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RESUMO 

Introdução: Desde os primórdios a escola foi um estabelecimento para adquirir 
conhecimento, para ser utilizada durante a vida, a função do enfermeiro, dentro 
da atenção integral é ensinar cuidados para os indivíduos levem para o dia-a-
dia. O Enfermeiro para este campo é de extrema importância para a vida do ser 
humano, isso não significa que está sendo desviado da função, mas sim 
aprimorando seu dever como cuidador e orientando a nova geração. Objetivo: 
Analisar o papel do enfermeiro na unidade escolar de acordo com pesquisas 
bibliográficas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão 
integrativa, com dados dos últimos dez anos (2007 a 2017). A coleta de dados 
foi realizada entre os meses de Fevereiro de 2017 a Junho de 2017, utilizando 
as bases de dados eletrônicos: BVS, SCIELO, BDENF e LILACS. Foram 
utilizados os seguintes descritores: Saúde na escola; Enfermeiro na escola; 
Prevenção dos escolares. Resultados: Foram analisados 10 artigos sobre o 
tema, onde foi identificado que todos os assuntos que envolvem o programa 
saúde da escola estão relacionados, com drogas e bebidas alcoólicas, 
sexualidade, obesidade e bullying. Discussão: Através da análise foi possível 
montar as seguintes temáticas para este assunto: Temática 1 – A escola e as 
drogas; Temática 2 – A escola e a sexualidade; Temática 3 – A escola e o 
estado nutricional dos alunos; Temática 4 - A escola e as vulnerabilidades; 
Temática 5 - O enfermeiro na escola. Conclusão: O enfermeiro escolar deve 
realizar a promoção, prevenção e recuperação de saúde do adolescente, da 
criança e de todos que estão inseridos na escola. 

Palavras-chave: Enfermeiro escolar, Programa Saúde na Escola, Promoção, 
Prevenção, Recuperação. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação está presente desde os primórdios, já que acontecia de 

forma natural, por meio de atos (PACIEVITCH, 2006). Mais tarde virou um 

ensino voltado para elaboração de bons soldados (PACIEVITCH, 2006). 

Quando a população foi ficando mais organizada, os indivíduos começaram a 

ter noção de escrita, leitura e cálculos (PACIEVITCH, 2006). Na idade média 

com o domínio da Igreja Católica (politicamente), o sistema de estudo eram 

direcionados para o conhecimento das questões religiosas, pois diziam que só 

desta forma iriam encontrar o descanso eterno (PACIEVITCH, 2006). 

A educação e a saúde sempre foram assuntos muito discutidos dentro 

das políticas públicas, pelo fato de serem necessidades básicas e universais de 

cada um (BUSS, 1999). Durante a década de 50 o governo brasileiro começou 

a procurar soluções para melhorar a saúde dos estudantes (BUSS, 1999). 

Então surge a ideia de “EDUCAR” para uma vida saudável, que foi trazendo 

um novo aspecto para a prevenção, era uma forma de antepor-se sobre um 

mal que poderia acontecer (BUSS,1999). 



 
  
 

Com isso foi trazendo um contexto mais humanista e holístico para 

dentro da unidade escolar, passando a tratar a saúde como um tema 

transversal, pois faz parte da vida cotidiana de cada individuo, porém deveria 

ser incluso nos planos pedagógicos de cada instituição (BRASIL, 1997). 

Através desse pensamento dos temas transversais no cuidado da saúde 

do escolar é que surgiu o Programa Saúde na escola (PSE), por meio do 

decreto presidencial de número 6.286, em 5 de Dezembro de 2007 (BRASIL 

MS, 2009). Foi um acordo entre o Ministério da Educação e da Saúde para 

aumentar a perspectiva da atenção integral (prevenção, promoção e 

recuperação) da saúde infantil, adolescentes e adultos que estejam inseridos 

dentro da rede pública de ensino sendo monitorados pelas equipes de saúde 

da família (BRASIL MS, 2009). 

Os municípios que aderem ao PSE de acordo com a Portaria de nº 

1861/2008 recebem recursos financeiros priorizados a partir do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (BRASIL MS, 2009). Na portaria 

de nº 2931/2008 altera a portaria de nº 1861 onde credencia municípios para o 

recebimento dos recursos (BRASIL MS, 2009). 

