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“A escola ocupa um lugar central na idéia de saúde. Aí aprendemos a configurar as ‘peças’ 

do conhecimento e do comportamento que irão permitir estabelecer relações de qualidade. 
Adquirimos, ou não, ‘equipamento’ para compreender e contribuir para estilos de vida 

mais saudáveis, tanto no plano pessoal como ambiental (estradas, locais de trabalho, praias 
mais seguras), serviços de saúde mais sensíveis às necessidades dos cidadãos e melhor 

utilizados por estes”. 
(Constantino Sakellarides. in Rede Europeia e Portuguesa de Escolas 

Promotoras de Saúde. 1999) 
 
 
 



  

RESUMO 
 
A escola é um espaço propício para a promoção e prevenção da saúde, por ser co-responsável 
na construção do indivíduo como cidadão e na formação dos alunos. No entanto a escola 
promotora de saúde tem um papel fundamental em aperfeiçoar as habilidades dos 
adolescentes para agir e provocar mudanças, em orientar na formação deles para que tenham 
um espírito crítico e serem capazes de refletir sobre seus valores, situação social e os modos 
de vida que favoreçam a saúde e o desenvolvimento humano. O professor é o elemento 
importante na promoção da saúde para os adolescentes, por estar em contato freqüente com 
eles dentro e fora  da sala de aula, sendo um comunicador das temáticas transversais, através 
da sua disciplina. Nesse contexto o enfermeiro tem a oportunidade de reforçar seu papel de 
educador para a saúde, atuando na melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar e 
assessorando os professores na divulgação da promoção e prevenção à saúde junto aos alunos 
e pode estar levando o cuidado á saúde escolar.  Os objetivos desse estudo foram: caracterizar 
o papel das escolas promotoras de saúde na vida dos adolescentes; identificar as possíveis 
atuações do enfermeiro nas escolas buscando contemplar as temáticas que mais emergem dos 
interesses dos adolescentes em relação a esse período de suas vidas; identificar se os 
professores conseguem abordar os temas transversais relativos às demandas que são oriundas 
das inquietações dos adolescentes e descrever os entraves encontrados nesta proposta e as 
prováveis estratégias para otimizar as práticas educativas. A pesquisa foi desenvolvida na 
abordagem qualitativa, do tipo pesquisa ação com técnica de observação participante teve 
como cenário a Escola Municipal Comennius, no Município do Rio de Janeiro. Os sujeitos da 
pesquisa foram 10 professores efetivos da unidade. Para a coleta de dados utilizamos 
entrevista semi-estruturada que foi gravada no MP3. Para o tratamento dos dados foi utilizada 
a análise de conteúdo. Podemos perceber com o trabalho, devido a escola ter uma grande 
influência na produção da saúde, houve a necessidade da busca de articulações de novos 
projetos políticos em educação e saúde. De modo que o Programa de Saúde na Escola pode 
apresentar-se como uma oportunidade para o fortalecimento de ambas as áreas e um sinal para 
uma nova aprendizagem aos profissionais da educação e da saúde. Neste programa o 
enfermeiro tem um espaço institucionalizado para atuar como um facilitador entre o professor 
e o adolescente, contribuindo na promoção e prevenção à saúde. 
 
Palavras chave: Enfermeiros, Saúde escolar, Promoção da saúde, Comportamento sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
The school is a place conducive to health promotion and prevention, to be jointly responsible 
for the construction of the individual as citizen and the training of students. However, the 
health promoting school has a key role in improving the skills of adolescents to act upon it, to 
guide them in training so they have a critical mind and be able to reflect on their values, social 
situation and ways of life to promote the health and human development. The teacher is the 
important element in promoting health for adolescents, being in frequent contact with them 
inside and outside the classroom, being a communicator of thematic cross-cutting through 
their discipline. In this context the nurse has the opportunity to enhance their educational role 
for health, working on improving the quality of life of the school community and assisting 
teachers in the dissemination of health promotion and prevention with the students and may 
be leading to health care school. The objectives of this study was to characterize the role of 
health promoting schools in the lives of adolescents, to identify the possible actions of nurses 
in schools seeking to address the issues that emerge over the interests of adolescents in 
relation to that period of their lives, to identify whether the teachers can address cross-cutting 
issues related to the demands that come from the concerns of adolescents and to describe the 
obstacles faced in this proposal and the likely strategies to optimize their practices. The 
research was conducted in the qualitative approach, the kind with action research technique 
was participant observation scenario Comennius Municipal School, in Rio de Janeiro. The 
study subjects were 10 teachers of the unit. To collect data we used semi-structured interviews 
that were recorded in MP3. For treatment of the data was used for content analysis. We can 
see the work because the school has a large influence on the production of health, it was 
necessary to search for new joint projects in education and health policy. So that the School 
Health Program can be presented as an opportunity to strengthen both areas and a sign for a 
new learning that educators and health. In this program the nurse has an institutionalized 
space to act as a facilitator between the teacher and adolescents, contributing to health 
promotion and disease prevention. 
 
 
Keywords: Nurses, School Health, Health Promotion, Sexual behavior. 
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I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.1 – Motivação Inicial 
 

A minha motivação iniciou quando trabalhava no corpo de Bombeiros do Rio de 

Janeiro, no Programa Saúde na escola. Meu trabalho era apresentar palestras e vídeos sobre 

prevenção em saúde e atendimento junto com o médico no CIEP- Centro Integrado de 

Educação Pública. 

No primeiro momento com a realidade escolar percebi o quanto as crianças e 

adolescentes eram carentes de informação, apresentando inúmeras dúvidas básicas sobre 

saúde. Com tempo eles passaram a ter maior confiança no núcleo de saúde da escola e a nossa 

presença na escola aumentou o vínculo dos profissionais da saúde com os alunos. O contato 

com o professor era menor, pois geralmente nas palestras ministradas de promoção e 

prevenção da saúde o educador se ausentava e reaparecia no final para buscar seus alunos, não 

havendo um trabalho em conjunto. Devido a isso o assunto não tinha a repercussão esperada. 

Quando ingressei na e Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, tive a oportunidade de realizar 

atividades na escola através da disciplina PPE I (Prática de Pesquisa e Ensino I), no qual me 

despertou toda a boa vivência passada. Apresentei uma palestra para adolescentes do segundo 

ano do ensino médio, de uma escola estadual em Niterói junto com meu grupo. Essa 

experiência demonstrou que mesmo em outro local totalmente diferente do vivido 

anteriormente, encontrei o mesmo quadro de jovens sedentos de conhecimento, interessados 

no assunto proposto sobre sexualidade. 

O professor permaneceu o tempo todo com os alunos e após a apresentação o próprio 

professor conversou com a turma sobre a importância do tema e enriqueceu o trabalho com as 

suas experiências vividas na escola, dando vários exemplos.  Também notei que outros 

professores da escola queriam a nossa presença em outros momentos para transmitir outros 

conteúdos relacionados à promoção e prevenção em saúde. 

 Segundo Valadão (2004; p.39) a escola é um dos espaços mais apropriados para 

desenvolver programas de Educação em saúde, pois os professores têm contato direto com os 



  

alunos, bem como sua família e comunidade local. Além disso, os professores se mostram 

interessados em adquirir novos conhecimentos.  

Durante a graduação fui chamada para apresentar duas palestras numa escola 

particular no município do Rio de janeiro, encontrei o mesmo cenário com alunos repletos de 

questionamentos e dúvidas, no primeiro encontro que fiquei na escola o professor esteve 

presente na sala de aula como ouvinte. No ano seguinte com outra apresentação para os 

alunos do nono ano o professor foi mais participativo juntamente com a pedagoga da escola. 

Após a palestra foi realizada uma roda de debates e os alunos expuseram suas idéias sobre a 

temática. Nesse encontro pude perceber o quanto foi importante a presença da professora 

naquele momento, pois ela conhecia os alunos e suas vivencia. Os tópicos levantados pelo 

mestre refletiam na prática o que realmente estava acontecendo com os alunos. 

No oitavo período em Saúde coletiva II o estágio foi no município de Itaboraí no 

Programa Saúde da Família (PSF), onde conheci o Programa de Saúde na Escola (PSE) e o 

PSF que estagiava tinha parceria com duas escolas do seu território. 

Diante dessa notícia a perspectiva em trabalhar com a escola aumentou, busquei na 

secretaria de saúde de Itaboraí, o responsável pelo para realizar o trabalho, mas programa era 

novo e não tinha sido aderido ainda por todos os profissionais. 

Atuando como acadêmica bolsista na prefeitura do Rio de Janeiro, no primeiro 

momento que estive na escola pude perceber na prática quem está todos os dias com os alunos 

é o professor e não o profissional de saúde. Ao descobrir que o meu trabalho na escola seria 

de acordo com a demanda dos problemas de saúde levantados pelos professores, que o meu 

trabalho era falar sobre esses problemas aos alunos e logo depois passaria para outra escola 

com contextos distintos. Compreendi que meu papel nas escolas seria pontual e não contínuo 

quanto era importante orientar esses professores nesses problemas apontados, para que 

possam ter subsídios para atuarem em outros momentos semelhante ao discutido  e orientar 

quanto ao encaminhamento dos alunos ao posto de saúde. 

