo. 

Moysés (2008) afirma que: 

 
A medicalização da aprendizagem (e da não-aprendizagem) não decorre da 
ampliação do número de vagas nas escolas e consequente acesso de crianças 
oriundas das classes trabalhadoras, com aumento das taxas de retenção e 
evasão. Decorre não do surgimento de um problema educacional. Ao 
contrário. A medicina alerta, a priori, que as crianças das classes 
trabalhadoras são debilitadas, mal nutridas, doentes e, portanto irão 
apresentar problemas na escolarização, a menos que haja uma atuação 
médica. (MOYSÉS, 2008, p. 19). 
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 Dos 585 adolescentes participantes da pesquisa, 116 apresentaram algum problema de 

saúde no decorrer dos três primeiros bimestres, correspondendo a aproximadamente 19,83% 

dos alunos. Os problemas apresentados incluem doenças agudas e crônicas, sendo que as mais 

comuns entre os adolescentes foram: bronquite, rinite e alergia.  Ao questionar se o aluno 

apresentou algum problema de saúde durante o ano letivo, os alunos responderam de acordo 

com a Tabela 4: 

 

Quadro 1 - Problemas de saúde apresentados em relação ao número de alunos 

PROBLEMAS APRESE�TADOS �º DE 
ALU�OS 

Bronquite 17 
Dores (cabeça, coluna, etc) 9 
Alergia 8 
Problemas relacionados à visão 5 
Audição 2 
Enxaqueca 3 
Rinite 10 
Sinusite 4 
Intolerância a lactose 5 
Anemia 2 
Pressão alta 1 
Ansiedade 2 
Febre 1 
Déficit de atenção com 
hiperatividade 

2 

Coração 2 
Leptospirose 1 
Toxoplasmose 1 
Infecção urinária 1 
Dislexia 2 
Dificuldade de aprendizagem 1 
Labirintite 1 
Epilepsia 1 
Bexiga/urina 3 
Diabetes 2 
H1N1/gripe 3 
Asma 2 
Otite/dor de ouvido 3 
Apendicite 1 
Adenóide 3 
Epifisiólise 1 
Fratura 2 
Pressão baixa 1 
Rins 2 
Tosse  1 
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Esôfago 1 
Colesterol 1 
Altismo 1 
Micose 1 
Estômago  2 
Problema mental 1 
Pulmão 1 
Baixa imunidade 1 
Insônia 1 
Distúrbio hormonal 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações coletadas a partir dos questionários preenchidos 

pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

 

 Observa-se que os problemas mais comuns são: alergia, os relacionados à visão, rinite, 

sinusite, bronquite, e intolerância a lactose. E que nem todos os medicamentos necessários 

para o tratamento de algumas doenças são fornecidos gratuitamente pelo governo. 

 Observa-se que doenças do trato respiratório como: bronquite, rinite e sinusite, são as 

mais comuns entre os alunos. Entretanto, o município não tem registros em 2008 de casos de 

mortalidade na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Nessa faixa etária, o maior número de mortes 

corresponde às doenças infecciosas e parasitárias (14 pessoas) e neoplasias (14 pessoas). 

 Em 2009 o maior número de internações dos 10 aos 14 anos foi devido causas 

externas (17,8%), seguida de doenças infecciosas e parasitárias (16,7%). Em terceiro lugar, 

recebem destaque as doenças do aparelho respiratório (15,1%). Internações relacionadas ao 

ouvido e à hipófise registram 1,3%.  

 Aerolin spray, indicado para bronquite, é um medicamento de grande procura na 

Farmácia Popular. Caso o paciente apresente na farmácia o receituário com data de no 

máximo quatro meses atrás, ele recebe o medicamento gratuitamente pelo Programa do 

Governo (Farmácia Popular). A procura por esse medicamento condiz com o número de 

receitas que chegam à farmácia. A média de consumo mensal na rede é de 16 frascos do 

produto, mas existe a falta do mesmo em muitos postos de saúde. Já o xarope de salbutamol 

tem uma distribuição mensal de 450 frascos, e nas farmácias o que se vê é passar a data de 

validade nas farmácias, em decorrência da pouca procura. Medicamentos utilizados no 

tratamento dos outros problemas de saúde destacados acima são de distribuição gratuita nos 

postos de saúde, raramente havendo falta do produto. 

 Esses resultados demonstram que doenças relacionadas ao aparelho respiratório 

precisam de maior atenção.  Os dados da Secretaria da Saúde e da Educação demonstram que 

se trata de um problema de saúde com um grande número de internações e o fato do aluno 

estar longe do ambiente escolar pode prejudicar a aprendizagem. 
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 Também foi analisado o histórico de repetência de cada aluno e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) de cada escola, conforme pode ser 

observado no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 - Histórico de repetência dos alunos que apresentaram algum problema de saúde  

por escola e IDEB da escola 

ALUNO SÉRIE/ANO 
HISTÓRICO 

DE 
REPETÊNCIA 

IDEB 
DE 

CADA 
ESCOLA 
EM 2011 

A1 602  
4,6 A2 601  

B1 601  

4,4 

B2 601  
B3 602  
B4 701 5ªsérie 
B5 701  
C1 602  

4,9 

C2 602  
C3 602  
C4 601  
C5 601  
C6 601  
C7 601  
C8 601A  
C9 601A  
C10 601A  
D1 602  

4,9 

D2 702  
D3 701  
D4 701  
D5 803  
D6 601A  
D7 601A  
D8 601  
D9 602 2ªsérie 
D10 602  
D11 602 4ª e 6ªséries 
E1 601  

4,8 

E2 601A  
E3 601A  
E4 601A 2ª e 5ªséries 
E5 601A 2ª e 5ªséries 
E6 601  
E7 601 4ª e 5ªséries 
E8 602  
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E9 602  
E10 602  
E11 701  
E12 701  
E13 702  
E14 702  
E15 702 4ªsérie 
E16   
E17 601  
E18 802  
E19 802  
E20 801  
E21 801  
E22 801  
E23 801  
E24 702  
F1 601A 2ª, 3ª e 4ªséries 

4,8 

F2 601A  
F3 603 5ªsérie 
F4 602 2ª e 6ªséries 
F5 602  
F6 702  
F7 702  
G1 601A 2ª e 4ªséries 

4,9 

G2 602 5ªsérie 
G3 602 5ªsérie 
G4 601 3ªsérie 

G5 601 
2 anos na 6ª 

série 
G6 602 2ªsérie 
G7 602  
G8 601  
G9 601  
G10 703  
G11 703  
G12 702  
G13 702  
G14 702  
G15 601A alfabetização 
G16 803  
H1 602A 1ª série 

5,3 

H2 602A  
H3 601  
H4 602  
H5 602  
H6 602  
H7 602 5ª série 
H8 601  
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H9 601 3ª e 6ªsérie 
H10 702  
H11 702 6ª série 
H12 701  
H13 702 2ª série 
H14 702  
H15 701 1ª e 4ª série 
H16 701  
H17 802  
H18 801  
H19 802 7ª série 
H20 802  
H21 802  
H22 802  
H23 802 4ª série 
I1 602A  

4,2 

I2 602A  
I3 602A 3ª série 
I4 602A 6ª série 
I5 602A 4ª e 5ªsérie 
I6 602A  
I7 602A 3ª série 
I8 602A 3ªe 5ªsérie 
I9 601A  
I10 601A  
I11 602 6ª série 
I12 602  
I13 602  
I14 602  
I15 602 5ªsérie 
I16 602 4ª e 6ªsérie 
I17 602  
I18 601  
I19 601 2ª série 
I20 702  
I21 702  
I22 701  
I23 701 6ª série 
I24 802  
I25 802  
I26 802 2ª série 
I27 801 8ª série 
I28 801  
J1 602 4ª série 

3,2 

J2 602  
J3 602  
J4 602 6ª série 
J5 602  
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J6 602  
J7 602  
J8 602  
J9 602  
J10 601  
J11 601  
J12 601  
J13 601  
J14 601 6ª série 
J15 601  
J16 701  
J17 702  
J18 701 4ª série 
J19 701  
J20 701 3ª e 4ª série 
J21 702  
J22 702 7ª série 
J23 702 3ª série 
J24 702  
J25 802  
J26 801 8ª série 

 Fonte: Elaborado pela autora com base no histórico de repetência apresentado nos questionários dos 

alunos e de Brasil (2013). 