O enfermeiro na saúde escolar sempre foi visto para as questões curativas 

como: atendimento ambulatorial, cuidados nos acidentes escolares e no 

controle com doenças infecto contagiosas (RASCHE; SANTOS, 2011). Porém 

o papel do enfermeiro não é somente esse, o papel do enfermeiro também é 

trabalhar na prevenção da saúde dos escolares, para que não ocorram tantos 

agravos futuramente (SILVA, 2012). 

Este estudo tem como objetivo analisar o papel do enfermeiro na unidade 

escolar de acordo com pesquisas bibliográficas. 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa, que inclui a análise 

de pesquisas relevantes que dão suporte para tomada de decisões e a 

melhoria da prática clínica, é um tipo de pesquisa desenvolvida com base em 

material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A metodologia escolhida foi adotada 

neste estudo por possibilitar a construção de uma análise ampla da literatura 

pesquisada, e nos permite identificar onde há deficiência de estudos 

relacionada ao tema (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 



 
  
 

A primeira etapa é definida pela questão norteadora onde deseja-se 

responder: Qual é o papel do enfermeiro dentro da unidade escolar? 

Na Segunda etapa é definido os critérios de inclusão e exclusão. Os 

artigos deverão ter os seguintes critérios de inclusão para a revisão integrativa: 

Abordar o tema do Enfermeiro na unidade escolar, artigos publicados em 

língua portuguesa e espanhola, publicados nos últimos dez anos (2007 a 

2017), devem está disponível de livre acesso online e de forma gratuita e 

completa. Serão excluídos os artigos que não responderem a questão 

norteadora e não atenderem os critérios de inclusão. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de Fevereiro de 2017 a 

Junho de 2017. O levantamento dos dados bibliográficos foi adotado da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados eletrônicos: 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), a fim de reunir informações específicas relevantes para a realização 

da investigação e confiabilidade dos dados contidos nos periódicos. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Saúde na escola; Enfermeiro na escola; 

Prevenção dos escolares. 

Pelo descritor: Saúde na escola foram encontrados no BVS um total de 

8.608 artigos, sendo 4311 artigos completos, no Brasil 1063 artigos, em Cuba 

42 artigos e na Espanha 253 artigos, nos idiomas em português 4853 e 

espanhol 714 artigos; No LILACS um total de 3082 artigos, sendo 2063 artigos 

completos, no Brasil 752, em Cuba 3 artigos, nos idiomas em português 2812 e 

em espanhol 79 artigos; no BDENF contêm 803 artigos, sendo 457 artigos 

completos, no Brasil 128, nos idiomas em português 779 e em espanhol 26 

artigos; no SCIELO tem um total de 167 artigos, sendo 131 no Brasil, em 

português 140 artigos e em espanhol 12 artigos. 

Pelo descritor: Enfermeiro na escola foram encontrados pelo BVS 603 

artigos sendo que 281 artigos são completos, no Brasil são 103 artigos, em 

português 512 artigos e em espanhol 14 artigos; pelo LILACS foram 

encontrados 263 artigos, sendo 138 artigos completos, no Brasil 49 artigos, em 

português 252 artigos e em espanhol 4 artigos; no BDENF foram encontrados 

247 artigos, sendo 120 artigos completos, no Brasil 38 artigos, em português 

243 artigos e em espanhol 4 artigos; Pela SCIELO possui a quantidade de 393 



 
  
 

artigos, no Brasil 377 artigos, na Espanha 5 artigos, Colômbia 4 artigos, em 

português 378 artigos e em espanhol 17 artigos. 

Com o descritor: Prevenção dos escolares pelo BVS foram encontrados 

30785 artigos, sendo 14685 artigos completos, no Brasil 181 artigos, em Cuba 

27 artigos, Espanha 181 artigos, em português 1550 artigos, em espanhol 865 

artigos. No LILACS um total de 1708 artigos, sendo 1026 artigos completos, no 

Brasil 856 artigos, em Cuba 7 artigos, em português 1162 e em espanhol  365 

artigos; No BDENF encontrou 107 artigos, sendo que 78 artigos são completos, 

no Brasil 21 artigos, no Peru 1 artigo e no México 2 artigos, em português 100 

artigos e em espanhol 9 artigos. Na SCIELO possui 196 artigos, o Brasil 132 

artigos, na Espanha 2 artigos, em português 159 artigos e em espanhol 25 

artigos. Foram selecionados 25 artigos, após uma leitura criteriosa restaram 10 

artigos, sendo 9 em português e 1  em espanhol. 