Entretanto ao refletir sobre esses trabalhos pude perceber que a atuação esporádica, 

isolada dos enfermeiros não apresenta o eco satisfatório para que seja efetivamente 

incorporada essas orientações recebidas no cotidiano dessa clientela, é necessário o reforço 

continuo das orientações recebidas e visualizar como se dá o feedback dessas orientações em 

termos de mudanças de hábitos e condutas, se essas são satisfatórias ou não.  È 

imprescindível, trabalhar junto aos professores das escolas, pois são eles que convivem 

diuturnamente com a clientela em questão e são os mesmos que vão avaliar como são 



  

consolidadas as práticas discutidas nas atividades de educação em saúde junto aos 

adolescentes. 

Almejamos que as escolas possam ser consideradas Escolas Promotoras de Saúde. 

Nesse sentido, cumpre-nos esclarecer que Escola Promotora da Saúde é a escola que tem uma 

visão integral do ser humano, que considera as pessoas, em especial as crianças e aqui 

especialmente

Evidencia-se assim o valor que se tem a função de educador que  costuma ser atribuída 

ao enfermeiro, pela comunidade e por todas as pessoas envolvidas em processo de ensino 

aprendizagem voltado para educação em saúde. Esse fato  é compreensível quando 

percebemos que por meio do trabalho comunitário, estamos intercambiando o “saber da 

universidade” e o saber que é fruto do contexto social, ressaltando-se assim um dos  

 [grifo nosso] os adolescentes, dentro do seu ambiente familiar, comunitário e 

social. Ela fomenta o desenvolvimento humano saudável e as relações construtivas e 

harmônicas, promove aptidões e atitudes para a saúde, conta com um espaço físico seguro e 

confortável, com água potável e instalações sanitárias adequadas, e uma atmosfera psicológica 

positiva para a aprendizagem. Ela promove a autonomia, a criatividade e a participação dos 

alunos, bem como de toda a comunidade escola. 

 A Escola Promotora da Saúde segundo Washington (1998, p.32) procura desenvolver 

conhecimentos, habilidades e destrezas para o auto cuidado da saúde e a prevenção das 

condutas de risco em todas as oportunidades educativas; promove uma análise crítica e 

reflexiva sobre os valores, condutas condições sociais e estilos de vida, buscando fortalecer 

tudo que contribui para a melhoria da saúde e do desenvolvimento humano; facilita a 

participação de todos os integrantes da comunidade escolar na tomada de decisões; colabora 

na promoção de relações socialmente igualitárias entre as pessoas, na construção da cidadania 

e democracia, e reforça a solidariedade, o espírito de comunidade e os direitos humanos. 

De acordo com o Programa Nacional de Saúde Escolar do Ministério da Saúde (2006, 

p.7) tem como finalidades:  Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade 

educativa;  apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas 

Especiais; promover um ambiente escolar seguro e saudável; reforçar os fatores de proteção 

relacionados com os estilos de vida saudáveis; contribuir para o desenvolvimento dos 

princípios das escolas promotoras da saúde. 

 Nesse sentido, refletir acerca da atuação do enfermeiro nesse contexto significa cada 

vez mais ampliar os horizontes das atividades de educação em saúde que podem ser colocadas 

em prática por esses profissionais,como multiplicadores de ações de educação em saúde nas 

escolas tendo em vista as diversas interfaces dessa profissão.  



  

compromissos  sociais do enfermeiro em sua profissão na área de saúde, dentro do campo de 

educador com orientações do auto cuidado e como tal acreditamos que essa visão de mundo 

se constitui em um elo de ligação entre a  área de saúde e de educação para que juntas possam 

garantir uma melhor qualidade de vida a toda a população brasileira. 

 

1.2 - OBJETO DE ESTUDO: 

• A Atuação do enfermeiro na saúde  escolar enquanto facilitador  de orientações junto 

aos educadores que lidam com  os adolescentes 

 

1.3 - QUESTÃO NORTEADORA: 

• O enfermeiro está preparado para atuar eficazmente junto aos professores na 

abordagem dos temas transversais relacionados ao Programa Saúde Escolar? 

 

1.5 - OBJETIVO GERAL: 

• Refletir sobre as atividades do enfermeiro na saúde escolar enquanto agente facilitador 

na capacitação dos educadores relacionado às atividades de educação. 

 

1.5 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar o papel das escolas promotoras de saúde na vida dos adolescentes. 

• Identificar as possíveis atuações do enfermeiro nas escolas buscando contemplar as 

temáticas que mais emergem dos interesses dos adolescentes em relação a esse 

período de suas vidas. 

• Identificar se os professores conseguem abordar os temas transversais relativos às 

demandas que são oriundas das inquietações dos adolescentes. 

• Descrever os entraves encontrados nesta proposta e as prováveis estratégias para 

otimizar as práticas educativas. 

 

1.6  – JUSTIFICATIVA 

O estudo deste tema contribuirá na compreensão da importância do enfermeiro 

inserido na escola para contribuir com a mesma, sempre que o mesmo for convocado para tal, 

ofertando o suporte necessário para os professores em relação aos seus alunos e comunidade 

envolvida no que concerne aos temas transversais da  promoção da saúde. 



  

O enfermeiro deve somar esforços com os demais profissionais para a consolidação da 

consciência crítica sobre as questões que envolvem saúde no contexto escolar, constitui-se em 

um elemento de ligação entre a escola e os outros  serviços de saúde, capacitando os 

professores sempre que os mesmos julgarem necessário a sua participação. Faz-se necessário 

dar apoio aos mesmos e fazendo a ligação aluno - PSF, aluno - Posto de saúde de acordo com 

que é preconizado no Programa Saúde Escolar. 

Trabalhar com adolescentes é importante, por ser um grupo vulnerável, por estar em 

formação de opinião, conceito e conduta. Quando se trabalha saúde com vários temas, 

relacionados à sua realidade e a da comunidade, sensibilizam-se adolescentes com 

informações básicas de promoção de saúde e prevenções em doenças.  

Uma vez munido dessas informações, tornam-se também multiplicadores de saúde nos 

seus ambientes e principalmente junto aos seus pares que se tornarão adultos sensibilizados 

para a promoção da saúde, difundindo informações no seu contexto que proporcionarão 

melhores condições de vida dentro e fora do espaço restrito da escola. 

 

1.7 - RELEVÂNCIA  

Refletir se os professores orientam seus alunos de acordo com suas inquietações 

subsidiando suas orientações a partir dos temas transversais e do conhecimento que os 

mesmos têm a respeito do programa saúde escolar.  

A contribuição do enfermeiro na formação continuada de professores envolvendo 

temas relacionados à saúde pública, sendo uma estratégia para contribuir na consolidação da 

educação em saúde nas escolas. E com isso provocar o desenvolvimento do senso crítico, para 

que os alunos possam compreender, modificar e intervir em suas próprias vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Escolas Promotoras de Saúde 
 

A escola promotora de saúde tem um papel fundamental em aperfeiçoar as habilidades 

dos adolescentes para agir e provocar mudanças, em orientar na formação deles para que 

tenham um espírito crítico e serem capazes de refletir sobre seus valores, situação social e os 

modos de vida que favoreçam a saúde e o desenvolvimento humano. 

“A escola promotora de saúde foi divulgada no início em 1995 pela Organização Pan-

Americana da Saúde na Região das Américas através da Iniciativa Regional, é uma estratégia 

de promoção de saúde no âmbito escolar, é fundamenta no desenvolvimento e na articulação e 

em conjunto com três componentes principais: a educação em saúde com um enfoque 

integral; a criação e a manutenção de entorno e ambientes saudáveis; a provisão de serviços 

de saúde, nutrição saudável e vida ativa.” (Cerqueira1

Segundo ainda o autor supracitado (2003, p.38) uma escola promotora de saúde: 

Orienta a comunidade educativa para que os alunos tenham acesso a todas as ações de 

prevenção (imunizações, avaliação visual e auditiva, saúde bucal, saúde mental e 

administração, entre outros) e tratamento de doenças, alimentação e nutrição aos quais têm 

direito dentro dos mecanismos previstos no sistema sanitário vigente; informa e educa a 

comunidade educativa sobre os direitos e deveres dos escolares e dos demais membros dentro 

, 1996 apud Washington, 2003, p.35). 

Escolas promotoras de saúde atuam de forma holística, preocupando-se não só com a 

formação “formal”, mas também com as temáticas  transversais, com as habilidades que os 

jovens possam a vir  a desenvolver ao longo da vida. 