 

 No último IDEB, em 2011, o estado de Santa Catarina teve o melhor desempenho e as 

escolas que tiveram esse destaque são todas municipais. O índice de referência do Ideb é de 

6,0. No entanto, as escolas municipais do ensino fundamental de Itajaí (anos finais) obtiveram 

um índice de 4,6 em que 58,3% atingiram a meta, mas ainda se encontram abaixo do valor de 

referência. 29,2% não atingiram a meta e/ou teve queda no Ideb e/ou está abaixo do valor de 

referência e 12,5% não atingiu a meta, teve queda no índice e está abaixo do valor de 

referência. Das escolas participantes da pesquisa, a escola A obteve média 4,6; a escola B 

obteve 4,4; a escola C atingiu 4,9; a escola D obteve 4,9; a escola E com 4,8 com queda em 

relação ao último Ideb, a escola F com 4,8; a escola G com 4,9 com queda em relação ao 

último Ideb; a escola H com 5,3; a escola I com 4,2; e a escola J com 3,2 e queda do índice 

em relação ao último Ideb. Analisando a situação financeira de cada escola, observa-se que o 

maior índice (5,3) refere-se à escola em que a comunidade apresenta um melhor poder 

aquisitivo e que o menor índice (3,2) refere-se à escola localizada numa comunidade mais 

carente. (BRASIL, 2013). Mas, como já afirmou Collares (1992, p. 25): “É nas tramas do 

fazer e do viver o pedagógico quotidianamente nas escolas, que se pode perceber as reais 

razões do fracasso escolar das crianças advindas de meios sócio-culturais mais pobres”. 
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Então não posso afirmar que o baixo rendimento do IDEB de determinada escola é 

exclusivamente pelo motivo de que se trata de uma comunidade mais pobre. Faz parte todo 

um contexto para que se tenha este fim. Collares (1992) também destaca o fato de muitos 

profissionais da saúde utilizar a desnutrição para rotular de “deficientes mentais” alunos de 

segmentos mais pobres da população, que não apresentam desempenho escolar desejável. 

Essa é mais uma maneira preconceituosa de procurar diagnóstico para o fracasso escolar.  

 Analisei a média anual de cada aluno participante da pesquisa que apresentou algum 

problema de saúde durante o ano de 2012 e verifiquei se houve alguma reprovação, conforme 

o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Média anual e situação de aprovação dos alunos que apresentaram  

algum problema de saúde por escola 

ALUNO CIE GEO HIS LPO MAT APROVADO(A)/ 
REPROVADO(R) 

A1 3,8 5,2 3,2 2,8 4,8 R 

A2 7,0 6,5 6,0 6,5 7,5 A 

B1 8,0 8,5 8,5 9,0 9,5 A 

B2 4,2 3,8 6,8 4,2 3,2 R 

B3 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 A 

B4 6,0 6,0 6,5 5,0 5,0 A 

B5 5,0 6,0 7,0 7,5 5,0 A 

C1 6,0 8,0 6,0 5,0 6,5 A 

C2 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 A 

C3 8,0 9,0 9,5 8,0 9,5 A 

C4 8,5 9,5 8,0 7,5 9,0 A 

C5 6,0 8,0 7,0 5,5 8,5 A 

C6 8,5 9,0 9,5 8,5 9,5 A 

C7 5,0 7,5 5,0 5,0 6,5 A 

C8 9,0 9,0 8,0 7,5 7,5 A 

C9 7,5 9,0 8,5 7,5 8,5 A 

C10 7,0 8,5 7,5 7,0 8,5 A 

D1 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 A 

D2 8,0 7,0 7,0 7,5 6,0 A 

D3 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 A 

D4 9,0 9,0 9,5 8,0 8,5 A 

D5 4,8 4,2 4,8 4,8 3,2 R 

D6 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 A 

D7 4,2 6,2 4,8 5,2 2,8 R 

D8 6,0 7,0 7,5 6,5 6,5 A 

D9 6,5 6,0 5,0 7,0 5,0 A 

D10 8,0 8,0 6,5 8,5 8,0 A 

D11 7,0 6,0 5,0 7,5 6,0 A 

E1 7,0 7,0 7,5 6,5 5,0 A 

E2 7,5 7,5 6,5 7,5 6,5 A 

E3 8,5 8,0 8,5 8,5 7,5 A 

E4 7,0 6,0 6,5 6,0 5,0 A 

E5 5,8 6,2 6,2 3,8 3,8 R 
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E6 7,5 8,0 7,0 9,0 7,5 A 

E7 8,0 8,0 7,0 7,5 6,0 A 

E8 8,0 9,5 8,5 8,5 8,5 A 

E9 7,0 7,5 7,5 7,0 5,5 A 

E10 7,5 7,0 7,5 6,5 5,5 A 

E11 7,5 7,0 8,0 7,0 5,0 A 

E12 8,0 7,5 8,0 7,5 7,0 A 

E13 8,5 7,5 7,5 7,5 7,0 A 

E14 8,5 7,0 7,5 7,5 6,5 A 

E15 6,5 6,5 6,5 6,0 5,0 A 

E16 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5 A 

E17 9,0 8,5 9,5 9,0 8,0 A 

E18 7,0 9,0 6,5 8,0 7,0 A 

E19 7,0 7,5 6,5 6,5 5,5 A 

E20 6,5 8,5 6,5 6,5 6,0 A 

E21 8,0 8,0 7,5 7,0 6,5 A 

E22 8,0 8,5 8,5 8,0 6,0 A 

E23 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 A 

E24 7,5 7,0 7,0 7,5 9,0 A 

F1 6,0 6,5 5,5 5,0 6,5 A 

F2 8,0 9,0 9,5 8,0 9,0 A 

F3 6,0 6,5 7,5 6,0 5,0 A 

F4 6,0 6,5 8,5 6,5 5,0 A 

F5 7,0 7,5 9,5 7,5 7,0 A 

F6 8,0 7,5 8,5 8,5 6,5 A 

F7 6,0 6,0 6,5 5,0 5,0 A 

G1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 A 

G2 3,2 3,8 5,8 4,2 2,2 R 

G3 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 A 

G4 5,0 6,5 6,5 5,0 5,0 A 

G5 6,0 5,0 6,5 7,0 5,0 A 

G6 5,5 6,0 6,5 5,0 5,0 A 

G7 2,8 2,2 6,2 3,2 2,8 R 

G8 5,0 6,5 6,5 5,0 5,0 A 

G9 8,5 7,5 7,5 8,0 8,0 A 

G10 6,0 7,0 6,0 7,0 6,5 A 

G11 6,5 7,0 6,0 6,5 5,0 A 

G12 7,0 8,0 7,5 7,5 6,5 A 

G13 8,5 7,0 8,0 7,5 7,0 A 

G14 3,2 7,2 4,2 5,8 2,8 R 

G15 7,5 8,0 7,5 7,5 6,5 A 

G16 5,0 7,5 6,5 7,5 5,0 A 

H1 8,0 7,0 8,5 7,0 7,0 A 

H2 10,0 9,0 9,5 9,0 9,0 A 

H3 9,0 7,5 8,0 8,0 8,0 A 

H4 8,5 7,0 7,0 7,0 6,0 A 

H5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 A 

H6 8,5 7,5 7,5 7,5 7,0 A 

H7 8,0 7,5 7,5 7,0 5,0 A 

H8 9,0 8,0 8,5 8,0 7,0 A 

H9 8,5 7,0 6,5 6,0 8,0 A 

H10 8,0 7,0 6,0 6,0 5,5 A 
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H11 8,0 7,0 6,5 7,5 9,0 A 

