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PREFÁCIO

Jorge Bonito

A Cimeira do Milénio, realizada em Nova Iorque em setembro de 2000, deixou bem explícito que a saúde 
é uma das preocupações e necessidades de intervenção. Ainda que o combate da pobreza extrema e da 
fome, das doenças e a promoção do desenvolvimento sustentável das nossas sociedades constituam ob-
jetivos principais do desenvolvimento do milénio, todos eles apresentam consequências mediatas para a 
saúde. 
O capital social de uma comunidade tem a potencialidade de oferecer um sem número de respostas a 
questões inerentes à saúde. Vários estudos têm dado conta que o comprometimento da comunidade é 
determinante para a obtenção de melhores ganhos de saúde e qualidade de vida, tendo por base conhe-
cimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas acerca de temas de saúde ao longo da vida das pessoas. 
ROBERT PUTMAN  sustenta que uma organização social baseada numa rede de associações cívicas e em 
modos de cooperação �rmados em regras compartilhadas e de con�ança recíproca são elementos estru-
turantes para o desenvolvimento das instituições e da  sociedade em geral.
A quantidade e a qualidade da teia dinâmica de relações estabelecidas entre os diferentes indivíduos con-
tribuem para a resolução dos problemas sentidos. O núcleo do capital social encontra-se, portanto, nas 
interações estabelecidas entre os elementos e instituições de uma comunidade.
A educação é, seguramente, um dos processos mais importantes a que uma pessoa é sujeita, profunda-
mente in�uente do que se sente, pensa e como se atua. O grau de envolvimento das pessoas com a edu-
cação e com a saúde está inerentemente ligado ao capital social da comunidade, “geralmente entendido 
como uma questão de relacionamentos, como propriedade de grupos em vez de propriedade individual”. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, a�rma no seu art. 26.º, 
n.º 2, que a educação “deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Deve promover  ser 
direcionado ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Promoverá o entendimento, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações, grupos raciais ou religiosos, e promoverá as atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz ”.  A educação deve estender-se a todos os domínios humanos, sem esquecer nenhum. 
Uma formação total do indivíduo: é a educação integral da pessoa humana. 
EMMANUEL MOUNIER (1905-1950) defendeu um modelo de educação como intervenção, a�rmando que 
“uma educação personalizada é intervencionista, mas com a �nalidade constante  de desenvolvimento 
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da pessoa”.  Recorda que a educação é uma aprendizagem de liberdade; um processo com vista ao aper-
feiçoamento, ao avanço e à melhoria, da personalização. Um processo que envolve, também, o binómio 
exteriorização-interiorização: uma adaptação do ser humano ao seu meio; e um desenvolvimento  da li-
berdade. A dialética entre a natureza e a liberdade rompe-se a partir de uma perspectiva dos valores. A 
educação personalista é “ a conquista de uma síntese pessoal”.  O �m da educação “ não tem por �nalidade 
modelar a criança ao conformismo de um modelo social [...] Sua missão é despertar seres capazes de viver 
e se comprometer como indivíduos.”
A educação integral traduz uma forma de socialização, de aculturação e de intervenção que facilita o de-
senvolvimento de capacidades e de valores como objetivos a perseguir, por intermédio de conteúdos e 
de procedimentos. Este modelo supõe que se incorpore, com claridade, capacidades e valores, para além 
dos modelos educativos culturais, centrados nos conteúdos e nos métodos, ou sobrepõe-se a outros de 
escola neutra que limita os valores à consciência individual dos alunos. A educação como intervenção de-
senvolve capacidades e valores a atingir de um modo explícito. Neste contexto, o educador não é neutro. 
A sua função é mediar a cultura social, favorecendo o desenvolvimento harmónico da personalidade, que 
é entendida a partir de um ponto de vista individual (personalização) e de um ponto de vista social (socia-
lização e aculturação).
O trabalho de TOM SCHULLER, enquanto Diretor do Centro de Investigação e Inovação da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, conclui que indivíduos com elevados níveis de edu-
cação podem viver mais anos do que os menos quali�cados.  Os estudos desenvolvidos revelam que a 
educação in�uencia o bem-estar físico e mental das pessoas. Ainda que este fato não ofereça garantias de 
que ter níveis elevados de formação torne a vida mais longa, considera-se que aumenta as probabilidades. 
As pessoas que estudam mais tempo conseguem, em princípio, um emprego melhor e mais bem pago, 
dando-lhes mais condições de ter uma vida saudável.
 Há cerca de 30 anos, MOHAMED CHERKAOUI revelava que, de entre um grande número de variáveis, sem 
contar a idade, nenhuma delas determinava mais fortemente o salário do que o nível de instrução.  O aces-
so a comida mais saudável é facilitado, assim como a realização de lazer e férias mais saudáveis. Mas não 
existem garantias. Pessoas com maior renda, na posse de mais dinheiro, podem aplicá-lo mal como, por 
exemplo, no consumo de álcool e de substâncias psicoativas ilícitas, na prostituição ou em outras opções 
prejudiciais. Ter mais conhecimento nem sempre leva a que seja usado da melhor maneira ao serviço da 
saúde pessoal e comunitária.
As pessoas com maiores níveis de educação entenderão melhor os perigos de certos produtos ou compor-
tamentos para a sua saúde. Para além disso, estão inseridas em grupos sociais bem informados e similares, 
que acabam por exercer alguma pressão quando alguém atua de forma contrária à proteção da sua saúde. 
É a designada pressão dos pares. A educação, porém, tem os seus limites. LÓPEZ-BARAJAS, VIDAURRETA, 
CORBELLA e ALBERT advertem que o poder ilimitado da educação seria o excessivo otimismo pedagógico, 
renhido com o seu contrário, o pessimismo pedagógico. 
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A ausência de autoestima, mesmo que em baixa intensidade na pessoa, é acompanhada geralmente de 
inúmeras perturbações psicológicas de origem neurótica que di�cultam o desenvolvimento da vida pes-
soal, individual e social.  O autoconceito diz respeito à imagem que uma pessoa tem de si mesma, indepen-
dentemente da sua valorização pessoal. A autoestima refere-se à valorização positiva; à imagem ideal que 
se gostaria de ser. Alguns comportamentos pessoais não são mais que um mecanismo de defesa aparente 
de um profundo e doloroso desamor perante si mesmo. O dé�ce de autoestima constitui um fator de risco 
para a saúde. Alguns estados de ansiedade, de depressão, de insónia e inclusivamente alguma fraca defesa 
imunológica estão relacionados com a baixa autoestima.
A educação, enquanto processo de otimização do ser, deve ajudar a pessoa ao longo da sua vida a co-
nhecer-se a si mesma, identi�cando as suas potencialidades e as suas fraquezas, de forma a manter uma 
imagem de si própria ajustada à realidade, assumindo a sua própria identidade e os riscos daquilo que é, 
reconhecendo o que é valioso.
 A prevenção de dé�ce em autoestima deve iniciar-se na infância. O tempo que os pais dedicam aos seus 
�lhos é um dos fatores determinantes, assim como o respeito, a aceitação de normas e o apoio incondicio-
nal, são elementos decisivos no desenvolvimento de uma personalidade saudável.
E é neste quadro, precisamente na simbiose educação-saúde, que a educação para a saúde assume um 
papel de alto-relevo. A educação para a saúde, como tema autónomo, surge pela primeira vez em 1921 no 
programa de educação para a saúde ministrado no Instituto de Massachusetts, embora a expressão “heal-
th education” já tivesse sido usada em 1919, numa conferência sobre ajuda à saúde infantil. Em 1922 surge 
a primeira organização pro�ssional nos Estados Unidos da América (EUA): The Public Health Education, 
como secção da American Public Health Association.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) de�ne educação para a saúde como “ qualquer combinação de 
experiências de aprendizagem projetadas para ajudar indivíduos e comunidades a melhorar sua saúde, 
aumentando seus conhecimentos ou in�uenciando suas atitudes”.  Nos EUA, uma das de�nições mais usa-
das corresponde a um processo de assistência à pessoa, individual ou coletivo, de modo a que possa tomar 
decisões, uma vez informada em matérias que afetam a sua saúde pessoal e comunitária. 
Partindo da de�nição de saúde da OMS, educação para a saúde corresponde a um processo de educação 
permanente que se inicia nos primeiros anos da infância orientado para o conhecimento de si mesmo e de 
todas as suas dimensões, tanto individuais como sociais, e também do ambiente que o rodeia na sua dupla 
dimensão, ecológica e social, com o objetivo de poder ter uma vida saudável e participar na saúde coletiva. 
A principal missão da educação para a saúde é a promoção de estilos de vida saudáveis, no seu sentido 
positivo de ajuda e de potenciação da pessoa para a participação e para a gestão da sua própria saúde, ao 
desenvolver-se num processo de saúde integral. Em segundo plano, tem uma função preventiva e corre-
tiva, exigindo por parte do indivíduo, da família, da escola, da comunidade e de outros grupos sociais os 
conhecimentos necessários para a prevenção de algumas doenças. A evidência cientí�ca tem-nos mos-
trado que as grandes mudanças nos hábitos e nas práticas de saúde não se devem a esforços educativos 
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dirigidos a comportamentos mais ou menos isolados, mas mais como efeito de mudanças mais globais.  
Nesse sentido, os objetivos orientados a sugerir mudanças em comportamentos isolados não podem dei-
xar de considerar as relações recíprocas que esses comportamentos têm entre si e as funções que cum-
prem nesse estilo de vida. Trata-se, portanto, de um “processo deliberado de comunicação e ensino-apren-
dizagem orientado para a aquisição e fortalecimento dos comportamentos e estilos de vida saudável, 
favorecendo escolhas positivas para a saúde e a promoção de mudanças nos comportamentos e estilos de 
vida não saudáveis e de risco”.  
A principal razão da educação para a saúde não é a sua função informativa. Como defendem VALADEZ, 
VILLASEÑOR e ALFARO, professoras investigadoras do Instituto Regional de Investigación en Salud Pública 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara,  a importância está em 
gerar elementos positivos que potenciem a luta social pelo bem-estar e pela saúde individual e coletiva. 
Educar para a saúde, modernamente, implica um questionamento acerca do “para quê” e, consequente-
mente do “como” se formam os futuros pro�ssionais neste campo do conhecimento. A de�nição de uma 
postura teórica conceitual a seguir na educação para a saúde determina os componentes curriculares e os 
princípios, os conteúdos, as estratégias e as metodologias de aprendizagem que se consideram relevantes 
na formação do ser humano. Revela-se importante não ignorar as caraterísticas e a argumentação para-
digmática na interpretação da situação educativa em saúde, uma vez que pode gerar percursos e erros de 
diversa magnitude. 
Se dermos atenção aos problemas de saúde atuais podemos identi�car alguns como estes: comer verdu-
ras em quantidade inferior à recomendada; vida sedentária e obesidade; consumo excessivo de açúcar e 
de sal; nível de LDL elevados e de HDL baixos; hipertensão arterial; gravidez na adolescência; consumo de 
substâncias psicoativas ilícitas; violência; consumo abusivo de álcool; consumo de tabaco; acidentes de 
viação; doenças sexualmente transmissíveis; crescimento afetivo; etc.
Não podemos deixar de nos interrogar sobre o que pode a educação para a saúde fazer? E como? Apesar 
das várias conferências internacionais e mundiais sobre a promoção da saúde, os problemas persistem e 
surgem alguns novos (e.g., consumo de novas substâncias psicoativas; plunging from the balcony; pass 
between balconies). Parece assim que os programas de prevenção não previnem, embora se tenha atuado 
na família, nos bairros, na escola e nos meios de comunicação. COSTA e LÓPEZ  questionam-se acerca do 
tipo de intervenção e da e�cácia sobre os contextos da vida cotidiana. Recordando as experiência de Stan-
ley Milgram, “a psicologia social deste século revela uma grande lição: muitas vezes não é tanto o tipo de 
pessoa que um homem é como o tipo de situação em que se encontra que determina como ele irá agir ”. 
COSTA e LÓPEZ   sintetizam as estratégias em educação para a saúde em três grandes grupos: prevenção; 
capacitação das pessoas e fortalecimento dos contextos. A prevenção deve ter o foco na doença e nos 
problemas da contemporaneidade, num futuro longínquo sobre o que não se tem controle e que, para 
muitas pessoas, carece de qualquer interesse. Prevenir não é equivalente a promover a saúde e o compor-
tamento de risco nem sempre é fácil de�nir. Daí a importância da prática baseada na evidência cientí�ca. 
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Um programa de prevenção deve partir da avaliação da situação local e, uma vez implementado, sofrer 
um processo de monitoramento contínuo e avaliação do impacto. Programas de prevenção sem avaliação 
dos efeitos não permitem replanejamento. Produzem efeitos não controlados e são uma fonte de gastos 
de recursos.
A capacitação das pessoas enriquece a perspectiva pública da saúde pública e a da prevenção primária. 
Corrige as insu�ciências da abordagam preventivista e alicerça-se na pedagogia da potenciação por meio 
da ideia de base: “poder e controle para viver”. O encontro interpessoal é a fonte de poder para viver, fa-
zendo dele o princípio ativo da intervenção. A este nível, o aumento da resiliência parece ser uma estra-
tégia e�caz no enfrentamento dos problemas, resistindo à pressão das situações adversas e congregando 
energias para as soluções possíveis. Com a capacitação previne-se o risco de “culpabilização da vítima” e 
compartilha-se poder e controle para viver.
A redistribuição do poder, dos recursos e das oportunidades é uma das caraterísticas do fortalecimento 
dos contextos. Amplia as opções e as escolhas saudáveis e promove os fatores de proteção e controla os 
riscos acumulados.
Por onde começar? Seguindo a ideia da teoria ecológica do desenvolvimento humano de Urie Bron-
fenbrenner, COSTA e LOPEZ  (2008) são claros no locus de ação que enunciam: domínios individual, fami-
liar, dos grupos de pares, escolar, comunitário e institucional e do meio social / sociedade.
No domínio individual, os programas de intervenção devem ter em conta as especi�cidades culturais da 
população, ser realistas na de�nição dos seus objetivos e articular com outro tipo de intervenções, em 
particular entre a prevenção e o tratamento. O planejamento de alternativas positivas para ajudar a popu-
lação jovem em risco, de modo a desenvolver as habilidades sociais e pessoais de modo e�caz e natural 
parece ter efeitos positivos. Destaca-se a importância de serem desenvolvidas, em idades precoces, capaci-
dades sociais como a assertividade, de comunicação, de resistência à pressão dos pares, de enfrentamento 
dos problemas, de estabelecimento de objetivos e de tomada de decisões. Os autores ainda sublinham: 
o desenvolvimento de hábitos saudáveis; a promoção de um comportamento crítico e a clari�cação de 
valores; a promoção da autonomia e o estabelecimento de normas e limites. 
A família, elemento natural e fundamental da sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de 
todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e a assistência necessárias 
para desempenhar plenamente o seu papel na comunidade. Ajudar famílias de grupos minoritários a lidar 
com as questões raciais, culturais ou até de orientação sexual é um dos objetivos da intervenção da educa-
ção para a saúde, que deve visar toda a família. O desenvolvimento de habilidades parentais e o enfatizar 
o vínculo familiar é decisivo para o alicerce da célula base da sociedade. A família é responsável por criar, 
cuidar, educar, proteger e garantir o desenvolvimento saudável das suas crianças. Os pais devem procurar 
participar proativamente nos programas das escolas, aprendendo técnicas de escuta ativa e de interação, 
técnicas disciplinares consistentes para o estabelecimento de limites e habilidades de comunicação inte-
rativa. Se os pais procuram pouco a escola, compete a esta encontrar estratégias de atração que os cative 
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para a participação.
Ao nível dos grupos de pares, pode prever-se a possibilidade de desenvolvimento de habilidades sociais e 
pessoais, criando-se programas intensivos e de integração. O envolvimento dos jovens em programas de 
intervenção tem revelado efeitos positivos na mudança de atitudes, por exemplo, face ao abuso do consu-
mo de bebidas alcoólicas ou de substâncias psicoativas ilícitas.Paralelamente, a escola deve evitar ainda re-
correntes intervenções orientadas para a informação sobre as consequências negativas. A desconstrução 
de mitos, a propósito dos consumos, em conjunto com outras abordagens participativas com a família e os 
jovens gera oportunidades para que sejam colocadas em prática as novas habilidades adquiridas.
Ao nível do domínio comunitário e institucional, parece ser importante o desenvolvimento de estratégias 
de prevenção compreensivas, em vez de iniciativas únicas, isoladas e sem continuidade. O espaço exterior 
da escola e as áreas de reunião de jovens deve ser controlado. O ócio é amigo da tentação. A oferta de 
tempos estruturados junto de adultos, com atividades diversi�cadas (desportivas, sociais) aumentam as 
atitudes positivas face ao voluntariado e às ações comunitárias e constituem uma ocupação formativa e 
preventiva.
 Os problemas devem ser sentidos como comunitários, mediante um esforço de consciencialização da co-
munidade e dos media, para que a resposta seja uma procura de todos. As mensagens a transmitir devem 
ser contínuas no tempo, evitando-se o recurso a �guras de autoridade para populações de risco.
Os vários autores consideram que a educação para a saúde deve adotar uma abordagem participativa que 
pode incluir atividades relacionadas com elementos gerais, a saber: políticas escolares saudáveis; ambien-
te físico e social da escola; o ambiente social da escola; habilidades de saúde individuais e competências 
para a ação; a ligação à comunidade; e serviços de saúde.
Em jeito de conclusão, a evidência tem revelado a importância da educação para a saúde em contexto 
escolar. LEGER, YOUNG, BLACHARD E PERRY destacam que:

Em todo o mundo, a educação e a saúde estão intimamente ligadas. Em  
termos mais simples: os jovens saudáveis são mais propensos a aprender 
de forma mais e�caz; A promoção da saúde pode ajudar as escolas a atin-
gir seus objetivos em nível educacional e atingir seus objetivos sociais; Os 
jovens que frequentam a escola têm melhores chances de uma boa saúde; 
Os jovens que se sentem bem com a escola e que estão ligados a adultos 
importantes são menos propensos a assumir comportamentos de alto ris-
co e são susceptíveis de ter melhores resultados de aprendizagem; as esco-
las também são locais de trabalho para a equipe e são con�gurações que 
podem praticar e modelar a promoção e�caz da saúde no local de trabalho 
para o benefício de todos os funcionários e, em última instância, os alunos. 
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A educação faz, indiscutivelmente, bem à saúde  e a saúde à educação. E quanto melhor for a condição de 
saúde dos nossos estudantes, maior é a probabilidade destes virem a melhorar o seu rendimento acadé-
mico, assim como maiores serão as recompensas ao nível da melhoria da sua qualidade de vida futura. Um 
dos aspectos a melhorar é a adoção do paradigma biopsicossocial, que leva em conta uma maior partici-
pação e responsabilização da pessoa humana, desde a perspetiva de avaliar o seu estado de saúde, como 
o seu envolvimento no próprio sistema de saúde, com a noção do poder para viver.
Por todo o exposto, o livro Educação em Saúde na Escola surge como um excelente momento de atuali-
zação cientí�ca, re�exão e partilha, constituindo-se como um elemento potenciador de sinergias para a 
saúde individual e coletiva, com a abordagem das seguintes temáticas: a) hábitos posturais; b) afetividade 
e desenvolvimento infantil; c) sono; d) alimentação saudável; e) saúde bucal; f ) habilidades motoras e ludi-
cidade; g) violência sexual infantil; h) prevenção de acidentes; i) programa de acolhimento no SUS; j) saúde 
dos professores; e l) hábitos de vida saudáveis.
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introdução

Fábio Marcon Al�eri 

O contexto da saúde está presente em todas as situações vividas pelo ser humano. Pensamos na saúde 
desde o nascimento de um bebê até mesmo na frágil “saúde” de alguém que está no leito de uma unidade 
de terapia intensiva.  Pensar em promover saúde é algo desa�ador, pois esta condição não depende ape-
nas do indivíduo ou do serviço de saúde, mas também de uma série de fatores sociais, econômicos, cul-
turais, políticos que se combinam em cada sociedade, tornando-a mais ou menos saudável (BUSS, 2002). 
Como a�rma Buss (2002), “a vida cotidiana de indivíduos e populações é o espaço onde se manifesta as 
articulações entre os processos biológicos e sociais que determinam a situação de saúde”.  Portanto, acre-
dita-se que o ambiente escolar seja uma situação social na qual acontecem inúmeras ações para que novos 
comportamentos sejam introduzidos, revistos ou incentivados em termos por exemplo, de práticas de 
estilo de vida saudável.
 Desta forma, a questão da saúde no ambiente escolar merece todo o cuidado, pois é na escola que os 
hábitos muitas vezes são incorporados na vida do ser humano. É na escola que se estabelecem vínculos im-
portantes entre professores e alunos, e onde também pode acontecer a identi�cação de situações sociais 
e riscos como a questão de abusos sofridos pelas crianças, ou seja, o ambiente escolar é talvez um ponto 
decisivo para que a saúde física e mental das crianças seja avaliada e desenvolvida. 
Devido a esta importância, o Curso de Mestrado em Promoção da Saúde que é um curso com característica 
interdisciplinar e que busca estudar a questão do estilo de vida e qualidade de vida na promoção da saúde, 
juntamente com o Curso de Pedagogia e Pedagogia Parfor do UNASP, em parceria, buscaram realizar esta 
interface no aspecto educação em saúde. 
Houve primeiro a ideia de organizar um Curso de Extensão intitulado “Promoção da Saúde no Âmbito 
Escolar, que abordava assuntos como: alimentação saudável, relações familiares, postura corporal, primei-
ros socorros e políticas de saúde pública. Com o interesse crescente dos graduandos em Pedagogia que 
inicialmente eram o público-alvo, houve o planejamento de novas edições do Curso de Extensão e a estru-
turação do conteúdo do curso em um livro, porém agora, com mais informações pertinentes ao ambiente 
escolar.  A intenção foi direcionar o livro às escolas de origem dos graduandos Pedagogia/ Parfor UNASP 
com a possibilidade de estender a outros educadores interessados nesse conteúdo tão atual e necessário 
para a realidade da promoção da saúde no ambiente escolar. Por isto este livro surge como fruto da parce-
ria entre o Curso de Pedagogia e o Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de 
São Paulo, bem como da participação de outros colegas externos à Instituição.
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Esta obra não pretende esgotar o assunto sobre a questão da Promoção da Saúde no ambiente escolar, 
porém visa abordar no decorrer dos capítulos  alguns aspectos que acreditamos ser fundamentais para a 
compreensão da saúde do escolar.
O capítulo 1 discorre sobre Educação em Saúde na Escola, no qual conceitos importantes e re�exões sobre 
como a saúde na escola pode ser fundamental na vida dos que ali vivem e convivem. 
Temos a seguir um capítulo dedicado à importante questão da postura corporal. Numa fase na qual há 
grandes transformações na vida do estudante, a interferência de bons hábitos posturais, ou seja, manuten-
ção do corpo em bom alinhamento para evitar sobrecarga em certas regiões ou até mesmo doenças como 
tendinites, dores e desvio na coluna, são passíveis de observação e intervenção. Os autores apresentam as 
principais medidas de prevenção e a importância de se adotar uma postura saudável no ambiente escolar 
e também fora dele, como, por exemplo, na orientação por parte do professor sobre uma boa noite de 
sono e com postura adequada para seus alunos. 
O livro contém uma parte de extrema importância que é a da saúde no aspecto da afetividade e desenvol-
vimento infantil. Neste capítulo, os autores apontam ao leitor o papel da afetividade no desenvolvimento 
do escolar. Re�etem por exemplo, nos perigos do estresse tóxico para a criança.
Há um capítulo destinado exclusivamente ao sono. Muitas pessoas têm negligenciado este tema tão im-
portante na vida. Os autores abordam de forma clara e elucidativa a temática do sono na vida das pessoas 
e principalmente no escolar, como por exemplo, a questão da sua relação com a memória.
Entendemos que a alimentação afeta diretamente a saúde do escolar. Quantas crianças obesas por falta 
de orientação na escola ou instrução dos pais e/ou responsáveis, sofrem e sofrerão de saúde não somente 
física, mas também emocional, como por exemplo, com os “apelidos”. A autora traz no capítulo explicações 
sobre a alimentação em geral e como manter uma alimentação saudável tanto na população em geral, 
quanto no escolar. Ainda sobre a nutrição, há um capítulo destinado exclusivamente  ao cuidado de como 
montar uma lancheira saudável. Nele, a autora orienta como fazer a higienização das mãos, até mesmo 
trazendo dicas de alimentos para o lanche na escola. 
O capítulo a seguir aborda a questão da saúde bucal. Neste, a autora discute a relevância de se ter bons 
dentes, e como isto pode ser feito dentro do ambiente escolar.
  No capítulo sobre a habilidade motora e ludicidade, os autores apontam os amplos benefícios que 
uma atividade física direcionada desde os primeiros anos pode proporcionar aos estudantes. Além de con-
ceituarem os tipos de habilidades pretendidas, exempli�cam por meio de atividades que os professores 
podem planejar com as crianças.
Outro tema discutido é a questão da violência sexual infantil, que é algo de extrema importância para a 
vida não somente das crianças como para toda a família. Este assunto é abordado de forma clara e direta e 
permite aos professores identi�carem possíveis sinais deste tipo de agressão nas crianças. Neste capítulo, 
há dicas para orientar os docentes na atenção a este problema para que tanto a saúde física quanto mental 
das crianças estejam preservadas.
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Todos conhecem alguma criança que tenha sofrido algum tipo de acidente, sendo este considerado leve 
ou até mesmo levando à morte. Um capítulo destinado à prevenção de acidentes na infância serve não 
apenas para alertar, mas também orientar os docentes deste perigo real. Há exemplos do que se pode fazer 
para que haja prevenção e atendimento imediato quando ocorrem acidentes dentro do contexto escolar.
No capítulo sobre o acolhimento no Sistema Único de Saúde (SUS), os autores abordam a importância da 
relação que a escola deve manter com o programa de acolhimento do SUS a �m de que a escola seja um 
ambiente integrado a esse sistema como um agente promotor de saúde.
Um capítulo muito importante discute os 8 remédios naturais. Cada vez mais a ciência constata o valor 
da alimentação saudável, prática de exercício físico, uso da água tanto externa quanto internamente, ex-
posição moderada ao sol, temperança, respirar ar puro, ter repouso e con�ar em Deus,  proporcionando 
melhor saúde física e mental a todos. Desta forma, atitudes simples como abrir as janelas da sala de aula, 
realizar atividades ao ar livre, incentivar os alunos a beberem água, dentre outras atitudes podem ser im-
portantes para que os professores ajudem na promoção da saúde dos escolares.
Por �m, o livro dedica um capítulo especial aos professore, que são  aqueles que também precisam estar 
“saudáveis” para perceberem e poderem usar todos os seus conhecimentos para promover saúde aos que 
estão sob seus cuidados. Neste capítulo os autores abordam questões como o próprio ambiente de traba-
lho, como o uso de giz, uso da fala, de computadores, dentre outros. Os autores terminam com diversas 
orientações simples, porém importantes para que os professores tenham melhores condições de saúde.
Por �m, desejamos além de uma boa leitura, que as informações contidas aqui neste livro não �quem ape-
nas no âmbito do conhecimento, mas que instiguem a prática, o dia-a-dia do professor para que participe 
ativamente em sua escola como um facilitador da promoção da saúde em seu ambiente de trabalho.

