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INTRODUÇÃO: 
 
A escola é um lugar que oferece diferentes formas de educar, é preciso explorar as 
possibilidades realizando ações de educação em saúde com crianças e adolescentes, 
dessa forma cabe aos profissionais da área da saúde se inserir nas escolas 
programando atividades voltado a saúde integral no processo de ensino-
aprendizagem, buscando a junção da comunidade escolar com a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) (BRASIL 2009). Dessa maneira a residência multiprofissional objetivou 
com a realização dessa ação integrar as diferentes áreas da saúde estando inseridas 
em escola pública promovendo ações educativas de higiene e autocuidado para as 
crianças e adolescentes. O projeto tem os objetivos de Identificar as necessidades de 
saúde de crianças e adolescentes nas series iniciais; Promover a educação continuada 
em saúde dentro da escola; Integrar profissionais de diferentes áreas da saúde de 
forma a promover a atenção básica. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
As atividades foram desenvolvidas semanalmente as quartas feiras durante o período 
de junho, no turno vespertino. O primeiro contato foi realizado com a diretora da 
escola, onde discutimos os assuntos que seriam abordados, nesse mesmo momento 
juntamente com os professores observou-se a necessidades de integrar a Unidade 
Básica de Saúde – UBS com o âmbito escolar, reunindo profissionais da saúde para 
realizar as atividades. Dessa maneira selecionaram-se as turmas que mais 



 

 

necessitavam de orientações. Foram selecionadas turmas dos anos iniciais, divididas 
de primeira à quarta série. 
Os temas abordados foram: higiene corporal, cuidados básicos com a alimentação, 
higiene bucal, cuidados para evitar a pediculose e escabiose. Optou-se pela exposição 
do conteúdo de forma interativa com demonstrações em vídeos, exposição de 
materiais e desenhos.               
 O trabalho dos profissionais da saúde na inserção à escola busca motivar as 
crianças e os adolescentes para seu autocuidado, oferecendo meios para que criem 
uma visão reflexiva, estimulando-os para o estudo e cuidado com a saúde. Através 
disso, a UBS promove a prevenção, promoção e educação em saúde, evitando agravos 
de doenças infectocontagiosas (MOHR; VENTURI 2013). 
A experiência das residências multiprofissionais integradas em saúde (RMIs) possibilita 
o exercício profissional com excelência nas áreas de cuidado integral à saúde, visando 
à melhoria da qualidade de vida. O trabalho multiprofissional proporciona a interação 
entre vários conhecimentos técnicos e específicos surgindo novas propostas de 
intervenção, que não poderiam ser concretizadas por nenhum profissional de forma 
isolada, sendo resultado da união de diferentes saberes (SILVA; CONTIM; OHL; 
CHAVAGLIA; AMARAL 2015) 
Visando a importância da continuidade do projeto através dos resultados obtidos está 
em desenvolvimento as atividades para outras faixas etárias, com outras formas de 
lúdicas que se tornam atrativas para o interesse dos adolescentes e abranger toda a 
comunidade escolar. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Observou-se que as atividades desenvolvidas puderam ser de grande proveito para as 
crianças e adolescentes, alem disso motivou os profissionais de saúde a se inserir na 
comunidade escolar, criando um vinculo entre a escola e a unidade de saúde, 
promovendo a educação em saúde para futuros projetos. 
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