H12 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5 A 

H13 8,5 7,0 6,5 5,0 7,0 A 

H14 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 A 

H15 8,0 7,5 7,0 8,0 7,0 A 

H16 9,0 7,5 7,5 8,0 7,0 A 

H17 8,0 8,5 8,0 9,0 8,0 A 

H18 7,5 7,5 8,0 8,0 7,0 A 

H19 8,0 7,0 6,0 6,5 5,5 A 

H20 9,0 8,0 8,0 7,5 7,0 A 

H21 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0 A 

H22 8,5 7,5 8,5 7,5 7,5 A 

H23 8,5 7,5 8,0 8,5 8,5 A 

I1 6,5 7,5 6,0 5,5 5,0 A 

I2 8,0 6,5 7,0 7,0 8,5 A 

I3 7,0 7,5 6,5 6,5 8,5 A 

I4 7,0 7,0 6,5 6,0 5,5 A 

I5 6,0 5,0 6,5 5,0 5,0 A 

I6 7,5 7,5 7,5 7,0 9,0 A 

I7 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 A 

I8 6,0 6,0 7,0 5,0 5,0 A 

I9 7,5 8,0 9,0 7,5 7,5 A 

I10 7,5 7,0 6,5 5,5 8,0 A 

I11 6,0 5,5 7,0 6,5 5,5 A 

I12 6,5 5,5 6,5 6,0 6,5 A 

I13 7,5 6,5 7,5 7,0 8,0 A 

I14 6,5 6,5 7,0 6,0 7,5 A 

I15 7,5 7,0 6,5 6,5 7,5 A 

I16 5,5 5,0 6,5 5,0 5,0 A 

I17 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 A 

I18 7,5 6,0 6,5 6,5 5,0 A 

I19 7,0 7,5 6,5 7,0 6,5 A 

I20 6,0 7,0 6,5 6,0 5,0 A 

I21 8,0 7,0 6,5 6,5 6,5 A 

I22 5,8 6,8 6,2 6,8 3,2 R 

I23 2,2 2,8 2,8 3,8 0,0 R 

I24 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 A 

I25 7,5 6,5 6,0 5,5 5,0 A 

I26 7,5 7,0 7,5 7,0 6,5 A 

I27 6,5 6,5 6,5 7,0 5,0 A 

I28 7,5 7,0 6,5 7,5 6,0 A 

J1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 A 

J2 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 A 

J3 6,0 7,0 6,5 6,5 5,0 A 

J4 6,0 6,0 5,5 6,5 5,0 A 

J5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 A 

J6 6,5 7,0 6,5 7,5 6,0 A 

J7 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 A 

J8 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 A 

J9 8,0 7,5 8,0 8,0 9,0 A 

J10 7,0 7,5 7,5 7,5 6,5 A 

J11 8,0 7,5 8,0 8,0 6,5 A 
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J12 7,0 7,5 7,0 7,0 8,0 A 

J13 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 A 

J14 5,5 6,5 6,0 7,0 6,0 A 

J15 6,0 6,5 6,0 6,5 5,5 A 

J16 6,0 7,0 7,0 6,0 6,5 A 

J17 7,0 7,0 5,0 6,5 6,0 A 

J18 5,8 6,2 6,2 3,8 3,2 R 

J19 8,0 7,5 8,0 7,5 9,0 A 

J20 7,0 7,5 8,0 8,5 7,5 A 

J21 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 A 

J22 5,0 7,0 6,5 5,0 5,0 A 

J23 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 A 

J24 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 A 

J25 7,0 7,5 8,0 8,0 6,0 A 

J26 6,5 7,0 6,0 5,0 6,0 A 

Fonte: SED/Itajaí (2012). 

 

 Desses, reprovaram os alunos A1 que apresentou bronquite; B2 que relatou ter alergia 

e dor nas costas; D7 que apresentou anemia; E5 apresentou problemas referentes à rinite 

alérgica e intolerância à lactose; G2 destacou ter déficit de atenção com hiperatividade; I22 

que apresentou diabete, I23 que teve cólica e dor de cabeça; J18 com problemas relacionados 

à audição; D5, G7 e G14 que não abordaram qual o problema de saúde que tiveram. De 11 

casos de reprovação, 2 estão entre aqueles que apresentam o maior índice de internações nesta 

faixa etária no município de Itajaí (material fornecido pela Secretaria da Saúde de Itajaí – 

Anexo E). 

 Dos casos de reprovação, fizeram uso de medicamentos, os alunos: E5 e G2. E5 fez 

uso de nasonex que tem como efeitos adversos: secreções hemorrágicas e traços de sangue, 

ardor nasal, faringite, irritação nasal, epistaxe, cefaléia e espirros. G2 fez uso de risperidona 

com os seguintes efeitos adversos: falta de sono, agitação, ansiedade, dor de cabeça, 

sonolência, cansaço, dificuldade de concentração, visão borrada, tontura, indigestão, náusea, 

vômito, dor abdominal, prisão de ventre, distúrbios da potência sexual, obstrução nasal, 

incontinência urinária, queda da pressão no início do tratamento; os efeitos adversos do 

medicamento são difíceis de distinguir dos sintomas da doença. Considerando os efeitos 

adversos que podem ser apresentados mediante o uso desses medicamentos, há a possibilidade 

da risperidona ter uma influência negativa durante as aulas para o aluno G2, afinal ela pode 

provocar sonolência e tontura, prejudicando a atenção durante as aulas. Já no caso do aluno 

E5, o nasonex não apresenta efeitos que possam prejudicar a atenção na escola, com exceção 

das dores de cabeça, que podem ser tratadas com analgésicos.  
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 Também foram analisados os Quadros 4 e 5, a respeito das taxas de reprovação de 

cada escola participante da pesquisa e dos alunos participantes da pesquisa que apresentaram 

algum problema de saúde: 

 
Quadro 4 - Taxa de reprovação por escola / Ensino Fundamental (anos finais) 

ESCOLA TOTAL DE 
ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS % REPROVAÇÃO 

A 510 470 40 7,8% 
B 82 76 6 7,3% 
C 255 247 8 3,1% 
D 402 385 17 4,2% 
E 180 170 10 5,6% 
F 247 241 6 2,4% 
G 296 258 38 12,8% 
H 219 218 1 0,5% 
I 221 193 28 12,7% 
J 241 210 31 12,9% 

Fonte: SED/Itajaí (2012). 

 
 

Quadro 5-Taxa de reprovação dos alunos participantes da pesquisa que apresentaram  

algum problema de saúde / Ensino Fundamental (anos finais)  

ESCOLA PARTICIPANTES 
DA PESQUISA 

APROVADOS REPROVADOS % DE 
REPROVAÇÃO 

A 2 1 1 50% 
B 5 4 1 20% 
C 10 10 0 0% 
D 11 9 2 18,2% 
E 24 23 1 4,2% 
F 7 7 0 0% 
G 16 13 3 18,8% 
H 23 23 0 0% 
I 28 26 2 7,1% 
J 26 25 1 3,8% 

Fonte: SED/Itajaí (2012). 

 

Comparando a taxa de reprovação da escola com a taxa de reprovação dos alunos que 

apresentaram algum problema de saúde, observa-se que nas escolas A, B, D e G, essa taxa dos 

participantes é maior do que a da escola, enquanto que nas escolas C, E, F, H, I e J acontece o 

inverso. A escola J que possui a menor média no Ideb é a escola com maior índice de 

reprovação do ensino fundamental (anos finais), mas nem por isso é a escola com o maior 

número de alunos que apresentaram problemas de saúde e que reprovaram. Segundo Ferreira 

(2002) há a necessidade de incluir a família em intervenções preventivas do não-aprender, 



 55

afinal a maioria das crianças de baixo desempenho escolar sofre com as relações interpessoais 

e apresenta problemas de comportamento. 

Não podemos afirmar que os problemas de saúde interferem no desempenho escolar 

dos adolescentes com histórico de repetência nos anos finais do ensino fundamental das 

escolas municipais de Itajaí. E enfatizar que uma doença está interferindo na aprendizagem é 

uma maneira preconceituosa de medicalizar o fracasso escolar. 
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5 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 
 

 Ao iniciar essa pesquisa, imaginei que de alguma forma os problemas de saúde 

pudessem interferir na aprendizagem do adolescente. Coletados dados com a Secretaria da 

Saúde e percebendo que o maior número de internações hospitalares da faixa etária dos 

participantes da pesquisa era de doenças das vias respiratórias e que a maior queixa dos 

alunos realmente se tratava dessas doenças, pensei que realmente tal interferência iria se 

confirmar. Mas analisando os questionários e o rendimento escolar de cada aluno, percebi que 

em muitos casos, o que estava acontecendo era um processo de medicalização do fracasso 

escolar.  

 A quantidade de alunos reprovados e que apresenta algum tipo de doença não é um 

número representativo ao se comparar com o total de reprovações da escola. Assim, não 

podemos afirmar que os problemas de saúde interferem na aprendizagem dos alunos 

participantes da pesquisa. Em algumas ocasiões o próprio aluno acredita que não aprende 

porque é “doente” e esse repertório também repercute na fala de professores e pais de alunos. 

Por isso a necessidade de uma discussão com a comunidade, embasada nesta pesquisa para 

que todos se inteirem da realidade. 

A busca por soluções para o fracasso escolar é uma constante nas escolas. E a partir do 

momento que me inteirei, principalmente, das produções de Collares e Moysés, percebi que 

estas poderiam ajudar na compreensão dos encaminhamentos escolares que são levados aos 

orientadores das escolas e trazem discussões nos conselhos de classe. 

 A pesquisa aborda o que é uma realidade nas escolas: o processo de medicalização do 

ensino. O processo transfigura um problema que é social em sua origem fazendo-o parecer um 

problema médico. O cotidiano escolar está impregnado por preconceitos, o que implica na 

medicalização da não-aprendizagem: a escola indica os alunos para fazer visitações ao médico 

em busca de diagnósticos que justifiquem o porquê de certos alunos não aprenderem o que se 

espera. Esse preconceito recai somente sobre o aluno e não sobre o professor e a escola. A 

escola busca uma patologia para a não-aprendizagem e se convence somente quando um 

médico faz tal diagnóstico.  