Referência:

BUSS, PM. Promoção da saúde na família. Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0103/
IS23(1)021.pdf (acessado em 26/05/2017).
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA 

Cristina Zukowsky-Tavares
Neilia Gomes da Silva Braga

Como pensamos e agimos ao educar para um estilo de vida saudável na escola?
Exercer coerência com o nosso discurso e tudo aquilo que acreditamos ser bom e saudável nem sempre é 
muito fácil, mas não podemos considerar impossível! 
Entendemos que crianças e adolescentes observam seus professores porque são pessoas signi�cativas 
para eles e que a aprendizagem de atitudes e comportamentos pode ser ampliada quando uma quantida-
de maior de adultos signi�cativos ao seu redor vivenciam os mesmos conceitos.
Muitas vezes pela convivência desperta-se o irresistível desejo de experimentar um pouco do estilo de vida 
do amigo. Dessa forma, quando o professor saboreia regularmente uma fruta com satisfação e valoriza o 
cheiro, a textura e o sabor, faz toda a diferença para uma criança! Melhor ainda se tiverem oportunidade de  
brincar, manusear e preparar lanchinhos saudáveis e divertidos juntos.
É como o adolescente que se aproxima do professor para saber das suas trilhas ou mesmo para expressar 
que também gosta de andar de bike, de carregar na mochila uma garrafa de água como a sua, ou então 
aquele aluno que ajudou a fazer o pão funcional e traz um pedaço embrulhado no guardanapo para 
você experimentar. 
Pode ser também o exemplo do estudante que partilhou em classe que deseja ajudar a combater o 
cyberbullying e que se propôs a criar pequenas frases de orientação com sua professora para divulgar 
nas redes sociais.
Tudo que os alunos aprendem por meio de atitudes e pela convivência faz parte, muitas vezes, de mo-
mentos informais de ensino que podemos considerar como um currículo oculto.  No entanto, saberes que 
emergem do cotidiano e tornam-se relevantes, in�uenciam a formação da criança e do adolescente e po-
dem se tornar cada vez mais intencionais e institucionalizados.
Se acreditamos que viver com saúde é um conceito bem mais amplo do que simplesmente não estar ou 
�car doente, re�etiremos sobre a promoção da saúde na escola de maneira crítica, feliz e participativa.
Podemos pensar que uma escola saudável educa vontades e desejos para a tomada de sábias decisões, 
com entusiasmo, perseverança, cooperação, solidariedade, sem incitar desnecessariamente a competição, 
a inimizade, a intolerância, mas antes a generosidade, o desprendimento, o altruísmo, a esperança e acima 
de tudo, o amor.
A saúde é essencial para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes. 
Saúde aqui entendida como qualidade, como estilo de vida e bem estar físico, mental, emocional, social e 
também espiritual de pessoas que se responsabilizam pela construção de uma sociedade mais participa-
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tiva e interessada no bem comum. A promoção da saúde prossegue 
além da remediação ou dos cuidados de �nal de percurso, ou seja, 
quando a doença já está instalada ou mesmo assume uma perspecti-
va crônica. Conversar sobre promoção da saúde e educação é um ato 
político e ideológico e pertence a todos nós.
A educação em saúde envolve quatro diferentes ambientes: a escola, 
o ambiente de trabalho, o ambiente clínico nos diferentes níveis de 
atuação e a comunidade. Conceituamos como educação em saúde, 
quaisquer combinações de experiências de aprendizagem planeja-
das com vistas a facilitar ações planejadas que conduzam à saúde. A 
educação em saúde busca caminhos por meio dos quais a informa-
ção cienti�camente produzida na área, possa ser mediada e apreen-
dida por pro�ssionais da saúde e educação, alcançando a vida diária 
de um número maior de pessoas, uma vez que a aprendizagem dos 
condicionantes do processo saúde-doença proporciona subsídios 
para a adoção de novos costumes e comportamentos em saúde.
Uma escola saudável e que desenvolve hábitos saudáveis por meio 
de seus agentes é um espaço acolhedor em que toda a comunidade 
participa, “ toma parte do processo”. Por isso que como escola pre-
cisamos nos interrogar, fazer perguntas, ler, conversar com pesso-
as que amam a saúde, pensam e pesquisam o desenvolvimento de 
um viver mais saudável. E quando há um coletivo de participantes 
podemos dizer que estamos fazendo uma verdadeira construção 
social da saúde. 
Isso signi�ca que dialogamos com responsabilidade e criticidade 
sobre o que representa uma vida mais saudável, buscamos estudo, 
formação, parcerias intersetoriais e interdisciplinares com pro�ssio-
nais diversos: nutricionistas, enfermeiros, médicos, dentistas, �siote-
rapeutas, pro�ssionais da educação física, psicólogos, e outros, sem 
esquecer dos protetores do meio ambiente que nos ensinam a cuidar 
da terra e viver de maneira mais simples e sustentável. 
Uma re�exão com a qual poderíamos desa�ar gestores educacionais 
é se há o desejo e investimento de tempo e recursos para que esses 
saberes sejam veiculados na escola a ponto de reunirmos nossos pares 
para aprender, discutir e conceber projetos para a construção da saúde 
na sala de aula, no pátio, nas cantinas, no conselho e reunião de pais.  
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Uma escola saudável e que ensina o viver saudável reconhece a importância da prevenção e formação de 
hábitos saudáveis e valoriza tempos e espaços em que eles possam se manifestar com o exercício físico ao 
ar livre, o serviço em favor de outras pessoas, os trabalhos variados com as mãos.
Em uma escola saudável, os professores de crianças e adolescentes diversi�cam o planejamento das aulas 
evitando que os estudantes �quem por horas na mesma posição, sentados nas carteiras en�leiradas e em 
ambientes pouco ventilados.
Uma escola saudável cuida da alimentação equilibrada, repleta de cor, cheiro, sabor, natural, simples e 
bonita. Uma escola que estimula a ingestão contínua de água fresca e potável. 
Uma escola saudável ensina a higiene do corpo, da mente e da casa. 
Ensina a relevância do repouso, do descanso e do lazer construtivo. 
Uma escola saudável abre as portas para todos os alunos e abriga as diferenças com �exibilidade, cuidado 
e dedicação na construção de planos e projetos que acolham a diversidade:
“Nesse sentido, veri�ca-se a importância da escola, como ambiente potencializador para o desenvolvi-
mento de ações de educação em saúde, e do professor, como agente fundamental no processo de promo-
ção da saúde, prevenção de doenças e do fortalecimento da autonomia dos escolares a favor da sua saúde 
a curto, médio e longo prazo, dentro e fora do ambiente escolar “ (ROCHA  e FACINA, 2017).

REFERÊNCIA:
ROCHA, A. dos S.  e  FACINA, V. B. Professores da rede municipal de ensino e o conhecimento sobre o pa-
pel da escola na formação dos hábitos alimentares dos escolares. Ciênc. educ. (Bauru). 2017, vol.23, n.3, 
pp.691-706.

Cristina Zukowsky-Tavares
Pós Doutora em Educação pela USP. Coordenadora do 
Curso de Pedagogia e Docente no Programa de Mestrado 
Profissional em Promoção da Saúde do UNASP SP

Neilia Gomes da Silva Braga
Mestre em Promoção da Saúde



Capítulo 2 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA

22



Educação e Saúde na Escola

23

 A POSTURA
DO ESCOLAR

Capítulo 3



capítulo 3 - A POSTURA DO ESCOLAR

24



Educação e Saúde na Escola

25

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES COM RELAÇÃO AOS HÁBITOS 
POSTURAIS EM FASE ESCOLAR Ricardo Noboro Isayama 

Sérgio Mitio Tagami 

Como se encontra o desenvolvimento psicomotor de nossas 
crianças?
Logo após o nascimento, muitos dos movimentos do bebê são re-
alizados como atos re�exos e estes independem da vontade (Deitz 
et al, 1987). Na medida em que crescemos, esses re�exos são gradu-
almente substituídos por movimentos aprendidos e conscientes, ou 
seja, sob o controle da vontade. Outras mudanças ocorrem, quando 
passamos a controlar os movimentos do corpo mais pelos detalhes 
percebidos pela visão do que por outros sentidos especiais do cor-
po. Então, um processo de percepção viso motora é, gradualmente, 
aprimorado de forma a cooperar com a coordenação motora manual 
�na. Desde a preensão grosseira até o movimento de pinça, comu-
mente, são explorados a partir de macro ambientes e que, posterior-
mente, vão se adequando aos espaços mais reduzidos. 
Com a maturidade biológica ocorre o aumento da integração de sis-
temas sensoriais (Deitz et al, 1987). E com isto, vem o aperfeiçoamen-
to da discriminação intersetorial. São exemplos de movimentos de 
complexidade crescente, o ato de correr, lançar objeto com a mão e 
com o pé, receber objetos nas mãos e saltar. 

Postura, posição e movimentos do escolar
Embora existam posturas e correções posturais consideradas ideais, 
cada indivíduo possui suas próprias características posturais. Mesmo 
uma postura ideal pode causar desconforto nas costas de um aluno 
saudável após se manter estudando na mesma posição por períodos 
muito longos. Dentro deste contexto é provável que não exista uma 
postura ideal para todas as situações, pois nosso corpo e nossos mo-
vimentos são diversos e muito dinâmicos.
O fato das crianças estarem em fase de crescimento intenso, em um 
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período conhecido como a fase de estirão, algumas estruturas do esqueleto ou músculos podem não 
acompanhar o mesmo ritmo ou grau de maturação. Com isso, alguns esforços repetitivos ou sobrecargas 
aparentemente inofensivos podem passar de uma simples compensação de movimentos para uma defor-
midade física. Por isso, medidas preventivas são importantes em todas as fases da vida, a �m de se evitar o 
surgimento de problemas motores, com especial atenção às fases da infância e da adolescência, as quais 
coincidem com um período de tarefas diversas da vida escolar.

Medidas preventivas
É importante que pais, cuidadores e pro�ssionais estejam atentos às atividades neuropsicomotoras das 
crianças e que possam estimular o exercício físico, evitando-se a inatividade e o sedentarismo infantoju-
venil.
Estar atento aos riscos de obesidade entre os estudantes não é uma preocupação exclusiva aos aspectos 
nutricionais, pois o sobrepeso também pode prejudicar a postura e alterar a adaptação da carteira com o 
estudante.
Os movimentos e posturas da criança, tanto dentro como fora da sala de aula terão in�uência sobre a qua-
lidade de vida do aluno.
A avaliação postural da criança durante a atividade escolar, principalmente dentro da sala de aula, pode 
ajudar a escola na identi�cação dos fatores causadores da má postura e favorecer um trabalho de orien-
tação e reeducação postural de forma individualizada às crianças em fase escolar. A avaliação postural 
procurará identi�car os desajustes ou desequilíbrios mais evidentes na criança e no adolescente, seguido 
de propostas de reeducação postural que minimizem ou eliminem as posturas prejudiciais à saúde.
A consulta a um médico e/ou �sioterapeuta proporcionará um diagnóstico pro�ssional e melhor orienta-
ção às formas de tratamento. Porém, algumas recomendações simples podem ser feitas nas escolas e no lar.

Orientações posturais ao estudante
A posição do corpo do estudante deve tender ao alinhamento em 
relação ao centro do corpo na maior parte do dia, tanto em repouso 
como em movimento, seja deitado, sentado ou em pé.

Fig. 1: Posição e alinhamento correto do corpo do estudante.

Assim é preciso regular a altura da mesa, cadeira, teclado e monitor, 
pois essas são medidas ergonômicas importantes para favorecer me-
lhores posicionamentos da criança em fase escolar.
Recomenda-se que ao sentar-se, a coluna esteja ereta, com as costas 
apoiada no encosto da cadeira, os pés bem apoiados no solo ou em 
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outro anteparo, os punhos apoiados na base da mesa ou do tecla-
do, quando estiver usando computador. Deve-se manter os mem-
bros superiores sobre a mesa ou no encosto para o antebraço, com 
os materiais didáticos próximos ao tronco, possibilitando, assim, um 
fácil acesso ao material escolar. Essas medidas podem evitar dores 
em tornozelo, joelhos, ombros e coluna (Reis et al, 2012).

Fig. 2: Postura correta e adequações da carteira em sala de aula.

É possível evitar dores e desconfortos no corpo evitando-se esparra-
mar/projetar o corpo inteiro sobre a carteira e evitar se sentar sobre 
uma das pernas por longo período quando se estiver sentado.
Levantar-se ou andar um pouco ao �nal de cada aula ajudará a dimi-
nuir a tensão gerada pelo prolongado período de concentração mental, pela postura ruim e pela posição 
estática do corpo, por meio da melhor circulação do sangue.
A postura pode estar associada ao estado de humor. Crianças com desajustes posturais podem apresentar 
sinais de desânimo ou até agressividade. Felizmente, corrigir a postura pode funcionar como tratamento 
tanto para a má postura como para a alteração do estado de humor.
O uso prolongado de computadores tem causado problemas posturais (Taspinar et al, 2013). Por esta ra-
zão, recomenda-se que a criança não passe muito tempo em frente ao computador durante seus estudos.
Poucos têm trazido à discussão se o uso do laptop poderia trazer vícios da má postura em crianças. De 
acordo com as medidas ergonômicas recomendáveis para a posição do monitor e do teclado do compu-
tador, é difícil encontrar uma carteira escolar e laptop que propicie bom posicionamento e postura para a 
criança. É necessário que a tela do computador esteja em uma altura compatível aos olhos ao olhar para o 
horizonte e, normalmente o monitor de um laptop está abaixo desse nível.

Fig. 3: Ergonomia ao estudante em fase escolar.

É necessário adequar a iluminação da sala de aula às tarefas propos-
tas pelo educador. O tamanho da escrita no quadro negro, posiciona-
mento dos alunos na sala de aula e o uso de lentes em crianças com 
de�ciências visuais são recomendáveis para não haver prejuízos no 
processo educativo.
Disfunções visuais e/ou auditivas podem levar a criança a assumir 
posturas compensatórias para superar tais de�ciências. Desta forma, 
o estudante acaba se posicionando de forma incorreta na cadeira, 
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facilitando o surgimento de desvios da coluna, como por exemplo: a 
escoliose, caracterizada por inclinação lateral em “C” ou em “S” da coluna 
vertebral.
Quando a sala de aula for grande, recomenda- se a disposição das car-
teiras em forma de círculo ou em meia lua circundando o quadro ou 
ainda, em relação à posição predominante do professor na sala de aula.

Fig. 4: Posicionamento adequado de alunos em sala de aula.
Evita-se colocar o material didático em altura que o aluno precise aga-
char para pegá-los. Levantar objetos mais pesados como livros e cader-
nos sempre próximos ao corpo para diminuir o esforço na coluna. Estas 
são medidas preventivas que todo estudante deve adotar em seu dia a dia.

Cadeiras de festas e eventos normalmente prejudicam a postura das crianças e di�cultam o processo en-
sino-aprendizagem. Isso ocorre devido ao desconforto, pois tais cadeiras são adaptadas para uso adulto e 
não foram projetadas para uso infantil, tampouco para salas de ensino.
Com respeito aos pertences do aluno, a forma correta de carregar uma mochila escolar é distribuindo seu 
peso entre os dois ombros, simetricamente, e parte deste peso, poderia ainda, repousar sobre a região do 
tronco (tórax ou abdômen) por meio de cintos que alçam anteriormente o tronco do aluno.

Fig. 5: Mochilas adequadas e forma correta de carregá-las.
A frase “de volta às aulas” não pode ser um aviso de volta às dores nas costas desencadeadas por sobrepeso 
das mochilas.
Na hora de escolher a mochila, busque aquela que possui tamanho adequado à criança e à faixa etária, de 
formato simétrico, com duas alças ajustáveis e encosto maleável, permitindo que o peso seja distribuído 

de maneira equilibrada e simétrica. 

Recomenda- se que o peso da mochila e o seu conteúdo não ultra-
passe 10% do peso do estudante.

Mochilas muito pesadas podem di�cultar o crescimento normal da 
criança, além de prejudicar a coluna vertebral, a postura e a forma do 
indivíduo andar. Quando o peso excessivo da mochila se faz necessá-
rio, é preciso usar mochilas com rodas para que rolem apoiadas ao chão.
Mochilas carregadas à frente ou com volume e peso excessivos di�-
cultam a mobilidade dos membros superiores e deslocam o centro 
de gravidade, propiciando assim, as posturas compensatórias que 
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prejudicam a saúde. O desequilíbrio também ocorre quando, por 
exemplo, carregamos a mochila em uma das mãos, em um dos coto-
velos ou ombros.
Além das adequações da mochila, as crianças devem levar somente 
os livros e cadernos que serão utilizados no dia, veri�cando se o peso 
está equilibrado e sem sobrecargas.

Fig.6: Estratégia para �car em pé sem sofrer grande sobrecarga e fa-
diga muscular.
Quando precisamos �car em pé por período longo, é possível aliviar 
o peso transferido à coluna lombar apenas mantendo a coluna reta 
e colocando um pé um pouco mais à frente do outro, e não em linha paralela como se costuma �car espe-
rando o ônibus escolar ou na �la de espera. Esta posição pode, ainda, ser alternada entre direito e esquer-
do de tempos em tempos para se evitar o esforço maior em um lado do corpo.

É importante proporcionar boa qualidade de sono à criança. Recomenda-se que o colchão deva ser orto-
pédico ou de consistência um pouco mais �rme e o travesseiro não deve ser muito alto. Ao dormir, deve-se 
evitar a posição de bruços (de barriga para baixo), sendo mais recomendável dormir de lado ou de barriga 
para cima; e ao acordar levantar com auxílio dos braços e não bruscamente.

Fig. 7: Levantar-se e deitar-se corretamente.
Em caso de um sintoma de dor persistir, a criança deve ser encaminhada a um pro�ssional da saúde espe-
cializado, para tratar e evitar maiores complicações.
Embora nosso cérebro seja capaz de fazer várias funções ao mesmo tempo, nossos movimentos mais pre-
cisos e mais equilibrados tendem a ser aqueles que estão relacionados às nossas atividades mentais e de 
maior importância (CHENG et al, 2014; HAREL et al, 2014). Por isso, quando pensamos em algo, natural-
mente deslocamos nossas habilidades motoras para que estas desempenhem melhor a função que está 
sendo mentalizada. 

Com isto, é importante ensinar a criança a desenvolver a capacidade e 
o hábito de concentrar-se naquilo que está sendo realizado ou a reali-
zar o que é objeto de sua maior concentração. Desta forma o educador 
também poderá perceber melhor o processo ensino-aprendizagem e 
as necessidades de intervenções de outros pro�ssionais, quando for 
necessário.
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AFETIVIDADE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Regina Lúcia Herculano Faustino 
Rebecca Isabelle Herculano Silva 
Rubens Célio Alves Faustino Junior

Atuar em desenvolvimento infantil parece ser uma área de competência exclusiva dos pro�ssionais de 
Educação e, no máximo, daqueles que atuam em interface com a Psicologia, não é? Pois bem, esse artigo 
propõe um olhar para esse tema com uma visão ampliada.
Como a criança se desenvolve? O que fala a ciência, o que falam os educadores? Evidências mais recentes 
da neurociência vêm validar o que educadores desde o início do século XX já defendiam, ou seja, a impor-
tância de se ter um olhar diferenciado para a Primeira Infância.
A neurociência a�rma que “os três primeiros anos são para sempre”, a partir das evidências que a es-
truturação da arquitetura cerebral se estabelece nesse período, construindo as bases para a aquisição de 
todas as capacidades cognitivas e funções cerebrais que de�nem desde os aspectos psicomotores, até a 
construção da personalidade do indivíduo. Mais ainda, os cientistas defendem que a formação de vínculos 
afetivos e de um ambiente de carinho e segurança são componentes fundamentais para o equilíbrio desse 
ser em formação.
Do ponto de vista da saúde, as evidências da neurociência apontam que estimular o desenvolvimento na 
Primeira Infância signi�ca uma forma efetiva de promover a saúde, a partir do entendimento de que os in-
vestimentos feitos nessa fase da vida irão in�uenciar positivamente todas as demais etapas, resultando em 
adolescentes equilibrados e adultos produtivos, social e economicamente. Sem contar que atuam ainda 
diretamente na redução de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade, que compõem o 
mal do século.
Diante desse conhecimento e da responsabilidade que compete a todos que atuam com crianças nessa 
fase da vida, esse texto propõe uma re�exão e sensibilização de pro�ssionais e cuidadores, para a promo-
ção de relações afetivas e ambientes estáveis e estimulantes durante a infância.
Assim como as situações adversas são fatores negativos para o desenvolvimento integral da criança, po-
demos oferecer condições que atuem como fatores protetores a essas crianças. O que podemos fazer para 
que nossos resultados no cuidado das crianças sejam cada vez mais efetivos e melhoremos a qualidade de 
vida de nossas crianças e de suas famílias? Esse é o nosso desa�o como educadores, pro�ssionais de saúde 
e demais envolvidos na rede de apoio à Primeira Infância. 
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Estímulos e emoções – funções executivas
Tal como na construção de uma casa, certas partes da estrutura do cérebro precisam ser formadas em 
uma determinada sequência, e necessitam ser adequadas para que sirvam de base ao projeto de desen-
volvimento em longo prazo. Da mesma forma que a falta dos materiais certos pode resultar em alterações 
nos projetos, a falta de experiências apropriadas pode levar a alterações nos planos genéticos. Além disso, 
embora o cérebro mantenha a capacidade de se adaptar e de mudar ao longo da vida, esta capacidade 
diminui com a idade. Assim, a construção de habilidades cognitivas, sociais e emocionais mais avançadas 
sobre uma base inicial fraca da arquitetura do cérebro, é bem mais difícil e menos e�caz do que fazer as 
coisas certas desde o início (Shonko� e colaboradores, 2007).  
As funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular nossos pensa-
mentos, emoções e ações. Alguns estudiosos fazem uma distinção entre o componente “frio” das funções 
executivas, que envolve estritamente as habilidades cognitivas (por exemplo, a capacidade de fazer cálcu-
los apenas com a mente), e o componente “quente”, que re�ete a capacidade de regular as emoções (por 
exemplo, a capacidade de controlar a raiva) (Esdpi,2013).

As funções executivas podem ser divididas em três grandes categorias de competências:

Autocontrole: A capacidade de resistir à uma tentação para poder fazer aquilo que é certo. Essa capacida-
de ajuda as crianças a prestar atenção, agir menos impulsivamente e a manter a concentração numa tarefa.

Memória de trabalho: A capacidade de manter as informações na mente, onde elas podem ser manipula-
das. Essa habilidade é necessária para realizar tarefas cognitivas, tais como estabelecer uma relação entre 
dois assuntos, fazer cálculos apenas com a mente e estabelecer uma ordem de prioridade entre várias 
tarefas.

Flexibilidade cognitiva: A capacidade de usar o pensamento criativo e ajustes �exíveis para se adaptar às 
mudanças. Essa habilidade auxilia as crianças a utilizar sua imaginação e criatividade para resolver proble-
mas.
 