                                                 
1 Cerqueira The Heal-th-Promoting Schools Initiative in the Americas (1995-2002) Family Health and 
Population Program, 2002. 
 



  

do sistema sanitário ao qual pertencem; participa na vigilância epidemiológica das condições 

de risco e fatores protetores para a saúde aos quais está exposta a comunidade educativa.  

De acordo com Pellicione e Torres (1999, p.4) existem três atividades para uma escola 

se efetivar como escola promotora de saúde: desenvolver um plano escolar de educação e 

Promoção de Saúde que inclua a capacitação dos docentes nos objetivos; estabelecer umas 

relações estreitas com as famílias, procurando consultar os pais sobre assuntos de particular 

interesse e relevância, tais como: educação sexual, saúde mental; informar sobre as 

finalidades e objetivos que a escola pretende atingir; envolver os pais no processo de ensino-

aprendizagem de seus filhos; e integrar a escola com a comunidade, de forma a envolver o 

pessoal do serviço de saúde no planejamento e na prática dos programas escolares para a 

Educação em Saúde;  

A implementação da escola promotora de saúde depende de vários fatores para 

realmente sejam concretizadas, depende do desejo dos professores que muitas vezes estão 

desmotivados, mal remunerados e também da escola em priorizar criar esse espaço voltado 

para a formação dos seus alunos na saúde. 

Carvalho2

A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas pré-estabelecidas tem o 

propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de 

 de acordo com Gomes (2009, p. 9)   afirma: 

A criação de uma escola promotora de saúde não é um processo fácil, 
existem vários fatores que dificultam a sua implementação 
designadamente: a fraca participação do sector da saúde; a ausência de 
cursos de formação para professores na área de saúde; a falta de tempo 
dos professores para se dedicarem à implementação de projetos de 
Educação para a Saúde; o pouco envolvimento dos pais nas tomadas 
de decisão da escola.  
 

Apesar das dificuldades encontradas para promover efetivamente as escolas 

promotoras de saúde tal autor (op cit, p.85) defende a implementação da Educação para a 

Saúde na escola pelos seguintes motivos: pelo fato de todas as crianças de um país passar pelo 

sistema de ensino; relata várias verificações demonstrem que as origens do nosso 

comportamento no plano sanitário se situam na infância e na adolescência; atinge indivíduos 

em fase de formação física, mental e social que ainda não tiveram, muitas vezes, oportunidade 

de adquirir hábitos insanos e que são muito mais receptivos à aprendizagem de hábitos e 

assimilação de conhecimentos e por último, conta com a participação de profissionais valiosos 

que sabem educar.  

                                                 
2 CARVALHO, G. Critical issus for succes of health promotion schools: a case study. London, 2000. 



  

maneira crítica e construtiva. Deve formar cidadãos capazes de atuar com competência e 

dignidade na sociedade atual, buscará eleger conteúdos que estejam de acordo com as 

questões sociais que marcam cada momento histórico. A escola tem a função de intervir 

efetivamente para promover o desenvolvimento e socialização de seus alunos. 

Uma escola promotora de saúde para atingir seus objetivos é preciso engajar os 

profissionais de saúde e de educação, professores, estudantes, pais e líderes comunitários nos 

esforços de promoção da saúde. (PELICIONE e TORRES, 1999, p. 9) 

 

2.2  Enfermeiro atuando na Saúde Escolar (Facilitador) 

O enfermeiro na sua formação acadêmica e na prática do serviço atua como um 

educador em saúde no seu natural, na promoção e prevenção em saúde. Na orientação em 

saúde para cada grupo de doença, nas enfermarias, como atuar, como administrar as 

medicações, nas orientações com os cuidados que o paciente tem que ter com a sua saúde. È 

um ato já inerente a profissão. 

De acordo com Siston e Vargas, (2007, p.3) o enfermeiro tem a oportunidade de 

reforçar seu papel de educador para a saúde, atuando na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade escolar e, assim, estar promovendo saúde. Pode ser um instrumento de 

empoderamento do enfermeiro, por estar levando o cuidado à saúde escolar.  

O enfermeiro educador tem a função de orientar e preparar os alunos para que sejam 

independentes nos cuidados com a saúde, fornecendo conhecimentos específicos para que 

saibam ter o cuidado. 

“O enfermeiro, como educador para a saúde, atua no intuito de preparar o indivíduo 

para o autocuidado e não para a dependência, sendo, portanto, um facilitador nas tomadas de 

decisões.” (MENEZES e ROSAS, 2004 apud3

                                                 
3 Menezes, G A; Rosas, R dos S. Práticas educativas em saúde: a Enfermagem revendo conceito na promoção do 
autocuidado. Revista Mineira de Enfermagem, vol 4, n°2, abr-jun 2004. 

 SISTON e VARGAS 2007)  

O profissional enfermeiro deve ainda atuar através de atividades de educação para a 

saúde e de práticas educativas, em diferentes espaços, mas principalmente em escolas.  

Portanto, tem-se a educação para saúde como um processo que visa à promoção de saúde de 

escolares. 

De acordo com Brasil (2002) os temas transversais Saúde e Orientação Sexual, 

estabelecem um pacto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, passo 

importante na implementação de uma ação integrada. E é através dessa interação que o 

profissional enfermeiro pode atuar, sendo um intermediário entre os dois setores. 



  

Uma escola promotora de saúde para atingir seus objetivos é preciso engajar os 

profissionais de saúde e de educação, professores, estudantes, pais e líderes comunitários nos 

esforços de promoção da saúde. (PELICIONE e TORRES,1999, p. 9). 

Os objetivos dos serviços de saúde escolar são apontados pelos autores supracitados 

(1999; P. 11) como: prevenção das enfermidades mais comuns através dos exames médicos 

periódicos; educação sobre os diversos aspectos de uma vida saudável e uma contribuição 

para esclarecer as concepções erradas ou superstições contra a saúde; prover primeiros 

socorros e cuidados de emergência; promoção a saúde mental e emocional; orientação para as 

crianças e adolescentes com deficiências físicas e mentais; ajudar a melhorar o estado 

nutricional dos alunos; controlar a imunização; assegurar um entorno saudável; prevenção  

das enfermidades de transmissão sexual; trabalhar prevenção e riscos ao tabagismo, gravidez 

precoce, alcoolismo, drogas, anorexia e o  suicídio. 

Para o Ministério da saúde (2002):  

Promover saúde não é suficiente informar. É necessária uma relação 
de dialogo, uma comunicação mais aberta, onde em que os sujeitos 
sejam envolvidos na ação educativa, formativa e criativa, levando em 
conta a reconstrução do saber da escola e a formação continuada dos 
docentes. Promover saúde implica e requer ter paz, educação, 
alimentação, renda, ecossistema saudável, recursos sustentáveis, 
justiça e eqüidade e desenvolver ações de promoção da saúde.  

 

A relevância do enfermeiro atuando junto com a educação é ser esse sujeito engajado 

na troca de saberes entre a Educação e a Saúde, no auxílio aos educadores e a direção escolar 

e ser a ponte para o tratamento de saúde dos adolescentes nos postos de saúde. 

 
 
2.3  Professores na Promoção da Saúde 
 

O professor é considerado como agente multiplicador por excelência, considerando-se 

a notória influência que exerce sobre seus alunos.  

De acordo com Lacerda, Cavalheiro e Molina (1991; p.15) os professores têm 

necessidade de adquirir novos conhecimentos, mas, em geral, as escolas não proporcionam 

reuniões e discussões, visto que cada professor deve desenvolver seu trabalho e não há lugar 

organizado para pensá-lo, criticá-lo e transformá-lo. 

Além de seu papel na prevenção e na detecção precoce dos distúrbios relacionados à 

saúde do escolar, o professor torna-se um elemento fundamental no processo ensino-



  

aprendizagem e possibilita a escola exercer sua função socializadora, formando cidadãos 

conscientes de seus direitos, dentre os quais a saúde (COSTA, FUSCELLA, 1999, p.8). 

No texto da Promoção da saúde no contexto escolar cita, (2002; p.5) que no Brasil a 

população entre 10 e 24 anos representa um terço da população geral, significando mais de 51 

milhões de jovens. Relata que a juventude brasileira precisa de uma atenção especial, pois os 

dados apontam para o crescimento de mortes decorrentes da violência, do aumento do 

desemprego, da gravidez precoce, do número de casos de doenças sexualmente 

transmissíveis, do envolvimento dessa população com drogas e seu tráfico. 

Segundo Ribeiro (2003; p.103) os adolescentes convivem com várias fontes de 

informações sexuais, alguns coerentes e adequadas, outras errôneas e falsas. Raramente 

buscam informações sobre contracepção, DSTs, gravidez ou aspectos reprodutivos da 

fisiologia humana. O adolescente quer saber sobre o comportamento sexual: o coito em si, a 

masturbação, os atos e as práticas que conduzem à prática sexual.  