Para a escola, a culpa tem que ser de alguém e esta geralmente recai sobre o aluno ou a 

família; a escola também precisa se questionar como produtora de tais fracassos. Os 

profissionais rotulam alunos e familiares, muitas vezes as escolas culpam os professores, mas 

ela em si nunca se sente culpada pelo fracasso do aluno. Muitas vezes as causas do não-

aprender não estão centradas na criança e normalmente a escola reage mal ao diagnóstico, não 
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o aceita e encaminha a criança a outro serviço, até que se afirme sua opinião previamente 

estabelecida. É esse o processo de transformação de questões sociais e humanas em biológicas 

que precisam ser repensados.  

A crença no fato de que as dificuldades de aprendizagem são consequência de uma 

doença, desencadeia uma grande engrenagem de encaminhamentos da escola aos especialistas 

da área da saúde. Um grande número de crianças e adolescentes que não aprendem é 

submetido a uma série de exames e testes, que mesmo questionáveis, confirmam supostas 

deficiências de aprendizagem. Daí os famosos nomes das tais doenças: Transtorno de Déficit 

de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e dislexia. Os medicamentos que prometem 

consertar o problema tornam-se esperança para a cura, o que explica o aumento abusivo de 

tais drogas nos últimos anos. O medicamento de nome comercial Ritalina (princípio ativo: 

metilfenidado) é o medicamento de grande destaque no tratamento dessas patologias. 

Os indivíduos se constituem a partir de suas experiências e as aprendizagens delineiam 

de maneira essencial o desenvolvimento de ações e habilidades humanas. As situações de 

aprendizagem pela qual cada indivíduo passa, varia de acordo com seu meio, sua cultura e seu 

acesso. O que determina a ocorrência ou não de determinada aprendizagem não é 

característica intrínseca ao indivíduo, mas depende de sua inserção sócio-cultural. Na 

realidade todos têm uma parcela de culpa diante do fracasso escolar.  

Na maioria das escolas municipais de Itajaí é “praxe” o professor ir para conselho de 

classe e ouvir que não pode reprovar determinado aluno porque ele tem um atestado que 

comprove algum tipo de doença. A pesquisa demonstrou que não podemos afirmar que 

problemas de saúde interferem na aprendizagem do aluno. Não podemos dizer que um aluno 

não aprende porque tem uma doença aguda ou crônica. Ele pode apresentar dificuldades na 

aprendizagem se faltar às aulas, não cumprir com as tarefas de casa. Então o que pode 

acontecer é de um aluno que passa por um período de internação hospitalar e não frequenta as 

aulas, apresentar alguma dificuldade. A escola deve de estar preparada para atender esses 

casos da melhor maneira possível, sempre visando a aprendizagem. 

E não é o Programa da Saúde na Escola que vai solucionar os problemas de 

aprendizagem. O fato do ambiente escolar se tornar espaço para a execução do trabalho de 

profissionais da área da saúde, não é garantia de que irá melhorar a aprendizagem do aluno. 

Logicamente que a escola tem papel muito importante na orientação para promoção da saúde, 

através de temas transversais e palestras ministradas por profissionais da saúde, mas utilizar o 

recurso da educação na saúde não é o caminho para se atingir o objetivo da saúde e da 

educação.  
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 Há a necessidade de compreender melhor a escola, os processos de escolarização e as 

políticas públicas. Formações continuadas são essenciais aos profissionais da educação e da 

saúde em caráter de urgência, senão problemas sociais continuarão a ser transformados via 

processo de culpabilização em problemas pessoais e familiares. Enquanto isso não acontece, 

infelizmente, o processo doloroso e excludente da medicalização de crianças e adolescentes 

através dos diagnósticos de dislexia e TDAH continuarão a ser colocados em prática. 
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Apêndice A - Termo de autorização para a realização da pesquisa 

 
 
Ilmo.Sr. 
Sergio Liberato 
Secretário da Saúde 
Prefeitura Municipal de Itajaí 

 
Prezado Senhor, 
 

Eu, Glausiani Erbs da Costa, aluna regular do curso de Mestrado Acadêmico em Educação, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Univali, Itajaí (SC), estou desenvolvendo um estudo que 

tem por objetivo identificar os sentidos do fracasso escolar para os alunos com histórico de 

reprovação. Serão constituídos sujeitos da pesquisa alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 

(2º, 3º, 4º e 5º anos). Em virtude disso, venho por intermédio deste solicitar a documentação referente 

ao número de alunos, nos últimos cinco anos (2005 – 2010) que possuem em seu histórico escolar de 

dois/ou mais anos de reprovação, e a autorização para a realização do trabalho nas escolas municipais 

de Joinville. Este estudo se mostra relevante na medida em que poderá instrumentalizar o professor em 

sua prática, potencializando o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos que apresentam 

dificuldades nas aprendizagens; além disso, poderá sinalizar indicadores que orientem uma 

reestruturação curricular e a capacitação de professores, configurando a pesquisa como princípio 

formador e componente essencial da formação de docentes na Educação. Ressalto a importância deste 

procedimento, pois essas análises contribuirão para que o objetivo deste estudo seja alcançado. 

 

 ota 1:  Em caso de o termo de consentimento ter mais de uma página, assina-se a última e rubrica-se 
as anteriores. Além disso, este termo será em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder dos 

pais de cada criança sujeito da pesquisa. 

 

 
 ota 2: ao concluir a pesquisa os resultados destas serão apresentados á Secretaria da Educação no 
formato de relatório, e as escolas participantes em reuniões pedagógicas e em cópia do relatório, e os 
pais das crianças também na reunião de pais que se faz ordinariamente conforme o calendário escolar. 
 
 
Esta autorização pode ser enviada para o endereço a seguir:  
Mestrado em Educação – Att: Profa. Dra. Verônica Gesser – Profa. Orientadora 
Rua Uruguai, 458 
Cx. Postal 360 
88.302-202 – Itajaí, SC 
 
 
Cordialmente, 
 
___________________________                   ___________________________ 
Profa. Dra. Valéria Silva Ferreira 
Coordenadora do PMAE       

Mestranda: GlausianiErbs da Costa 
Pesquisadora Responsável 
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Apêndice B - Ofício 
 
IlmoSr. 
Sergio Liberato 
Secretário da Saúde 
Prefeitura Municipal de Itajaí 
 
Prezado Senhor, 
 

Eu, Glausiani Erbs da Costa, aluna regular do curso de Mestrado Acadêmico em Educação, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Univali - Itajaí (SC), farmacêutica e professora efetiva 
na Prefeitura Municipal de Itajaí, estou desenvolvendo um estudo que tem por objetivo caracterizar a 
interferência dos problemas de saúde no desempenho escolar de alunos do ensino fundamental das 
escolas municipais desta cidade. Serão constituídos sujeitos da pesquisa alunos das séries finais do 
Ensino Fundamental. Em virtude disso, venho por intermédio deste solicitar alguns dados que 
auxiliarão neste estudo: 1) doenças agudas e crônicas que mais atingem a população itajaiense (de 
preferência por faixa etária); 2) quantidade/estatística dos medicamentos dispensados pelo SUS na 
cidade (de preferência, também por faixa etária); 3) número de adolescentes com impossibilidade de 
mobilização física devido alguma doença. Este estudo se mostra relevante na medida em que poderá 
auxiliar na prática do professor, potencializando o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos 
que apresentam dificuldades nas aprendizagens; além disso, poderá cooperar para que alunos com 
problemas de saúde e consequente dificuldade de aprendizagem possam obter um melhor 
acompanhamento na obtenção de uma vida saudável e um avanço progressivo no rendimento escolar. 
Ressalto a importância deste procedimento, pois essas análises contribuirão para que o objetivo deste 
estudo seja alcançado. 
 
 ota: Ao concluir a pesquisa os resultados desta serão apresentados: à Secretaria da Saúde e à 
Secretaria da Educação no formato de relatório, às escolas participantes em reuniões pedagógicas e em 
cópia do relatório, e aos pais das crianças também na reunião de pais que se faz ordinariamente 
conforme o calendário escolar. 
 