Após uma leitura criteriosa dos artigos selecionados, será preenchida 

uma tabela contendo: título da publicação, autores, ano, idioma e país de 

origem, tipo de estudo, objetivo, como o enfermeiro trabalha na unidade 

escolar. Na interpretação dos resultados, foram desenvolvidas cinco temáticas.  

3. RESULTADOS 

Após uma pesquisa minuciosa, serão apresentados os dados obtidos. 

Na tabela podem-se verificar quais são os títulos e análises dos estudos 

escolhidos. 

Quadro 1: Tabela de artigos 

Nº 
ARTIGO 

TÍTULO DO 
ARTIGO 

AUTOR (ES) 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
IDIOMA E 

PAÍS 
OBJETIVO 

1 

Ações do 
Programa 
Saúde na 
Escola e da 
alimentação 
escolar na 
prevenção do 
excesso de 
peso infantil: 
experiência no 
município de 
Itapevi, São 
Paulo, Brasil, 
2014. 

BATISTA, MSA; 
MONDINI, L; 
JAIME, PC. 

2017 
Português – 

Brasil. 

Descrever a 
experiência no 
desenvolviment
o de ações do 
Programa 
Saúde na 
Escola (PSE) e 
da alimentação 
escolar 
relacionadas à 
prevenção do 
excesso de 
peso no 
município de 
Itapevi - SP, 
Brasil. 

2 

Vítimas e 
agressores – 
manifestações 
de bullying em 
alunos do 6º 
ao 9º ano de 

SILVA, D; 
TAVARES, E; 

SILVA, E; 
DUARTE, J; 
CABRAL, L; 

MARTINS, C.  

2017 
Português – 

Brasil. 

Avaliar a 
existência e as 
formas de 
manifestação 
de bullying em 
alunos do 6° ao 



 
  
 

escolaridade. 9º ano de 
escolaridade e 
identificar 
variáveis que 
podem 
influenciar os 
comportamento
s de bullying. 

3 

Revisão 
sistemática da 
literatura sobre 
intervenções 
antibullying em 
escolas. 
 

SILVA, JL; 
OLIVEIRA, WA; 
MELLO, FCM; 

ANDRADE, LS; 
BAZON, MR.; 
SILVA, MAI. 

2017 
Português – 

Brasil. 

Verificar a 
efetividade de 
intervenções 
rigorosamente 
planejadas e 
avaliadas na 
redução 
do bullying esco
lar. 

4 

La 
alimentación 
escolar en las 
instituciones 
educativas 
públicas de 
colombia. 
Análisis 
normativo y de 
la política 
pública 
alimentaria. 

DAZA, GAL; 
TORRES, KP; 
GARCIA, CFG.  

2017 
Espanhol/ 
Colômbia. 

Consistió en 
determinar si 
los productos 
alimenticios que 
se venden en 
las tiendas 
escolares de 
las instituciones 
educativas 
públicas de 
Colombia, 
cumplen con 
los estándares 
y obligaciones 
prescritas en la 
ley 1355/2009 
que adoptó 
medidas de 
prevención y 
atención frente 
a la obesidad y 
las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

5 

Sexualidade e 
adolescência: 
concepções de 
professores do 
ensino básico. 

SCARATTI, M; 
SILVA, PRR; 

ZANATTA, EA; 
BRUM, MLB. 

2016 
Português – 

Brasil. 

Conhecer as 
concepções 
dos professores 
da rede básica 
de ensino sobre 
sexualidade; 
evidenciar 
estratégias 
utilizadas para 
abordar o tema 
sexualidade e 
investigar a 
importância da 
atuação do 
enfermeiro na 
escola. 

6 

Proposta de 
intervenção 
para fomentar 
o Programa 
Saúde na 
Escola no 
Distrito 
Industrial no 
munícipio de 
contagem em 

SANTOS, AD. 2015 
Português – 

Brasil. 

Construir um 
plano de ação 
que visa 
fomentar o 
Programa de 
Saúde na 
Escola no 
Distrito 
Industrial em 
Contagem / 



 
  
 

Minas Gerais. Minas Gerais 

7 

Educação em 
saúde com 
adolescentes 
acerca do uso 
de álcool e 
outras 
Drogas. 

PEDROSA, SC; 
COSTA, DVS; 
CITÓ, MCO; 

LUNA, IT; 
PINHEIRO, 

PNC. 

2015 
Português – 

Brasil. 