As habilidades associadas às funções executivas são extremamente importantes para o desenvolvimento, 
pelo fato de que as diferenças iniciais nas funções executivas produzem, ao longo do tempo, resultados 
signi�cativos no desenvolvimento, incluindo o desempenho escolar, os comportamentos relativos à saúde 
e o ajustamento social (Esdpi,2013).
O desenvolvimento do potencial máximo das funções executivas é um processo que exige tempo e isso 
se explica, em parte, pela lentidão do amadurecimento do córtex pré-frontal. As alterações nas funções 
executivas são aparentes quando as crianças se tornam capazes de manter em mente os objetivos impor-
tantes (por exemplo, terminar o dever de casa ao invés de assistir à televisão). Observam-se melhorias nas 
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funções executivas também quando as crianças desenvolvem a capacidade de analisar seu ambiente para 
decidir qual o plano de ação apropriado (por exemplo, estudar hoje à noite é essencial para a obtenção de 
uma boa nota no exame do dia seguinte). Um desenvolvimento de�ciente das funções executivas pode 
explicar porque as crianças, muitas vezes, parecem teimosas quando, por exemplo, se recusam a seguir 
instruções lógicas, como usar uma touca no inverno. As crianças oriundas de famílias pobres estão particu-
larmente numa situação de risco de terem di�culdades associadas a um baixo nível de funções executivas 
(Esdpi,2013).
Ajudar as crianças em idade pré-escolar a melhorar suas funções executivas apresenta vários benefícios. 
Podem ser organizados programas de intervenção voltados para o treinamento das funções executivas, 
pois estes são e�cientes para melhorar o êxito escolar das crianças e suas competências sócio-emocionais, 
e podem levar a mudanças nos circuitos cerebrais. Além disso, uma intervenção precoce pode reduzir a 
rapidez e as di�culdades associadas com distúrbios, tais como o Transtorno do Dé�cit de Atenção com 
Hiperatividade - TDAH e problemas comportamentais. O treinamento do funcionamento executivo não 
exige altos recursos �nanceiros e pode ser executado em salas de aula comuns com crianças a partir dos 4 
ou 5 anos de idade (Esdpi,2013).
As modi�cações nos currículos escolares das crianças pequenas deveriam incluir atividades agradáveis e 
desa�adoras voltadas para seu autocontrole. Incluir a criança em aulas de música, aeróbica, dança, artes 
marciais e contar histórias são exemplos de atividades que podem ajudar a melhorar as habilidades de 
funcionamento executivo fundamentais. Na sala de aula, as crianças devem passar mais tempo em ativi-
dades de aprendizagem ativa e em pequenos grupos, e menos tempo em atividades com grupos grandes
 

Stress Tóxico
A �m de se construir ambientes estáveis e estimulantes, deve-se entender o conceito de stress tóxico e sua 
in�uência no desenvolvimento das crianças.
Do mesmo modo que uma fundação defeituosa tem efeitos prejudiciais de longo alcance sobre a qualida-
de e resistência de uma casa, as experiências iniciais adversas podem ter efeitos prejudiciais de longo al-
cance sobre o desenvolvimento da arquitetura do cérebro.  Experiências estressantes durante os períodos 
sensíveis alteram a função e arquitetura de circuitos neurais especí�cos, pois esses circuitos adaptam suas 
propriedades funcionais à adversidade que vem sendo vivida (Shonko� e colaboradores, 2007).
A ativação forte e persistente dos sistemas de resposta do corpo ao estresse (isto é, aumento na frequência 
cardíaca, pressão arterial e hormônios de estresse como cortisol e citocinas) pode resultar no rompimento 
permanente dos circuitos cerebrais durante os períodos sensíveis, quando estão em maturação. Dentre as 
causas mais comuns desse estresse “tóxico” estão o abuso infantil, negligências graves e a exposição pro-
longada e repetida à violência, que podem estar associadas à pobreza profunda, uso de drogas por parte 
dos pais ou doença mental materna, tal como uma grave depressão (Shonko� e colaboradores, 2007).
Para desenvolverem uma forte arquitetura cerebral, bebês e crianças necessitam de interações seguras 
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com adultos con�áveis e ambientes seguros para explorarem. O stress tóxico pode dani�car essa arqui-
tetura, mas programas em vários ambientes – em casa, creche e educação, orfanato, e outros ambientes 
– podem proteger crianças dos efeitos do stress tóxico ao oferecerem relacionamentos estáveis com res-
ponsáveis atenciosos (Shonko� e colaboradores, 2007).  
Oferecer relacionamentos de apoio e ambientes seguros pode melhorar os resultados de todas as crianças, 
mas especialmente daquelas mais vulneráveis.
Uma sociedade saudável e produtiva deve ser construída com base no desenvolvimento adequado da 
criança. Nesse caso, segundo o Centro de Desenvolvimento da Criança, a saúde não pode ser considerada 
apenas como a ausência de doença, mas como um instrumento de auxilio no desenvolvimento humano, 
tanto na adaptação à vida cotidiana, quanto ao resistir infecções, assim como ao obter uma melhor quali-
dade de vida.  
Dessa forma, é possível notar que o desenvolvimento saudável da primeira infância tem sido um assunto 
de grande interesse entre professores, psicólogos, pro�ssionais da saúde e da sociedade em geral, pois é 
nesse período que a criança é afetada diretamente pelos estímulos e experiências ao longo do seu desen-
volvimento. São lançados os fundamentos para a construção da arquitetura cerebral, quando a criança 
desenvolve capacidade de uma melhor aprendizagem e desempenho. 
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 Mas qual é realmente a importância da afetividade?
O afeto, a emoção e o sentimento, são palavras referentes a um fenômeno intuitivamente fácil de compre-
ender, mas geralmente difícil de ser explicado. Na verdade, os afetos são organizadores internos que dão 
signi�cado aos estímulos externos. Assim, o afeto tem a função de equilíbrio entre o individuo e o meio, 
estando assim intimamente relacionado ao desenvolvimento da criança durante a primeira infância.

Por exemplo, diante de uma situação de risco é normal que se desenvolva uma reação de medo onde, 
consequentemente, o organismo se prepara para certas modi�cações �siológicas que auxiliem a pessoa 
a lutar ou fugir daquela situação. Essa resposta emocional é geralmente inconsciente e automática, um 
processamento racional mais lento, que afeta, de forma positiva ou negativa, toda sua vida adulta.                           
É exatamente por isso que os afetos são importantes para direcionar a pessoa na busca de oportunidades 
positivas em meio a possíveis perigos. A valorização afetiva permite uma comunicação sem palavras mas 
de profundo valor, uma sincronia da atividade mental entre dois ou mais membros, as chamadas experi-
ências afetivas.
  

A evolução da personalidade
 A base da saúde mental está no desenvolvimento, ou seja, no contexto de cuidados que a criança 
recebe dos pais. Esses cuidados, ou a falta deles, in�uenciam diretamente no aprendizado da criança, na 
formação de relações, no equilíbrio das emoções e nos comportamentos futuros. 
 Durante a gravidez, normalmente, a mulher entra em um estágio especial de preparação para rece-
ber o bebê, suas emoções se fragilizam e ela desenvolve uma sensibilidade especial. E quando �nalmente 
o pequeno nasce a mãe está pronta para entrar em sintonia com seu �lho, sendo possível perceber e aten-
der as suas necessidades físicas e emocionais. É importante que a mãe reconheça, refreie, apoie e amplie 
as experiências de seu pequenino, principalmente as emocionais. Lembrando que, além da mãe apoiar a 
criança em suas necessidades ela precisa dar espaço para seu desenvolvimento natural. 
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 Durante o primeiro ano de vida as experiências são registra-
das como memórias emocionais e corporais. Através do inicio da co-
municação verbal a mãe é a responsável por regular seu estado emo-
cional, suas intenções e ações, e aos poucos a criança vai se tornando 
capaz de representar seu próprio mundo, sendo a mãe sua base de 
segurança.
 Ao longo da primeira infância a criança passa a simbolizar 
suas necessidades através da linguagem e ela passa a exercer sua au-
tonomia especí�ca de cada fase de desenvolvimento. Essa autono-
mia auxilia na regulação dos afetos que estão geralmente em con�ito 
com as necessidades de dependência ainda presentes. É exatamente 
nesse momento que os pais precisam manter o equilíbrio de suas 
atitudes com a criança, pois ao mesmo tempo em que eles devem 
manter as necessárias intervenções e repreensões, precisam também 
promover ações de incentivo à autonomia da criança. 
 O grande desa�o é encontrar o equilíbrio entre o excesso de 
amor que muitos pais oferecem, sem colocar os limites e as repreen-
sões no momento certo. Em contrapartida, muitos não conseguem 
oferecer o afeto mínimo necessário aos �lhos e excedem nas corre-
ções e disciplina. 
 As famílias precisam saber que as crianças dependem de estí-
mulos adequados e de vínculos afetivos que ofereçam a elas as bases 
capazes de contribuir com suas aquisições futuras. Só assim teremos 
uma sociedade sólida, com possibilidade de transformar o mundo 
atual.
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O SONO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Lenise Jihe Kim
Monica Levy Andersen
Sergio Tu�k

O sono é um estado essencial para a manutenção do equilíbrio do nosso organismo. Durante o sono, 
nosso corpo repõe as energias despendidas durante as atividades do dia-a-dia, consolida informações na 
memória e produz diversas substâncias fundamentais para o nosso desenvolvimento. Em outras palavras, 
uma boa noite de sono é responsável pela manutenção do nosso bem-estar físico e mental. Dessa 
maneira, perturbações no sono que levam tanto a uma redução na quantidade de horas dormidas, quanto 
a uma pior qualidade de sono podem acarretar diversos prejuízos aos indivíduos. 
Vivemos em uma sociedade de�nida como 24/7, em que as atividades ocorrem 24 horas por dia durante 
7 dias da semana sem parar. Além disso, os avanços tecnológicos dos últimos anos vêm aumentanto a 
exposição dos indivíduos à luz arti�cial oriundas de equipamentos eletrônicos. O resultado deste estilo 
de vida adotado pela população são prejuízos na qualidade de vida e na produtividade dos indivíduos 
em ambientes escolares ou de trabalho devido à incompatibilidade em se conciliar as obrigações sociais a 
uma boa noite de sono. 
Os prejuízos de sono são problemas de saúde pública muitas vezes negligenciados pela população. A difu-
são dos conhecimentos por parte dos pro�ssionais da educação é um importante meio de conscientização 
social a respeito da importância do sono na promoção de saúde. Considerando esta premissa, o presente 
capítulo abordará diversos conceitos sobre sono, bem como as principais consequências da falta de sono 
aos indivíduos. Além disso, serão descritas as principais medidas comportamentais para se obter um sono 
de boa qualidade à noite.

Estrutura do sono
Ao contrário do que muitos pensam, o sono é um processo ativo, no qual há diferentes padrões de ativida-
de cerebral, podendo ser mais lentos ou mais rápidos (semelhantes ao acordado). Conforme estes padrões, 
o sono é dividido em basicamente 2 fases: o sono NREM e o sono REM. Ao longo da noite, estes 2 estágios 
de sono surgem em 4 a 6 ciclos a cada 90 a 110 minutos (Figura 1). O sono NREM é subdividido em N1, N2 
e N3, sendo a fase N1 a de sono mais super�cial e N3 a mais profunda. Em geral, durante o estágio N3, os 
indivíduos se tornam menos responsivos aos estímulos, sendo mais difíceis de despertar. Por outro lado, 
o estágio N1 é uma condição de sono mais “leve”, frequentemente presente em momentos de monotonia 
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enquanto estamos acordados, 
como, por exemplo, em viagens 
de longa distância. O sono REM 
ocupa de 20 a 25% da noite em 
adultos e se caracteriza pelo 
período em que ocorrem os so-
nhos. Uma função atribuída 
ao sono REM é a consolida-
ção da memória e do apren-
dizado de informações que 
foram assimiladas durante a 
vigília. Você já deve ter expe-
rimentado a situação em que 
sonhamos com pessoas, locais 
ou momentos que foram viven-
ciados durante o dia. Esta con-
dição frequentemente ocorre, 
uma vez que nosso cérebro 
processa as informações que 
foram recebidas e as memori-
za durante o sono REM. Sendo 
assim, quando suprimimos o 
sono REM ou apenas reduzi-
mos o seu número de horas 
por noite, observamos com-
prometimentos de memória 
recente e de longo-prazo.
 

Quantas horas precisamos 
dormir?
Frequentemente, ouvimos falar 
erroneamente que precisamos 
dormir entre 7 a 8 horas por 
noite para nos sentirmos bem. 
Para entendermos melhor a 
questão das horas de sono que 

Figura 1. Representação dos estágios de sono.
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devemos dormir, precisamos antes compreender o conceito de necessidade de sono:
Necessidade de sono pode ser de�nida como uma característica individual referente ao número de horas 
que uma pessoa deve dormir por noite para se sentir alerta no dia seguinte. 
A maior parte da população de fato apresenta uma necessidade de sono entre 7 a 8 horas, no entanto 
existem grupos de pessoas que necessitam de tempos de sono mais extremos (Figura 2). Indivíduos com 
necessidades de sono <6 horas e >9 horas são denominados pequenos e grandes dormidores, respectiva-
mente. A principal característica dos pequenos e grandes dormidores é que estes não apresentam com-
prometimentos de saúde e repercussões de sonolência excessiva ou fadiga no dia seguinte, mesmo com 
padrões de sono não convencionais.

Figura 2. Representação esquemática da distribuição da necessidade de sono na população em geral.

A necessidade de sono varia ao longo da vida, diferindo conforme a faixa etária. Em média, bebês 
até os 5 meses de idade dormem entre 16 a 18 horas por dia, sendo 50% em estágio de sono REM. 
Com o envelhecimento, as necessidades de sono e a proporção de sono REM vão gradativamente dimi-
nuindo. Em crianças de 1 a 12 anos, o tempo total de sono reduz para aproximadamente 10 a 12 
horas com 20 a 25% de sono REM. Em adolescentes e adultos a necessidade de sono média varia de 7 a 8 
horas por noite (considerando os pequenos e grandes dormidores). No entanto, a alteração mais acentua-
da ocorre nos idosos acima dos 65 anos, em que o tempo de sono se reduz a apenas 5 a 6 horas com uma 
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proporção de 15% de sono REM.
De maneira geral, uma maior necessidade de sono é observada durante a infância. Assim, o sono 
parece exercer uma função essencial no amadurecimento e no desenvolvimento físico e psicomotor 
das crianças. Durante este período crítico do crescimento, é fundamental que elas tenham oportunidades 
de sono adequadas em casa ou no ambiente escolar.
 Estratégias que permitam que as crianças tenham um tempo total de sono apropriado são essenciais para 
garantir uma boa qualidade de vida para as mesmas. Um método útil é a realização de sonecas progra-
madas ao longo do dia. 
Em um estudo realizado com crianças de 3-5 anos de idade, demonstrou-se que aquelas que tinham 
a oportunidade de cochilar na escola apresentaram melhor desempenho em testes de aprendizado 
e de memória comparadas com as crianças que permaneceram acordadas durante todo o dia (Gi-
ganti et al., 2014). Esses resultados demonstram que respeitar a necessidade de sono é fundamental para 
o desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Em qual horário devemos dormir?
Assim como observamos na necessidade de sono, o horário de preferência para dormir e acordar varia 
de um indivíduo para outro. Cada um de nós apresenta um “relógio interno” responsável pela regulação 
dos nossos ritmos, como a frequência cardíaca, a temperatura corporal, o ciclo menstrual nas mulheres e, 
mais especi�camente, o ciclo vigília-sono. No entanto, nosso relógio interno funciona de maneira diferente 
entre as pessoas. Existem indivíduos que naturalmente preferem dormir e acordar, se alimentar ou fazer 
exercícios físicos mais cedo, durante as primeiras horas da manhã. Assim como há aqueles que optam por 
fazê-las mais tarde. A essas preferências individuais de ritmo atribui-se o nome de cronotipo. Os cronotipos 
podem ser classi�cados como matutino, vespertino e intermediário. Considerando apenas o ciclo vigília-
-sono, matutinos são indivíduos que preferem dormir e acordar cedo. Vespertinos, por outro lado, prefe-
rem arrastar o horário de dormir e acordar para períodos mais tardios. Por �m, cronotipos intermediários 
são indivíduos mais tolerantes a horários de sono e de despertar variáveis, não apresentando preferências 
rígidas.
Semelhante à necessidade de sono, os cronotipos tendem a ser modi�cados ao longo da vida. Crianças 
são mais matutinas e vão progressivamente se tornando mais vespertinos durante a adolescência. 
Por essa razão, é muito frequente se observar uma maior di�culdade dos adolescentes de se manterem 
acordados durante uma aula no período da manhã. Do mesmo modo, adolescentes apresentam uma 
maior facilidade em permanecerem despertos até altas horas da noite. Dessa maneira, é comum que du-
rante essa faixa etária haja uma inversão de ritmo, isto é, que os indivíduos troquem o dia pela noite. Já em 
adultos e idosos, há uma tendência de matunidade novamente.
Na cidade de São Paulo, cerca de 52% da população é matutina, seguida de 40% intermediária e 8% ves-
pertina (Kim et al., 2015). Embora a proporção de vespertinos seja menor, indivíduos com esse cronotipo 
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são os que mais sofrem com as pressões socioeconômicas impostas. Em nossa sociedade, vespertinos são 
vistos frequentemente como pessoas preguiçosas por terem mais di�culdade de se adequarem às rotinas 
de trabalho e de estudos pela manhã. Além de estarem despertos em um período em que, �siologicamen-
te, deveriam estar dormindo, estes indivíduos possuem um menor desempenho e produtividade durante 
o dia, devido à restrição de sono (redução no número de horas dormidas).
A grande questão é como nós poderíamos melhorar a qualidade de vida dos vespertinos que sofrem com 
as pressões sociais? A melhor alternativa é tentar adaptar rotinas mais �exíveis a esses tipos de indivíduos. 
Escalas de trabalho e turnos escolares preferencialmente no período da tarde garantiriam uma quantidade 
de horas de sono adequada, repercutindo em um melhor desempenho e maior produtividade dos vesper-
tinos. 

Consequências da falta de sono
Embora existam muitas evidências sobre a importância do sono para a saúde dos indivíduos, especialmen-
te durante a infância e a adolescência, diversas questões sociais di�cultam que tenhamos uma boa noite 
de sono todos os dias. Como citado anteriormente, fatores como os horários escolares e de trabalho e a 
exposição à luz arti�cial podem prejudicar a qualidade e a quantidade de sono por noite. Os distúrbios de 
sono também são condições patológicas diretamente relacionadas à restrição de sono. Um exemplo é a 
apneia obstrutiva do sono que consiste em um distúrbio respiratório, no qual há a interrupção momentâ-
nea do �uxo respiratório, causando o despertar e redução no número de horas totais de sono.
Muitas são as consequências da falta de sono para o organismo humano, incluindo alterações metabólicas 
e comportamentais. A redução no tempo total de sono pode levar a comprometimentos cognitivos, 
incluindo problemas de memória e aprendizado. Além disso, está relacionada a uma maior prevalência 
de transtornos psiquiátricos, como depressão e transtornos de ansiedade. Na parte metabólica, reduções 
no tempo total de sono estão frequentemente associadas a maior risco de diabetes, aumento de coleste-
rol, obesidade e doenças cardiovasculares. Pacientes com apneia obstrutiva do sono, por exemplo, apre-
sentam até 2 vezes mais chances de sofrerem um acidente vascular cerebral do que indivíduos saudáveis.
A restrição de sono também aumenta a susceptibilidade a acidentes. A falta de sono compromete a aten-
ção e a capacidade de tomar decisões. Os indivíduos se tornam menos reativos, demorando mais para re-
agir frente a um estímulo. Como resultado, 17% a 19% dos acidentes de carro ocorrem devido aos condu-
tores estarem sonolentos (Garbarino et al., 2001). Ainda, no Brasil, cerca de 16% dos motoristas de ônibus 
interestaduais relataram já ter cochilado enquanto dirigiam (Mello e colaboradores, 2000). 
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Como ter um sono de boa qua-
lidade?
Não existe uma fórmula per-
feita para um sono de qualida-
de. No entanto, existem certas 
medidas que podem favorecer 
uma melhor higiene do sono, 
isto é, podem auxiliar na ob-
tenção de um sono mais repa-
rador (Figura 3).

Considerações finais
De�nir o que é um sono normal 
para toda a poulação é uma ta-
refa árdua e, por vezes, impra-
ticável. Como pudemos ver ao 
longo deste capítulo, a neces-
sidade de sono e a preferência 
dos horários de dormir e acor-
dar são características individu-
ais, podendo se manifestar de 
maneiras extremas em alguns 
indivíduos. O que não nos dei-
xa dúvida é que o sono é uma 
condição essencial para uma 
boa qualidade de vida, regu-
lando diferentes componen-
tes do nosso dia-a-dia como 
a memória, produtividade e 
atenção. Embora muitos fatores 
sociais inter�ram no nosso sono, 
certas medidas comportamen-
tais podem nos auxiliar a ter uma 
noite de sono mais tranquila. Em 
suma, para se viver bem, é ne-
cessário dormir bem. Figura 3. Dicas para uma melhor higiene do sono.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA

Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro

As condições de vida e saúde da população mundial vem melhorando de forma contínua e sustentável 
desde o século passado, graças aos progressos políticos, econômicos, sociais e ambientais, somado a me-
lhoria nas condições de saúde pública e na medicina (Buss, 2000). 

Nas últimas décadas, tornou-se mais importante cuidar da vida de modo a reduzir a chance de adoecer, de 
ter incapacidades, de sofrimento crônico e de morte prematura de indivíduos e população (Minayo et al., 
2000).

Em setembro de 2005, o Ministério da Saúde, de�niu a agenda de compromisso pela saúde, com três eixos 
principais: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de 
Gestão (Brasil, 2006). 

Entre as prioridades do Pacto em Defesa da Vida, estão as ações de promoção, informação e educação em 
saúde com ênfase na promoção de atividade física, na promoção de hábitos saudáveis de alimentação e 
vida, controle do tabagismo; controle do uso abusivo de bebida alcoólica; cuidados especiais voltados 
ao processo de envelhecimento. Dessa forma, o governo demonstra compromisso e co-responsabilidade 
quanto à qualidade de vida da população e estimula a participação de todos nesse processo (Brasil, 2006).

A qualidade de vida pode ser entendida como: “ uma questão de qualidade a ser buscada dentro dos pro-
gramas de qualidade total dentro das empresas. É o tempo de trânsito e as condições de tráfego, entre o lo-
cal de trabalho e de moradia. É a qualidade dos serviços médico-hospitalares. É a presença de áreas verdes 
nas grandes cidades. É a segurança que nos protege dos criminosos. É a ausência de efeitos colaterais de 
medicamentos de uso crônico. É a realização pro�ssional. É a realização �nanceira. É usufruir do lazer. É ter
cultura e educação. É ter conforto. É morar bem. É ter saúde. É amar. É, en�m, o que cada um de nós pode 
considerar como importante para viver bem” (Nobre, 1995).

Essa temática não apresenta apenas uma única de�nição, Minayo et al. (2000), entendem qualidade de 
vida como uma noção eminentemente humana, que se relaciona ao grau de satisfação encontrado na vida 
familiar, social, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial.  
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No campo da saúde, o discurso da relação entre saúde e qualidade de vida, embora bastante inespecí�co 
e generalizante, existe desde o nascimento da medicina social, nos séculos XVIII e XIX (Minayo et al., 2000).

O tema da in�uência da saúde sobre as condições e a qualidade de vida, e vice-versa, tem ocupado políti-
cos e pensadores ao longo da história (Buss, 2000). Portanto, dizer que o conceito de saúde tem relações ou 
deve estar mais próximo da noção de qualidade de vida, que saúde não é mera ausência de doença, amplia 
a re�exão sobre o tema (Minayo et al., 2000).

Na literatura médica, o termo qualidade de vida vem sendo associado a diversos signi�cados, como con-
dições de saúde e funcionamento social (Fleck et al., 1999). Sabendo-se que a alimentação e nutrição são 
fundamentais para a promoção e proteção da saúde (Brasil, 2011), e esta última in�uencia a qualidade de 
vida, há que se discutir a necessidade da alimentação saudável como um dos componentes fundamentais 
da qualidade de vida de indivíduos e populações.

Alimentação saudável e o impacto na qualidade de vida

A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para promoção e proteção da saúde, possibilitan-
do o pleno crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania (Brasil, 2011).

A população brasileira nos últimos anos vem passando por transformações sociais e econômicas, que re-
sultaram em mudanças no seu padrão de saúde e de consumo alimentar. Essas transformações acarreta-
ram diminuição da fome e escassez de alimentos e, consequente melhoria no acesso e variedade destes, 
com incremento no consumo energético diário (Brasil, 2011).

O padrão de vida atual favorece a realização de um maior número de refeições fora do domicílio. Essa é 
composta, na maioria das vezes, por alimentos industrializados e ultra-processados, como: refrigerantes, 
sanduíches, salgados e salgadinhos industrializados, imprimindo um padrão de refeição que, muitas vezes, 
se repete no lar (Brasil, 2008).  

A redução da atividade física aliada a um padrão alimentar pouco saudável, caracterizado pelo consumo 
de alimentos com alta densidade energética, baixa concentração de nutrientes, ricos em gorduras, sódio 
e açúcar, tem relação direta com o aumento da obesidade e de outras doenças crônicas, como diabetes e 
hipertensão observadas nos últimos anos em nosso país (Brasil, 2008).

A sociedade brasileira passou por uma rápida transição nutricional: de um país com altas taxas de desnu-
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trição na década de 1970, para um país onde metade da população adulta estava com excesso de peso em 
2008 (Brasil, 2011). 