O autor supracitado (2003; p.103) afirma que a responsabilidade do adulto, em especial 

dos pais e professores, é orientar leituras científicas, com informações mais precisas, que 

permitem conhecer a sexualidade de maneira integral e correta. Isso leva a vivência de uma 

sexualidade sem culpas, recriminações ou preconceitos. 

O professor é o elemento importante na promoção da saúde para os adolescentes, por se 

encontrar na base, em contato freqüente com os alunos dentro da sala de aula. São eles que 

observam as mudanças, as conversas, são para eles que muitas vezes os alunos tiram suas 

dúvidas, ou buscam conversar, eles tornam-se exemplos para vários adolescentes. Então 

quando eles adquirem uma postura de multiplicador das temáticas transversais relacionadas à 

saúde e trabalha construindo esse saber e não somente como transmissor de informação, 

levam seus alunos a uma transformação do estilo de vida.  

De acordo com Pellicione e Torres (1999; p.6) o papel do professor é muito mais de 

capacitador, ou de facilitador do que de especialista ou dirigente, e para isso, necessita 

manejar uma ampla variedade de estratégias de ensino e situações de aprendizagem, 

coordenar recursos, facilitar discussões e promover a aprendizagem de todas as experiências 

possíveis. 

As escolas precisam elaborar planos de estudo de acordo com as necessidades atuais, 

contendo professores capacitados e atentos, com serviços de apoio adequados, e que o 

processo de ensino-aprendizagem, onde possa ocorrer em um ambiente saudável e motivador. 

Segundo Gomes (2009; p.9) a transversalidade exige: O envolvimento de professores de 

quase todos os grupos de disciplinas e uma coordenação entre as diversas áreas; uma 



  

definição de conteúdos (atitudes, habilidades, valores, comportamentos, conceitos, fatos, 

normas) de saúde que considerem pertinentes para a realidade da sua população escolar; uma  

reflexão e formação para os docentes sobre o que significa ensinar saúde; relacionar o que se 

ensina com os problemas da vida diária e incorporar os conteúdos referidos a valores atitudes 

e hábitos. 

De acordo com o autor supracitado (2009; p.7) a construção de uma Escola Promotora 

de Saúde precisa que os professores assumam que é uma das suas mais nobres missões e que 

estejam capacitados e preparados para executar essa tarefa. Refere que a educação para a 

Saúde só pode ser eficaz se os professores estiverem convencidos da sua necessidade 

fundamental.  

É necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre alunos e professor. Para 

isso, o mesmo deve-se mostrar disponível para conversar a respeito das questões 

apresentadas, não emitir juízo de valor sobre as colocações feitas pelos alunos e responder as 

perguntas de forma direta e esclarecedora. Esclarecimentos sobre as questões trazidas pelos 

alunos são fundamentais para seu bem-estar e tranqüilidade, para uma maior consciência de 

seu próprio corpo e melhores condições de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez indesejada e abuso sexual. (BRASIL, 1997; p.3) 

 

 

2.4  Parâmetros Curriculares Nacionais - Temas transversais 
 

De acordo com Brasil (1997; p.11) a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei Federal n. 9.394), “aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida e amplia o 

dever do poder público para com a educação em geral e em particular para com o ensino 

fundamental. [...]deve assegurar a todos ‘a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores’, fato que 

confere ao ensino fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de terminalidade e de 

continuidade.” 

As diretrizes apresentam uma proposta flexível, a ser realizada nas decisões regionais 

e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional 

empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não 

configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobreporia à 

competência político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das 



  

diferentes regiões do País ou à autonomia de professores e equipes pedagógicas. (BRASIL, 

1997) 

Os parâmetros são vistos como meios para que as escolas do país possam se basear, 

sendo uma forma de unificar o ensino fundamental. Porém cada município tem a sua 

realidade, com isso as regionais podem adequar conforme seu cenário.    

No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se idealiza a educação 

escolar como um exercício que tem a possibilidade de criar condições para que todos os 

alunos desenvolvam suas habilidades e aprendam os conteúdos necessários para estabelecer 

instrumentos de compreensão da realidade em relações sociais, políticas e culturais. Para a 

escola estar em concordância com as demandas atuais da sociedade, é indispensável que trate 

de questões que interferem na vida dos alunos e com as quais se vêem confrontados no seu 

dia-a-dia.  

Algumas propostas indicaram a necessidade do tratamento transversal de temáticas 

sociais na escola, como forma de contemplá-las na sua complexidade, sem restringi-las à 

abordagem de uma única área. (BRASIL, 1997) 

As problemáticas sociais são integradas na proposta educacional dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais como Temas Transversais. Não formam novas áreas, mas antes um 

conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a 

concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas de cada área, no decorrer de 

toda a escolaridade obrigatória. A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das 

áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que 

estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados 

na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores. 

(BRASIL, 1997) 

Para Ministério da Educação, (1997; p.58) a grande abrangência dos temas não 

significa que devam ser tratados igualmente; ao contrário, exigem adaptações para que 

possam corresponder às reais necessidades de cada região ou mesmo de cada escola. O 

conjunto de temas propostos é: ética, Meio Ambiente, Pluralidade cultural, Saúde e orientação 

sexual, recebeu o título geral de Temas Transversais, indicando uma proposta para sua 

inclusão no currículo e seu tratamento didático. 

 

 

 

 



  

2.5 Os Entraves da integração entre Educação e Saúde 
 

Os professores do ensino fundamental nas escolas públicas Municipais do Rio de Janeiro 

encontram diversos obstáculos em transmitir os conteúdos dos temas transversais pela 

sobrecarga dos serviços, e dos conteúdos curriculares obrigatórios da sua disciplina que 

precisam ser ministrado. Com isso o faz priorizar essas temáticas, dificultando apresentar os 

temas transversais na sala de aula.  

De acordo com Fischer (2001; p.47) o fato de que as matérias apareçam com caráter 

prescritivo nos objetivos das etapas do ensino obrigatório e, que o problema  aumenta quando 

parte-se do fato que não se diminui os conteúdos,  característica do sistema educativo anterior, 

sendo que a inclusão desses novos conteúdos, não faria mais que incrementar a conhecida 

sobrecarga de conteúdos, o que , no final, será em prejuízo dos conteúdos de menor 

consideração curricular , quer dizer: as matérias transversais , que acabariam assim no 

capítulo de aspirações educativas que nunca se cumprem por “falta de tempo”. 

Outro aspecto negativo está na falta de formação dos professores sobre a 

tranversalização, levando-os a ignorar esses conteúdos por não saber como abordar em sala de 

aula através da sua disciplina. Como diz Rosa (2001; p.48) a falta de formação dos 

professores em relação a essas matérias tendem aos enfoques instrutivos mais do que 

educativos. A maioria do professorado foi formada para uma determinada disciplina que não 

observa a necessária formação básica nessas matérias, o que proporciona uma auto-imagem 

de “instrutor” em vez de “educador”. 

Encontram-se barreiras também no setor da saúde, de acordo com Ribeiro (2003; 

p.253) os serviços de saúde, atendem a grande demanda de adolescentes com problemas da 

vida sexual(DSTs e gravidez indesejada). No entanto, essa ação é assistencial e não 

educacional.  

De acordo com Cadernos de escolas promotoras de saúde- I (2002)  a formação dos 

profissionais de saúde não favorece a atuação interdisciplinar. Somos produto de uma 

estrutura acadêmica compartimentalizada em departamentos e disciplinas, com grau reduzido 

de comunicação e o processo de integração. 

A dificuldade de comunicação já se inicia na própria unidade de saúde fazendo com 

que os profissionais tenham pouca interação. O trabalhar em equipe consiste em um processo 

de interação de diversos saberes. As responsabilidades sobre as questões de saúde e doença 

cabem a todos os profissionais que a compõem, sendo fundamental a harmonia, a sinergia e a 

motivação de todos os envolvidos.  



  

A congruência de saberes e vontades diversos, de diferentes pessoas, para resolução de 

problemas complexos, tornam o trabalho intersetorial para promoção da saúde extremamente 

conflituoso, demorado e difícil (MOYSÉS, MYSES & KREMPEL, 2004; p.68). 

Os autores (2004) apontam ainda alguns problemas comuns e cotidianos desta nova 

forma de trabalho em saúde: relações de trabalho habitual e caracterizadas pela centralização 

do poder, sendo uma dificuldade das diversas categorias profissionais em compartilhar idéias 

e tomar decisões conjuntas; a fragmentação do saber que condiciona o profissional enxergar 

apenas seu objeto de intervenção, dificultando uma visão ampliada e contextualizada do 

problema de saúde; falta de recursos para realização de ações intersetoriais, aliada a 

distribuição setorial do orçamento público dificulta o compartilhamento do poder entre os 

sujeitos, dificultando a agilidade e resolubilidade das ações. 