Descrever uma 
estratégia 
educativa em 
saúde acerca 
do uso de 
álcool e outras 
drogas junto a 
um grupo de 
adolescentes. 

8 

Enfermagem 
escolar e sua 
especialização
: uma nova ou 
antiga 
atividade. 

RASCHE, AS; 
SANTOS, MSS.  

2013 
Português – 

Brasil. 

Discutir acerca 
de novos 
espaços de 
atuação do 
enfermeiro. 

9 

Implantação 
do Programa 
Saúde na 
escola em 
Fortaleza - CE: 
atuação de 
equipe da 
Estratégia 
Saúde da 
Família. 

SANTIAGO, 
L.M.; 

RODRIGUES, M. 
T. P.; JUNIOR, 

A. D. O.; 
MOREIRA, T. M. 

M. 

2012 
Português – 

Brasil. 

Relatar a 
experiência da 
implantação do 
PSE por uma 
equipe da ESF 
em uma Escola 
de Ensino 
Fundamental e 
Médio da Rede 
Estadual de 
Fortaleza 
realizada em 
abril e maio de 
2010 

10 

Reflexões 
acerca do uso 
de bebidas 
alcoólicas por 
adolescentes 

SILVA, E.D. 2010 
Português – 

Brasil. 

Refletir sobre o 
uso de álcool 
por 
adolescentes 

Quando analisado os 10 artigos, encontrou- se os seguintes dados que 

grande parte dos artigos escolhidos para está revisão foi do ano de 2017 

totalizando quatro estudos, no ano de 2015 dois artigos e em 2010, 2012, 2013 

e 2016 esses artigos selecionados com um artigo em cada ano.  

Em todos os artigos foram encontrados os temas que mexem com a 

saúde de crianças e jovens durante o período escolar como: drogas, bebidas 

alcoólicas, sexualidade, gravidez na adolescência, problemas com os 

familiares, vulnerabilidade social, desnutrição, obesidade e sobrepeso, bullying.  

4. DISCUSSÃO 

 TEMÁTICA 1: A ESCOLA E AS DROGAS 

No momento em que estão fazendo as descobertas de novas coisas, 

eles descobrem as drogas sejam elas licitas ou ilícitas devido ao fato de 

amigos oferecerem, e até mesmo os familiares com bebidas alcoólicas quando 

os adolescentes são apenas crianças (SILVA E, 2010).  

Porém vem aumentando muito os casos de overdose, baixa autoestima, 

problemas hepáticos, e principalmente da dependência dessas substâncias 

(PEDROSA, et al 2015). O PSE visa terminar ou diminuir o consumo dos 



 
  
 

jovens dessas substâncias, por isso a equipe de enfermagem deve está 

sempre realizando ações para demonstrar como é alo que realmente irá 

estragar a vida daquele jovem e de seus familiares (SILVA E, 2010).  

 TEMÁTICA 2: A ESCOLA E A SEXUALIDADE 

O tema sexualidade na escola é um verdadeiro tabu, isso por que alguns 

pais não gostam que o seus filhos saibam sobre o assunto ou por que julgam 

que abordar esse tema irá incentivar a criança ou o adolescente a realizar o ato 

sexual (SANTIAGO, et al 2012).  

Porém esse tema deve ser abordado, pois o índice de gravidez na 

adolescência, de doenças sexualmente transmissíveis vem aumentando cada 

dia que passa mais. Pois os jovens não tem tanta orientação quanto deveriam 

ter (SCARATTI, et al 2016).  

Além do fato de sexualidade não ser apenas o ato sexual, mas também 

saber identificar quando os seus órgãos sexuais estão diferentes, souber lidar 

com a menstruação no caso das meninas, e para os meninos explicar como é o 

a fase de mudanças que eles estarão passando durante a puberdade. Este é 

um assunto muito mais amplo quando abre o caminho para conversa 

(SANTIAGO, et al 2015).  

O professor pode orientar, porém o enfermeiro pode tem mais 

propriedade durante as orientações de prevenção em doenças e infecções 

sexualmente transmissíveis e até mesmo com evitar a gravidez (SANTOS, 

2015).  

 TEMÁTICA 3: A ESCOLA E O ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS 

A alimentação de crianças e adolescentes está cada dia mais irregular 

devido ao fato de se alimentarem de muitos alimentos industrializados, 

alimentos processados, no dia a dia acabam se alimentando de alimentos que 

não ajudam para melhorar o estado nutricional de cada um dos alunos (DAZA; 

TORRES; GARCIA, 2017). 