O sedentarismo e a alimentação não saudável, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, o ritmo da 
vida cotidiana, a competitividade, o isolamento do homem nas cidades são condicionantes diretamente 
relacionados à produção das chamadas doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, doenças cardiovas-
culares, obesidade, câncer e doenças respiratórias). Por isso, a resolução ou redução de riscos associados 
aos problemas alimentares e nutricionais ampara-se na promoção de modos de vida saudáveis, o que im-
pacta diretamente na qualidade de vida do indivíduo, da família e da sociedade (Brasil, 2008).  

Pirâmide alimentar 
Para cada nível da pirâmide foram estabe-
lecidas porções dos alimentos de acordo 
com o valor energético do grupo. Entende-
-se por porção a quantidade de alimento 
em sua forma de consumo, por exemplo: 
unidade, xícara, colher, fatia. Os alimentos 
de um grupo não podem ser substituídos 
pelos de outros grupos. Todos os alimentos 
são importantes e desempenham funções 
especí�cas no corpo. 

Alimentação saudável
Com o objetivo de promover a saúde e há-
bitos alimentares saudáveis, as principais 
informações sobre alimentação foram reu-
nidas em um Guia Alimentar. A forma grá-
�ca adotada foi de uma pirâmide e esta-
belece os grupos e porções de alimentos a 
serem consumidos que atendam às neces-
sidades da maioria da população. Os alimentos estão distribuídos em 4 níveis e 8 grupos sugerindo a maior 
participação na dieta da base para o topo. Dessa forma, o grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca 
contribui com maior quantidade de alimentos quando comparado aos grupos dos açúcares, doces, óleos 
e gorduras que contribuem com a menor quantidade na dieta (Brasil, 2008).
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Seguem exemplos de porções de alimentos em medidas caseiras com o valor calórico 
correspondente (Brasil, 2008):

Grupo do arroz, pão, massa: 1 porção = 150 kcal
Exemplos de 1 porção:
• 1 pão francês
• 4 colheres de sopa de arroz ou macarrão
• 4 biscoitos salgados
• 2 fatias de pão de forma integral

Grupo das verduras e legumes: 1 porção = 15 kcal
Exemplos de 1 porção:
• 15 folhas de alface
• 2 colheres de sopa de cenoura ou beterraba ralada
• 4 fatias de tomate
• 4 colheres de sopa de pepino picado

Grupo das frutas: 1 porção = 70 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 1 banana nanica
• 1 fatia de abacaxi
• 1laranja pêra
• 1 maçã

Grupo do leite, queijo, iogurte: 1 porção = 120 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 1 xícara de leite
• 1 copo de iogurte
• 1 fatia de queijo minas
• 3 colheres de sopa de queijo ralado

Grupo das carnes e ovos: 1 porção = 190 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 1 fatia de carne assada
• 1 �lé de frango grelhado
• 1 ovo frito
• 2 e ½ colheres de sopa de atum em lata

Grupo dos feijões: 1 porção = 55 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 2 colheres de sopa de feijão
• 1 e 1/2 colher de sopa de grão de bico
• 2 colheres de sopa de lentilha ou soja
• 4 castanhas de caju
• 4 nozes

Grupo dos óleos e gorduras: 1 porção = 73 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 1 colher de sopa de óleo ou azeite
• 1/2 colher de sopa de margarina

Grupo dos açúcares e doces: 1 porção = 110 kcal
Exemplo de 1 porção:
• 1 colher de sopa de açúcar
• 2 e ½ colheres de sopa de mel
• 2 brigadeiros (30g)
• 1 bombom (21g)
• 3 colheres de sobremesa de geleia



Educação e Saúde na Escola

57

A quantidade de energia e, consequentemente, o número de porções recomendado por grupo de ali-
mentos depende da idade, do sexo, do peso, da estatura e do nível de atividade física. Para adultos reco-
menda-se uma dieta com aproximadamente 2000 kcal com o número de porções por grupo de alimentos 
representado no quadro abaixo:

Número de porções por grupo de alimentos para uma dieta de 2000 kcal Brasil, 2008

Uma alimentação saudável deve atender não somente ao valor energético necessário a cada indivíduo, 
mas contemplar outros aspectos básicos, são eles:

Fracionamento:  O corpo aproveita melhor pequenos volumes de alimentos várias vezes ao dia. Uma ali-
mentação equilibrada deve conter três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) com dois ou 
três pequenos lanches (lanche da manhã, lanche da tarde e se for necessário lanche noturno).

Variedade: O consumo de vários tipos de alimentos permite a oferta adequada de todos os nutrientes 
necessários para atender às demandas do corpo e evita a monotonia alimentar.  

Sabor: Não é verdade que uma alimentação saudável não é saborosa. É necessário valorizar e descobrir 
sabores por meio de alimentos frescos, condimentos naturais, ervas aromáticas, alimentos integrais, se-
mentes etc.

Cor: A alimentação saudável contempla 8 grupos de alimentos formados por ampla variedade de alimen-
tos e cores.  A variedade de cores torna a refeição mais nutritiva e atrativa.  

Grupos de alimentos Número de porções Valor energético médio por porção (kcal)

Arroz, pão, massa, batata, mandioca 6 150
Verduras e legumes 3 15
Frutas 3 70
Leite, queijo, iogurte 3 120
Carnes e ovos 1 190
Feijões 1 55
Óleos e gorduras 1 73
Açúcares e doces 1 110
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Qualidade dos alimentos:
A forma como os alimentos se apresentam, também contribui com a alimentação saudável. Abaixo se-
guem os 10 passos para uma alimentação saudável:

10 passos para uma Alimentação Saudável:

1. Escolha uma dieta com vários alimentos de todos os oito grupos da Pirâmide Alimentar.

2. Coma todos os dias frutas, verduras e legumes. Dê preferência aos vegetais típicos da sua região.

3. Dietas radicais não são recomendadas. Mude seus hábitos alimentares gradativamente.

4. Preste atenção ao modo de preparo dos alimentos para garantir a qualidade �nal. Consuma de prefe-
rência alimentos em sua forma natural e preparações assadas, cozidas em água ou vapor e grelhadas. 
Evite frituras.

5. Leia os rótulos dos alimentos industrializados para saber sobre o valor nutritivo e fazer escolhas inteli-
gentes e mais saudáveis.

6. Coma menos açúcar, doce, sal e alimentos ricos em sódio. Pelo menos uma vez por semana, como 
grãos integrais e peixe.

7. Dê preferência ao óleo vegetal, azeite, leite desnatado e à carne magra. Coma margarina com modera-
ção. Evite manteiga, molhos gordurosos e gordura hidrogenada.

8. Não ingira bebida alcoólica.

9. Tome no mínimo 8 copos de água por dia.

10. Para manter seu peso ou atingir o peso ideal, veri�que seu estilo de vida: organize adequadamente 
suas refeições e faça, no mínimo, 30 minutos de atividade física todos os dias (Philippi, 2009).
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COMO MONTAR UMA LANCHEIRA SAUDÁVEL

Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo

O que é o lanche na escola?

O lanche na escola é um grande momento de convício social. As crianças e jovens tendem a copiar o com-
portamento dos colegas e isso vale também para os lanches, por isso é importante haver um diálogo entre 
pais, escola e crianças sobre esse momento tão importante em nossas vidas: o momento de se alimentar!

Os pais tem participação importante na vida dos �lhos, principalmente na formação de hábitos alimen-
tares. Os pais podem incentivar os �lhos no consumo de diversos alimentos em quantidades adequadas.

A escola também é grande formadora de hábitos, pois geralmente as crianças permanecem em ambiente 
escolar por 5 a 6 horas, ou até mais. É nesse ambiente que são formadas novas amizades, novos hábitos e 
realizadas grandes conquistas!

Como está a alimentação e a saúde em nosso país?

Nós consumimos poucas frutas e hortaliças apesar de vivermos em um paíss tropical, com uma grande 
variedade de frutas naturalmente presente em nosso ambiente.  

Dados recentes mostram que apenas 27% dos brasileiros entre 18 e 24 anos de idade consomem frutas 
diariamente, o re�exo dessa alimentação pobre em frutas e hortaliças é sentida na balança e na saúde. 

Atualmente mais da metade dos adultos brasileiros estão acima do peso. Entre as crianças a situação tam-
bém não anda muito bem: uma a cada 3 crianças entre 5 a 9 anos de idade está acima do peso recomen-
dado. 

Alguma coisa precisa ser feita! Vamos começar pela nossa alimentação? Comer o que a nossa terra oferece 
é um bom começo. Valorizar os alimentos da nossa região, os nossos hábitos alimentares, as nossas recei-
tas de família.

Os alimentos prontos facilitam a vida e podem ser consumidos, desde que não sejam todos os dias! Tudo 
bem de vez em quando comprar o bolinho pronto para colocar na lancheira dos �lhos, o que não pode é 
ocorrer todos os dias.

Com calma, bom senso e equilíbrio podemos ter uma alimentação melhor!
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Como montar uma lancheira 
saudável

Uma lancheira saudável pres-
supõe um alimento livre de 
contaminação, por isso é im-
portante assegurar que a lan-
cheira seja de um material que 
possa ser lavada com água e 
sabão ou receber esponja ume-
decida.

Antes de preparar o lanche, 
lave bem as mãos com água e 
sabão. Frutas que serão con-
sumidas com casca devem ser 
lavadas e higienizadas em solu-
ção própria. Depois devem ser 
secas em papel toalha e emba-
ladas ou acondicionadas em 
embalagens plásticas. 

Oriente as crianças a lavarem 
as mãos antes de lancharem, 
assim, todo o seu trabalho es-
tará “em boas mãos”!

O ideal é que se lave também 
as embalagens de iogurte e be-
bidas prontas para o consumo 
antes de colocá-las na lanchei-
ra. Para tornar sua vida mais 
prática, crie o hábito de lavar 
essas embalagens assim que 
você chega do mercado, antes 
de guardá-las na geladeira. 

lavagem das mãos passo a passo
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O ideal é que todos os dias, ao chegar da escola a lancheira seja limpa com pano umedecido em água ou 
esponja com água e sabão. É importante deixar secar completamente antes de fechá-la, caso contrário, 
pode haver crescimento de microorganismos nocivos à saúde. 

As lancheiras térmicas são uma boa opção, desde que haja uma fonte de frio, pois elas tem a capacidade de 
manter a temperatura do alimento, não de gelar. Se colocamos, por exemplo, um iogurte pela manhã que 
a criança só irá consumir 3 a 4 horas depois, é aconselhado que coloquemos uma fonte geradora de frio, 
como o gelo absoluto, ou gelo que não derrete. Há várias opções no mercado que podem ser adquiridas, 
em formato de cubos, de bolsas maleáveis ou de retângulos rígidos. 

 
O que colocar na lancheira?

Uma dúvida constante dos pais ou cuidadores é com o que se deve colocar na lancheira das crianças.  Cos-
tumo orientar que sejam colocados alimentos que são do hábito de consumo da família. Não há necessida-
de de comprar alimentos especí�cos para a lancheira da criança. O bolo que foi feito para o café da manhã 
da família pode ser enviado para a escola, o suco pode ser colocado em uma garrafa ou copo térmico.

Agora se a família não tem o hábito de preparar alimentos em casa, vamos com algumas dicas:

Monte um cardápio semanal: 
Montar um cardápio semanal ajudará a realizar as compras e diminuirá o desperdício de alimentos. Con-
vide a criança para esta tarefa e respeite suas preferências sempre que possível. Aproveite este momento 
para estimular o vínculo entre pais e �lhos! Converse sobre alimentação de maneira natural!

Frutas: 
Sempre que possível, coloque uma fruta ou salada de frutas na lancheira 
das crianças. Para facilitar a vida dos pais, é possível deixar algumas frutas 
picadas em pequenos potes plásticos na geladeira para agilizar o proces-
so de montar a lancheira e também de matar a fome com algo gostoso 
e prático.  

Vamos lembrar que frutas inteiras podem desestimular o consumo das 
crianças pequenas, ou mesmo as maiores que usam aparelhos nos den-
tes. As frutas podem �car picadas na geladeira por até 3 dias, desde que 
estejam em um recipiente bem tampado. Eventualmente você pode 
substituir a fruta por suco de frutas. 
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Melancia, melão, kiwi, mamão e manga podem ser picados e não escurecem. Uvas e morangos também 
são práticos e saborosos!

Bebidas: 
Pode consumir água de coco, leite com achocolatado, sucos e néctares de frutas, bebidas a base de soja, 
iogurtes e leites fermentados. Pense sempre na quantidade usual que a criança costuma consumir, na épo-
ca do ano e se é um lanche no período da manhã ou da tarde. 

No verão a água de coco é ótima! Se você comprou o coco verde e retirou a água para deixar na geladeira, 
lembre-se que ela tem validade de 3 dias. Leite com achocolatado e sucos naturais devem ser acondicio-
nados em garrafas ou copos térmicos.

Iogurtes e leites fermentados pedem obrigatoriamente uma lancheira térmica com um gelo que não der-
rete para manter a temperatura ideal do alimento. Os leites fermentados são ricos em substâncias probi-
óticas, que fortalecem e regulam o funcionamento do intestino e reforçam as defesas naturais do nosso 
organismo.

Quanto as bebidas prontas para o consumo, deve-se �car atento ao rótulo. É por meio dele que podemos 
obter importantes informações, como o prazo de validade, a quantidade de açúcar, os ingredientes, entre 
outras. 
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Nem tudo que parece suco é verdadeiramente suco. Os néctares tem apenas de 20 a 30% de suco da fruta, 
o restante é geralmente água, açúcar e outros ingredientes. Eles devem ser consumidos com moderação, 
ou seja, pode colocar na lancheira da criança, mas não todos os dias.

Outra informação importante contida nos rótulos é a lista de ingredientes. Os ingredientes são escritos 
na ordem decrescente, ou seja, do que é utilizado em maior quantidade para o que é utilizado em menor 
quantidade.  Se em uma embalagem de “suco” a lista de ingredientes estiver escrita da seguinte maneira: 
água, açúcar e suco natural da fruta signi�ca que o ingrediente que existe em maior quantidade é água, 
seguido de açúcar e por último vem o suco natural da fruta. Ou seja, este produto não é um suco, é um 
néctar de frutas.

Pães: 
Invista na variedade e tenha sempre em mente o equilíbrio. Aquele que é da preferência da criança pode 
estar presente na maioria dos dias, mas é importante também apresentar outros tipos! E temos vários: pão 
de minuto, pão de leite, pão de fubá, pão integral, pão de forma, bisnaguinha.

Para as crianças menores, tente fazer cortes diferentes: corte o sanduíche feito com pão de forma em triân-
gulos. Use formas de biscoito para cortar o pão em formatos divertidos também!

Recheio do pão: 
Se utilizar frios, lembre-se de veri�car muito bem o prazo de validade e quanto tempo a embalagem �cou 
na geladeira.

Geleias são boas opções e �cam ótimas acompanhadas de queijo branco! Também pode utilizar manteiga, 
margarina, requeijão. Sempre com moderação! 

Bolos:
Você pode fazer uma receita de bolo simples e colocar para assar em forminhas de empada ou de cup cake. 
Depois de prontos, deixe esfriar, coloque-os em um recipiente adequado e leve ao freezer. Eles podem ser 
congelados por até 3 meses. Tire um bolinho do freezer quando for montar a lancheira. É prático e barato! 
Chame as crianças para participar da produção, é diversão garantida!
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Exemplos de cardápios:

Aqui estão alguns exemplos de cardápios, que podem orientá-los  a montar a lancheira de seus pequenos 
e nem tão pequenos.

Fonte: Manual das cantinas escolares saudáveis. Brasil, 2010.
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Lanches saudáveis

São alimentos bonitos, coloridos, gostosos, prazerosos, 
nutritivos, equilibrados e feitos com higiene. Precisam conter 
doses equilibradas de:

ATENÇÃO!!! O lanche deve corresponder entre 10% a 15% das 
necessidades calóricas diárias da criança e do adolescente: 

250 a 300 calorias para crianças de 4 a 6 anos; 
300 a 350 calorias para crianças entre 6 e 9 anos; 
350 a 450 calorias para os adolescentes (12 a 18 
anos).

Você sabia? Lanches com excesso de calorias tiram o apetite 
e favorecem a obesidade.

Unidade 5
Viver é acreditar e realizar o impossível. 

(Roberto Shinyashiki, 
psiquiatra brasileiro)

Gordura 

Carboidratos Vitaminas Minerais

Proteínas

Fibras

Açúcar

COMPARE!
Suco + salgado assado = 300 kcal

Coxinha frita + refrigerante = 650 kcal!
(Uau! Mais do dobro de calorias!!!)

Para onde vai esse excesso? Vai se transformar em gordu-
ras, causando a obesidade e todas as doenças que ela pode 

provocar.

Fazendo a coisa certa 

Siga a receita certa dos alimentos, rigorosamente. 

Calcule quantas calorias tem o alimento para saber 
para qual faixa etária ele é mais recomendável, de 
acordo com o que é apresentado na tabela a seguir. 
Se precisar, peça a ajuda de um(a) nutricionista para 
auxiliá-lo(a) nessa tarefa.

Adequar os lanches que você vende na sua lanchonete é 
bom para a “saúde” do bolso também, pois, padronizando os 

seus alimentos, você terá melhor controle dos custos!!!

Olha o seu negócio dando certo com você fazendo os 
lanches mais saudáveis da sua cidade ou região!

Consulte no cardápio de lanches a seguir a quantidade de 
calorias recomendadas para o horário do lanche para cada 
faixa etária.

Lanches sugeridos
4 a 6 anos 

250 a 300 kcal
6 a 9 anos 

300 a 350 kcal
10 a 19 anos 

350 a 450 kcal

Pão de queijo 
Vitamina de fruta

5 unidades pequenas (10g cada) 
1 copo pequeno (200ml)

7 unidades pequenas (10g cada) 
1 copo pequeno (200ml)

1 unidade grande (100g) 
1 copo pequeno (200ml)

Bolo simples 
Salada de frutas

1 fatia média (50g) 
1 pote de 200g

1 fatia média (70g) 
1 pote de 200g

1 fatia grande (100g) 
1 pote de 200g

Esfirra de frango 
Suco de frutas

1 unidade pequena (50g) 
1 copo de 200ml

1 unidade pequena (70g) 
1 copo de 200ml

1 unidade grande (100g) 
1 copo de 200ml

Sanduíche natural 
chá de frutas ou capim limão

1 mini unidade (70g) 
1 copo de requeijão (250ml)

1 unidade (90g) 
1 copo de requeijão (250ml)

1 unidade média (150g) 
1 copo de requeijão (250ml)

Suco de fruta 
Pão multigrãos  pequeno com queijo

1 copo pequeno (200ml) 
1 unidade 25g de pão e 20g de queijo 
1 copo pequeno (50g)

1 copo pequeno (200ml) 
1 unidade 25g de pão e 40g de queijo 
1 copo pequeno (50g)

1 copo pequeno (200ml) 
1 unidade 50g de pão e 40g de 
queijo 
1 copo pequeno (50g)

Suco de laranja 
Bolo de cenoura

1 copo pequeno (200ml) 
1 fatia pequena (40g)

1 copo pequeno (200ml) 
1 fatia média (60g)

1 copo pequeno (200ml) 
1 fatia grande (80g)

Enroladinho integral  de queijo 
Água de coco

1 unidade média (80g) 
1 copo pequeno (200ml)

1 unidade média (80g) 
1 copo pequeno (200ml)

1 unidade grande (100g) 
1 copo pequeno (200ml)

Torta de palmito
Suco de frutas

1 fatia pequena (80g) 
1 copo pequeno (150ml)

1 fatia pequena (80g) 
1 copo pequeno (200ml)

1 fatia grande (120g) 
1 copo pequeno (200ml)

continua
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Lanches sugeridos
4 a 6 anos 

250 a 300 kcal
6 a 9 anos 

300 a 350 kcal
10 a 19 anos 

350 a 450 kcal

Vitamina de frutas 
Biscoito de polvilho

1 copo pequeno (200ml) 
1 pacote pequeno (30g)

1 copo pequeno (200ml) 
1 pacote pequeno (40g)

1 copo pequeno (200ml) 
2 pacotes pequenos (70g)

Barra de cereais sem chocolate 
Leite com achocolatado em pó

1 unidade 
1 copo de 150ml

1 unidade 
1 copo de 150ml

2 unidades 
1 copo de 150ml

Iogurte 
Pipoca caseira 
Fruta

1 pote 200g 
1 Saco médio (20g) 
1 copo pequeno (50g)

1 pote 200g 
1 Saco grande (30g) 
1 copo pequeno (50g)

1 pote 200g 
2 Sacos grandes (60g) 
1 copo pequeno (50g)

Cereal matinal 
Iogurte de frutas 
Banana

Porção de 30g 
1 pote de 120g 
1 unidade média (80g)

Porção de 30g 
1 pote de 120g 
1 unidade média (80g)

Porção de 50g 
1 pode de 120g 
1 unidade grande (100g)

Nota: O peso apresentado corresponde àquele dos alimentos depois de prontos.

Os alimentos da minha cantina.

Escolha, nos grupos de alimentos, o que você vai oferecer na 
sua cantina.

Alimentos

Grupo dealimentos Sugestões de alimentos Observações

Grupo do arroz, pães, massas, 
batata e mandioca

- Pães (pão de batata, pão de forma, pão francês, pão de 
cachorro quente, pão de frutas cristalizadas, pão árabe, pão 
sírio) 
- Bolos em geral (bolo de coco, de cenoura, de beterraba, bolo 
de milho, bolo de banana, bolo de laranja, bolo de baunilha, 
bolo comum, entre outros) 
- Salgados assados (enroladinho de salsicha, pão de queijo, 
pão pizza, enroladinho de banana, esfirra de carne, esfirra de 
frango); 
- Tortas salgadas, pão com queijo, pão com ovo, crepes; 
- Granola; 
- Aveia; 
- Sanduíche natural; 
- Risoto; 
- Pipoca de panela; 
- Barra de cereal; 
- Milho verde, curau, mini pamonha; 
- Canjica, arroz doce; 
- Pizza.

- Prepare os pães com pouco óleo, sal ou açúcar; 
- Prepare os bolos com pouco óleo e açúcar. Não 
coloque cobertura; 
- Prepare os salgados assados e as tortas salgadas com 
pouco óleo e pouco sal; 
- A granola pode ser utilizada no iogurte e no açaí; 
- A aveia pode ser utilizada na massa do pão ou do 
bolo; 
- O risoto pode ser servido em pequenas porções, com 
pouco óleo e sal; 
- Faça a pipoca com pouco sal e óleo; 
- Acrescente verduras nas massas (cenoura e beterraba, 
por exemplo) 
- Faça pizzas com base de mussarela e com vegetais ou 
embutidos magros.

Grupo das frutas - Salada de frutas; 
- Frutas in natura 
- Kit de frutas na bandeja de isopor, envolvida em papel filme; 
- Vitaminas de frutas; 
- Açaí; 
- Frutas passas ou desidratadas; 
- Picolé de frutas; 
- Dindin de frutas; 
- Polpa líquida que não contenha corantes artificiais e aromas 
artificiais e que não apresente adição de açúcar;

- Procure utilize todas as frutas, dando preferência para 
as frutas da época e da região; 
- Não se esqueça de fazer a higiene das frutas com 
solução de água sanitária a 100ppm; 
- Utilize apenas água filtrada ou fervida para fazer, 
sucos, picolés, dindins ou outros alimentos; 
- Evite adicionar muito açúcar nos picolés, cremes, 
sucos e dindins. Algumas bebidas à base de frutas 
como de laranja nem sempre precisam de açúcar extra.

Grupo das verduras e legumes - As verduras (cenoura, beterraba, espinafre etc) podem ser 
colocadas na massa e no recheio dos salgados assados, das 
massas e dos risotos, por exemplo; 
- Peça ao seu fornecedor de massas que acrescente verduras 
sempre que possível; 
- Procure variar as opções de suco. Faça suco de frutas com 
cenoura, beterraba e outros; 
- Você pode também fazer saladas e colocar torradinhas 
(croutons) e pedaços de queijo.

Não se esqueça de, quando utilizar verduras, fazer a 
higiene com solução de cloro ou de água sanitária a 
100ppm.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

continuação

continua
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Mensagem final:
Como mensagem �nal, gostaria de “falar” para terem mais amor e menos medo. Como assim?!? Levem as 
crianças para a cozinha, para a feira, para o mercado. Tentem a receita da avó, do programa de televisão e, 
se não der certo, valeu a diversão!
Dentro da vida tumultuada que levamos, permita-se vez ou outra um lanche pronto, mas permita-se des-
cobrir mais ainda: permita-se descobrir o prazer de cozinhar em família!
Deixo aqui alguns sites onde podem buscar outras inspirações. Bom divertimento!

Sites interessantes: http://mundogloob.globo.com/programas/tem-crianca-na-cozinha/ ,
www.meupratinhosaudavel.com.br,    www.panelinha.ig.com.br,
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Alice Moreira Neves Pedrão

A saúde bucal no contexto escolar

Educação em Saúde Bucal são ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo 
saúde-doença e a possibilitar ao usuário mudar hábitos permitindo-lhe ter consciência das doenças que 
podem acometer sua boca e da utilização de medidas preventivas para que conquiste sua autonomia 
(BRASIL, 2004). Uma vez educados e motivados os indivíduos tornam-se receptivos e cooperadores para 
com as medidas de autocuidado.