Desta forma, foi necessário criar espaços e programas para favorecer a construção de 

uma nova forma de pensar e agir em saúde e educação. O Programa Saúde na Escola foi 

instituído por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 , no âmbito dos 

Ministérios da Educação e da Saúde, com a finalidade de contribuir para a formação integral 

dos estudantes da rede pública de Educação Básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2009). 

Alguns objetivos deste Programa são: promover a saúde e a cultura de paz, com a 

prevenção de agravos à saúde; Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da 

rede pública de Educação Básica, ampliando as ações relativas aos estudantes e suas famílias; 

fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam afetar o 

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

assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes. 

O PSE aponta, especificamente, as equipes de Saúde da Família para formar, junto 

com a Educação Básica, uma estratégia para a integração e a articulação permanente entre as 

políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

III – METODOLOGIA 

 

O caminho metodológico foi desenvolvido na abordagem qualitativa, do tipo pesquisa 

ação com técnica de observação participante. Tal natureza de estudo possui características 

próprias e assim sendo pode ser considerada quando o pesquisador sai do seu local rotineiro de 

trabalho para pesquisar em campo, mas também quando os atores sociais envolvidos afastam-se 

do silêncio e do anonimato e também dos espaços restritos de expressão que a sociedade lhes 

confere, para tomar parte de um processo onde aprendem a descobrir, compreender e analisar a 

realidade, repassando adiante o conhecimento adquirido e o utilizando numa ação 

transformadora.  

A pesquisa ação participante conforme Silva e Menezes, (2001; p.3) deve ser entendida 

como um método democrático e participativo que vislumbra diagnosticar com criticidade e ética 

sempre interpretando a realidade, presumindo a sua transformação, delineando intervenções 

integradas, para então programá-las, monitorá-las e avaliá-las. Contribui na gênese dos seres 

humanos, é fundamentada em princípios e valores que devem nortear as atuações e motivar o 

diálogo de todos os envolvidos. 

Segundo o autor supra citado, (2001; p.5) a pesquisa ação é realizada e associada com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 

representantes da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 Bucussi (2005; p 22) sintetizou assim o conceito da técnica observação participante: 
  
Para a observação participante o principal instrumento de pesquisa, é o próprio 
investigador, num contato direto, freqüente e prolongado com os atores sociais 
e os contextos; nela, as diversas técnicas de investigação reforçam-se, sendo 
sujeitas a uma constante vigilância e adaptação segundo as reações e situações 
apresentadas. 
 



  

É de fundamental importância para se entender as relações que acontecem num  

determinado grupo , que se conheça quem são eles, em que acreditam, como trabalham, suas 

crenças e as representações sociais, nos possibilitam perceber as singularidades,  compreender as 

nuances, constituídas nas falas, que nos auxiliarão a compreender a realidade desses professores. 

 
  

3.1 Sujeitos do cenário 
 

Os sujeitos da pesquisa foram 10 professores efetivos e regulares do ensino fundamental 

do 6º ao 9º ano que aceitaram participar desta pesquisa, após a assinatura do termo de 

consentimento. O cenário da pesquisa foi na Escola Municipal Comenius do Rio de Janeiro 

 

 

 3.2 Coleta de dados 
 

Utilizamos como instrumentos de coletas de dados na pesquisa a entrevista semi  

estruturada e o diário de campo. O diário de campo é o relato escrito daquilo que o investigador 

ouve, vê, experimenta e pensa no decurso da coleta de dados. É a parte que apreende mais o 

ponto de vista do observador, as suas idéias e preocupações. É a fase do registro mais subjetivo; 

sobre a análise, sobre o método, sobre conflito e dilemas éticos, sobre o ponto de vista do 

observador. (BOGDAN, BIKLEN, 1994; p. 12).  

Quanto à entrevista semi estruturada o investigador tem um inventário de questões ou 

tópicos para serem preenchidos ou respondidos, como se fosse uma bússola, tem uma relativa 

flexibilidade, pois as questões não necessitam seguir a ordem prevista no guia e poderão ser 

estabelecidas novas questões no decorrer da entrevista (MATTOS, 2005).  

É importante estar atento ao participante, pois tal medida ajuda ao pesquisador na 

interação com os entrevistados.  

As principais vantagens das entrevistas semi-estruturadas são as seguintes: probabilidade 

de acesso a informação além do que se listou; elucidar aspectos da entrevista; suscitar pontos de 

vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação e deliberar novas estratégias 

e outros instrumentos. (TOMAR, 2007). 

É imprescindível ressaltar que houve no instrumento, explicações iniciais sobre a 

importância da pesquisa, assim como a cautela por parte do pesquisador quanto as informações 



  

dadas pelo entrevistado e a seriedade relacionada  a sua colaboração através das informações 

ofertadas  na coleta dos dados. As informações colhidas preservaram a identidade dos 

participantes em relação aos seus depoimentos. 

Após a coleta dos dados analisamos os mesmos utilizando referenciais teóricos que 

discutem as questões que vão emergir das entrevistas. 

 

 

3.3  Trabalho de campo 
 

Após a aprovação da pesquisa pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, a 

pesquisadora convidou os professores na sexta-feira e na segunda-feira, nos intervalos de suas 

aulas, no recreio e no início da aula. A abordagem era sempre feita na sala dos professores, onde 

foi realizada uma apresentação aos sujeitos da pesquisa, onde foi explicitado os objetivos do 

estudo.  

Após a apresentação iniciou uma roda de conversa que não faz parte da rotina dos 

educadores. Mas teve como objetivo principal a socialização entre os docentes envolvidos e a 

pesquisadora no intervalo, quando os professores estavam reunidos nas diversas disciplinas,  

A Roda de Conversa por ser um método de ressonância coletiva que consiste na criação de 

espaços de diálogo, em que os participantes podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si 

mesmos. O objetivo das mesmas é estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio da 

problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. Nesse sentido, é que desejamos 

produzir conhecimento e desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de 

cuidado através das rodas. 

Inicialmente foi promovido um diálogo com os mesmos, colhendo dos professores as suas 

dúvidas. Sendo assim, na interação com os mesmos através de conversas informais trocamos  

experiências de como poderemos atuar ajudando aos alunos e orientar os adolescentes como 

podem utilizar os serviços de saúde e garantir seus direitos. Onde foram levantados diversos 

questionamentos quanto a não estarem conseguindo abordar os temas transversais, como os 

alunos têm informações errôneas quanto aos aspectos da sexualidade; como a família dificulta a 

abordagem dos temas relacionados a orientação sexual nas escolas como as famílias são as 

maiores dificuldade na abordagem dos assuntos; as dificuldade dos professores que não tiveram 

formação e nem orientações acerca dos temas transversais; não conhecem os serviços que o 



  

serviço de saúde oferece para os adolescentes e os que conhecem têm algumas dúvidas e 

abordaram como os profissionais de saúde, especificamente o enfermeiro podem atuar junto aos 

professores na orientação aos adolescentes. 

Podemos perceber através do diário de campo, conversas que os homens com mais tempo 

de profissão eram os mais tímidos na abordagem dos temas, pouco falava, parecia que não 

estavam nem um pouco a vontade em estar abordando a temática. A falta de tempo e a correria do 

dia a dia foram percebidas nesses dois dias. Eles quase não paravam na sala dos professores, 

entravam e logo saíam para ministrar novas aulas e depois do turno tinham que estar em outras 

escolas, sem tempo até mesmo de almoçar. Nos dias que estive presente, eles não podiam nem 

falar direito porque tinham que anotar as notas das turmas no diário. Outro aspecto relevante 

observado que em um desses dias tinha um provão, onde a prova vinha da secretaria municipal de 

educação, com os fiscais de prova que não eram da escola. Foi um dia corrido, mas não teve o 

dito provão. Com esse fato notamos que os professores teriam que cumprir realmente com o 

conteúdo programático no tempo hábil para que os alunos tivessem todo o conteúdo da prova, 

que era a mesma para toda a rede municipal do respectivo ano. 

Acreditamos que este método é uma potente ferramenta de trabalho para que possamos 

incidir nos entraves que surgem em grandes coletivos de trabalho.  

Após a apresentação do trabalho de pesquisa, será entregue pessoalmente a diretora da 

escola uma cópia integral do trabalho, para que a mesma repasse aos professores o conteúdo da 

pesquisa. Disponibilizando o meu telefone e e-mail para possíveis esclarecimentos de dúvidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

IV- ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

Neste estudo pontuamos possíveis questões ligadas às vivências dos professores do 

ensino fundamental que lidam com adolescentes na aplicabilidade dos temas transversais nas 

suas disciplinas em sala de aula, discutidas de acordo com o que está preconizado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. No entanto, tal discussão precisa ser mais aprofundada pela 

dificuldade que os professores tem em abordarem os temas relativos a saúde principalmente as 

questões voltadas para  orientação sexual por não possuírem capacitações que os deixem mais 

seguros em relação a trabalhar essa temática por questões individuais e também de ordem 

pessoal pois muitos alegam que não tiveram ensinamentos que os deixassem seguros para 

dialogar com seus alunos sobre sexualidade. Daí a necessidade do profissional enfermeiro estar 

atuando na difusão do conhecimento. 

