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* A empresa Anglo American assinou acordo para promover a reparação dos danos causados pelo
desabamento da estrutura do Porto de Santana, em 2013. Santana, Serra do Navio e Pedra Branca do
Amapari, Municípios afetados pelo ocorrido, foram beneficiados com R$ 47 milhões para aplicação em
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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Saúde Nota 10 aponta como o Município de Pedra Branca do Amapari/AP
atuou para melhorar a condição de saúde dos munícipes,
começando pelas crianças e adolescentes, matriculadas
na rede pública de ensino. Assim como outras iniciativas
desta Coleção, a prática reforça a ideia de que sempre há
como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil

O PRÊMIO MUNICIÊNCIA – INOVAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL

16

O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

26

ORGANOGRAMA DA INICIATIVA

33

ANTES DE COMEÇAR

34

PROJETO SAÚDE NOTA 10

36

A importância de difundir as práticas e a quem se destina este guia

Dados do Município

Inspiração

24

28

36

Arcabouço jurídico e regulamentações específicas

40

Contexto do Município quando a iniciativa foi implementada

42

Beneficiários

45

Parceiros

48

Etapas imprescindíveis

49

A experiência: passo a passo

54

Sumário

METAS, CUSTOS, PRAZOS E NÚMEROS DA INICIATIVA

56

LIÇÕES APRENDIDAS

60

Economia indireta

Descubra o seu ponto de partida
Crie mecanismos de monitoramento e avaliação

Inclua as metas no seu plano de governo, articulando-as com
seu orçamento

58

61
61

62

Armazene informações

63

Comunicação com a população

63

FIQUE LIGADO

66

ÍNDICE REMISSIVO

67

AGRADECIMENTOS

69

ANEXOS

70

PROJETO SAÚDE NOTA 10

O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Segundo a prefeita, Beth Pelaes:

“É importante o reconhecimento
da CNM. Ao compartilhar nossa
metodologia de trabalho multiplicamos o conhecimento e incentivamos mais gestores a abraçarem
essa causa na atenção primária à
saúde.”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Pedra Branca do Amapari/AP
O Amapá, no Norte do país, tem sua história atrelada à
intensa exploração mineral. A região é alvo do extrativismo desde o século XVI por conta de suas jazidas de ouro,
ferro, granito, caulim e especialmente o manganês – uma
das maiores do mundo.
Pedra Branca do Amapari, que faz parte dos 16 Municípios
que integram o Estado, está inserida entre os territórios
com grande quantidade de minérios no Amapá. A exploração começou ainda antes da região ser reconhecida cidade – por meio da Lei 8, de 1º de maio de 1992.
Foi com a construção da estrada de ferro e da ponte que
fazem ligação da região com a Serra do Navio, na década
de 50, que mineradoras começaram a explorar as jazidas
locais. Nos anos 2000 o então Município viveu um novo
momento de atividade extrativista com a instalação de
novas empresas interessadas no ouro e no ferro.
Pedra Branca do
Amapari/AP, 2019
Fotos: CNM/
UniverCidades

A chegada dessas corporações e a consequente oferta de
empregos desencadeou um intenso movimento migratório em Pedra Branca. O crescimento da população entre
2000 e 2010 mais do que dobrou, passando de cerca de 4
mil para quase 11 mil pessoas. Se antes da explosão demográfica o Município já carecia de investimentos em infraestrutura, depois deste período o desafio da gestão se
tornou ainda mais complexo.
A partir de 2010, a mineração perde o protagonismo na
economia local, mas o Município continua recebendo tributos por conta da exploração - o CEFEM (Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais). Em paralelo à atividade extrativista, incluindo madeira, é possível destacar a agricultura local como fonte de receitas.
Arroz, mandioca, banana, abacaxi, feijão e milho estão
entre os principais cultivos.
As belezas naturais da região também chamam a atenção
e fomentam o turismo. Balneários atraem muitos visitantes, especialmente no período de estiagem no estado.
Florestas, cachoeiras e a Serra do Tumucumaque – um
dos pontos mais altos do Amapá – são outros atrativos.

Pedra Branca do
Amapari/AP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Situada a 127,5 quilômetros da capital Macapá, e com uma
população estimada em mais de 16 mil habitantes (2019),
Pedra Branca do Amapari/AP abriga terras indígenas, como
a aldeia Waiãpi. O Município faz limite com o Oiapoque, a
Serra do Navio, Porto Grande, Mazagão e Laranjal do Jari.
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Dados do Município
Pedra Branca do Amapari/AP