Esta documentação pode ser enviada para o endereço a seguir:  
Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Acadêmico em Educação 

Profa. Dra. Verônica Gesser – Profa. Orientadora 

Rua Uruguai, 458 Cx. Postal 360 

Bloco F7 – 4
o

 piso 

88.302-202 – Itajaí, SC 
 
Ou, para o e-mail: glausiani@yahoo.com.br 
 
 
Cordialmente, 
 
___________________________                   ___________________________ 
Profa. Dra. Valéria Silva Ferreira 
Coordenadora do PPGE/UNIVALI       
 

Glausiani Erbs da Costa 
Mestranda e Pesquisadora Responsável 
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Apêndice C - Termo autorização para a realização da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

TERMO AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

À 
Prefeitura Municipal de Itajaí 
Secretaria da Educação 
Secretário: Edison d'Ávila 
 
Prezado Secretário da Educação, 
 

Eu, Glausiani Erbs da Costa, aluna regular do Mestrado Acadêmico em Educação da Univali, Itajaí 
(SC) e professora efetiva na Prefeitura Municipal de Itajaí, estou desenvolvendo um estudo que tem 
por objetivo caracterizar a interferência dos problemas de saúde no desempenho escolar de alunos do 
ensino fundamental de escolas municipais desta cidade. Serão constituídos sujeitos da pesquisa alunos 
das séries finais do Ensino Fundamental. Em virtude disso, venho por intermédio deste solicitara 
autorização para a realização do trabalho nas escolas. Este estudo se mostra relevante na medida em 
que poderá auxiliar na prática do professor, potencializando o processo de ensino-aprendizagem com 
seus alunos que apresentam dificuldades nas aprendizagens; além disso, poderá cooperar para que 
alunos com problemas de saúde e consequente dificuldade de aprendizagem possam obter um melhor 
acompanhamento na obtenção de uma vida saudável, com o objetivo de um melhor rendimento 
escolar. Ressalto a importância deste procedimento, pois essas análises contribuirão para que o 
objetivo deste estudo seja alcançado. 

 

 ota 1:  Em caso de o termo de consentimento ter mais de uma página, assina-se a última e rubrica-se 
as anteriores. Além disso, este termo será duas vias, sendo que uma delas ficará em poder dos 

pais de cada criança sujeito da pesquisa. 

 
 ota 2: Ao concluir a pesquisa, os resultados destas serão apresentados à Secretaria da Educação no 
formato de relatório, e as escolas participantes em reuniões pedagógicas e em cópia do relatório, e os 
pais das crianças também na reunião de pais que se faz ordinariamente conforme o calendário escolar. 
 
Esta autorização pode ser enviada para o endereço a seguir:  
Mestrado em Educação – Att: Profa. Dra. Verônica Gesser – Profa. Orientadora 
Rua Uruguai, 458 
Cx. Postal 360 
88.302-202 – Itajaí, SC 
 
 
Cordialmente, 
 
___________________________                   ___________________________ 
Profa. Dra. Valéria Silva Ferreira 
Coordenadora do PPGE UNIVALI       
 

Mestranda: Glausiani Erbs da Costa 
Pesquisadora Responsável 
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Apêndice D - Solicitação 

 
Prezado(a) Diretor(a), 
 

Vem sendo realizada uma pesquisa de Mestrado sob responsabilidade da professora Glausiani Erbs da 
Costa, aluna regular do curso de Mestrado Acadêmico em Educação, do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Univali - Itajaí (SC), farmacêutica e professora de matemática efetiva na Prefeitura 
Municipal de Itajaí. O estudo tem por objetivo caracterizar a interferência dos problemas de saúde no 
desempenho escolar de alunos do ensino fundamental das escolas municipais desta cidade. Serão 
constituídos sujeitos da pesquisa alunos das séries finais do Ensino Fundamental. Em virtude disso, 
venho solicitar um quadro comparativo com as médias de todos os alunos de 5ª a 8ª séries e a 
observação quanto ao possível problema de saúde por ele apresentado no decorrer deste ano, conforme 
a tabela (em anexo). Este estudo se mostra relevante na medida em que poderá auxiliar na prática do 
professor, potencializando o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos que apresentam 
dificuldades nas aprendizagens; além disso, poderá cooperar para que alunos com problemas de saúde 
e consequente dificuldade de aprendizagem possam obter um melhor acompanhamento na obtenção de 
uma vida saudável e um avanço progressivo no rendimento escolar. Ressalto a importância deste 
procedimento, pois essas análises contribuirão para que o objetivo deste estudo seja alcançado. 
 
 ota: Ao concluir a pesquisa, os resultados desta serão apresentados: à Secretaria da Saúde e à 
Secretaria da Educação no formato de relatório, às escolas participantes em reuniões pedagógicas e em 
cópia do relatório, e aos pais das crianças também na reunião de pais que se faz ordinariamente 
conforme o calendário escolar. 
 
Esta documentação pode ser enviada para o endereço a seguir:  
Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Acadêmico em Educação 

Profa. Dra. Verônica Gesser – Profa. Orientadora 

Rua Uruguai, 458 Cx. Postal 360 

Bloco F7 – 4
o

 piso 

88.302-202 – Itajaí, SC 
 
Ou, para o e-mail: glausiani@yahoo.com.br 
 
 
Cordialmente, 
 
 
___________________________                   ___________________________ 
Profa. Dra. Valéria Silva Ferreira 
Coordenadora do PPGE/UNIVALI       
 

Glausiani Erbs da Costa 
Mestranda e Pesquisadora Responsável 
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Apêndice E - Quadro Comparativo 
 
 
 
TURMA: 
 

ALUNO MÉDIA 1º 
BIMESTRE E 
No DE FALTAS 

MÉDIA 2º 
BIMESTRE E 
No DE FALTAS 

MÉDIA 3º 
BIMESTRE E 
No DE FALTAS 

APRESENTOU 
PROBLEMA DE 
SAÚDE NESTE 
ANO? DURANTE 
QUAL BIMESTRE? 

QUAL FOI O 
PROBLEMA? 

ADMINISTROU 
MEDICAMENTOS? 

QUAIS 
MEDICAMENTOS? 
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Apêndice F – Questionário 

 

Escola: _____________________________________________________________ 

Aluno: _____________________________________________________________ 

Sexo: (  ) masculino   (  ) feminino 

Idade: _______ 

 

Assinale com X, os itens abaixo: 

 

Você está no: 

 

Ensino fundamental de nove anos – anos finais: 

(  ) 6º ano 

 

Ensino Fundamental de oito anos – anos finais: 

(  ) 5ª série 

(  ) 6ª série 

(  ) 7ª série 

(  ) 8ª série 

Você apresentou ou apresenta algum problema de saúde? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

Qual?______________________________________________________________________ 

 

Se você apresenta algum problema de saúde, faz uso de medicamentos? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

Quais? _____________________________________________________________________ 

 

Você tem laudo médico que comprove? 

(  ) sim 

(  ) não 

Você já repetiu de ano na escola? 

(  ) sim 

(  ) não 

 Em quais séries? ______________________________________________________________ 

 

Você apresentou ou apresenta dificuldade de aprendizagem na escola? 

(  ) sim 

(  ) não 

 Quais? _______________________________________________________________________ 

 

Você apresentou problema de saúde durante algum bimestre deste ano? 

(  ) Não 

(  )sim, no 1º bimestre 

(  ) sim, no 2º bimestre 

(  ) sim, no 3º bimestre 

(  ) sim, no 4º bimestre 

No caso de você ter apresentado alguma dificuldade por problemas de saúde, a escola proporcionou 

algum tipo de encaminhamento? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

Qual? ________________________________________________________________________ 
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Apêndice G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PARA PROJETOS DE PESQUISA 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de 

forma alguma. 

 
I�FORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do Projeto: A interferência da saúde do adolescente no desempenho escolar 
Telefones para contato: (47) 88071800 – (47) 33443268 

Pesquisador Participante: Glausiani Erbs da Costa Scaburri 

 

Esta pesquisa tem por objetivo caracterizar a relação entre problemas de saúde e desempenho escolar dos 

adolescentes com histórico de repetência nos anos finais do ensino fundamental das escolas municipais de Itajaí. 

Através dos seguintes objetivos específicos: 

• Mapear alunos de 5ª à 8ª série com dificuldades de aprendizagem; 

• Realizar entrevista com os alunos mapeados, para se constatar quais desses apresentam problemas relacionados à 

saúde; 

• Averiguar qual é o problema de saúde mais comum aos adolescentes; 

• Analisar a relação entre o problema de saúde e o processo de ensino-aprendizagem; 

• Sugerir estratégias para que não ocorra a medicalização do fracasso escolar.  

Metodologia: 

O desenvolvimento da pesquisa terá as seguintes fases metodológicas: 

1ª fase - Elaboração do Projeto de Pesquisa: a elaboração do projeto teve como prioridade a delimitação do 

problema da pesquisa, em seguida foi definida a metodologia que será utilizada, os objetivos, a justificativa e os 

autores que serão utilizados na pesquisa.  

2ª fase - Redação da fundamentação teórica: caracteriza-se pela delimitação dos autores a serem utilizados como 

suporte teórico para a pesquisa.  

3ª fase - Coleta de dados: consiste em, através do contato prévio e autorização da Secretaria Municipal de 

Educação (SEDUC) e as escolas do Ensino Fundamental em estudo, coletar documentos para análise, realizar 

entrevista e observação, para concretizar paralelamente a coleta de dados momentos de estudo com a equipe. 