 Optamos por estruturar então o presente estudo em 5 categorias assim distribuídas: 

ausência da capacitação dos professores sobre orientação sexual como tema transversal; 

Aplicação do tema orientação sexual dentro da sua disciplina; família, sexualidade e 

religiosidade; desconhecimento dos serviços de saúde para os adolescentes; contribuição dos 

enfermeiros na orientação junto da escola. 

 
 
4.1 Perfil dos entrevistados: 
  
 Participaram do trabalho de campo dez professores da escola Commenius no município 

do Rio de janeiro. A partir dos dados obtidos pela entrevista no (Apêndice 8.1) foi obtido um 

perfil dos entrevistados. 



  

 Buscou-se entrevistar professores de diversas áreas para saber suas realidades como: dois 

da disciplina de português, dois da disciplina de matemática, dois da disciplina de História, dois 

da disciplina de Educação física e um da disciplina de  Geografia. Todos lecionam para 

adolescentes de turmas do 6º ao 9º ano. Suas idades variam de 30 anos a 53 anos. Destes, cinco 

são casados, quatro solteiros e um divorciado. 

Em relação à religião dois relatam como não tendo religião, três Kardecistas, quatro 

evangélicos e um católico.  

Do ponto de vista do tempo de trabalho como educador variam de um ano à vinte e oito 

anos de serviço .  

Perfil dos Entrevistados 

Sujeitos Tempo de 
serviço 

Disciplina que 
dá aula 

Idade Religião  Estado 
Civil 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

8 anos 
1 ano 
24 anos 
8 anos 
15 anos 
8 anos 
28 anos 
22 anos 
05 anos 
13 anos 

Português 
Ciências 
Matemática 
História 
Matemática 
Português 
História 
Geografia 
Educação 
Física 
Educação 
Física 

42 
34 anos 
41 anos 
33 anos 
41 anos 
33 anos 
49 anos 
53 anos 
30 anos 
43 anos 

Não tem 
Cardecista 
Católico 
Protestante 
Não 
Cardecista 
Cristão 
Cardecista 
Evangélico 
Evangélica 
 

Solteira 
Solteira 
Casado 
Casado 
Divorciado 
Solteira 
Casado 
Casada 
Solteiro 
casada 
 

 

 

4.2 Categorização 

 

4.2.1 Ausência de Capacitação dos professores sobre Orientação sexual como 

tema transversal  

Em relação a aquisição de saberes relativos a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, encontramos perspectivas diferenciadas.  

Dos entrevistados quatro professores tiveram formação acadêmica acerca dos temas 

transversais para as suas disciplinas, sendo que esses têm menos tempo de formados, com até oito 

anos de profissão atingindo a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Já os outros 

seis educadores com mais de dez anos de profissão não tiveram nenhuma formação, porém destes 



  

somente dois disseram ter tido alguma capacitação pelo Estado e pela Secretaria municipal de 

saúde. Vejamos: 

 

“No meu tempo não tinha os temas transversais, mas depois de formada é que os temas 
transversais foram apresentados a nós pela própria Prefeitura, através do curso.” C8 

 
“Na faculdade não, foi só na escola, já estava trabalhando na época no Estado. Foi um 
trabalho dentro da rede para que nós conhecêssemos os temas transversais, fomos em 
algumas palestras, simpósios e a partir daí eles enviaram algumas bibliografias e agente 
começou a trabalhar em relação a isso.” C10 
 
A falta de formação do professorado em relação a essas matérias, portanto há uma 

tendência aos enfoques instrutivos mais do que educativos. A maioria dos professores foi 

formada para uma determinada disciplina e não costuma observar a importância da expansão de 

temáticas igualmente importantes na formação básica dos adolescentes, utilizando o seu conteúdo 

programático específico como ferramenta para o alcance dos objetivos, como percebemos nas 

diretrizes propostas nos PCNs. ROSA (2001; p.48) 

 Os outros quatro não tiveram nenhuma capacitação ou orientação de como aplicar esses 

temas nas suas disciplinas, salvos alguns que buscaram por meios próprios. Como podemos 

evidenciar em suas falas: 

 

“Não recebi. O que sei são de leituras mesmo que eu tenho, e quando faço concurso 
público para o magistério nos são cobrados certas leituras que a gente acaba se 
deparando com os temas transversais. E nessa leitura a gente vai se identificando e 
incorporando os temas transversais em nossa prática, em sala de aula.” C4 

“Na minha formação não (...) Como te falei tenho quase  20 anos que me formei, mas 
você acaba se interessando, se envolvendo. Ainda mais com os concursos falando dos 
temas transversais, você acaba lendo um pouco a respeito disso.” C5 
 

A autora Moizés (2007; p. 23) aponta que o professor precisa reciclar-se e atualizar seus 

conhecimentos de forma a ensinar a pensar; tornando-se mediador do conhecimento. Para isso ele 

precisa ser curioso, aprender a aprender, e assim buscar sentido na sua praxis.  

Notamos que os professores pesquisados necessitam de uma capacitação ou incentivo, por 

parte da secretaria de educação para abordarem o assunto de orientação sexual (que é o tema que 

suscita mais curiosidade e dúvidas dos adolescentes no interior das matrizes curriculares em todas 

as escolas). Encontramos diversas falas nesse sentido. 



  

 “o que deveria acontecer é isso que a prefeitura ou Estado, esses órgãos dessem cursos 
de capacitação pra gente. Até conversar mais sobre isso. Capacitação com os professores 
para abordarem esses temas e isso nós não temos, temos que ver por nós mesmos.”C5 

 
“...nós não abrangemos muito essa área, porque já envolve conhecimento específico, em 
que na qual devemos dar respostas precisas, para que o aluno não venha até se confundir 
e até mesmo se equivocar na hora do acontecimento do fato.”C6 

 
“Tudo é uma questão de preparação e nós não fomos preparados ainda pra essa questão, 
claro que comentários nós fazemos, mas nós não estamos preparados pra essa tal 
atividades”C7 

 
O Ministério da Educação, (1997; p.4) reafirma a necessidade que o educador tenha 

acesso à formação específica para tratar de sexualidade com crianças e jovens na escola, 

possibilitando a construção de uma postura profissional e consciente no trato desse tema que 

suscita muitas inquietações para os alunos independente do conteúdo específico, que o professor 

está ministrando. O professor deve então entrar em contato com questões teóricas, leituras e 

discussões sobre as temáticas específicas de sexualidade e suas diferentes abordagens; e ter 

acesso a um espaço grupal de supervisão dessa prática, o qual deve ocorrer de forma continuada e 

sistemática, estabelecendo portanto, num espaço de reflexão sobre valores e preconceitos dos 

próprios educadores envolvidos no trabalho de Orientação Sexual para poder equacionar as 

demandas desses alunos.  

 

4.2.2 Aplicação do tema orientação sexual dentro da sua disciplina 

Alguns professores perceberam a importância de aplicar os temas transversais dentro da 

sua aula, alguns que não tiveram capacitação foram em busca de conhecimentos e leituras por 

meios próprios para estarem auxiliando e informando seus alunos sobre esse tema que os mesmos 

perceberam ser relevante, na formação integral dos seus alunos. 

Dos dez educadores, cinco disseram que abordam o tema orientação sexual dentro de sala, 

mas somente três utilizaram o seu próprio conteúdo programático para abordar o assunto como 

preconiza o PCN. 

 
“Na minha parte de matemática agente até trabalha um pouco sobre gráficos, falando 
sobre porcentagem nas reportagens de jornais, falando sobre as porcentagens hoje das 
adolescentes que ficam grávidas”.C5 



  

 
“Dentro do contexto histórico, eu procuro esclarecê-lo como era a vida social, a vida 
sexual da sociedade em si, na sua formação até os dias atuais. É claro dentro do contexto 
histórico”.C7 

 
“Acho que não pode deixar de ser aula mesmo que seja um debate, uma pesquisa, tem 
que ser aula, tem que ser tratado como um tópico de aula ... É um assunto difícil, não 
fácil para todas as pessoas entrarem. (...)  agente trabalha muito com textos de notícia, 
qualquer coisa que ínsita eles e vamos tirando as perguntas, conversando, debatendo a 
respeito e os alunos vão falando o que pensam.”C1 

Os parâmetros curriculares Nacionais pretendem ser um referencial fomentador de 

reflexão sobre os currículos escolares, como uma proposta aberta e flexível, que pode ou não ser 

utilizada pelas escolas na elaboração de suas propostas curriculares. O tema transversal deve 

impregnar toda a área educativa do ensino fundamental e ser tratado por diversas áreas do 

conhecimento. Os conteúdos tratados na escola devem destacar a importância da saúde sexual  e 

reprodutiva e os cuidados necessários para promovê-la. A escola também deve, integrar serviços 

públicos de saúde, conscientizar para a importância de ações prioritariamente preventivas e 

remediativas se for o caso. (BRASIL, 1997) 

Outros professores atribuíram a responsabilidade para os professores de ciências que 

teriam o saber adequado a orientação segundo a visão biologicista dos mesmos que se constitui 

numa perspectiva cultural em nossa sociedade, onde a sexualidade continua até hoje para muitos 

sendo vista como um assunto tabu que só pode ser discutido numa visão restrita como algo de 

ordem médica e não como uma expressão de vida e prazer. 

