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Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade contribuir 
positivamente para a formação de estudantes, impactando na qualidade de vida dos 
educandos. Objetivo: Identificar as ações de alimentação saudável e práticas corporais e 
atividade física (PCAF) em ações desenvolvidas por profissionais de saúde no programa 
de saúde na escola. Métodos: Estudo descritivo/exploratório com abordagem 
qualiquantitativa com 10 profissionais de saúde (Fisioterapeuta, Profissional de Educação 
Física, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiros e Agentes comunitários de 
Saúde) e 560 alunos de escolas públicas vinculadas ao PSE do município de Juazeiro do 
Norte- Ceará-Brasil responderam a um questionário pré-testado, adequado ao público-
alvo: escolares. Na abordagem presencial, o pesquisador apresentou para cada 
estudante o objetivo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Após concordância e assinatura do TCLE em duas vias, sendo uma do pesquisador outra 
do participante, procedeu se a aplicação do questionário, o qual foi respondido em tempo 
médio de 15 minutos, de forma individual e em local restrito, sem acesso ou contato com 
outras pessoas. Em seguida, o questionário foi aplicado, no período de janeiro a março de 
2020, Na oportunidade, havia 45 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), com 90 
eSF que possuíam escolas pactuadas com o PSE em suas áreas de abrangência. As 
respostas foram analisadas através da análise de conteúdo e tabulação estatística 
descritiva.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Regional do 
Cariri (URCA) com o CAEE 33487120.9.0000.5055. Resultados: Alunos reconheceram a 
atuação dos profissionais de saúde em especialmente Nutricionistas e Profissionais de 
Educação Física no cenário escolar, relatando que foram orientados sobre ação de 
segurança alimentar e hábitos alimentares saudáveis (88,1%) e a práticas corporais de 
atividade física (55,8%), além desses pontos ações de aferição do peso e altura (65,6%) e 
a de menor foi a avaliação da visão (15,4%). Tais ações são como pilares basilares para a 
mudanças do estilo de vida, contribuindo para a formação integral dos estudantes quanto 
a identificação, conhecimento, e mudanças na prevenção, promoção e readequação de 
ações em cuidado em saúde. Neste sentido as ações do PSE vão em consonância com a 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar  (PeNSE) que ocorre desde de 2009 com dados 
fundamentais sobre os hábitos de saúde de crianças e adolescentes (13 a 17 anos 
frequentando as etapas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e a  1ª a 3ª série do 
ensino médio).Conclusão: Os estudantes destacam que as informações sobre o 
consumo consciente, hábitos de segurança e alimentação saudável e às práticas 
corporais e atividades física, são primordiais como mecanismos de transformações do 
estilo de vida, e as ações intersetoriais entre educação e saúde que envolvem o eixo de 
atuação do PSE fortalecem o crescimento e desenvolvimento social. 
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