4ª fase - Tratamento dos dados: consiste em fazer uma organização de todos os dados obtidos pelos diversos 

instrumentos de coleta, visando posteriormente analisá-los. 

5ª fase - Análise e interpretação de dados: análise textual a partir da análise dos dados já tratados anteriormente.  

• Nome do Pesquisador: GlausianiErbs da Costa 

• Assinatura do Pesquisador: _________________________________________ 

 

 

CO�SE�TIME�TO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO  
 

Eu, ____________________________________________, RG_____________, CPF ____________ abaixo 

assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: _________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ____________________________________ 

Telefone para contato:_________________________________________________ 
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Grupo de Causas 
Menor 

1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total 
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,2 11,1 50,0 14,3 - 25,5 5,8 2,5 3,2 9,3 

II.  Neoplasias (tumores) - 11,1 - 14,3 - 17,6 25,6 19,2 19,9 19,4 

IX.  Doenças do aparelho circulatório - - - - - 10,6 30,2 42,0 40,0 28,4 

X.   Doenças do aparelho respiratório 22,6 33,3 - - - 3,9 7,4 14,4 12,5 10,0 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 51,6 - - - - - - - - 1,6 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 3,2 44,4 50,0 57,1 94,1 31,8 8,1 3,2 3,6 14,0 

Demais causas definidas 19,4 - - 14,3 5,9 10,6 22,9 18,7 20,8 17,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.         

Nota: Dados de 2008 são preliminares.           

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas – CID10 - 2008 

CID10 - 200 
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Anexo B - Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas 

(por 100.000 habitantes) 
Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aids 

       

43,0  

       

44,2  

       

33,4  

       

25,5  

       

27,4  

       

28,6  

       

38,8  

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 

         

7,7  

       

10,1  

       

12,4  

       

15,5  

       

18,7  

       

16,0  

       

10,4  

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) 

         

7,7  

         

1,3  

         

3,7  

         

5,9  

         

9,3  

         

5,7  

         

4,6  

Infarto agudo do miocardio 

       

35,2  

       

42,3  

       

29,6  

       

26,7  

       

42,2  

       

40,9  

       

39,4  

Doenças cerebrovasculares 

       

55,4  

       

51,9  

       

55,4  

       

40,0  

       

55,3  

       

47,3  

       

53,0  

Diabetes mellitus 

       

39,8  

       

33,3  

       

37,2  

       

22,4  

       

23,8  

       

28,0  

       

44,1  

Acidentes de transporte 

       

33,9  

       

39,7  

  

40,3  

       

32,1  

       

33,3  

       

33,3  

       

37,7  

Agressões 

       

18,9  

       

18,6  

       

19,5  

       

20,0  

       

23,8  

       

20,4  

       

29,4  

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.       

Nota: Dados de 2008 são preliminares.         

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 
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Anexo C - Indicadores de Mortalidade 

 

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total de óbitos         914          984          997          823          961          973       1.056  

Nº de óbitos por 1.000 habitantes          6,0           6,3           6,3           5,0           5,7           5,7           6,2  

% óbitos por causas mal definidas          5,1           5,7           4,6           3,9           2,7           2,5           3,7  

Total de óbitos infantis           36            37            25            27            38            24            32  

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 1 1 2 1 1             -  1 

% de óbitos infantis no total de óbitos *          3,9           3,8           2,5           3,3           4,0           2,5           3,0  

% de óbitos infantis por causas mal definidas          2,8           2,7           8,0           3,7           2,6              -           3,1  

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **        14,2         15,6         10,2         10,8         15,2           9,3         11,9  

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional         

**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC      

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.       

Nota: Dados de 2008 são preliminares.               

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí 
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Anexo D - Mortalidade Proporcional 

 

 

Mortalidade Proporcional (todas as idades)

9,3%

19,4%

28,4%

10,0%

1,6%

14,0%

17,3%

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

II.  Neoplasias (tumores)

IX.  Doenças do aparelho circulatório

X.   Doenças do aparelho respiratório

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade

Demais causas definidas

 

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 
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Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 

(por local de residência) 

2009 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias        14,4        22,2        14,8        16,7          2,3         5,5          1,7           3,0           2,3       6,5  

II.  Neoplasias (tumores)          0,4          1,3          0,5          1,6          1,6         6,2        12,8         10,9         11,1       6,4  

III. Doenças sangue órgãos hemat e transtimunitár          0,7          1,0          1,6          0,3          0,1         0,2          0,2           1,0           0,8       0,4  

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas          1,6             -          0,5          4,3          0,5         0,7          1,5           1,9           1,7       1,1  

V.Transtornos mentais e comportamentais             -             -             -             -          0,7         0,6          0,1              -              -       0,4  

VI.  Doenças do sistema nervoso          1,6          1,5          2,9          2,7          1,8         1,5          2,1           2,2           2,2       1,8  

VII. Doenças do olho e anexos             -          0,4          0,3          0,5          0,3         0,3          0,5           0,1           0,3       0,3  

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide             -             -          1,0          1,3             -         0,0          0,2              -              -       0,1  

IX.  Doenças do aparelho circulatório             -          0,4          0,3          1,9          1,4         8,4        33,8         38,8         38,5     13,1  

X.   Doenças do aparelho respiratório        39,2        46,7        25,7        15,1          2,3         5,1          8,3         11,7         10,8     10,9  

XI.  Doenças do aparelho digestivo          2,1          5,4        13,5        11,9          5,9         9,6        13,2           8,1           9,9       9,3  

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo          0,2          1,0          1,3          0,5          0,8         0,6          0,6           0,6           0,5       0,6  

XIII.Doençassist osteomuscular e tec conjuntivo             -          0,2          0,5          0,8          0,9         4,3          5,6           3,5           4,0       3,5  

XIV. Doenças do aparelho geniturinário          2,7          6,3          7,0          9,7          3,1         6,3          6,3           7,5           7,0       6,1  

XV.  Gravidez parto e puerpério             -             -             -          3,8        59,5        33,2             -           0,1           0,1     21,7  

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal        29,8          0,2          0,3             -             -             -             -              -              -       1,6  

XVII.Malfcongdeformid e anomalias cromossômicas          5,5          4,2          4,9          4,3          0,4         0,3          0,2           0,4           0,3       1,0  

XVIII.Sint sinais e achadanormexclín e laborat             -             -             -          0,8          0,5         1,1          0,9           1,3           1,0       0,9  

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas          1,1          7,6        20,0        17,8        16,3        14,0          9,7           8,3           8,3     12,4  

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade             -             -             -             -          0,1         0,0             -           0,2           0,1       0,0  

XXI. Contatos com serviços de saúde          0,9          1,7          4,9          5,9          1,3         2,1          2,4           0,6           1,1       2,1  

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido             -             -             -             -             -             -             -              -              -          -  

Total      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0       100,0       100,0   100,0  

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.                 

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 

 

 

 

 

Anexo E - Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 
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Anexo F - Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária 

Distribuição (todas as idades) (%)

0 5 10 15 20 25

 

 Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Medicamentos Dispensados - Itajaí/SC 

Medicamento Apresentação Concentração Especificação 

Média 
Consum
o mensal 

rede 

Aciclovir comprimido 200mg  4500 

Aciclovir creme 50mg/g bisnaga 10gr 33 

Ácido Acetilsalicílico comprimido 100mg  150000 

Ácido Acetilsalicílico comprimido 500mg  500 

Ácido Fólico comprimido 5mg  15300 

Ácido Fólico solução oral 0,2mg/ mL frasco 30mL  

Ácido Folínico comprimido 15mg  600 

Ácido Valpróico comprimido 500mg  10.800 

Ácido Valpróico suspensão oral 250mg/5mL 
frasco 100mL + dosador 

graduado 350 

Adrenalina solução injetável 1mg/mL ampola 1mL 300 

Água destilada (estéril)   Ampola 10 mL 3570 

Albendazol suspensão oral 40mg/mL frasco 10 mL 1400 

Albendazol comprimido 400mg  1200 

Alendronato sódico comprimido 10mg   

Alendronato sódico comprimido 70mg  1600 

Alopurinol comprimido 100mg   

Alopurinol comprimido 300mg   

Aminofilina comprimido 100mg  10500 

Aminofilina solução injetável 24mg/mL ampola 10 mL 100 

Amiodarona comprimido 200 mg  9000 

Amiodarona solução injetável 50mg/mL ampola 3 mL 22 

Amitriptilina comprimido 25mg  75000 

Amoxicilina cápsula 500mg  38200 

 
Amoxicilina 

pó para susp. 
Oral 250mg/5 mL 

frasco com 150 mL + 
dosador graduado 1350 

 
Amoxicilina+ÁcidoClavulânico cápsula 500/125mg  14600 

Anexo G - Medicamentos dispensados – Itajaí/SC 
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Amoxicilina+ÁcidoClavulânico 
pó para 

suspensão oral 250mg+ 62,5mg/5mL 
frasco 75mL + dosador 

graduado 600 

Anlodipino, besilato comprimido 5mg  17000 

Anlodipino, besilato comprimido 10mg  12000 

Atenolol comprimido 25mg  30000 

Atenolol comprimido 50mg  27500 

Atropina (sulfato) solução injetável 25mg/mL ampola 1mL 60 

Azitromicina comprimido 500mg  3000 

Azitromicina 
pó para susp. 