 

“...nada mais óbvio e  sensato do que uma professora de ciências, professora da área 
voltada a saúde.”C7 
 
“Se for fora desse contexto (da disciplina) procure uma professora de ciência ou o órgão 
responsável para essa resposta.”C8 
 
“Creio eu, que a professora de ciência deve ter essa liberdade, isso já é atividade  de 
ciência.”C4 

 
A autora Moizés (2007; p.43) afirma que o professor não precisa ser um especialista em 

Orientação Sexual, mas apenas um profissional devidamente informado sobre a sexualidade 

humana que reflita sobre ela, sendo capaz de criar contextos pedagógicos adequados e selecionar 

estratégias de informação, de reflexão e de debate de idéias. 



  

4.2.3 Família, sexualidade e religiosidade 

Destacamos as falas de alguns professores que apontam como dificuldade em abordar o 

tema orientação sexual em sala de aula (por constituir na grande demanda entre os diversos 

temas), a própria família que muitas vezes não são orientadas quanto à trsansversalização desses 

temas no conteúdo das matérias e pela formação religiosa dos pais e alunos que não aceitam a 

abordagem desse tema na escola. E os professores sentem-se coagidos e constrangidos quando 

são interrogados pelos pais sobre essas questões. Vejamos: 

 
“E acontece que você pode causar algum constrangimento e às vezes até algum problema 
com as mães que não entendem. Ela está aqui para estudar e não para falar sobre sexo. 
Alguns pais acham que isso não é aula.”C6 

 
“As dificuldades que encontro é com a maturidade e com os pais que se preocupam em 
que a escola aborde esse tipo de tema. Têm pais que se escandalizam.”C10 

 
“Outro ponto de dificuldade incluso está na religiosidade muito forte em certos alunos e 
pais que não aceitam falar sobre o assunto. Não vendo que essa temática está no 
currículo das escolas pelo PCN.”C8 

 
De acordo com o autor Ribeiro (2003; p.148) relata que de certa forma, todas as religiões 

estabeleceram um modelo de família. A sexualidade dos pais tem grande influência sobre 

crianças e adolescentes. Eles desempenham o papel de educadores, no domínio da sexualidade, 

muitas vezes de forma inconsciente, sem avaliar o alcance das medidas que tomam, dos discursos 

que desenvolvem, das atitudes que assumem sobre questões diretamente ou indiretamente  

ligadas à vida sexual. Os pais educam mais pelo que fazem do que pelo o que dizem. 

O trabalho de Orientação Sexual proposto compreende a ação da escola como 

complementar à educação dada pela família. Assim, a escola deverá informar os familiares dos 

alunos sobre a inclusão de conteúdos de Orientação Sexual na proposta curricular e explicitar os 

princípios norteadores da proposta. O diálogo entre escola e família deverá se dar de todas as 

formas pertinentes a essa relação. (BRASIL, 1997) 

 
 

4.2.4 Desconhecimento dos serviços de saúde para os adolescentes. 

Ficou evidente na fala dos entrevistados o desconhecimento dos serviços que os postos de 

saúde podem oferecer para os seus alunos adolescentes,   por não saber se realmente os alunos 

que eles encaminharam foram atendidos e também a demora que eles levam para marcar uma 



  

consulta  . Dos dez oito não conhecem o que o posto de saúde próximo a escola oferece. Isso 

evidenciou uma grande falta de comunicação entre os dois setores, saúde e educação. 

“Eu não conheço os serviços disponíveis do posto de saúde para adolescência. Não teria 

como orientá-lo.”C4 

 “Eles reclamam muito do atendimento em relação ao tempo que se demora em ser 
atendido. Um problema de saúde que acontece emergencial, eles acabam desistindo, 
porque não conseguem um atendimento imediato. Alguém receita alguma coisa que 
alguém tomou e ele desiste, porque só vai ser atendido três meses depois.”C10 

 
“Agente tem medo de indicar e a pessoa ficar lá  horas na fila, e pensar que a professora 
deixou eles numa furada. Se eu conhecesse realmente os serviços que o posto oferece, eu 
com certeza orientaria, porque é o local ideal.”C2 
 
A autora Fratini (2007; p.31) diz que para a consolidação de um sistema de referência e 

contra-referência é fundamental a existência de registros e uso da comunicação pessoal, a fim de 

repercutir na melhora da qualidade da assistência oferecida ao usuário, bem como na instrução de 

todos os envolvidos nesse processo promovendo a integralidade do cuidado. 

 
 

4.3.5 Contribuição dos enfermeiros na orientação junto à escola  

Todos os entrevistados disseram como seria bom se o enfermeiro estivesse junto com eles 

na difusão das informações relacionadas a orientação sexual na escola. Em algumas falas os 

professores sugerem como poderiam atuar. Vejamos: 

 
“Uma contribuição dos enfermeiros já que eles estão nessa área, seria ajudando a 
instrumentalizar mais o professor para que a aula seja mais dinâmica.”C4   

 
“Por meio de palestras, outra pessoa que não seja o professor, pois na verdade você tem um 
cronograma a seguir. Por mais que isso seja um assunto de interesse deles, não pode ficar muito 
tempo preso naquilo, porque temos um cronograma a seguir.”C2 

 
“Eu acho que todo ano a escola deveria ter uma pessoa qualificada para falar sobre isso para 
falar, dar uma palestra, tirar as dúvidas. Eu acho que deveria ser parte do Projeto pedagógico da 
escola.”C8 

 
E o próprio Ministério da Saúde (2009) afirma que o enfermeiro tem a oportunidade de 

atuar na educação dos escolares, junto com a escola nas transformações de hábitos e 

comportamentos, para uma vida mais saudável. Devem estar incluídas medidas de educação e 

promoção da saúde, como orientações em relação à nutrição, à prevenção do uso de drogas, aos 



  

cuidados com os dentes, à prevenção de violências (física, sexual e bulying ou assédio moral), à 

alimentação saudável e a pratica de atividade física, à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, ao aconselhamento contraceptivo, à cultura da paz e inclusão de temáticas de 

educação em saúde no projeto político pedagógico nas escolas. 

 
O autor Buss (2000; p.179) aponta a estratégia intersetorial em  usar as escolas como 

espaços privilegiados de fazer saúde por meio de programas de saúde escolar e de programas de 

educação em saúde com escolares. A promoção da saúde obtida através de iniciativas criativas de 

educação para o setor, que são desenvolvidas em conjunto por professores e profissionais de 

saúde visando a ampliação da consciência sanitária mostrou uma grande competência para 

estender seus efeitos ao longo da vida futura de cada estudante, assim como, para o interior de 

suas famílias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A escola exerce uma grande influência na produção social da saúde e para valorizar o seu 

potencial transformador, foi possível buscar elementos articuladores entre novos projetos 

políticos em educação e saúde e, nesse caso, o Programa Saúde na Escola (PSE) pode apresentar-

se como oportunidade para o mútuo fortalecimento, assim como um sinal para uma nova 

aprendizagem compartilhada para todos os profissionais de saúde de áreas diversificadas que 

ainda não tiveram oportunidades de vivenciar as experiências que se pode trabalhar em educação 

em saúde a partir de um programa que ainda não é conhecido em sua totalidade, mas inaugura 

perspectivas inovadoras em diversas temáticas. 

O Programa Saúde da Família e o PSE vêm salientar esta nova forma de organização 

buscando envolver todos os atores sociais (profissionais de saúde, comunidade, instituições 

sociais como as escolas) no planejamento dos serviços, garantindo assim a democratização do 

acesso e do poder de gestão. Além disto, emerge neste contexto a noção de envolvimento de 

todos os setores sociais na criação de políticas públicas saudáveis que visem garantir qualidade 

de vida e, conseqüentemente, a promoção da saúde. Para isto, o movimento de intersetorialidade 

que é a articulação de saberes e experiências no planejamento, com objetivos de alcançar 

resultados integrados, visando um efeito sinérgico social (INVEJOSA, JUNKEIRA, 1997). 

Sendo fundamental, já que os setores buscam potencializar ações de educação em saúde. 