Os conteúdos de educação em saúde bucal devem envolver temas como: alimentação saudável, manu-
tenção da higiene e autocuidado do corpo, ponderando a boca como órgão importante na absorção de 
nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. As atividades devem ser pedagogicamente trabalhadas, 
preferencialmente de forma interdisciplinar e poderão ser desenvolvidos por meio de debates, o�cinas, 
vídeos, teatro, conversas, cartazes, folhetos e outros meios para este �m (Brasil, 2004).

A infância é uma época importante na construção de condutas e a escola assume um papel pela sua fun-
ção social e sua potencialidade para o desenvolvimento de um trabalho sistematizado e contínuo (Gue-
des-Pinto; Cruz; Parreira, 1971). Apesar disso, poucos programas de Educação em Saúde Bucal conseguem 
atuar de forma multidisciplinar, envolvendo a participação dos professores como agentes multiplicadores 
de conhecimentos em saúde bucal (Garcia; Corona; Valsecki Junior, 1998). 

Na Educação em Saúde Bucal, a escola é um dos locais preferenciais para este tipo de ação, pois o ambien-
te escolar in�uencia a saúde da criança, sendo ambiente propício para a propagação dos conhecimentos 
de Saúde Bucal (Santos, Rodrigues, Garcia, 2003). O fato de a escola ser um dos espaços que favorecem a 
qualidade de vida de uma coletividade é reforçada desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que 
propõem que seja incluído, na estrutura curricular do ensino fundamental e médio, um núcleo de conteú-
dos reunidos sob a denominação geral de Convívio Social e Ética que engloba questões sobre saúde, que 
devem ser trabalhadas nas escolas, transversalmente aos conteúdos tradicionais. 

O trabalho educativo em Saúde Bucal com as crianças escolares é bem-sucedido, pois nesta fase são mais recep-
tivas, facilitando o processo de ensino–aprendizagem de hábitos saudáveis. Assim, a Educação em Saúde nas es-
colas deve ser incentivada e precisa envolver professores, equipe escolar e cirurgiões-dentistas (Vasel et al, 2008).
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O professor de ensino fundamental tem grande in�uência sobre o comportamento dos alunos (Santos, 
Rodrigues, Garcia, 2003), devido ao contato diário durante longo tempo.

Além do conhecimento a escola deve ser local de prática de higienização bucal.

Mas, o conhecimento odontológico e as atitudes dos professores de ensino fundamental devem ser re-
vistos, para que estes possam concretizar o difícil processo de educação da saúde bucal (Oliveira, 1996). 
Alguns estudos revelam que os professores têm di�culdades de tratar deste assunto com as crianças (Cam-
pos Et Al, 2008; Granville-Garcia, Et Al., Ferreira Et Al, 2005; Santos, Rodrigues, Garcia, 2003).

Prevenção em Saúde Bucal

Os dentes são muito importantes. Dão forma e expressão ao rosto e à boca, além de serem indispensáveis a 
uma boa dicção e pronúncia das palavras. Ajudam também na digestão que começa na boca. Se os dentes 
estiverem comprometidos ou ausentes a digestão se torna mais difícil e todo o organismo pode ser afe-
tado. Bons dentes favorecem uma boa mastigação, uma boa digestão e, portanto, uma assimilação mais 
perfeita e completa dos alimentos com seus nutrientes.

A prevenção em Saúde Bucal baseia-se em:
- Correta escovação dos dentes com creme dental;
- Uso do �o dental;
- Limpeza da língua;
- Consumo inteligente do açúcar;
- Uso do �úor seja no consumo de água �uoretada, creme dental, bochechos ou na aplicação pelo dentista;
- Visitas regulares ao dentista.

Escovação dos dentes

Para uma boa escovação deve-se usar uma escova com a cabeça pequena e macia com pouca quantidade 
de pasta de dente, no tamanho de um grão de arroz para as crianças e uma ervilha para os adultos. Meno-
res de 3 anos não devem usar pasta com �úor até aprenderem cuspir toda a espuma.
A escova deve ser trocada sempre que as cerdas �carem “amassadas” e já não possuem tanta e�ciência 
para remover a placa bacteriana. 
A escovação deve ser realizada ao acordar, após as principais refeições e antes de dormir (a escovação 
mais importante), pois durante o sono, a temperatura da boca aumenta, a produção de saliva diminui e as 
bactérias proliferam mais.
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Existem muitas técnicas de escovação, mas uma boa técnica é aquela que tem uma sequência, abrange 
todos os lados do dente e que a pessoa consegue fazer sempre.

Técnica de escovação - nível fácil:

1- Inicia-se com os dentes encostados fazendo movimentos circulares (MOVIMENTO DE BOLINHA) na parte 
da frente da boca, depois de um lado embaixo da bochecha e depois embaixo do outro lado da bochecha 
também (três lados)

2- Abre-se os dentes e escova na parte de cima dos dentes fazendo vai e vem (DE TRENZINHO) com a esco-
va, deve-se fazer nos quatro lados embaixo e em cima  (quatro lados);
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3- Com a boca aberta, escova-se a parte interna (atrás) dos dentes com movimentos verticais da gengiva 
para a ponta dos dentes (como VASSOURINHA) nos dentes da frente e do fundo da boca tanto nos de cima 
quanto nos de baixo (seis lados).”  A língua deve ser limpa com movimento de “Varrer”.

Uso do fio dental
O �o dental deve ser usado para remover os resíduos alimentares e a placa bacteriana que a escova não 
é capaz de limpar. Você deve usar o �o dental diariamente, no mínimo uma vez por dia, preferencialmen-
te antes da última escovação noturna. O �o dental deve ser passado entre todos os dentes, superiores e 
inferiores, e atrás dos últimos dentes. Se caso a gengiva sangrar, não pare de passar o �o dental, continue 
limpando e assim após três dias a in�amação diminuirá e o sangramento não mais ocorrerá.

Doenças Bucais

Cárie
A cárie é uma das doenças bucais mais comuns, é uma destruição do dente causada pelos ácidos produzi-
dos pelas bactérias cariogênicas da boca na presença de restos de alimentos, geralmente açúcar. Os ácidos 
desmineralizam a estrutura dental até formar cavidades que evoluem enquanto não houver paralisação 
ou tratamento da cárie.
A cárie evolui destruindo a primeira camada do dente: esmalte, a segunda camada do dente: dentina (se 
for na coroa) ou cemento (se for na raiz) e por �m pode atingir a parte interna do dente responsável pela 
vitalidade do dente. Quanto mais se avança a doença cárie, mas complicado e oneroso será o tratamento. 
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O tratamento pode ser desde terapia com �úor, restaurações, tratamento endodôntico (de canal) e até a 
perda do dente (extração).

Doenças periodontais: Gengivite e Periodontite
As doenças periodontais são doenças que afetam as estrutura que mantém “segurando” o dente na boca,, 
as duas mais comuns são a gengivite e a periodontite. 

A gengivite é quando a gengiva in�ama devido a irritação causada pelos restos de alimentos próximos a 
ela, o sinal é o sangramento gengival. Ela cura rápido após a limpeza dos dentes, seja com escovação e 
uso do �o dental ou uma limpeza pro�ssional para remover sujeiras mais difíceis como o cálculo/tártaro 
(sujeira que se deposita nos dentes e �ca mineralizada – só é removida em consultório).

A periodontite envolve além da gengiva, as estruturas que ligam o dente ao osso e até a estrutura óssea 
que segura o dente provocando bolsas (pontos que o dente �ca solto da gengiva) e causa mobilidade do 
dente. O tratamento exige muitos cuidados com a higienização e acompanhamento do dentista.

Intervenções em saúde bucal para os escolares
O trabalho de Educação em Saúde Bucal pode ser em conjunto da escola com os pro�ssionais e equipa-
mentos de saúde que atuam na área da escola, em busca de informações, subsídios e apoio, potenciali-
zando o trabalho do professor. É importante que sejam promovidas atividades conjuntas para a realização 
de procedimentos coletivos em saúde bucal na escola. O desenvolvimento de atividades escolares pode 
partir da utilização de materiais educativos produzidos pelo Sistema de Saúde.  Os hábitos de saúde são 
construídos cotidianamente e se alteram se não forem abordados rotineiramente. Não são aprendidos 
após uma única abordagem, devendo ser geradas oportunidades de aplicação sistemática (BRASIL, 1997).
Por isso a escola deve ser espaço para que a criança desenvolva o conhecimento na prática da escovação 
após os intervalos com alimentação.
O professor pode abordar a Saúde Bucal em sala de aula de forma variada e de diferentes formas:
- Num texto de Ciências sobre higiene, boca e corpo;
- Num cálculo matemático utilizando dentes;
- Num poema ou texto sobre dentes, saúde bucal;
- Num ditado com palavras de Saúde Bucal;
- Numa redação para “Para o meu Dente”;
- Em História com o Dia do dentista – 25 de outubro;
- Com desenhos de Saúde Bucal em aulas de Artes para criar, recortar e colar;
- Numa sessão de vídeo de Saúde Bucal.
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HABILIDADES MOTORAS E LUDICIDADE 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL Luciane Canto Vargas de Oliveira

Fernando Cesar Camargo Braga

Quando se fala em educação no contexto escolar, já �ca subentendido que a escola tem uma responsabi-
lidade com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
E ao tratar de Educação Infantil, não é possível falar de desenvolvimento e aprendizado sem falar em de-
senvolvimento motor, psicomotricidade, movimento corporal, en�m, tudo o que inclua o corpo humano 
como principal instrumento, e mais especi�camente ainda, o corpo em movimento. Porém, nesse contex-
to, quando se fala em corpo, inerente a ele está não apenas o físico, mas também o intelecto e a emoção. 
Todas as áreas estão intimamente interligadas e nenhuma delas deve ser supervalorizada em detrimento 
de outra. 
Mas na prática, como entender isso no dia a dia com uma turma de Educação Infantil, por exemplo? Ao se 
trabalhar com crianças dessa faixa etária, é imprescindível que o tempo das crianças seja equilibrado com 
atividades cognitivas (horas em que as crianças passam realizando suas pequenas tarefas na sala de aula) 
e atividades físicas, onde nesta última, preferencialmente todas as partes do corpo sejam postas em ação 
(White, 1996).  

ATIVIDADES COGNITIVAS                  ATIVIDADES FÍSICAS

Cada vida humana tem uma necessidade imensa de movimentar-se, e durante a infância essa necessidade 
ocorre de forma ainda mais intensa, e quando “atendida”, por sua vez, ativa o processo de crescimento e 
desenvolvimento. Assim, a atividade física apresenta-se como um meio em potencial para promover o 
bom desenvolvimento da aprendizagem (De Meur e Staes, 1984). 
De modo geral, muitas características e até mesmo qualidades do ser humano podem ser re�etidas atra-
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vés dos gestos, da postura, das expressões e de outras atitudes transmitidas corporalmente. De acordo 
com Cauduro (2001), no corpo também estão inscritos os costumes, os hábitos e procedimentos impostos 
pela sua cultura, e através desse fato, o corpo demonstra a construção da história individual e social. E as 
práticas corporais são ainda um meio de promover aos indivíduos melhores condições de relacionamento, 
comunicação e de transformação. 
O conhecimento do funcionamento interno do ser humano é muito importante para a melhor compreen-
são das necessidades das crianças, bem como o entendimento sobre o mecanismo que o cérebro percorre 
nessa faixa etária. O professor além de obter noções básicas a esse respeito, deve ainda entender o que se 
passa na mente de uma criança: seus sonhos, seus desejos, suas alegrias e tristezas, en�m, se possível, seu 
contexto de vida, para que assim, consiga realizar um trabalho que realmente contribua para o desenvol-
vimento integral da criança, seja físico, intelectual, emocional e mesmo social.
Algumas crianças possuem o ritmo cerebral mais lento que outras, e precisam de um tempo maior para 
fazer a codi�cação. Por isso é necessário um cuidado com o tempo estipulado para determinadas tarefas, 
inclusive tarefas motoras (pular corda, jogos, brincadeiras), sem que as crianças sintam-se ansiosas demais, 
deixando-as bloqueadas para darem as “respostas”. As crianças, além do tempo adequado, necessitam se-
rem desa�adas para que possam criar suas soluções, e aquele momento da criatividade deve ser livre e 
sem pressão para que possam realizar as tarefas de forma positiva. E no caso de cometerem um erro ou 
não completarem determinada tarefa de forma desejada, elas ainda devem continuar sendo estimuladas 
cada vez mais, pois vivemos numa sociedade onde a cultura nos deixa claro que errar é encarado como 
algo “feio” ou “proibido”, e, no entanto, de acordo com Cauduro (2001), o erro faz parte do processo de 
aprendizagem.

Relação entre atividade física e saúde

Tratando-se ainda de movimento corporal, outro fator relevante são os benefícios de uma vida ativa �sica-
mente na promoção da saúde e prevenção de fatores de risco e de diversas doenças, principalmente das 
doenças chamadas crônicas não transmissíveis (DCNTs), dentre as principais delas estão o diabetes, doen-
ças cardiovasculares, câncer e outras. Estudos têm demonstrado nestas últimas décadas um aumento de 
doenças relacionadas ao sedentarismo e inatividade física, no entanto, o que chama a atenção nas pesqui-
sas em saúde e educação, é o fato de que esse quadro tem surgido inclusive em crianças e adolescentes. É 
importante deixar claro também que as DCNTs encontradas em adultos têm suas raízes na infância e ado-
lescência, provenientes de fatores como hábitos alimentares inadequados, pouco exercício físico, dentre 
outros, que além de desencadearem doenças, podem levar a morte prematura na vida adulta. Apenas para 
melhor vislumbre da situação, em 2012 por volta de 1,3 milhões de adolescentes morreram por doenças 
que poderiam ser evitáveis ou tratáveis (World Health Organization, 2014). 
Bem, já se sabe que um estilo de vida sedentário é prejudicial, no entanto, uma vida ativa, mas com baixa 
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aptidão física, também pode não ser su�ciente para gerar mudanças orgânicas apropriadas para a preven-
ção de doenças. Isso signi�ca que atividades de baixa intensidade como: andar a passos mais lentos, girar 
os braços, balançar o tronco, são consideradas atividades bené�cas, contudo, é preciso maior intensidade 
principalmente para indivíduos jovens, pois a infância e adolescência são fases que o ser humano apre-
senta maior vigor físico e este deve ser explorado para o bem da própria saúde. Assim, ter conhecimento 
das doenças mais frequentes, como se dá seu processo de desenvolvimento e como fazer a prevenção, são 
passos importantes para preveni-las precocemente, e para tanto, a escola é considerada o local mais apro-
priado para construir essas informações, pois a grande maioria das crianças e adolescentes está inserida 
em um contexto escolar.
Essa preocupação em promover uma educação para saúde se deve pelo fato de que a prática de atividade 
física com maior intensidade, observada como um comportamento natural na fase da infância e adoles-
cência vem se modi�cando ao longo do tempo, apresentando uma queda nos níveis de atividade física 
(Trudeau; Shephard, 2005). Dito de outra forma, atualmente as crianças perderam muito dos costumes do 
passado: brincar de pega-pega, diversos tipos de jogos e brincadeiras de rua, brincar de roda, pular corda, 
pular amarelinha, etc. O avanço da tecnologia proporcionou o uso de jogos eletrônicos e outros aplicati-
vos, de tal forma que essas atividades sedentárias foram tomando o lugar das brincadeiras e das diversas 
atividades que colocam o corpo em movimento. 

A inatividade física passou então a ser um dos problemas mais importantes da saúde pública (Blair, 2009). 
Com isso, é possível perceber a importância da prática da atividade física, de preferência com maior in-
tensidade e frequência, bem como da informação sobre seus benefícios desde tenra idade. As evidências 
apontam seguramente que a atividade física regular traz benefícios abrangentes para a saúde, e é possível 
a�rmar ainda que as consequências de uma vida ativa adequada na infância trazem resultados positivos 
também na aprendizagem. Inúmeras di�culdades motoras e cognitivas apresentadas por crianças já no 
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início do ciclo escolar podem indicar a falta de um trabalho corporal adequado, incluindo a coordenação 
motora, percepção de espaço, de tempo, e outras. Sendo assim, a escola tem um importante papel no 
processo de desenvolvimento dos escolares, tanto na área física quanto mental, social e moral. Para tanto, 
desde os anos iniciais abrangendo a Educação Infantil, as crianças devem aprender, logicamente por meio 
de uma didática apropriada para a faixa etária, noções de cuidados com a saúde, com o corpo, e mais ain-
da, serem desa�adas a colocarem em prática na própria escola, maior diversidade possível de movimentos 
corporais, adquirindo assim o hábito e o gosto por atividades físicas desde cedo.

Relação entre movimento corporal e aprendizagem

O movimento é o maior estímulo para o desenvolvimento agindo por meio do sistema nervoso, muscular 
e circulatório, de tal forma a in�uenciar o desenvolvimento psicológico, biológico, cultural e evolutivo da 
criança. Porém, durante muito tempo e talvez hoje ainda, alguns educadores separam o corpo do intelec-
to, mas como assim? Isso ocorre quando o movimento humano não é considerado um fator importante 
no processo de desenvolvimento global do indivíduo. Muitas crianças passam horas em salas de aula com 
posições quase estáticas, muitas vezes salas superlotadas, com pouca circulação de ar, com acesso restrito 
a um espaço para brincar livremente, tendo assim oportunidades limitadas para se movimentarem. Assim, 
os movimentos voluntários e a participação espontânea da criança são substituídos por movimentos rígi-
dos e padronizados. 
O aporte teórico sobre a relevância do movimento corporal no desenvolvimento e aprendizagem da crian-
ça tem como função instruir, alertar, até mesmo relembrar pro�ssionais da educação para que se tenha 
uma escolarização de qualidade, mas muitas vezes são deixados em segundo plano. Longe de se consi-
derar a atividade física a solução para todos os problemas, mas há de se convir que muitas di�culdades 
apresentadas por escolares poderiam ser minimizadas e algumas até solucionadas se o desenvolvimento 
motor fosse promovido na escola com maior ênfase (Oliveira, 2007).  De acordo com Cauduro (2001) o ser 
humano é puramente movimento desde o funcionamento dos órgãos internos, como o movimento do 
coração e outros órgãos, como a circulação do sangue, as ondas do pensamento e outros mais. Na maioria 
das vezes eles são realizados de forma inconsciente. A mesma autora ainda a�rma que o ser humano se 
relaciona através de movimentos, este aprende quem ele é, e o que é capaz de fazer. Assim, o progresso 
da criança é medido através dos movimentos, isso implica na importância da criança vivenciar o maior 
número possível de movimentos, a �m de adquirir maior domínio corporal de forma harmoniosa e con-
sequentemente maior capacidade intelectual, pois de acordo com os pesquisadores, a inteligência tem 
origem na ação, no movimento.
A interação entre movimento/ação e inteligência é embasada por diversas pesquisas importantes e expli-
cada por seus estudiosos através dos anos, trazendo informações contundentes para a educação. Os au-
tores De Meur e Staes (1984) ressaltam que as funções motoras não estão separadas do desenvolvimento 
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intelectual, o qual envolve a memória, a atenção e o raciocínio, nem ainda separadas da afetividade (emo-
ções e sentimentos). Para Wallon (1995) estudioso da área, além da importância da relação entre o dina-
mismo motor e a atividade mental, a ênfase está no fato de que são as atividades motoras que in�uenciam 
o desenvolvimento das funções intelectuais. 

Quais seriam as atividades mais adequadas para crianças na Educação Infantil?

 Existem diversas formas de promover o movimento corporal, assim, neste ensaio é sugerida a dis-
tribuição das principais maneiras de explorá-lo, divididas em três blocos:

1. A relevância do lúdico: encontramos no jogo a atividade mais indicada para satisfazer essa necessida-
de de movimento. E quando aqui se fala em jogo, isso consiste em toda atividade recreativa, lúdica, que 
a criança utiliza para brincar. Presume-se que uma criança que não brinca pode estar sinalizando alguma 
anomalia. O brincar segundo Winnicott (1975), facilita o crescimento e consequentemente, promove a saúde.
Toda atividade recreativa ou lúdica compreende atividades espontâneas, prazerosas e criativas. E para as 
crianças ela tem uma �nalidade de alegria. A recreação (principalmente quando bem orientada) tem por 
função principal, dentre várias, o enriquecimento da personalidade da criança. É por meio de jogos e brin-
cadeiras que as crianças ao se divertirem, desenvolvem suas habilidades físicas, aprendem a lidar com os 
companheiros, a cooperar nas atividades em grupo, a viver ora o papel principal, ora o papel secundário e 
a esperar com paciência a sua vez.
 Por meio da atividade lúdica, a criança tem a oportunidade de expressar-se com liberdade, de in-
teragir, interpretar e sociabilizar-se, ela também manifesta suas emoções experimentando sentimentos 
de alegria ou tristeza, de encontro ou rejeição. É pelo movimento que as crianças interagem com o meio 
ambiente para alcançar seus objetivos e também satisfazer suas necessidades. Se uma pessoa possui di-
�culdade para expressar seu mundo interno com liberdade e afetividade, provavelmente também terá 
di�culdade para desenvolver sua inteligência.
Podemos a�rmar então que o jogo é uma atividade em que a criança constrói a realidade, e construir a 
realidade signi�ca sair de seu mundo interno ou subjetivo e começar a descobrir e construir a realidade 
objetiva e exterior. 
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As diversas brincadeiras, tais como rodas cantadas, pique bandeira, caçador, pega-pega, dentre outros, 
podem ser ensinados aos escolares, de forma mais dirigida, porém, sem descaracterizá-lo como lúdico e 
prazeroso. Já o jogo simbólico, onde a criança escolhe e cria sua própria brincadeira ou jogo, em que ela 
representa papéis de sua cultura (meio social, familiar), também proporciona momentos divertidos prin-
cipalmente para crianças na faixa etária da educação infantil. Então, até por volta dos seis anos de idade, é 
preciso oportunizar essa variedade de atividades, sejam elas simbólicas ou dirigidas, para um desenvolvi-
mento integral e de qualidade. 

2º Habilidades motoras fundamentais: (Gallahue 2013) é um dos estudiosos do desenvolvimento motor, 
o qual a�rma ser a fase dos 3 aos 7 anos a mais importante para se desenvolver os movimentos fundamen-
tais, ou seja, a base motora que os indivíduos levarão para vida toda, e estes são divididos em 3 categorias:
 a)Habilidades Fundamentais de Locomoção – envolvem atividades tais como correr, saltar, saltitar, 
saltar num pé só, com pés juntos, andar em quatro apoios, en�m todos os movimentos em que ocorre o 
deslocamento do corpo, e com as mais variadas maneiras. 
 b)Habilidades Fundamentais de Manipulação – consistem em atividades de manejo, seja com os 
pés ou mãos, tais como puxar, lançar/arremessar, chutar, rebater, rolar. O popular carrinho de mão, onde 
um anda com apoio das mãos no chão e outro o carrega segurando-o pelas pernas, também é um exemplo 
de habilidades de manipulação, onde muitas vezes utiliza-se o corpo de um colega para carregar, puxar,...
 c)Habilidades Fundamentais de Estabilização – são atividades que envolvem o equilíbrio tanto de 
forma estática como dinâmica (podendo incluir giro, balanceio ou inclinação do tronco).
            

3º Desenvolvimento perceptivo-motor e capacidades coordenativas: partindo do princípio visto an-
teriormente, que é por meio do movimento que a criança vai, por meio do seu corpo, pelas percepções e 
sensações, adquirindo conhecimento do mundo que a cerca, é possível entender o quanto é indispensável 
o desenvolvimento do domínio motor no processo de alfabetização, pois o ato de ler e escrever consiste 
basicamente em manifestações psicomotoras. E é na faixa etária que abrange a Educação Infantil, que se 
deve uma atenção primária aos aspectos relacionados à corporeidade – a construção de uma autoimagem 
positiva, pois uma criança com elevada autoestima terá maior capacidade de lidar com os diversos desa-
�os da aprendizagem. Ainda nesse contexto a criança também deve conhecer seu próprio corpo e suas 
partes com as respectivas funções. As experiências com atividades relacionadas à coordenação motora, 
equilíbrio, freio inibitório, lateralidade, direção, bem como atividades referentes ao ritmo, à percepção sen-
sorial, espacial e temporal, também são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Pode-se a�rmar 
então, que todas elas contribuirão para o bom desempenho no processo de escolarização e no processo 
de desenvolvimento como pessoa. 
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Sugestões de atividades psicomotoras:

Aspectos relacionados à Corporeidade: 
- Conhecimento do próprio corpo (identi�cação de suas partes); 
- Esquema corporal (identi�cação das funções de suas partes); 
- Imagem e consciência corporal (construção de uma imagem positiva de si) – esse conteúdo pode ser 
trabalhado através de rodas cantadas, em que a letra da música fale das partes do corpo, de suas funções, 
e de acordo com a letra os gestos vão sendo realizados. Outra sugestão é solicitar às crianças que lancem 
bolinhas de papel (feitas por elas) de uma mão para outra, chutem com o pé, deixem a bolinha rolar da 
cabeça, passando pelo ombro, perna, joelho, até chegar ao pé, logo passar a bolinha contornando o cor-
po de um colega. Desenhar as partes do corpo, ou “carimbar” as mãos/pés. Importante salientar o elogio, 
mesmo que seja necessário chamar atenção de alguém, realizar alguma correção, é imprescindível elogiar, 
fortalecer a autoestima dos escolares. Atividades frente ao espelho também são um bom bom exemplo de 
trabalho nessa fase de autoconhecimento.
            