O PSE vem não só no Brasil como em outros países, porém com outra 

nomenclatura, implementar uma alimentação saudável dentro das escolas, 

para que a população do futuro não sejam obesas e com sobrepesos, e até 

mesmo não cause mais distúrbios na vida da criança e do adolescente 

(BATISTA; MONDINI; JAIME, 2017).  



 
  
 

Esta obesidade e o sobrepeso na fase infantil e na puberdade acarretam 

em doenças cardiovasculares, em doenças crônicas mais graves, além de 

alguns transtornos mentais como depressão, ansiedade e até mesmo a 

hiperatividade. Por este motivo o profissional de saúde deve sempre estar 

atento nas unidades escolares para que sempre haja alimentação rica em 

nutrientes para todos (BATISTA; MONDINI; JAIME, 2017).   

 TEMÁTICA 4: A ESCOLA E AS VULNERABILIDADES 

Quando se fala em vulnerabilidades sociais, são as questões de 

cuidados que os pais proporcionam aos filhos, muitas crianças que praticam 

bullying, agressão contra o colega, geralmente apresentam pais que não se 

importam com o comportamento do filho, ou seja, pais relapsos, o enfermeiro 

deve entrar para realizar as intervenções nessas estruturas familiares (SILVA 

D, 2017) 

Na vulnerabilidade psicológica é devido ao bullying que as crianças e 

adolescentes praticam uns com os outros, acarretando até mesmo em 

problemas de depressão, ansiedade, automutilação e em casos mais graves no 

suicídio. Quando fala-se que o bullying é um mal muito sério as pessoas devem 

realmente se atentar a casos como esses (SILVA E, 2010).  

Em alguns estudos mesmo com a intervenção os casos de bullying não 

acabaram, e precisamos realmente cuidar do mal do século para que não haja 

ainda mais problemas com a saúde mental de cada individuo (SILVA D, 2017). 

 TEMÁTICA 5: O ENFERMEIRO NA ESCOLA  

Após todas as analises dos artigos consegue-se observar que o 

Enfermeiro exerce um papel de extrema importância dentro de uma escola. 

Isso por que este profissional irá trabalhar o lado de promoção, prevenção e 

recuperação em saúde, principalmente na saúde da criança e do adolescente 

(SANTOS, 2015).  

O enfermeiro sempre está mais ativo nas escolas de ensino infantil e no 

ensino fundamental I (1º ano ao 5º ano), porém a saúde do adolescente acaba 

sendo deixada um pouco de lado sendo que são o que mais precisão de 

atenção, pois estão passando por uma fase de muitas mudanças e 

descobrimentos, então eles necessariamente precisam do auxilio de um 

enfermeiro dentro da escola (RASCHE; SANTOS, 2013). 



 
  
 

Através do PSE consegue-se demonstrar que o enfermeiro é um 

profissional de extrema importância dentro da escola, pois em muitos aspectos 

a unidade escolar não consegue agir perante a essa situação (PEDROSA, et al 

2015). 

5. CONCLUSÃO 

Quando pensamos no enfermeiro na escola logo vem o pensamento de 

vacinação, porém o enfermeiro escolar não é somente para isso ele 

necessariamente precisa realizar promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Em alguns casos mais sérios realizar o diagnóstico e as intervenções 

na vida do adolescente e dos seus familiares.  

Por este fato é necessário que cada colégio, tanto do Brasil quanto do 

mundo, ter um enfermeiro escolar, não apenas para realizar tratamentos 

curativos, como cuidado de feridas, dar uma medicação, caso necessite, este 

profissional tem que está na escola para auxiliar em todos os aspectos, 

trabalhando junto com os professores para diminuir casos de DST, uso de 

drogas licitas e ilícitas, gravidez, bullying, obesidade, anorexia, automutilação 

entre outras patologias e acontecimentos que podem ocorrer durante a fase 

mais vulnerável da vida de qualquer ser humano.  

A política mundial tem que começar a pensar que desde quando cada 

ser humano é criança já deve ter em mente como deve prevenir doenças, 

saber cuidar de si e de outras pessoas em aspecto geral. E o enfermeiro pode 

ajudar isso, então é obrigação e assunto de saúde publica o enfermeiro está 

dentro da unidade escolar desde os primeiros anos das escolas.  
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