Oral 200mg/5 mL 
frasco 15 mL + dosador 

graduado 100 

Bário (sulfato) geléia 100% copo 150mL 0 

Beclometasona aerosol oral 50mcg/dose frasco  c/200doses 0 

Beclometasona aerosol oral 250mcg/dose frasco c/ 200doses 15 

Benzalcônio, cloreto+Cloreto de sódio gotas 0,01%+0,9% frasco 30mL 900 

Benzilpenicilina 
pó para solução 

injetável 600.000 UI 
frasco-ampola +  diluente 4 

mL 100 

BenzilpenicilinaBenzatina 
pó para solução 

injetável 1.200.000 UI 
frasco-ampola + diluente 4 

mL 800 

BenzilpenicilinaProcaina+BenzilpenicilinaPotassic
a 

pó para solução 
injetável 300.000+100.000 UI 

frasco-ampola + diluente 2 
mL 230 

Bicarbonato de sódio solução injetável 8,40% ampola 10mL 15 

Biperideno, cloridrato comprimido 2 mg  10000 

Biperideno, lactato solução injetável 5mg/mL ampola 1 mL 150 

Bisacodil comprimido 5mg  2000 

Bromoprida solução oral 4mg/mL frasco 20 mL 770 

Bupropiona comprimido 150mg  1070 

Cálcio, carbonato comprimido 500mg  1900 

 
Cálcio, carbonato + vitamina D comprimido 500mg+400 UI  20000 
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Cálcio, carbonato + vitamina D comprimido 600mg+400 UI   

Captopril comprimido 25 mg  250000 

Captopril comprimido 50mg  122500 

Carbamazepina comprimido 200mg  , 

Carbamazepina suspensão oral 20mg/mL 
frasco 100mL + dosador 

graduado 40 

Carvedilol comprimido 6,25mg  30000 

Carvedilol comprimido 25 mg  16000 

Cefalexina 

cápsula ou 
comprimido 
revestido 500 mg  35000 

Cefalexina suspensão oral 250mg/ 5mL 
frasco 60 mL +  dosador 

graduado 1200 

Ceftriaxona 
solução injetável 

I.M. 1g/3,5mL Frasco-ampola 3,5mL 350 

Ceftriaxona 
solução injetável 

I.M. 250mg/2mL ampola 2mL 40 

Cetoconazol comprimido 200 mg  170 

Cetoconazol creme 20mg/g bisnaga 30gr 50 

Cetoconazol Shampoo 20mg/g (2%) frasco 100mL 35 

Cetoprofeno solução injetável 50mg/mL ampola 2mL 700 

Cianocobalamina + piridoxina + tiamina solução injetável 333,33mcg + 33,33mg  + 33,33mg / mL 

Cianocobalamina=333,33m
g + tiamina=33,33mg + 
piridoxina 33,33mg  

Ciclopentolato oftálmico (colírio ciclopégico) 
solução 
oftálmica 10mg/mL frasco 5 mL 2 

Ciprofloxacino, cloridrato comprimido 500 mg  7000 

Claritromicina comprimido 500 mg  322 

Clindamicina comprimido 300 mg  630 

Clopidogrel, bissulfato comprimido 75mg  2240 

Cloranfenicol + retinol + aminoácido + metionina 
Pomada 
oftálmica (5mg+10.000UI+25+5mg)/g Bisnaga 3,5g 17 

 
 

Cloreto de potássio solução injetável 19,1% ampola 10mL 150 
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Cloreto de sódio solução injetável 20% ampola 10mL 40 

Clorpromazina comprimido 100 mg  4800 

Clorpromazina solução injetável 25mg/5 mL ampola 5 mL 12 

Clorpromazina solução oral 40mg/mL frasco 20mL  

Clorpromazina comprimido 25 mg  3000 

Deslanosídeo solução injetável 0,2mg/ mL ampola 2 mL 15 

Dexametasona creme 1% bisnaga 10g 2800 

Dexametasona comprimido a   

Diazepam comprimido 5mg   

Diazepam comprimido 10mg  45000 

Diazepam solução injetável 5mg/mL ampola 2 mL 200 

Diclofenaco sódico comprimido 50 mg  100000 

Diclofenaco sódico solução injetável 75mg/3 mL ampola 3 mL 1950 

Digoxina comprimido 0,25 mg  20000 

Digoxina elixir 0,05mg/mL frasco 60mL  

Dimenidrinato, associado com piridoxina + glicose 
+ frutose solução injetável 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL ampola 10mL  

Dimenidrinato+piridoxina, cloridrato comprimido Dimenidrinato 50mg+piridoxina, cloridrato 10mg  50 

Dimenidrinato+piridoxina, cloridrato solução injetável 
Dimenidrinato 50mg/mL+piridoxina, cloridrato 

50mg/mL ampola 1 mL 150 

Dimeticona comprimido 40mg blister c/20 cpr 3200 

Dimeticona solução 75mg/mL frasco 15mL 300 

Dipirona comprimido 500mg  37000 

Dipirona solução injetável 500 mg/mL ampola 2mL 3000 
 

Dipirona 
 solução oral 500 mg/mL frasco 10 mL 1800 
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Doxiciclina comprimido 100mg  600 

Enalapril, maleato comprimido 5mg  150000 

Enalapril, maleato comprimido 10mg  200000 

Enalapril, maleato comprimido 20mg  12500 

Enoxaparina 

seringa 
preenchida 
0,4mL 40mg  180 

Enoxaparina 

seringa 
preenchida 
0,8mL 80mg   

Epinefrina solução injetável 1mg/mL ampola 1mL  

Eritromicina comprimido 500mg  2400 

Eritromicina suspensão oral 250 mg/5mL 
frasco 60 mL + dosador 

graduado 150 

Espiramicina cápsula 500 mg  350 

Espironolactona comprimido 25mg  39000 

Espironolactona comprimido 100mg   

Estrogênios conjugados comprimido 0,625 mg  1400 

Fenilefrina oftálmico (colírio Fenilefrina 
solução 
oftálmica 10% frasco 5 mL 3 

Fenitoína comprimido 100 mg  8500 

Fenitoína solução injetável 50 mg/mL ampola 5 mL 10 

Fenobarbital comprimido 100 mg  12000 

Fenobarbital solução injetável 100 mg/mL ampola 2 mL 6 

Fenobarbital solução oral 40mg/mL frasco 20mL 30 

Fenoterol (bromidrato) 
solução p/ 
nebulização 5 mg/mL frasco 20 mL 200 

Ferro (Sulfato) comprimido equivalente a 40 mg de ferro elementar  39500 

Ferro (Sulfato) solução oral 25 mg Fe II/mL frasco 30 mL 800 
Ferro III, sacarato de hidróxido férrico 

solução injetável 
endovenosa 100mg/5mL ampola 5 mL 100 
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Fluconazol cápsula 150mg blister c/01 cáps 900 

Fluoxetina cápsula 20 mg  125000 

Frutose + associações solução injetável 

(frutose - 6,0g + roboflavina, fosfato sódico - 4 
mg + piridoxina, cloridrato - 4,0 mg + 

nicotinamida - 40mg + ácido ascórbico - 600 mg 
)/20 ml ampola 20 mL 90 

Furosemida comprimido 40 mg  45000 

Furosemida solução injetável 10 mg/mL ampola 2 mL 500 

Gentamicina 
solução 
oftálmica 5mg/mL frasco 5mL  

Glibenclamida comprimido 5 mg  112000 

Glicose solução injetável 25% ampola 10 mL 100 

Glicose solução injetável 50% ampola 10 mL 90 

Haloperidol comprimido 5 mg  10300 

Haloperidol comprimido 1 mg  1200 

Haloperidol solução injetável 5 mg/mL ampola 1 mL 30 

Haloperidol solução oral 2 mg/mL frasco 20 mL 25 

Haloperidoldecanoato solução injetável 70,52 mg ampola 1 mL 380 

Heparina 
solução injetável 
subcutânea 5000 U.I./mL ampola 0,25mL 80 

Hidroclorotiazida comprimido 25 mg  215000 

Hidrocortisona 
pó para 

suspensão 500 mg 
frasco ampola + diluente 

4mL 500 

Hidrocortisona 
pó para 

suspensão 100 mg 
frasco ampola + diluente 

2mL 350 

Hidróxido de Alumínio e Magnésio suspensão oral 35,6 mg+37 mg/mL frasco 100 mL 500 