Direção e Lateralidade: importante não confundi-las. 
- Direcionalidade – as noções de direção estão atreladas à orientação espacial (relatada mais a frente) tais 
como: em cima, embaixo, dentro, fora, esquerda, direita, frente, atrás. 
- Lateralidade – consiste na de�nição do lado dominante do corpo, e para isso deve-se estimular a criança 
a experimentar os dois lados (chutar, lançar ou visualizar apenas com o esquerdo depois apenas com di-
reito) para que posteriormente, ao solicitar que ela escolha a mão/pé/olho para realizar determinada ação, 
ela tenha condições de escolher o seu lado dominante.
Exemplos de atividade para trabalhar a lateralidade:
• Conduzir a bola com a mão ou pé, até determinado local, ou em determinado espaço, ou em cima da 

linha;
• Arremessar objetos a certa distância (de acordo c/ o tamanho das crianças) num balde ou cesto;
• Conduzir bambolê (brincar de dirigir - c/ uma mão só);
• Pendurar um objeto c/ um cordãozinho (na goleira por ex.), onde deverão lançar uma bola acertando 

o objeto - alvo;

    

 Coordenação motora é classificada em:
- Coordenação motora ampla – consiste em movimentos coordenados que envolvem grandes músculos. O 
freio inibitório e equilíbrio postural também estão relacionados à coordenação motora ampla. 
Exemplos práticos: propor atividades em que de preferência a criança seja desa�ada a gerenciar mais de 
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um comando ao mesmo tempo, como andar e ao mesmo tempo carregar um copo (plástico) com água, 
andar de um ponto a outro lançando uma bolinha para cima e pegando-a novamente, lançando para um 
colega, correr girando um bambolê no braço até certo ponto, parar e voltar da mesma forma. Esse ato de 
correr - parar, onde a criança desenvolve a capacidade de frear o próprio corpo, é chamado freio inibitório. 
Algumas atividades com comando simples como pular corda, caminhar por cima de uma corda, também 
são excelentes exercícios para desenvolver respectivamente a coordenação motora ampla e o equilíbrio, 
mas a partir do momento que a criança aprendeu a pular e já demonstra segurança no movimento, ela 
pode e deve ser desa�ada a novas experiências motoras: pular corda e bater palmas, caminhar por cima 
de uma corda girando um bambolê, e assim seguir uma didática progressiva e desa�adora de acordo com 
a idade. 
- Coordenação motora �na – consiste em movimentos coordenados envolvendo pequenos músculos. A 
coordenação motora �na é subdividida em coordenação viso-motora, manual-digital, óculo-pedal, lin-
gual, labial:

*Motricidade Fina Lingual – refere-se ao desenvolvimento dos músculos da língua. É importante para a 
emissão de uma pronúncia correta. Ex.: dobrar a língua para cima, para baixo, encostá-la nos dentes, imitar 
o barulhinho da abelha, do trem, etc...

*Motricidade Fina Labial – Está relacionada com os movimentos dos músculos dos lábios. É importante 
para uma linguagem oral correta. Ex.: fazer bochechas, fazer bico com os lábios, assoviar, etc...

*Motricidade Fina Ocular – Diz respeito a movimentação dos olhos. É muito importante na leitura devido 
à progressão esquerdo-direita. Ex.: Seguir com o olhar uma bolinha en�ada num �o, sem mexer a cabeça.

*Motricidade Fina Manual-Digital – Relaciona-se com a movimentação ordenada da mão e dos dedos. 
Ex.: Exercícios de movimentação dos dedos, toques nas pontas dos dedos; recorte, desenho, colagem, pin-
tura, picado, dobradura, modelagem e bordado.

Exemplos de atividades para motricidade fina:

- Brincar na areia, estimular a criatividade e os detalhes (ex.: construir castelinho, fazer a portinha, a janeli-
nha,...);
- Enrolar num carretel, linha ou qualquer tipo de �os;
- Fazer canudinhos, empregando folhas de revista ou jornal;
- Recortar e colar formas diversas;
- Executar colagem com folhas de revista ou jornais, em forma de rasgadura;
- Atar os cordões dos sapatos;
- Tomar pequenos objetos e colocá-los numa caixa ou garrafa;
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- Colocar botões ou moedas em uma caixa por meio de uma “fresta”;
- Enroscar e desenroscar tampas de frascos;
- Fazer e desfazer nós;
- Abotoar e desabotoar;
- Fazer dobraduras;
- Manejar tesoura sem pontas;
- Realizar pintura a dedo;

Percepções:
• Percepção sensorial – refere-se à capacidade de perceber, captar, 

distinguir, associar e interpretar as sensações advindas dos ór-
gãos dos sentidos. As crianças poderão ter diversas experiências 
ao utilizarem os órgãos dos sentidos brincando de “O que é o que 
é”: colocar um som com latidos, ruídos, mugidos, e outros sons 
característicos de animais para que elas identi�quem o respecti-
vo bichinho. Com olhos vendados as crianças poderão na sua vez 
cheirar potinhos com aromas diferentes (comidas, �ores, etc.) e 
identi�cá-las. Com olhos vendados colocar a mão dentro de uma 
caixa ou saco e dizer se o objeto que pegou é macio, duro, gelado, 
peludo, liso, etc.

• Percepção espacial – capacidade de situar e orientar seu próprio 
corpo num determinado espaço ou em relação a objetos ou pes-
soas. As rodas cantadas com gestos como já citado anteriormente, 
podem ser utilizadas para a compreensão de em cima, embaixo, 
dentro, fora. Assim também como atividades de correr, saltar ou 
andar dentro, fora, em cima das linhas da quadra, ou de objetos 
como arcos, cordas. Passar por cima ou por baixo de cadeiras, cor-
das suspensas, ou outros obstáculos. A brincadeira de pega-pega 
ou qualquer outra atividade pode ser determinada para ser rea-
lizada apenas dentro de um espaço limitado, podendo ser modi-
�cado conforme comando do professor (aumentando ou dimi-
nuindo o espaço para tal atividade). Quanto mais variados forem 
os espaços onde a criança possa brincar e realizar atividades cor-
porais, melhor será sua adaptação no período da alfabetização ao 
situar-se dentro das margens do caderno, escrever em cima das 
linhas ou montar uma equação matemática por exemplo.
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• Percepção temporal – capacidade de situar-se no tempo (passado, futuro,...); discernir velocidade/in-
tensidade de movimentos (lento, rápido,...); duração e ritmo (próximo item) de movimentos. 

Ritmo:
A vida nas suas mais diversas formas apresenta um ritmo naturalmente. No corpo humano é possível per-
ceber os batimentos cardíacos, o piscar dos olhos, a respiração, e outros movimentos involuntários, que 
ocorrem num determinado compasso sem a vontade ou comando de alguém. Na natureza, é possível ob-
servar o andar dos animais, sua reprodução e crescimento, assim como o desenvolvimento das plantas, as 
fases da lua, tudo acontece por meio de um ritmo. É notável a importância do ritmo no compasso da vida, 
tanto os movimentos internos quanto externos são regidos por ele. Por isso, é importante oportunizar 
atividades para desenvolver o ritmo já na infância. E conteúdos importantes para essa faixa etária como 
a coordenação motora, equilíbrio, percepção temporal, percepção visual, são estimulados por atividades 
rítmicas. 
Exemplo de atividades rítmicas:
- Bater palmas de acordo com o som de alguma música;
- Cada criança trazer de casa de acordo com sua criatividade, seu próprio instrumento (dar sugestões a elas 
antes) – tampas de latas, pedrinhas dentro de uma garrafa plástica, etc. E utilizá-la na aula de forma criativa 
e divertida.
- Roda cantada com gestos, palmas, batida de pé no chão, etc.
- Imitar o ritmo de alguns animais: formiguinha caminhando, coelho pulando, tigre correndo, tartaruga 
andando, etc.
- Imitar o ritmo criado pelo professor e depois pelos colegas (seja com palmas, estalos dos dedos, e outros).
        
A realização de um trabalho na Educação Infantil, onde o desenvolvimento corporal por meio dos diversos 
conteúdos apresentados seja levado a sério, trará inúmeros benefícios para a saúde das crianças, para o 
seu desenvolvimento intelectual, social, emocional, en�m, são muitos benefícios que estarão contribuindo 
para uma boa qualidade na aprendizagem escolar e também para o bom desenvolvimento pessoal desses 
pequenos escolares.
E, para que esse trabalho possa atingir os objetivos almejados, importante sempre ter em mente que as 
atividades para esse público infantil devem ter o formato lúdico, utilizando uma linguagem apropriada, 
levando a criança a mergulhar no mundo da imaginação, onde a corda em que está caminhando para 
desenvolver o equilíbrio se torne numa ponte com muita água embaixo, com muitos peixes coloridos, 
que ao se deslocar com pés juntos, ela imagine ser um canguru percorrendo um gramado cheio de �ores 
cheirosas, com diferentes aromas, etc. Assim, a criança ao realizar as atividades propostas, sentirá prazer e 
consequentemente, estará desenvolvendo habilidades, inteligência, criatividade, capacidade de concen-
tração, e ainda, de forma divertida estará desenvolvendo o gosto por hábitos saudáveis.
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VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL

Lorena Guimarães Ferreira Honorato 
Rute F. Batista Camboim
Liege Brito da Silva

Falar sobre histórias de violências praticadas contra crianças no Brasil é conhecer uma sociedade cheia de 
�agelos em relação a proteção de suas crianças, desde o tempo da colonização.
Resgatar a história da criança brasileira é dar de cara com um passado que se intui, mas que se prefere 
ignorar, cheio de anônimas tragédias que atravessaram a vida de milhares de meninos e meninas (Priore, 
1999).
Alguns conceitos relacionados ao ataque sexual à criança são de suma importância para melhor compre-
ensão do problema.

O que é violência sexual?
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) são ações caracterizadas por qualquer ato sexual, ten-
tativa de obter um ato sexual, comentários, investidas sexuais indesejadas, ou atos direcionados ao trá-
�co sexual, ou de alguma forma voltados contra a sexualidade de uma pessoa. Estes atos são violações, 
independentemente, do tipo de relação entre vítima-agressor e do cenário que pode incluir os ambientes 
doméstico e/ou pro�ssional. 
Os tipos de atos sexuais podem ser: voyeurismo, exibicionismo, telefonemas obscenos, abuso sexual ver-
bal, assédio sexual, atos físico-genitais e incesto.

O que é abuso sexual contra a criança?
O abuso sexual se refere a atos de acometimento, por parte da pessoa responsável pelos cuidados com a 
criança, que a usa para obter grati�cação sexual (OMS, 2002).
No Brasil, os casos de abuso sexual contra à criança são considerados pelo Ministério da Saúde como um 
problema de saúde pública de tamanha expressividade que a Política Nacional de Redução de Morbimor-
talidade por Acidentes e Violências deste Ministério determina como devem ser tratadas essas crianças, 
após sofrer este tipo de violência. O que se observa é que a criança que tem mais probabilidade de ser 
abusada sexualmente é a criança do sexo feminino. Entra aí a questão de gênero, quando a menina con-
siderada mais frágil ou por ter muitas vezes mais deveres dentro de casa, facilita a intenção de alguém da 
família abusá-la sexualmente. E o menino pelo fato dele “ser homem” e muitos pais não controlarem tanto 
pode facilitar a intenção de pessoas fora do convívio familiar abusarem sexualmente dele.
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De acordo com Habigzang e Koller (2011) a de�nição do abuso sexual infantil não é tarefa simples, uma vez 
que se trata de um fenômeno complexo. Veri�ca- se, ainda, a confusão entre abuso sexual e estupro, sendo 
que apenas as relações sexuais com intercurso genital completo (estupro) são consideradas sexualmente 
abusivas por alguns pro�ssionais ou órgãos envolvidos no atendimento às vítimas. Contudo, a noção de 
abuso sexual contra crianças tem tido maior abrangência, incluindo situações nas quais não pode ocorrer 
contato físico. 
O abuso sexual é de�nido pela exposição de uma criança à estimulação sexual - não somente a relações 
heterossexuais ou homossexuais completas, mas também jogos sexuais tendo por objetivo estimular sexual-
mente a criança, ou utilizá-la para obter estimulação sexual. Consequentemente, o abuso sexual pode ser um 
coito, masturbação, carícias e beijos sexualizados ou atos exibicionistas (Mees, 2001, P. 17).
Dentre as diversas formas de violência contra as crianças, o abuso sexual é uma das formas mais graves, re-
corrente e geradora de efeitos negativos para o desenvolvimento das vítimas. Habigzang e Koller (2011) res-
saltam que se constitui como um fenômeno universal, que atinge todas as idades, níveis sociais, econômicos, 
etnias, religiões e culturas.

Dicas para educadores na abordagem de prevenção ao abuso sexual
O vínculo educador-aluno pode ser um caminho para crianças que vivenciam situações de violência sexual 
saírem de tais situações. Em caso de suspeita é importante ter um olhar cuidadoso e atento para identi�car 
no comportamento de crianças e adolescentes sinais de violência doméstica e sexual. A partir da convivên-
cia é possível perceber alterações.
Alguns indicadores psicológicos, físicos e comportamentais podem apontar a existência de uma situação 
que mereça atenção e cuidado. Entre estes destacam- se:

Indicadores psicológicos 

• Mudanças extremas, súbitas e inexplicáveis de comportamento da criança;
• Comportamentos regredidos;
• Transtornos de sono (pesadelos, di�culdades para dormir, medo de escuro);
• Enurese diurna/ noturna;
• Agressividade ou apatia;
• Baixa auto-estima, isolamento, estranhamento;
• Sentimento de inferioridade e necessidade de agradar;
• Choro fácil, retraimento, raiva;
• Interesse súbito e incomum por questões sexuais, masturbação compulsiva e jogos sexuais persistentes;
• Medo de adultos estranhos ou de �car sozinho e ser deixada próxima do potencia agressor.
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Indicadores físicos

• Hematomas ou edemas em pescoço, coxas ou genitais;
• Hemorragia vaginal ou retal;
• Presença de sêmen na roupa, boca ou genitais;
• Di�culdades para andar e sentar;
• Dor ou prurido nos genitais;
• Infecção urinária;
• Roupas íntimas destruídas, sujas ou manchadas de sangue.

Indicadores comportamentais:

• Fugas de casa e evasão escolar;
• Distúrbios de aprendizagem;
• Desenhos sexualizados;
• Comportamentos agressivos;
• Furtos;
• Recusa em tirar a roupa ou tomar banho;
• Abuso de outros menores.

A trama do segredo pela família

O que mais contribui para a continuação do abuso dentro do convívio familiar é a omissão entre seus 
membros em torno do fato.
A violência doméstica é um dos crimes mais difíceis de serem descobertos porque ocorre dentro do núcleo 
familiar, entre suas paredes e, em sua privacidade. Percebe- se que, na dinâmica familiar em que existe a 
síndrome do segredo, as crianças ocupam papéis de objetos e não de sujeitos de direitos.
Examinem o depoimento da mãe de uma criança, vítima de abuso sexual, que cometeu suicídio:
“Olhando para trás, sou capaz de ver que todos os sinais estavam ali, apenas não podia vê-los. Se ao menos 
eu tivesse tido a chance de perceber o que meu �lho estava tentando me mostrar, teria impedido aquilo 
antes... E ele ainda estaria vivo”.

Por que ocorre o complô do silêncio?

Alguns aspectos concorrem para a existência do complô do silêncio familiar:
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• Medo do agente da agressão;
• Ataque às próprias percepções;
• Não querer romper o equilíbrio ou a unidade familiar mantida de forma precária;
• Não querer lidar com as perdas, já que tomar uma atitude pode implicar na perda do companheiro ou do filho;
• Por cumplicidade inconsciente- identi�cada com o agente da agressão;
• Papel de protetora (no caso da mãe) extremamente fragilizado;
• Silêncio da criança;
• Pensar que ninguém pode protegê-la, apoiada em seus sentimentos, por exemplo, de que a mãe   
 sabe e não consegue fazer nada para interromper o abuso;
• Receio de que outros não acreditem nela e, além disso, a julguem culpada;
• Medo de represálias, de sofrer mais agressão, ou ser retirada da família.

Política pública de atendimento à violência sexual
O que se observa é que desde a década de 1970, iniciou-se uma nova conscientização do setor público 
acerca do abuso, que desenvolveu-se devido ao movimento pelos direitos das mulheres. Também as es-
truturas sociais e legais têm respondido à crescente conscientização do abuso: o sistema médico, serviços 
de proteção à criança escolar e sistema legal estão mais propensos a intervir em situações que envolvem 
a culpa; a lei exige a denúncia do abuso sexual da criança, não apenas em casos conhecidos ou substan-
ciados, mas em quaisquer casos no qual o abuso sexual da criança é suspeitado. Principalmente após a 
Constituição Federal, que assegura o direito à segurança de crianças e adolescentes, evitando qualquer 
tipo de violência, tornando essa uma das responsabilidades básicas do Estado, que tem como dever legal 
e moral fazer uso de todos os artifícios disponíveis para erradicar os danos às crianças e aos adolescentes 
vítimas dessa realidade na qual crescem e se desenvolvem.
 A Constituição Brasileira, no seu artigo 227, apresenta a seguinte a�rmativa:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à pro�ssionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comu-
nitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, dis-
criminação, exploração, crueldade e opressão (Brasil, 1988, art. 227).

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei que entrou em vigor em julho de 1990, as questões 
relacionadas à infância começaram a ter lugar no cenário nacional e, com isso ações e políticas vem sendo 
priorizadas em favor das crianças e adolescentes, os quais passaram a ser vistos de fato como pessoas com 
direitos assim,   “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais” (Art. 5).
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Os caminhos do cuidado: Como encaminhar casos de violência na infância

Sistema único de saúde - SUS

• Mediante a Equipe de Saúde da Família
• Núcleo de Apoio a Equipe de Saúde da Família
•  Centro de Apoio Psicossocial Infantil (CAPS’I) 
• Hospitais de referência e especializados em atendimento de casos de violência.

Sistema Único de Assistência Social - SUAS

• Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 
• Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Sistema de proteção social e poder público judiciário

• Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público.

O que acontece ao abusador/agressor?
A responsabilização, ao mesmo tempo que fecha o círculo dos passos a serem percorridos na garantia dos 
direitos de crianças e de adolescentes, vítimas de maus-tratos (prevenção – proteção – responsabilização), 
é quase sempre o estímulo que a sociedade precisa para denunciar novos casos. Para o sucesso na fase 
de responsabilização do agressor, tão importante quanto a denúncia feita à polícia é o avanço do caso na 
esfera judicial. É importante também o monitoramento de novos projetos de lei que tratam do assunto e 
a formação continuada dos pro�ssionais que atuam nesta área. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
traz alguns dispositivos com medidas punitivas para aqueles que praticam os maus-tratos infantis ou que 
se omitem em denunciá-los, tendo a obrigação de fazer a denúncia. O Artigo 129, em seus incisos, prevê 
a perda da guarda; a destituição da tutela e a suspensão ou destituição do pátrio poder para responsáveis 
por maus-tratos de crianças e adolescentes. 

Conclusão
A experiência de abuso sexual na infância pode desencadear efeitos negativos para o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social das vítimas. Não há um quadro psicopatológico único causado pelo abuso se-
xual, mas uma variabilidade de sintomas e alterações, emocionais e comportamentais, principalmente 
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quando esses abusos ocorrem no seio familiar por pessoas que deveriam estar a favor da proteção dessas 
crianças. Algumas vítimas apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, enquanto outras de-
senvolvem severos problemas emocionais, sociais e/ou psiquiátricos. O abuso sexual na infância é crime! 
Professores, �quem atentos às manifestações das crianças para encaminhá-las aos serviços de apoio espe-
cializados.
“Quando uma sociedade deixa matar as crianças é porque começou seu suicídio como sociedade. Quando 
não as  ama é porque deixou de se reconhecer como humanidade” (Herbert de Souza – Betinho)

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), Relatório Mundial Sobre a Prevenção da Violência 2014. 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 2015, p.71.
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA INFÂNCIA

Raquel Pompeu de Miranda Freitas

Cada vez mais os acidentes na infância representam uma importante causa de morbi-mortalidade no mun-
do, passando a ser um grande problema de saúde pública, ao lado de doenças gastrointestinais, infecções 
respiratórias e desnutrição protéico calórica. O relatório da  Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado 
no Jornal do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em junho de 1999, aponta que as lesões traumá-
ticas são um grave problema de saúde, pois representaram 16% das doenças em escala mundial no ano de 
1998 (Mestrene, 1992 E Del Ciampo, 1994). No Brasil, as causas externas (acidentes, violência, etc.) constituem 
19,5% da mortalidade e no grupo etário de 5-19 anos a principal causa de óbito (Maciel, 1998). 
Uma normatização sobre os direitos da criança e do adolescente regulamenta que, deve-se assegurar a 
todos os setores da sociedade, em especial aos pais e as crianças, o conhecimento dos princípios básicos 
de saúde e entre outros o de ações de prevenção de acidentes, recebendo apoio para a aplicação destes 
conhecimentos (UNICEF, 2001). 
Existe uma evidente necessidade de investirmos na prevenção de acidentes, e a primeira etapa deste pro-
cesso seria modi�car o conceito de que os acidentes estão relacionados com casualidade e imprevisibili-
dade. 
Os acidentes na infância estão estreitamente relacionados ao crescimento normal e aos comportamentos 
próprios do desenvolvimento. O estágio do desenvolvimento da criança determina parcialmente, os tipos 
de acidentes mais prováveis de ocorrer em uma faixa etária especí�ca e fornece indicações de medidas 
preventivas. As crianças mais ativas tendem a sofrer mais acidentes do que as crianças mais quietas. Os 
meninos em todas as faixas etárias sofrem mais acidentes que as meninas (Blank, 1994).
Abordaremos a prevenção de acidentes na infância de forma simples, para compreensão de educadores/ 
pais e com o objetivo de salvar vidas.

Os Acidentes Mais Comuns na Infância 

As crianças e adolescentes são os grupos mais vulneráveis. As primeiras pela sua limitação física sensorial, 
psicomotora e cognitiva, que só serão desenvolvidas com o tempo. Os adolescentes por assumirem ati-
tudes arriscadas e irre�etidas expondo-se ao acidente, como parte do comportamento próprio da idade.
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Quedas
São os maiores índices de acidentes que acometem crianças na faixa etária de zero a três anos. Maiores 
ocorrências: trocador, cadeirão, cama, tapetes, escadas, janelas. Nos casos de quedas algumas conside-
rações devem ser avaliadas pelas pessoas que estão por perto como:
• Observar de que altura foi a queda
• Que tipo de ferimento sofreu com a queda
• Nível de consciência 
• Tentar acalmar a criança (dependendo do quadro não mexer com a criança e chamar socorro 193)

O que pode ocorrer em alguns casos de queda
• Pequenas escoriações, edemas (inchaço), hematomas (marcas roxas), fraturas.  No caso de escoria-
ções deve-se lavar o local e colocar compressas de gelo no local.
• Pode ainda levar a pessoa a ter uma síncope (desmaio perda de consciência o que exige maiores 
cuidados).  Em casos de desmaio não oferecer nenhum tipo de alimento ou água e �car atento à respiração.
• Ter sonolência (o que também merece maiores cuidados), se a criança estiver no horário do soni-
nho deixá-la dormir observando-a periodicamente.
• Em caso de fraturas não movimentar o membro afetado colocando compressas de gelo até que 
haja os devidos socorros.
• Hemorragias (sangramento).
• Convulsões.
• Engasgamento se a criança ao cair estava com algum objeto na boca.

Hemorragias
tipos de hemorragias externas

Hemorragia é a perda de sangue pelo rompimento de uma artéria ou veia. As hemorragias podem ser 
externas e internas, arteriais ou venosas. Hemorragia arterial: o sangue é vermelho vivo claro e �ui em 
jatos rápidos e fortes, perdendo grandes quantidades de sangue em minutos, exigindo procedimentos de 



Educação e Saúde na Escola

107

emergência como o estancamento. Hemorragia venosa: o sangue é vermelho escuro, quase roxo, �ui de 
forma lenta e contínua, geralmente é menos grave e uma boa compressão (com pano limpo e seco e se o 
mesmo �car encharcado não remove-lo até chegada do socorro) resolve esta intercorrência.

Como proceder em casos de sangramentos externos:
• Procure manter o local que sangra mais elevado que o coração.  
• Pressione o local por cerca de 10 minutos, comprimindo com um pano limpo dobrado. O corte 
sendo muito grande, aproxime as bordas abertas e as mantenha unidas. 
• Ainda, caso o sangramento não cesse, pressione com mais �rmeza por mais 10 minutos.  Quando 
parar de sangrar, cubra o ferimento com uma gaze e prenda-a com uma atadura �rme, mas que permita 
a circulação do sangue. Se o sangramento continuar mesmo com o curativo, ponha novas ataduras, sem 
retirar as anteriores, evitando a remoção de eventuais coágulos.  