Apesar de existir um interesse governamental já materializado, os profissionais ainda se 

sentem tímidos e inseguros em tratar de assuntos descritos nesses documentos por diversas razões 

que podemos apontar e que passam desde desconhecimento técnico-científico, questões religiosas 

que os tornam refratários aos assuntos, ausência de capacitação; mudanças governamentais que 

geram visões de mundo diferenciadas e posições políticas dispares, no que concerne a reais 



  

necessidades de saúde desse segmento da população; desconhecimento e a falta de integração 

entre os diversos setores.  Faz-se necessário romper as ações em saúde pontuais tanto na visão 

dos profissionais de saúde quanto nos da educação. Compreender que as ações partem da 

demonstração do processo de formação dos alunos e do convívio com a comunidade escolar para 

o estabelecimento de vínculos de confiança.  

A defasagem entre aquilo que está preconizado no programa no que concerne teoria e a 

prática é um dos entraves mais importantes para viabilizar a redefinição dos problemas a serem 

enfrentados.  

O papel do enfermeiro na escola é propiciar a aquisição de saberes elaborados que 

instrumentem os indivíduos para ação no meio social ao qual pertencem e é nesse espaço que se 

inicia o exercício da cidadania e aprendizagem da relação entre conhecimento científico e o 

cotidiano, o que possibilite  novas reflexões, interpretações e ações sobre a realidade. Para que 

assim os alunos possam compreender e intervir em suas próprias vidas e serem  multiplicadores 

desse saber na sua família e na comunidade. A relevância de se trabalhar na escola é saber o 

quanto pode apreender um grande número de pessoas em formação, abertas as mudanças e a 

novos saberes. 

As ações dos professores junto aos enfermeiros são essenciais, por serem parceiros na 

divulgação desses saberes, pois são eles que estão todos os dias na escola, no cotidiano com os 

alunos, extraindo as suas dúvidas. A adesão dos  saberes trará um enorme ganho para a escola, e 

os setores de saúde em possibilitar uma maior consciência dos adolescentes. 

Além da aquisição do conhecimento que é oriunda da saúde coletiva é necessário a leitura 

e atualização constante dos enfermeiros, como nesse estudo especificamente o conhecimento 

aprofundado do programa, através dos cadernos do ministério da saúde que trata especificamente 

desse assunto. 

A importância do profissional enfermeiro na unidade escolar, estar em ser um facilitador 

entre o professor e o adolescente, fomentando o docente a realizar atividades com seus alunos na 

sala de aula, como um incentivador nas questões de conscientização da auto-imagem, da auto-

estima, reflexão e críticas. Auxiliar na capacitação desses docentes em diversas temáticas que a 

escola e eles mesmos levantam como necessidade. Pode estar participando quando solicitado da 

organização curricular, nas reuniões de professores, no desenvolvimento dos assuntos 

transversais levantados pelo o corpo escolar na formação curricular. Criar momentos de debates 



  

sobre fatores desfavoráveis à saúde presentes nas realidades dos alunos e da comunidade escolar, 

mobilizando projetos, ações, com relação à saúde individual e coletiva, considerando a saúde sob 

seus diferentes aspectos. 

Ao final do percurso dessa análise, não restam dúvidas quanto à racionalidade do campo 

da saúde coletiva, especialmente na perspectiva da promoção da saúde, com a articulação 

intersetorial, voltada para a melhoria da qualidade de vida dos alunos, professores, profissionais 

de saúde e a comunidade no entorno da escola nesse estudo. 
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VIII – APÊNDICE 

 

8.1 ROTEIRO DE COLETA DE DADOS 
  
I) Caracterização dos Sujeitos 
 
a)Nome: 
b)Idade:  
c)Estado civil: 
d)Religião: 
e) Disciplina: 
f) Tempo de serviço: 
 
II) Desenvolvimento do Tema 

 
1- Na sua formação acadêmica foi orientado para falar dos temas transversais, já conhecia 

essa proposta naquela época? 
2- O que você entende sobre orientação sexual nas escolas? Quais os temas que você acredita 

que podem ser adequadamente trabalhados? Justifique. 
3- Você considera importante trabalhar temas relacionados à orientação sexual na escola? 

Por que?  
4- A escola oferece espaço para trabalhar essa temática?   (    ) sim   (    ) Não Qual 

a periodicidade? 

5- Quais são as ações de orientação sexual que você desenvolve na sala de aula junto com os 
adolescentes? Utiliza algum material? 

6- Qual sua reação quando os alunos abordam assuntos relacionados a sexo ou de 
sexualidade? O que procura fazer? 

7- Você se vê preparado (capacitado) para trabalhar com os alunos sobre esse tema 
transversal? Quais são as dificuldades?  

8- Na sua opinião, quais as contribuições o enfermeiro do posto  de saúde ou setor saúde 
poderia fazer para auxiliá-los nos temas transversais nas escolas? 



  

9- Você conhece os serviços disponíveis do posto de saúde para os adolescentes e como 

podem adquiri-los? Alguma vez já orientou para procurá-lo? Como foi essa experiência? 

 

 

 

 

 

 

 

XIX - ANEXOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL (SMSDC) 

Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 7ºandar – Sala:715 – Cidade Nova 

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20211-901 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DO PROJETO: “ENFERMEIROS PROMOTORES DE SAÚDE: AGENTES FACILITADORES DA 
DIFUSÃO DE ORIENTAÇÕES JUNTO AOS EDUCADORES QUE LIDAM COM OS ADOLESCENTES” 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: MARCIA ISABEL GENTIL DINIZ 
INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O PESQUISADOR: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO / 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Nome do voluntário __________________________________________________________ 

Idade: __________anos                                             RG:___________________________ 

A/O Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ENFERMEIROS PROMOTORES 

DE SAÚDE: AGENTES FACILITADORES DA DIFUSÃO DE ORIENTAÇÕES JUNTO AOS EDUCADORES 

QUE LIDAM COM OS ADOLESCENTES”, de responsabilidade da pesquisadora Marcia Isabel Gentil Diniz. A 

pesquisa aqui apresentada tem como objetivos: identificar as atuações do enfermeiro nas escolas buscando 

compartilhar com os professores a temática orientação sexual para adolescentes; identificar se os professores  

abordam temas transversais relativos a orientação sexual na sala de aula e descrever as limitações encontradas nesta 

proposta e as prováveis estratégias para otimizar essa temática nas escolas.. 

A justificativa do estudo desse tema contribuirá na compreensão do profissional enfermeiro inserido na 

escola para contribuir com a mesma, sempre que for convocado para tal, ofertando suporte necessário para os 

professores em relação aos seus alunos e comunidade envolvida no que concerne aos temas transversais da promoção 

da saúde. Porém, tendo em vista que os adolescentes é um grupo mais vulnerável e em formação, abertos ao 

conhecimento.  

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevistas gravadas a fim de registramos a sua fala e não 

perdermos os detalhes necessários. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 



  

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento você se recusar a responder as perguntas ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. È válido 

ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza. 

O benefício relacionado com sua participação será de indicar como deve ser o auxílio do enfermeiro junto a 

vocês educadores na orientação sexual na escola. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail 

e endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer 

momento. 

Obrigada pela participação, 

ALESSANDRA BERNARDO DA SILVA 

alebernardo09@yahoo.com.br 
 

                   

 Alessandra Bernardo da Silva            Márcia Isabel Gentil Diniz         Comitê de Ética e Pesquisa (CEP/SMSDC-RJ) 

 E-mail:alebernardo09@yahoo.com.br  E-mail: marciagentil@uol.com.br      E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 
 Telefone: (21)8604-8551                         Telefone: (21) 9532-8383                   Telefone: (21) 3971-1590  
 
 
Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 
Idade: __________anos 

Categoria: _____________________________________________________________ 

 

Declaro conhecer que serei entrevistado(a), tendo minha identidade preservada e que o trabalho contribuirá 

para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Além disso, estou sabendo que 

receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado(a) a respeito da possibilidade de retirar o meu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com a minha privacidade 

serão mantidas em segredo. 

 Eu,_____________________________________________________________________, declaro ter sido 

informado(a) e concordo em particular como voluntário(a) da pesquisa acima descrita. 

    Rio de Janeiro,_________de_______________de 2010.          

                                         ___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 
 
     Alessandra Bernardo da Silva                                                                Márcia Isabel Gentil Diniz  
 E-mail:  alebernardo09@yahoo.com.br                                                 E-mail:  marciagentil@uol.com.br              
      Telefone: (21) 8604-8551                                                                      Telefone: 9532-8383 
 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/SMSDC-RJ) 
Email: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

mailto:francypiccoli@hotmail.com�
mailto:%20alebernardo09@yahoo.com.br%20%20%20%20%20%20E-mail:�
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Telefone: (21) 3971-1590 – Fax: (21) 2293-4826 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL (SMSDC) 

Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 7ºandar – Sala:715 – Cidade Nova  

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20211-901 
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