Ibuprofeno comprimido 200mg   
 
 

Ibuprofeno comprimido 300mg  8100 

Ibuprofeno comprimido 600mg  210000 
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Ibuprofeno solução oral 50mg/mL frasco 30mL 2200 

Imipramina (cloridrato) comprimido 25 mg  10000 

Insulina Humana NPH solução injetável 100 UI/mL frasco 10mL 1485 

Insulina Humana Regular solução injetável  frasco 10mL 335 

Ioxitalamato de Meglumina (contraste iônico) solução injetável 300mg/mL frasco 100 mL 0 

Ioxitalamato de Meglumina (contraste iônico) solução injetável 300mg/mL frasco 50 mL 0 

Ipratrópio (brometo) 
solução p/ 
nebulização 0,25 mg/mL frasco 20 mL 260 

Isossorbida, dinitrato comprimido 10 mg  9500 

Isossorbida, dinitrato 
comprimido 
sublingual 5 mg  600 

Isossorbida, mononitrato comprimido 40mg  1000 

Isossorbida, mononitrato comprimido 20mg  10500 

Ivermectina comprimido 6 mg  1200 

Levodopa+benserazida comprimido 100mg/25mg  600 

Levodopa+benserazida comprimido 200mg/50mg  4200 

Levodopa+Carbidopa comprimido Levodopa 250mg+Carbidopa 25mg  4500 

Levomepromazina comprimido 25 mg  7200 

Levomepromazina comprimido 100 mg  8500 

Levonorgestrel cartela 0,75mg cartela c/02 cpr 10 

Levonorgestrel + Etinilestradiol cartela Levonorgestrel 0,15+ etinilestradiol 0,03 mg cartela com 21cpr 2200 

Levotiroxina sódica comprimido 25mcg  45000 

Levotiroxina sódica comprimido 100mcg  35000 

Levotiroxina sódica comprimido 50mcg  36000 
 
 

Lidocaína geléia 2% bisnaga 30 g 300 

Lítio(carbonato) comprimido 300 mg  28500 
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Loperamida comprimido 2 mg  2400 

Loratadina comprimido 10mg  16000 

Loratadina xarope 5 mg/5mL 
frasco 100 mL + dosador 

graduado 2000 

Losartana comprimido 50mg  250000 

Mebendazol comprimido 100mg  830 

Mebendazol suspensão oral 20 mg/mL 
frasco 30 mL + dosador 

graduado 180 

Medroxiprogesterona, acetato solução injetável 150 mg ampola 1mL 360 

Meio de Contraste Gadolínio solução injetável  Frasco-ampola 10mL 0 

Meio de contraste não-iônico) solução injetável correspondente a 300mg de iodo/mL frasco-ampola 100 mL 0 

Meio de contraste não-iônico) solução injetável correspondente a 300mg de iodo/mL frasco-ampola 50 mL  

Metformina comprimido 850 mg  180000 

Metildopa comprimido 250mg  15000 

Metildopa comprimido 500 mg  20000 

Metilprednisolona, succinatosódico pó liofilizado 500 mg frasco-ampola +diluente 20 

Metoclopramida (cloridrato) comprimido 10 mg  15000 

Metoclopramida (cloridrato) solução injetável 5 mg/mL ampola 2 mL 2000 

Metoclopramida (cloridrato) solução oral 4 mg/mL frasco 10 mL 900 

Metronidazol comprimido 250 mg  7000 

Metronidazol geléia vaginal 500 mg/5g bisnaga 50g + aplicador 350 

Metronidazol suspensão oral 40 mg/mL 
frasco 100 mL + dosador 

graduado 170 

 
Miconazol (nitrato) creme vaginal 20 mg/g bisnaga 80g + aplicador 470 

Midazolam comprimido 15mg  30 



88 

 

Midazolam solução injetável 5mg/mL ampola 3 mL 10 

Morfina, sulfato solução injetável 10mg/mL ampola 1mL 75 

N-butilescopolamina (Hioscina) comprimido 10 mg  25000 

N-butilescopolamina (Hioscina) solução injetável 20 mg/mL ampola 1 mL 2000 

N-butilescopolamina+dipirona solução injetável 500 + 4mg/mL ampola 5 mL 1200 

Neomicina (sulfato) + Bacitracina pomada (5mg+250 UI)/g bisnaga 10g 2200 

Nifedipina 
comprimidoretar

d 20 mg  90000 

Nimesulida comprimido 100mg blister c/12 cpr 80000 

Nistatina creme vaginal 25000 UI/g bisnaga 60g + aplicador 1275 

Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL 
frasco 50 ml + dosador 

graduado 300 

Nitrofurantoina comprimido 100mg blister c/28 cpr 730 

Nitrofurantoina suspensão oral 5mg/mL 
Frasco 120 mL + dosador 

graduado  

Noretisterona cartela 0,35 mg cartela c/ 35 150 

Noretisterona, enantato+estradiol, valerato solução injetável 
50 mgenantato de noretisterona + 5 mg valerato 

de estradiol ampola 1 mL 785 

Norfloxacino comprimido 400 mg  12.500 

Omeprazol cápsula 20 mg  214600 

Óxido de Zinco + vitaminas A+D pomada 
óxido zinco 150mg/g+vit. A 5000 UI+vit. D 

900UI bisnaga 45gr 600 

Paracetamol comprimido 500 mg  180000 

Paracetamol comprimido 750 mg  150000 

Paracetamol solução oral 200 mg/mL frasco 15 mL 3000 

Paracetamol+codeína comprimido 500/30mg  600 

 
Permanganato de Potássio comprimido 100 mg  800 
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Permetrina loção tópica 1% 
frasco com 60 mL + pente 

fino 450 

Permetrina loção tópica 5% frasco 60mL  

Petidina solução injetável 50mg/mL ampola 2mL 45 

Piridoxina, cloridrato (vit. B6) comprimido 40 mg  0 

Pirimetamina comprimido 25 mg  1980 

Pravastatina comprimido 20 mg  920 

Prednisolona (fosfato monossódico) solução oral 3mg/mL 
frasco 60mL + dosador 

graduado 900 

Prednisona comprimido 20 mg  22500 

Prednisona comprimido 5 mg  10500 

Prometazina comprimido 25 mg  10650 

Prometazina solução injetável 50 mg/mL ampola 2 mL 200 

Propranolol comprimido 40 mg  150000 

Ranitidina comprimido 150 mg  21000 

Ranitidina solução injetável 25mg/mL ampola 2 mL 600 

Risperidona comprimido 2mg  18600 

Sais para reidratação oral 
pó para solução 

oral  envelope 27,9g 3000 

Salbutamol xarope 0,4 mg/mL 
frasco 120 mL + dosador 

graduado 450 

Salbutamol aerosol 100mcg/dose frasco 200 doses 16 

Sinvastatina comprimido 10mg   

Sinvastatina comprimido 20mg  210000 

Sinvastatina comprimido 40mg  6000 

Sulfadiazina comprimido 500 mg  2250 

Sulfametoxazol+ trimetoprima comprimido 400+80 mg  25000 

Sulfametoxazol+ trimetoprima suspensão oral (200+40 mg)/5mL 
frasco 100 mL + dosador 

graduado 350 

 
Sulfametoxazol+ trimetoprima solução injetável (400+80mg)/5mL ampola 5mL 10 



90 

 

Terbutalina solução injetável 0,5mg/mL ampola 1mL 60 

     

Tetracaína+cloridrato de fenilefrina (colírio 
anestésico) 

solução 
oftálmica 10mg/mL+1mg/mL frasco 10mL 6 

Tiamina, cloridrato (vitamina B1) comprimido 300mg  1485 

Tiamina + piridoxina + cianocobalamina solução injetável 5000mcg + 100mg+ 100mg 

ampola I (1mL): 
Piridoxina=100mg + 

Cianocobalamina=100mg           
ampola II (1mL): 
Tiamina=5000mcg  

Tobramicina 
solução 
oftálmica 0,30% frasco 5mL 15 

Tramadol, cloridrato solução injetável 50mg/mL ampola 1mL 450 

Varfarina comprimido 5 mg  6.000 

Verapamil comprimido 80 mg  12000 

Verapamil solução injetável 5mg/2mL ampola 2mL 13 

Vitaminas complexo B drágea 
(b1=5mg+b2=2mg+b6=2mg+pp=20mg+b5=3mg

)  4500 

Fonte: Material coletado na Secretaria da Saúde do Município de Itajaí. 

 

 

 

 