Como agir em sangramentos nasais: 
• Incline a cabeça da pessoa para frente, evitando que o sangue vá para a garganta e seja engolido, 
provocando enjoos. 
• Aperte a narina que sangra e aplique compressas frias no local. 
• Depois de alguns minutos, diminua a pressão e não assoe o nariz. 
• Nas hemorragias simples não introduzir bolas de gases ou algodão no nariz;
• Nunca deitar de costa uma pessoa que esteja sangrando pelo nariz.
• Se a hemorragia continuar, volte a comprimir a narina e procure socorro médico

Queimaduras
Queimaduras são lesões dos tecidos 
orgânicos em decorrência de trauma 
de origem térmica resultante da ex-
posição a chamas, líquidos quentes, 
superfícies quentes, frio, substâncias 
químicas, radiação, atrito ou fricção. 
Tipos:
•  Queimaduras térmicas;
•  Queimaduras químicas; 
•  Queimaduras elétricas;
•  Queimaduras por atrito;
•  Queimaduras por radiação; 
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Cuidados imediatos
•  Parar o processo da queimadura, retirando objetos que possam perpetuar o processo (relógio, pul-
seira, anéis, lentes de contato, etc.)
Cuidados iniciais
•  Remoção de roupas queimadas ou intactas nas áreas em volta da queimadura e nas áreas queima-
das que não estiverem grudadas;
• Avaliação completa e registro do agente causador da extensão e da profundidade da queimadura;
• Pesquisar história de queda ou trauma associado;
• Hidratação oral (dependendo da extensão da lesão). Lembrando que nunca se alimenta pessoas incons-
cientes.

Cuidados locais
• Aplicação de compressas úmidas com soro �siológico ou água morna (mais para fria não gelada) 
até alívio da dor.
• Remoção de contaminantes (terra, poeira qualquer agente agressivo)
• Veri�car queimaduras de vias aéreas superiores, principalmente em pacientes com queimaduras de face.
•  Veri�car lesões de córnea;
•  Resfriar agentes aderentes (ex. piche) com água corrente, mas não tentar a remoção imediata;
•  Em casos de queimaduras por agentes químicos, irrigar abundantemente com água corrente de 
baixo �uxo (após retirar o excesso do agente químico em pó, se for o caso), por pelo menos 20 a 30 mi-
nutos. Não aplicar agentes neutralizantes, (ou seja, qualquer tipo de cremes ou pomadas), pois a reação é 
exotérmica, podendo agravar a queimadura.

Cuidados gerais 
• Não deixar a criança sozinha na cozinha no momento do preparo das refeições;
• Cuidados com panelas, fogão e ferro de passar, mamadeiras quentes (microondas);
• Não fumar com criança no colo;
• Ensine o perigo do fogo.

Choque elétrico                                                                        
O choque elétrico, geralmente causado por altas descargas, é sempre grave, podendo causar distúrbios na 
circulação sanguínea e, em casos extremos, levar à parada cardiorrespiratória.
Na pele, podem aparecer duas pequenas áreas de queimaduras (geralmente de 3º grau) a de entrada e de 
saída da corrente elétrica.
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Prevenção de acidentes com choque elétrico
• Plugue e use os dispositivos elétricos de segurança disponíveis como, por exemplo, a tomada de 3 pinos. 
• Considere todo �o elétrico como “positivo”, ou seja, passível de provocar um choque mortal. 
• Cheque o estado de todos os �os e dispositivos elétricos; conserte-os ou substitua-os, se necessário. 
• Certi�que-se de que a corrente está desligada, antes de operar uma ferramenta elétrica. 
• Se um circuito elétrico em carga tiver de ser reparado, chame um eletricista quali�cado para fazê-lo. 
• Use ferramentas “isoladas”, que fornecem uma barreira adicional entre você e a corrente elétrica. 
• Não sobrecarregue uma única tomada com vários aparelhos elétricos, usando, por exemplo, o 
“benjamin”. 
• Cuidado ao substituir a resistência queimada do seu chuveiro, pois o ambiente molhado aumenta 
o choque. 

No atendimento: 
• Desligue o aparelho da tomada ou a chave geral. 
• Se tiver que usar as mãos para remover uma pessoa, envolva-as em jornal ou um saco de papel. 
• Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não-condutor de corren-
te, como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de borracha. 
• Se houver parada cardiorrespiratória (PCR), aplique a Ressuscitação Cardio Pumonar  (RCP) que se 
trata da respiração boca-a -boca. 
• Cubra as queimaduras com uma gaze ou com um pano bem limpo e úmido. Se a pessoa estiver 
consciente, deite-a de costas, com as pernas elevadas. Se estiver inconsciente, deite-a de lado. Se necessá-
rio, cubra a pessoa com um cobertor e mantenha-a calma. Acione o resgate.

Engasgo
O engasgo é uma manifesta-
ção do organismo para expelir 
o alimento ou objeto que toma 
um caminho errado. Na parte 
superior da laringe temos a epi-
glote que funciona como uma 
porta que permanece aberta 
para permitir a chegada do ar 
aos pulmões e se fecha quando 
engolimos algo, isso para blo-
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quear a passagem do alimento para os pulmões e encaminhá-lo ao 
estômago. É importante que a pessoa engasgada tussa para expelir 
o alimento que bloqueia a epiglote. Caso a pessoa não consiga, po-
de-se aplicar a Manobra de Heimlich que é o melhor método para 
desobstruir as vias aéreas.  
  
• A vítima consciente deve se posicionar atrás da pessoa engas-
gada e abraçá-la na altura do estômago. O próximo passo é dar em-
purrões para cima e para dentro ao mesmo tempo para comprimir o 
abdômen contra os pulmões forçando o desbloqueio da epiglote.  
• A vítima inconsciente, deite-a de costas e posicione-se sobre 
o seu quadril. Coloque a palma de uma de suas mãos contra seu ab-
dome e a outra mão sobre a primeira, comprima 5 vezes contra o 
abdomen com empurrões rápidos para cima. Depois abra a boca da 
vítima e pesquise a presença do corpo estranho. Se esse aparecer na 
boca, retire-o.  
• Bebês devem ser virados de cabeça para baixo sobre o braço 
de um adulto com a cabeça num nível abaixo do resto do corpo de 
forma que o objeto que está sufocando possa sair das vias aéreas. Dê 
cinco pancadas �rmes no meio das costas do bebê,  de forma que o 
objeto que está sufocando possa ser expelido. 
• Pessoas extremamente obesas ou grávidas, a técnica de com-
pressão abdominal (manobra de Heimlich) não deve ser executada.  
recomenda-se a compressão sobre a parte inferior do tórax da vítima, 
ou seja, a substituição da compressão abdominal por compressão to-
rácica (Brasil, 2001).

Envenenamento
Quando um produto inóspito é absorvido pelo corpo humano, o or-
ganismo entra num processo de auto defesa e tenta neutralizar sua 
ação tóxica. Essa ação tóxica somente se manifesta quando o nível 
da substância atinge certos limites e permanece enquanto esse nível 
não for reduzido. Isso permite considerar dois tipos de intoxicação:
a. Intoxicação aguda: ocorre normalmente quando há exposição a 
grandes quantidades por um período curto de tempo.
b. Intoxicação crônica: ocorre usualmente quando há exposição a pe-
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quenas quantidades por um período longo de tempo. 
A exposição a níveis tóxicos de produtos resulta numa variedade de sintomas e sinais que dependem do 
produto usado, dose absorvida e condições de saúde do indivíduo. De maneira geral, as reações mais co-
muns são:  
• Contaminação por contato com a pele (via dérmica)
• Irritação (pele seca e rachada);
• Mudança de coloração da pele (áreas amareladas ou avermelhadas);
• Descamação (pele escamosa ou com aspecto de sarna).
• Contaminação por: inalação (via respiratória) Ardor na garganta e pulmões;Rouquidão,sibilos; Obs-
trução das vias respiratórias;              
• Contaminação por ingestão (via oral); Irritação da boca e garganta; Dor no peito; Náuseas; Diarreia;
• Sudorese intensa;
• Cefaleia;

Fraqueza e câimbra. 
• Primeiros socorros por exposição por via dérmica: 
• Na pele, o local deve ser lavado com água fria e corrente sem friccionar. Na exposição ocular, posi-
cione o paciente sentado e com a face voltada para cima, exponha a órbita ocular e lave com água corren-
te, esta deve estar preferencialmente fria,  a água quente facilita a absorção do produto. 

Primeiros socorros em envenenamento oral:
Ao atender uma vítima intoxicada por ingestão lembre-se: 
• Não provocar vômitos. 
• Ler rótulo/bula para veri�car o procedimento a ser adotado, pois se a substância ingerida for cáus-
tica ou corrosiva, provocará novas queimaduras ao ser regurgitado. Por vias de regras tomamos a conduta 
de sempre em casos de intoxicação ligar imediatamente (190 ou 193) (OMS, 2000).

Convulsão
Uma convulsão é a resposta a uma descarga elétrica anormal no cérebro. O termo crise convulsiva descreve 
várias experiências e comportamentos e não é o mesmo que uma convulsão, embora os termos sejam às 
vezes utilizados como sinônimos. Qualquer coisa que irrite o cérebro pode produzir uma crise convulsiva. 

Os principais sintomas das convulsões são: 
• Agitação, movimentos bruscos e espasmos musculares;  
• Salivação intensa (espumar pela boca); 
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• Olhar vago e �xo ou “revirar os olhos”;    
• Perda de urina, fezes ou sentido (BRASIL, 2001).

O que fazer com relação à vítima:
• Afaste objetos que podem machucá-la, protegendo a cabeça com a mão, roupa ou travesseiro; 
tente fazer com que sua cabeça �que na posição lateral, para que a saliva escorra e ela não se engasgue;
• Não coloque objetos em sua boca para segurar-lhe a língua; deixe seus braços e pernas livres, afrou-
xe suas roupas; veri�que se há alguma obstrução em suas vias aéreas, limpe as secreções para facilitar a 
respiração; marque a duração da convulsão.

Pós a convulsão: 
• Se a vítima quiser dormir, deixe-a descansar até a chegada do socorro;
• Não dê remédios ou água, pois os re�exos ainda estão prejudicados e ela pode engasgar,
• Não a deixe sozinha, pois ela estará com os re�exos prejudicados e pode se machucar seriamente; 

Desmaio/síncope
O desmaio é uma reação automática do corpo, provocada pela falta de oxigênio ou açúcar no cérebro. A 
perda de consciência e queda do corpo pode ter diversas causas: excesso de calor, cansaço, falta de alimen-
tos, é caracterizada por palidez, suores frios, falta de forças e pulso fraco (OMS, 2000).

Como proceder:
• Tente manter a vítima deitada; 
• Se estiver consciente pergunte a ela como se sente, e logo que ela recupere os sentidos, ofereça-lhe 
bebidas açucaradas. 
• Sente a vítima e empurre sua cabeça em direção aos joelhos pedindo para a mesma fazer força 
contrária, repita este movimento de 4 a 6 vezes.
• Após recuperar a consciência, converse com a vítima para tentar descobrir a causa de desmaio ou 
mesmo doenças pré-existentes.
• Se estiver inconsciente veja se existe alguma coisa impedindo sua respiração (se possível retire-a). 
Afrouxe roupas desconfortáveis (como camisas de colarinho). Veja se há respiração (coloque seu ouvido 
perto do nariz e boca da vítima para ouvir e sentir, ao mesmo tempo olhe para seu peito para ver se há 
movimento). Caso ela não esteja respirando, veja se há circulação sanguínea (pegue o pulso da vítima, e 
procure sentir se há pulsação). Caso não exista, faça a massagem torácica (Souza, 1999).  

Dicas importantes
• Manter portas sempre com apoios para que as mesmas não batam com o vento,
• Mantenha pisos sempre secos, 
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• Cadeiras e mesas sempre revisadas pela manutenção,
• Nunca deixe a criança nem um momento sozinha durante banho, trocadores ou cadeirão,
• Ao colocar a criança para dormir deixar grade do berço elevada, e de preferência manter cabeceira 
elevada com apoio nas costas (pequenos travesseiros ou almofadas)
• Após troca de fraldas lavar as mãos antes de ter contato com outras crianças (diarreia é altamente contagiosa),
• Mantenha tomadas protegidas, 
• Nunca deixe �os mesmo que desligados soltos,
• Janelas com grades,
• Após atividades veri�car se não �caram restos de objetos pequenos que as crianças possam engo-
lir, (borracha, papel picado, clipes, pedaço de bexiga etc.),
• Durante limpeza nunca deixe baldes com água por nenhum instante (não esqueça criança adora água)
• Ofereça sempre alimentos em pequenas quantidades por vez,
• Ficar sempre atento as brincadeiras principalmente nos balanços (para que nenhuma passe por de 
trás ou pela frente),
• Manter sempre produtos de limpeza em locais altos e de preferência em armários fechados, evite 
retirá-los da embalagem original,
• Veri�car temperatura da água do banho,
• Para recém nascidos a água não deve ultrapassar altura do umbigo,
• Não medicar sem autorização médica, pedir sempre receita e arquivar,
• Sempre que possível orientar as mães sobre carteira de vacinação. 
Quando se trata de criança todo cuidado é pouco por isso devemos pensar grande e estarmos atentos a 
tudo que possa ocorre, a�nal de contas tudo pode acontecer em segundos e diante de nossos olhos.    Ao 
pensarmos em crianças deve-se pensar grande!!!   Compre apenas brinquedos com peças maiores que a 
boca e sempre olhe os rótulos de segurança e indicação para idade adequada (Blank, 1994).

Considerações finais 
             Os acidentes infantis compreendem uma necessidade de ações preventivas junto aos pro�ssionais 
de saúde, crianças, famílias, comunidade e sociedade em geral, no sentido de alertar para os riscos e para 
a necessidade de adotar comportamentos seguros em relação ao ambiente doméstico e à fase de desen-
volvimento da criança. A prevenção é o caminho mais e�caz para reduzir os altos índices de acidente na 
infância. Programas educacionais junto à comunidade, além do cumprimento de normas e medidas de 
proteção junto à indústria farmacêutica e engenharia civil são necessários. Novos estudos que venham 
complementar lacunas do conhecimento e contribuir para melhorar a qualidade de vida da população 
infantil também.
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PROGRAMA ACOLHIMENTO NO SUS: 
O QUE PODE SER FEITO PELA ESCOLA?

Robson da Costa Oliveira
Aline Zorzim Berger
Haviley Oliveira Martins
Maria Cecília Leite de Moraes

Um dos programas que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) é o do Acolhimento. A prática de “Aco-
lher” consiste em uma escuta quali�cada em que todos os funcionários das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) participam. Esta tarefa consiste em ouvir a situação que levou o usuário ao serviço, determinando 
ações e/ou encaminhando-o de acordo com a sua necessidade. As orientações estão associadas ao serviço 
e competências pro�ssionais disponíveis. 
As vezes esse acolhimento não cumpre seu papel fazendo uma triagem administrativa isolada e com uma 
ação pontual que não gera certo tipo de vínculo entre os usuários e pro�ssionais de saúde.
Pensando em escolas de educação infantil torna-se relevante um diálogo entre a gestão da escola e a uni-
dade de saúde local. 
Mais do que procurar esses serviços ocasionalmente em casos de emergência e descobrir muitas vezes 
que seu caso não poderá ser atendido, melhor que se faça uma parceria antecipada entendendo ações e 
encaminhamentos viáveis entre a escola e a unidade básica de saúde.
É importante acentuar que o conceito de acolhimento se concretiza no cotidiano das práticas de saúde 
por meio de uma assistência humanizada e da capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a 
possibilidade de resposta do pro�ssional e do serviço de saúde.
Considerando os contextos socioeconômicos, assim como, a rede de referenciados serviços de saúde, ob-
serva-se que, ainda existe uma demanda por pronto atendimento (serviços de pronto-socorro), principal-
mente, quando há uma escola nas proximidades.
Neste contexto, a chegada do adulto cuidador e da criança, muitas vezes é traumático, pois para a resolu-
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ção do problema será exigido um atendimento de urgência/emergência, que em sua maioria são inexis-
tentes nas unidades básicas de saúde.
Muitas vezes uma criança na escola escorrega durante as brincadeiras, e o impacto com o chão provoca 
um pequeno corte e pode requerer sutura e exame radiológico. Ambos não estão disponíveis nas Unida-
des Básicas de Saúde e o professor precisa saber.
Uma das ações do programa de acolhimento, seria o esclarecimento em uma ação conjunta com a escola, 
da disponibilidades dos serviços e, até um mapeamento dos equipamentos da região. Este tipo de ação 
contribuiria para uma melhor assistência, além de diminuir o tempo de atendimento e, deslocamento da 
criança com algum trauma, ou problema mais importante.
Em alguns serviços da região já existem ações de saúde na escola. Entre estes destacam- se: ações de pro-
moção em saúde (palestras e o�cinas educativas) atualização vacinal, saúde bucal, alimentação saudável, 
e treinamento para o atendimento de primeiros socorros para professores.
Um acolhimento bem realizado produz a satisfação do acolhido e promove a solução dos problemas.
As escolas promotoras de saúde trabalham com estilo de vida saudável, comprometimento do sujeito 
pela sua saúde, cuidados ambientais, comportamentos propulsores de saúde e, modi�cação de hábitos e 
condutas que possam gerar agravos. Estes aspectos contemplariam os determinantes de vários problemas 
de saúde, melhor ainda se a escola se tornar uma “Escola Promotora de Saúde” (http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/escolas_promotoras_saude_experiencias_brasil_p1.pdf)

Onde posso encontrar ajuda?
Seria importante o diretor da escola montar um �uxograma que poderia ser �xado no mural da escola com 
os endereços das unidades de sua região, por complexidade, assim ele teria um mapa da rede de atenção 
à saúde da sua região. 

Caso necessite de alguma informação, há sempre um equipamento de saúde disponível para a realização 
do acolhimento e direcionamento das ações em todos os níveis de complexidade.
Para saber o equipamento de saúde mais próximo, você pode acessar o seguinte site:

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

O mesmo disponibiliza os equipamentos de saúde do SUS mais próximos disponíveis de acordo com en-
dereço do pesquisador.
Caso haja di�culdade em acessar a relação de equipamentos por meio do site, o interessado pode entrar 

em contato via telefone pelo número 156 para sanar a sua dúvida.
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Outros links de interesse foram disponibilizados no Manual técnico de promoção da saúde e prevenção de 
riscos e doenças na saúde suplementar que se encontram disponíveis on line para qualquer interessado:

Biblioteca de Saúde da Mulher e da Criança http://www.�ocruz.br/bibsmc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=17 
Biblioteca Virtual em Saúde http://saudepublica.bvs.br/html/pt/topic.html 
Caderneta de Saúde da Criança http://nutricao.saude.gov.br/documentos/caderneta_saude_da_crianca.pdf 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24225 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Caderneta%20Menino.pdf 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Caderneta%20Menina.pdf 
Estatuto da Criança e do Adolescente http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm 
Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=43 
http://nutricao.saude.gov.br/documentos/10_passos_�nal.pdf 
Ministério da Saúde - Saúde da Criança http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=151 
http://www.telessaudebrasil.org.br/php/index.php?portal=subportal1 
Ministério da Saúde - Saúde da Criança: nutrição infantil http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cab.pdf 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad23.pdf 
Vencendo a Desnutrição: abordagem clínica e preventiva http://www.desnutricao.org.br/manuais/Clinica.pdf
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O QUE O PROFESSOR PRECISA SABER SOBRE OS OITO REMÉDIOS DA NATUREZA 

PARA MOTIVAR SEUS ALUNOS A TEREM UM EXCELENTE ESTILO DE VIDA Maria Dyrce Dias Meira
Gina Andrade Abdala

“A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação 

das leis da saúde” (White, 2009, P.127)

Por que adoecemos e precisamos de remédios? Nosso corpo é dotado de uma vasta rede de mecanis-
mos delicados e complexos, responsáveis pelo equilíbrio orgânico chamado de “homeostasia”. Adoecemos 
quando agredimos de tal forma o nosso organismo, por meio de um estilo de vida inadequado, que esse 
equilíbrio funcional se rompe, provocando as mais variadas doenças. A �siologia médica explica e enfatiza 
a e�cácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos que agem defendendo o nosso corpo das doenças 
(Guyton,1991).
Por outro lado, quando vivemos em harmonia com as leis da natureza restabelecemos esse equilíbrio e 
fortalecemos o nosso sistema imunológico de tal forma que ele nos defende das agressões, as quais somos 
expostos no nosso cotidiano. Os “Oito Remédios da Natureza” são recursos naturais disponíveis a todos 
que, como cremos, foram destinados pelo Deus criador para prevenir doenças, recuperar e promover a 
saúde.
O uso desses remédios remonta aos tempos de Hipócrates considerado o pai da medicina no século 4 AC. 
No entanto, foi no �nal do século 19 DC que uma escritora norte americana chamada Ellen G White orien-
tou o uso concomitante dos Oito Remédios da Natureza como recurso terapêutico para recuperar a saúde 
e evitar em muitas situações, o uso de medicações farmacológicas ou outras condutas terapêuticas mais 
agressivas que causam danos ao organismo.
As orientações dessa escritora estão sendo referendadas por pesquisadores que abordam a questão do 
estilo de vida em produções acadêmicas divulgadas na atualidade. A Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) também tem priorizado em suas ações programáticas iniciativas relacionadas ao estilo de 
vida saudável, entre essas, a política pública relativa a Escolas Saudáveis, que tem como objetivo promover 
ações educativas nas escolas em parceria com o Setor Saúde (Brasil, 2006). 
Abordaremos neste capítulo o conteúdo referente a cada um dos chamados “Oito Remédios da Natureza” 
como apresentado em banners que foram elaborados pelo Grupo de Pesquisa “Religiosidade e Espiritu-
alidade na Integralidade da Saúde (Grupo REIS), liderado pelas autoras deste capítulo. Esses banners são 
utilizados em eventos públicos para campanhas de Educação em Saúde, denominada “Feira de Saúde”, 
realizadas em locais públicos, tais como: Shopping Center, empresas, escolas e parques. O objetivo desses 
eventos é o de conscientizar a população quanto à importância de se adotar o estilo de vida saudável e 
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incentivar o uso dos Oito Remédios da Natureza para promover a saúde.
Esse capítulo tem o objetivo de partilhar com o professor do Ensino Básico o que seria interessante saber 
para, então, ensinar aos seus alunos quanto à importância dos “Oito Remédios da Natureza”. Espera-se que, 
com este conhecimento incorporado em suas vidas, eles tenham mais saúde, felicidade, qualidade de vida 
e um desempenho melhor nas atividades de aprendizado na sala de aula.

1º REMÉDIO – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos: é acessível e não é cara, valoriza a va-
riedade, as preparações alimentares usadas tradicionalmente, é harmônica em quantidade e qualidade, 
naturalmente colorida e segura sanitariamente” (BRASIL, 2008).
O Ministério da Saúde explica que “o bom funcionamento intestinal depende de três elementos insepará-
veis. São eles: a ingestão de água, o consumo de �bras e a prática de atividade física” (BRASIL, 2008). Hipó-
crates já dizia: “Deixe que a alimentação seja o seu remédio e o remédio a sua alimentação” (Hipócrates).
Tenha em mente duas coisas: 
• A ingestão de uma alimentação saudável é importante desde a infância, período que constitui a 
base da formação do ser humano, e é justamente nessa fase que se formam os hábitos alimentares (CRUZ et al., 2001).
• Várias in�uências determinam os hábitos das crianças. Preferências alimentares e aversões são es-
tabelecidas nos primeiros anos e levados até a fase adulta, quando frequentemente a introdução de um 
novo alimento encontra resistência (Mahan; Escott-Stump, 2005).
White (2009, p. 295) ressalta que a alimentação tem o poder de restaurar as várias partes do corpo quando 
acometido por doenças. Ela diz que “Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos”... Assim, comple-
menta a autora, “Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue que é usado para restaurar 
as várias partes do nosso corpo...” 

2º REMÉDIO – EXERCÍCIO

Exercício físico é “uma atividade planejada, estruturada, repetida para melhorar ou manter a performance 
física. Pode ser praticada por meio de várias maneiras como caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, 
entre outras modalidades esportivas” (Diretrizes Da Sociedade Brasileira De Diabetes, 2009).
A recomendação diária para a prática de exercício físico é de 30 minutos de atividade moderada 5 vezes na 
semana ou mais, equivalendo um total de pelo menos 150 minutos semanais (Garber Et Al. 2011)
O exercício físico tem ação direta no comportamento da pressão arterial (Oliveira, 2008), na atividade da 
insulina (PAULI et al. 2009) e diminuição do risco de doenças cardiovasculares em obesos (Mcardle; Katc; Katch, 
2011)
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Benefícios do exercício físico para a saúde
 
Segundo as VI diretrizes brasileiras de hipertensão arterial (2010) a prática regular de atividade física mo-
derada promove:
• Diminuição do risco de morte prematura; 
• Diminuição do risco de doença cardíaca coronária;
• Diminuição do risco de ataque cardíaco; 
• Diminuição do risco de hipertensão e tratamento;
• Diminuição do risco de osteoporose e traz benefícios para o tratamento da mesma; 
• Prevenção e tratamento do diabetes tipo II;
• Diminuição do risco de câncer do cólon; mama e próstata;
• Prevenção de ganho de peso; 
• Prevenção de quedas; 
• Redução e alívio de depressão e ansiedade;
• Melhora a qualidade de vida de pessoas infectadas pelo HIV;
• Melhora a qualidade de vida dos asmáticos; 
• Melhora a qualidade do sono;
• Melhora a saúde durante a menopausa.

É importante ressaltar que estudar é bom e muito importante, mas o professor precisa ter em mente que é 
preciso promover o desenvolvimento de uma boa musculatura no estudante, por meio do exercício físico 
diário. White (2009b, p.509) a�rma que 

O cérebro se torna morbidamente excitado quando em atividade constan-
te, enquanto que o sistema muscular se enfraquece por falta de exercício 
físico. Tanto quanto possível, deve-se preservar a harmonia entre as facul-
dades físicas e mentais. Isto é necessário, para a saúde do organismo todo.

3º REMÉDIO - ÁGUA

O que é importante saber sobre a água?

White a�rma que a água “é o melhor líquido para limpar os tecidos” (White, 2007) e nesse item vamos en-
fatizar por que é importante conhecer e divulgar os benefícios da água. Diga aos seus alunos que sempre 
carreguem uma garrafa d’água ou um “squeeze” com água fresquinha.



capítulo 13 - O QUE O PROFESSOR PRECISA SABER SOBRE OS OITO REMÉDIOS DA NATUREZA

126

Benefícios da ingestão de água para o organismo

• Ajuda a transportar oxigênio e nutrientes para as células
• Regula a temperatura corporal
• Ajuda o bom funcionamento do intestino
• Lubri�ca as articulações
• Compõe em torno de 75% dos músculos
• Compõe em torno de 75% do cérebro
• Umidi�ca o oxigênio para a respiração
• Ajuda a transformar comida em energia
• Protege órgãos vitais
• Ajuda na absorção de nutrientes

Como a água pode ser utilizada nos tratamentos?

Uma das melhores maneiras de utilizar a água é através da hidroterapia. 
A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de regular a circulação do 
sangue. Um banho frio ou fresco é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na 
eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a 
circulação (White, 2009, p. 237). 

Você pode usar a água da seguinte maneira:

a) Ducha quente e fria – Estimula a circulação
• Fortalece o sistema imunológico
• Facilita a cura de ferimentos e infecções
• É revigorante.
Modo de fazer: após um banho morno �nalizar com uma ducha fria e rápida, para fechar os poros.

b) Escalda pés
• Alivia a dor de cabeça
• Relaxa
• Provoca a transpiração
• Combate resfriados
• Alivia dores menstruais



Educação e Saúde na Escola

127

Modo de fazer: imergir os pés em um balde com água quente temperada de maneira a não queimar a pele, 
mas que seja o mais quente possível (mais ou menos 38º) durante 20 minutos. Para acentuar o efeito do 
tratamento, aspergir água fria e secar a região que �cou imersa logo que retirar os pés da água quente. 

c) Vaporização
• Descongestiona o nariz
• Alivia a dor de garganta
• Aquece e melhora as vias respiratórias.
Modo de fazer: ferver um litro de água com uma colher de sobremesa de sal em uma chaleira e, mantendo 
em fogo bem baixo, respirar o vapor que sai no bico da chaleira, o mais próximo possível, durante 15 a 20 
minutos. Assim que terminar passar rapidamente no rosto uma toalhinha molhada em água fria e bem 
torcida, para fechar os poros. 

d) Compressa Fria
• Na garganta: para dor de garganta e laringite
Modo de fazer: Misturar um pouco de água e álcool gel, em partes iguais, e molhar um lenço de algodão 
torcendo bem; dobrar e envolver no pescoço cobrindo com um cachecol ou tecido atoalhado para aque-
cer e manter aquecida a região enquanto dorme durante a noite.

• Em casos de traumas (pequenos cortes, entorse, contusões, machucados e etc). Aplicar compressas 
de gelo nas primeiras 24h pós trauma. 
Modo de fazer: Triturar o gelo e espalhar em uma toalha de rosto, dobrando as laterais da toalha de manei-
ra a formar uma faixa para envolver a região afetada, durante 20 minutos repetindo a aplicação de hora em 
hora nas primeiras horas pós trauma. 

4º REMÉDIO – LUZ SOLAR

Benefícios da luz solar

Além dos benefícios, existem riscos para a exposição inadequada ou excessiva ao sol. No entanto, antes de 
falar sobre esses riscos, é importante o professor orientar seus alunos quanto aos benefícios da luz solar:
• Maior produtividade;
• Estimula atitudes positivas;
• Reduz a fadiga;
• Diminui problemas relacionados à visão;
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• Auxilia funções biológicas cerebrais;
• Melhora o humor e combate a depressão;
• Auto regulação corporal – in�uencia na produção de hormônios;
• Auxilia no metabolismo da vitamina D (Purim; Leite, 2010).

Riscos e cuidados com a exposição excessiva ao sol15

• A radiação ultravioleta-UV (A, B, C) exerce ação direta sobre os vasos da derme, determinando va-
sodilatação e eritema, favorecendo o envelhecimento cutâneo e o surgimento de câncer. Pode também 
desenvolver doenças cutâneas e oculares.
• Em geral, a lesão é maior entre o período das 10-14h quando atravessam menor faixa de ozônio e 
contém maior quantidade de radiação ultravioleta B, principalmente em dias nublados, pois os raios ultra-
violetas atravessam as nuvens; 
• Use o �ltro solar não só para se bronzear, mas também para praticar exercícios físicos;
• Fazer autoexame da pele para detecção precoce do câncer;
• O dano solar é cumulativo. 
White (2008, p. 225) a�rma que o sol é tão bom que ele é considerado o elixir da vida. Ela diz que 

O ar puro, a alegre luz do solar, as belas �ores e árvores, os belos pomares e 
vinhas e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são transmissores de saúde 
– o elixir da vida”. Ela ainda acrescentou que “perfeito asseio, quantidade 
de sol, cuidadosa atenção às condições higiênicas em todos os detalhes da 
vida doméstica são essenciais à prevenção das doenças e ao contentamen-
to e vigor dos habitantes do lar (White, 2009 a, p. 264, 276).

Em uma pesquisa sobre a exposição ao sol a�rmou-se que para uma pessoa de pele clara e cabelos claros, 
o tempo ideal é de 5 a 10 minutos no verão e inverno, ao meio-dia de um dia de céu sem nuvens (SILVA, 
2008).

5º REMÉDIO – TEMPERANÇA

Talvez esse seja um dos mais importantes remédios de se usar, entendendo a temperança como: “evitar 
inteiramente o que é prejudicial, e usar com sabedoria o que é saudável e nutritivo” (White, 1877).  Alguns 
dados que você precisa saber:
• No Brasil, 200 mil mortes anuais são causadas pelo tabagismo (Instituto Nacional Do Câncer, 2008).
• Um fumante de longa data tem sérias consequências neurocognitivas, principalmente quando as-
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sociado ao alcoolismo (Glass Et Al. 2006)
• O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo (Associação Brasileira De Estudos Do 
Álcool E Outras Drogas, 2014).
• O alcoolismo prejudica a convivência e potencializa a violência (Dawson Et Al., 2009).
• O alcoolismo afeta a saúde mental e física do indivíduo e consequentemente sua qualidade de vida 
(OECD, 2013).
• Em 2010, a prevalência de obesidade nos EUA era de 69,2% e no Brasil 48,1% (Brasil, 2012).
Seria importante que o professor discutisse com seus alunos sobre a alta prevalência de obesidade infantil 
no Brasil. White (2009, p. 236) a�rma que “nosso perigo não é o da escassez, mas da abundância”. E não é só 
isso, a mesma autora diz que “alguns se tornam doentes com o excesso de trabalho. Para esses, o descanso, 
a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde” (White, 2005).

Lembretes para ajudar os alunos a se libertarem dos vícios:
• É preciso que a pessoa admita que não tem controle sobre o vício;
• Procurar uma ajuda especializada de um pro�ssional psicólogo;
• Afastar-se, ausentar-se ou eliminar o contato com pessoas, coisas e substâncias que levam a pessoa 
a ser tentada;
• Repensar atitudes e comportamentos através de o�cinas de espiritualidade (Backes Et Al., 2012);
• Crer que há um Deus que está sempre interessado em participar de quaisquer processos de recu-
peração, seja ela física, emocional ou espiritual;
• “O único remédio para o vício é a graça e o poder de Cristo” (White, 2005).

6º REMÉDIO – AR PURO

Importância de abrir as janelas da sala de aula
Num estudo com 6590 crianças com idade média de 10,4 anos em 6 cidades dos EUA, encontrou-se que a 
qualidade do ar era pobre e estava relacionado com alta prevalência de asma e rinite. Crianças com história 
de alergias tinham o risco aumentado para estas doenças (Annesi-Maesano et al., 2012). Os quartos que 
não são expostos ao ar, tornam-se abafados. As camas e objetos acumulam umidade e a atmosfera neste 
ambiente torna-se venenosa por não ter sido renovada pelo ar (White, 2007c). Um aumento na ventilação 
natural dentro do escritório poderia diminuir potencialmente a prevalência dos sintomas: garganta irri-
tada, sinusite, bronquite e coriza (Apte; Fisk; Daisey, 2000). “O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o 
sangue circule de maneira saudável através do organismo, puri�cando-o. Ele refresca o corpo e tende a 
comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo em que sua in�uência é claramente sentida sobre a mente, 
comunicando um certo grau de calma e serenidade (White, 2007c).
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Atenção professor:
• O ar livre e puro do espaço é uma das mais ricas bênçãos das quais podemos desfrutar (White, 2007c).
• Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e faz mais perfeita a digestão, o que con-
duz a um sono profundo e tranquilo (White, 2009a, p.272).
Falando em ar puro, lembre-se de ensinar a preservar o meio ambiente: 
Aproximadamente 60% dos serviços dos ecossistemas que dão suporte à vida na Terra (água, ar puro e 
estabilidade climática) estão sendo degradados ou usados de maneira não sustentável. De acordo com os 
cientistas, as consequências prejudiciais dessa deterioração já são sentidas hoje e podem piorar signi�ca-
tivamente nos próximos 50 anos (Organização Pan Americana Da Saúde, 2015).

7º REMÉDIO – REPOUSO
Segundo dados do Instituto do Sono, 63% da população adulta do País têm alguma queixa relacionada ao 
sono. Entre os distúrbios do sono, destaca-se o ronco e a apneia do sono que interrompem o aprofunda-
mento das fases do sono, provocando fadiga bem como riscos de acidentes, pressão alta, infartos e outros 
problemas de saúde (Instituto Do Sono, 2015).
A privação do sono é a remoção ou supressão parcial do sono, normalmente voluntária. Esta condição 
pode causar diversas alterações: endócrinas, metabólicas, físicas, cognitivas, neurais e modi�cações na 
arquitetura do sono, que em conjunto comprometem a saúde e a qualidade de vida (Antunes et al., 2010).
Em pesquisa realizada com músicos pro�ssionais evidenciou-se uma forte associação entre a qualidade do 
sono e a capacidade para desempenhar as atividades do dia a dia e do trabalho (Pereira et al., 2010).
Dormir em média 7,6 horas por dia está associado com melhor resposta aos processos in�amatórios (Pate 
et al., 2009).

Funções do sono:
• Restaura o organismo e conserva energia;
• Regula a temperatura corporal;
• Consolida a memória e o aprendizado;
• Induz o repouso das diversas atividades do organismo;
• In�uencia na produção de diversos hormônios (Biblioteca Virtual De Saúde, 2015).

Algumas dicas para melhorar o sono:
• Não se deve usar a cama para planejar o dia seguinte, ler ou assistir TV; 
• Ter sempre um horário regular para se deitar e levantar; 
• Evitar o consumo de alimentos excitantes, bebidas alcoólicas ou que contenham cafeína; 
• Evitar comer e/ou realizar exercícios intensos próximo ao horário de dormir (Biblioteca Virtual De Saúde, 2015).
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Uma das belezas da criação é o dia de descanso, o sétimo dia. White a�rma que “ao dar o sábado, Deus 
considerou a saúde espiritual e física do homem” (White, 1993). Em uma pesquisa feita sobre o descanso 
semanal, encontrou-se uma melhor saúde mental e física mediada pelas variáveis coping religioso, apoio 
social, dieta e exercício (Superville; Pargament; Lee, 2014).

8º REMÉDIO – CONFIANÇA EM DEUS

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas, associando a importância da con�ança em Deus para solucionar 
problemas de saúde e para o enfrentamento das di�culdades na vida. Nos últimos dez anos foram publica-
dos aproximadamente 1800 estudos quantitativos que associavam Religiosidade/Espiritualidade e saúde. 
Pelo menos 2/3 deles tiveram associação positiva, ou seja, quanto maior envolvimento religioso, melhor a 
saúde física, mental e a qualidade de vida dos indivíduos (Koenig; King; Carson, 2012).
Em 2005 foi realizada uma análise de vários estudos e �cou demonstrado que há uma correlação modera-
da entre níveis mais altos de religiosidade/espiritualidade e melhor qualidade de vida (Sawatzky; Ratner; 
Chiu, 2005). A prática religiosa tem se revelado uma ação protetora contra a depressão (Granero; Luchhetti, 
2008).
A crença religiosa in�ui no modo de lidar com o Acidente Vascular Cerebral e é protetor para o estresse 
emocional (Giaquinto; Siridigliozzi; Caracciolo, 2007). Estudo realizado com idosos demonstrou que maior 
frequência aos encontros devocionais estava associado com menor mortalidade (Lutgendorf et al., 2004).
White (2008, p. 225) a�rma que “a união com Deus é tudo. O que os médicos tentam fazer, Cristo realiza no 
sentido mais completo. O médico trabalha com ardor para prolongar a vida. Cristo é o doador da vida”. Ela 
ainda escreve que “A religião de Cristo, bem longe de causar loucura, é um de seus mais e�cazes remédios; 
é poderoso calmante nervoso” (White, 2007a. p. 324, 325).  Encontramos na Bíblia que “O coração alegre 
é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos”. Provérbios: 17:22. Ainda em Mateus 11:28 está 
escrito: “Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei”.
White (2007b, p. 124) enfatiza essa relação da espiritualidade com a saúde a�rmando que “Aí se encontra a 
receita para a cura de todos os que se acham enfermos mental, física e espiritualmente...”.
Querido(a) professor (a), 

[...] os mais e�cazes remédios para as enfermidades são: água de boa qua-
lidade, a abençoada luz solar dada por Deus e que deve penetrar nos quar-
tos dos doentes, a vida ao ar livre tanto quanto possível, com saudáveis 
exercícios, o comer e o beber alimentos preparados do modo mais saudá-
vel.... (White, 2008).
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Há quem diga que o professor é incansável. Alguns podem olhá-lo como quem olha a um super-herói da 
educação. Este pro�ssional, entretanto, necessita de cuidados especiais.
A comunicação oral e escrita são as principais ferramentas de trabalho do professor. E neste contexto, seu 
ambiente pode apresentar situações favoráveis ou desfavoráveis de trabalho. Dentre as condições inade-
quadas ao serviço do professor destacamos os ruídos sonoros, a iluminação de�ciente, umidade excessiva 
e temperaturas extremas.

Comunicação oral e adequações no ambiente de trabalho
Na presença de poluição sonora, também chamada de muitos ruídos, professores se esmeram para atin-
gir o volume efetivo de comunicação verbal nas salas de aula e �cam mais sujeitos aos distúrbios da fala 
(Giannini et al, 2012).
Um estudo na Espanha em 2010 registrou a ocorrência de casos de disfonia num serviço de otorrinolarin-
gologia durante um ano, dos quais 18% eram professores. Surpreendentemente, todos os casos diagnosti-
cados com formação nodular das cordas vocais, atribuídos ao uso da voz na pro�ssão eram de professores. 
As professoras diagnosticadas com disfonia eram em média 6,5 anos mais jovens comparadas ao gênero 
masculino (Palomiro et al, 2013).
Segundo levantamentos deste estudo, as estratégias de prevenção eram escassas no ambiente pro�ssio-
nal. Não foi encontrada correlação entre tabagismo e formação de nódulos nas cordas vocais ou disfonia 
nesses professores. Entretanto, a falta de ações preventivas esteve fortemente associada aos distúrbios 
fonoaudiológicos descritos acima. Somente 20% dos professores acometidos com disfonia receberam trei-
namento preventivo contra distúrbios da fala (Palomiro et al, 2013).
Tais dados apontam para a necessidade de atuação de um médico especialista e um fonoaudiólogo dentro 
das escolas, realizando trabalhos de orientação e treinamento vocal, bem como a possibilidade de exames 
e consultas periódicas aos professores.
Em algumas escolas metropolitanas, localizadas em regiões de tráfego intenso, seria recomendável a insta-
lação de janelas anti-ruídos que pudessem adequar o ambiente pro�ssional do professor, assim como são 
feitos em algumas empresas, escritórios e residências.
A umidade excessiva, o uso de giz e a falta de higiene nas salas de aula podem expor o professor a um ambiente 
potencialmente prejudicial à saúde, com o aumento dos riscos de doenças que prejudicam a respiração.
Dentre as doenças mais comuns do trato respiratório entre professores, destacamos a rinite alérgica, a si-
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nusite, a asma e as bronquites, esta última, caracterizada pela produção aumentada de muco nos pulmões, 
por inalação de agentes irritantes. Vale lembrar, entretanto, que outros fatores ambientais externos devem 
ser considerados pelo pro�ssional da saúde, ao analisar as doenças do sistema respiratório no professor. 
Atualmente, recomenda-se a substituição do giz por canetas e quadro branco, tomando-se o cuidado de 
evitar as canetas que contém solventes químicos inaláveis, os quais podem ser tóxicos, especialmente ao 
sistema nervoso tanto em adultos como em crianças.
O ser humano necessita manter sua temperatura estável para que seu corpo possa produzir energia ade-
quada às funções do trabalho.
Recomenda-se que o ambiente de trabalho ofereça condições que não agridam à saúde do trabalhador. 
Uma sala precisa ser devidamente ventilada e, quando necessário, equipada com ar condicionado para 
impedir temperaturas extremas no ambiente de trabalho.
Temperaturas extremas diminuem o nível de atenção do trabalhador, podem provocar irritabilidade e au-
mentar os riscos de acidentes no trabalho.
A iluminação das salas de aula deve ser su�cientemente boa para que o professor seja capaz de escrever e 
ler, tanto no quadro negro como em cadernos, apostilas, portfólios e cartazes de diversas formas e tama-
nhos. A falta de iluminação prejudica a escrita, a didática e aumenta os riscos de problemas de comunica-
ção, sendo a visão o principal sentido afetado. O uso apropriado de óculos, quando necessário, não exclui 
a necessidade de boa iluminação do ambiente pro�ssional. O esforço visual desprovido de iluminação 
potencializa a ocorrência de dores de cabeça e, com consequência, maior irritabilidade.
Devido aos efeitos bené�cos da luz solar, recomenda-se, também, que uma sala de aula contenha ilumi-
nação natural à luz arti�cial complementar, pois a luz do sol melhora o estado de humor e a produtividade 
das pessoas, tanto do professor, como a de funcionários e alunos.

Comunicação escrita: comportamento e atividade laboral do professor
As lesões que se destacam nos docentes são as in�amações de ombro, tais como as bursites, devido aos 
esforços empregados por longos períodos para escrever no quadro negro com os braços posicionados aci-
ma da linha dos ombros. Estas lesões podem estar associadas aos problemas da coluna e região superior 
das costas. A in�amação de tendões musculares e/ou contraturas na região da coluna, impossibilitando 
movimentos e causando dor intensa no professor, também ocorrem com relativa frequência.
 As dores nas regiões do punho são frequentes e podem estar relacionadas à sobrecarga, aos movimentos 
repetitivos, à in�amação muscular ou ainda à sobrecarga emocional que re�ete sobre os tecidos do corpo.
O uso prolongado de computadores também está associado à lesão de punho. Em alguns casos, pode 
ocorrer a formação de cistos, que exigirá uma consulta médica se o cisto não desaparecer em poucos dias 
ou semanas.
Devido ao tempo prolongado na posição em pé ou sentada, ou devido ao sedentarismo, muitos professores 
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costumam referir dor na região das costas ou mais especi�camente, na linha onde está situada a coluna vertebral.
O melhor método para evitar dores e desconfortos musculares, articulares e ósseos é atividade física regu-
lar, preferencialmente, sob a orientação de um médico e outros pro�ssionais de saúde.

Características e adequações posturais do professor
O tempo prolongado na posição em pé predispõe o professor, principalmente o gênero feminino, às dis-
funções de origem vascular, mais especi�camente as insu�ciências venosas, como por exemplo, as varizes 
e, em alguns casos mais raros, as tromboses.
Tendo-se em vista a ocorrência de diversas disfunções musculoesqueléticas e problemas de origem vascu-
lar entre professores, torna- se fundamental desenvolver programas de orientação postural, alongamentos 
e ginástica laboral nos ambientes de trabalho do docente. Tais medidas trarão benefícios tanto sobre a 
promoção da saúde como na prevenção de doenças ocupacionais que frequentemente acometem o professor.
Muitas escolas possuem áreas esportivas destinadas aos discentes. Sugere-se que tais áreas sejam livre-
mente oferecidas aos professores, tais como academias, quadras esportivas, piscinas e outras áreas recrea-
tivo-esportivas. Esta iniciativa institucional poderia promover signi�cativa melhora à saúde e produtivida-
de do docente, bem como servir de exemplo aos alunos para que estes também busquem viver um estilo 
de vida saudável.

Professores podem sofrer de distúrbios do sono
A sobrecarga de trabalho entre professores está relacionada a diversos distúrbios do sono, dos quais a 
insônia é a forma mais frequente (Partinen et al, 1984; Thiarth et al, 2013), e pode ser potencializada entre 
aqueles que adquirem o hábito de fumar (Zarowski et al, 2007). Técnicas de respiração e de controle da 
ansiedade, bem como a alimentação balanceada e a prática de atividade física regular são muito e�cazes 
ao combate e prevenção contra os distúrbios do sono. Um docente deve lembrar-se que as madrugadas 
são mais úteis ao sono do que às atividades laborais extraclasse.

O equilíbrio psicológico do professor
É surpreendente pensarmos que quase metade dos professores ativos no Brasil, podem manifestar trans-
tornos psíquicos decorrentes de múltiplos fatores estressores do trabalho. Existe íntima relação da sín-
drome de burnout ao estado emocional do docente. Os dados da literatura comprovam que professores 
são considerados pro�ssionais com nível alto de estresse mental, in�uenciados por fatores psicossociais 
estressores, principalmente, em seu ambiente de trabalho (PyzalskI, 2008; Santana et al, 2012).
A saúde física favorece a qualidade de vida e aumenta a qualidade e produtividade do indivíduo. O pro-
fessor, também, deve buscar uma alimentação simples para evitar sinais de irritabilidade dentro e fora das 
salas de aula. Com o devido controle de seu apetite, conseguirá desenvolver melhor suas tarefas do dia-a-dia.
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Se julgar necessário, pode fazer uma lista de alimentos e bebidas que auxiliam a fonação, tais como o gen-
gibre e, não esquecendo que a boa higiene bucal reduz os riscos de problemas futuros. Procure evitar ali-
mentos e bebidas muito frios ou muito quentes, pois estes provocam choque térmico causando prejuízos à fala.
Exercite suas cordas vocais antes de dar uma aula. Isso pode ser feito em casa com ou sem os gargarejos. 
Mantenha suas cordas vocais e corpo hidratados durante as aulas. O ato de falar em voz alta dissipa maior 
quantidade de água corporal e causa desidratação das cordas vocais e do corpo como um todo.
Estimule ações em seu ambiente pro�ssional que possam favorecer a qualidade de vida e aumentar a sua 
produtividade, bem como das pessoas que vivem sob sua in�uência.
A relação indivisível entre mente e corpo reforçam a necessidade de cuidado integral aos processos men-
tais e à saúde física. Sabendo- se que diversas pro�ssões potencializam alguns transtornos do humor, tais 
como a depressão, é importante cuidar da saúde de forma integral.

Orientações práticas usando apenas recursos disponíveis da natureza
1. Alimente-se corretamente e de forma equilibrada, não deixe de almoçar para atender seu aluno. 
Cuide do seu corpo, dê a ele o que é necessário para sua saúde em primeiro lugar.
2. Repouse e procure dormir bem, o repouso é tão essencial ao corpo quanto o alimento.
3. Pratique exercícios físicos de forma regular e alongue com frequência as partes do corpo que mais 
utiliza em suas aulas. Não tenha vergonha de fazer exercícios em sala de aula e, aproveite para convidar 
seus alunos para uma ginástica laboral.
4. Evite a ansiedade, o estresse e o esgotamento. Seja menos ansioso(a) e não sofra por antecipação. 
Busque a con�ança no poder divino e saiba que não precisa enfrentar os desa�os sozinho(a). Valorize seu 
trabalho e, se necessário faça mudanças. Você vale mais pelo que é do que pelo que faz!
5. Beba água e mantenha seu corpo bem hidratado. Leve água potável para a sala e programe-se para 
bebê-la aos poucos em toda aula que ministrar.
6. Respire bem nos momentos de tensão e faça uma pequena pausa. O ar puro que entra nos pulmões 
melhora os pensamentos e as decisões em qualquer situação. E busque o lazer junto à natureza sempre 
que possível.
7. Permita-se um banho de sol matinal ou ao �nal da tarde de cada dia. Lembre-se de deixar a luz solar 
entrar em sua sala de aula.
8. Busque o equilíbrio no que realiza. Tudo tem in�uência sobre sua qualidade de vida. (Adaptado de 
WHITE, 2007).

Observe que existe uma in�nidade de livros na área de educação cujo objetivo central é a sua capacitação 
para o ensino, mas existem pouquíssimos livros de orientação à saúde do professor. Por isso, o convite é 
real a todos os docentes, para que lutem por um programa efetivo de promoção à saúde nas instituições 
de ensino, bem como o incentivo e a valorização do magistério.
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