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 16,502 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 127,5 km.
zz ÁREA: 9.622,29 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 1,7 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 2613701.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: 0,7770846;
Longitude: -51,9507614;
zz ALTITUDE: 82m.
zz GENTÍLICO*: pedrabrancanienses.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 01 de maio de 1992.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 01 de maio.
zz PADROEIRA DA CIDADE: São Pedro.
zz CLIMA: tropical.
zz ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS: mineral, agricultura, piscicultura.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH): 0,626.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Balneário de Água Fria
O balneário que fica no distrito de Água Fria, é um dos
pontos turísticos mais procurados em Pedra Branca do
Amapari/AP. Além das belezas naturais, o local conta
com infraestrutura para quem deseja passar o dia por
lá. Os visitantes, no entanto, precisam tomar cuidado
com o rio, por conta das correntezas e das pedras.
»» Balneário Recanto da Pedra
O Balneário Recanto da Pedra também faz parte dos
atrativos turísticos de Pedra Branca do Amapari. Rodeado de belezas naturais o local é muito frequentado
pelos moradores durante os fins de semana. O local
também é sede de eventos importantes da cidade,
como o aniversário do Município.
»» Rio Amapari
O Rio Amapari é uma das belezas naturais do Município, que é rodeado por mata nativa, com muitas espécies de plantas, lagos e cachoeiras. Ele nasce na Serra
do Navio, cidade vizinha, e desemboca no Rio Araguari,
em Porto Grande
zz ALGUMAS DAS PRINCIPAIS FESTAS:
»» Festival do Açaí
Promovido na comunidade de Porto Alegre, o Festival
do Açaí é uma das festividades que movimentam Pedra
Branca do Amapari. O objetivo do evento é fomentar a
cultura da fruta cultivada na região e, assim, valorizar
a produção local.

»» Festival da Banana
O Festival da Banana é outro atrativo de Pedra Branca
do Amapari com o intuito de valorizar a produção rural
da região. Além de comercializar a fruta e alimentos
derivados da banana, o evento conta com programação cultural, incluindo apresentações musicais.
»» Festividade de São Pedro
Para comemorar o padroeiro da cidade, Pedra Branca
do Amapari promove, em junho, uma programação
festiva. O cronograma inclui celebrações religiosas,
almoço especial, entre outras atrações.

Fonte: Cidade Brasil

Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de
seu nascimento ou residência.
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Organograma da iniciativa
PREFEITURA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA DE

DE EDUCAÇÃO

DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PSE

PROGRAMA SAÚDE NOTA 10
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda
às perguntas abaixo e anote quantas vezes você respondeu
“sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente falando, 10%
de possibilidade para uma tomada de decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para políticas públicas de
serviços que melhorem a qualidade de vida dos munícipes:

1. Você entende que um serviço público de saúde deva
estar constantemente em avaliação?
2. Você considera importante a inserção de temas de
saúde no currículo escolar?
3. Em seu Município é possível mobilizar a sociedade em
ações voltadas para promoção da saúde e qualidade
de vida?
4. Na sua opinião, é importante buscar parcerias com os
governos federais e estaduais para investimentos em
saúde?

5. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
interesse em cooperar para a manutenção e a melhoria dos serviços de saúde?
6. Na equipe de técnicos e funcionários da administração
municipal, você identifica profissionais engajados com
melhorias na área da saúde?
7. No seu Município, existe a integração entre as secretarias para execução de políticas públicas?
8. Você acredita que é possível construir uma base de
dados e indicadores para orientar a execução de políticas públicas de saúde?
9. Você acredita que é importante investir na capacitação
dos servidores públicos e melhorar as suas condições
de remuneração e trabalho?
10. A saúde e a educação são prioridades em sua gestão?
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Projeto Saúde Nota 10
PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Unidade Básica de
Saúde em Pedra
Branca do Amapari,
2019
Foto: CNM/UniverCidades

INSPIRAÇÃO

Como outros Municípios brasileiros, Pedra Branca do Amapari lida com diversos desafios para melhorar a condição
de vida de sua população, com particularidades geográficas, econômicas e populacionais que não podem ser
ignoradas.

É necessário levar em consideração, por exemplo, a sua
localização no mapa. O Município fica em uma área de intensa exploração mineral e é alvo de empresas do ramo
antes mesmo de ser decretado cidade em 1992. A presença
dessas mineradoras desencadeou um processo migratório
pelas ofertas de emprego. Dessa forma, a população cresceu muito em pouco tempo.
Entre 2000 e 2010 o aumento da população foi superior a
100%, contribuindo para sobrecarga nos serviços públicos,
sem contar a necessidade de melhorias em infraestrutura. Saneamento básico, energia elétrica, acesso à internet
continuam sendo alguns dos principais desafios enfrentados pela administração municipal. Outros têm sido superados com a implementação de iniciativas a exemplo do
Projeto Saúde Nota 10.
Segundo relatos de profissionais da saúde de Pedra Branca
do Amapari, antes da iniciativa, eram muitos os casos de
desnutrição, sobrepeso, problemas psicológicos, de pele e
saúde bucal. A cidade — que ainda não conta com hospitais
de média e alta complexidades — tem em suas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) a principal forma de atendimento.
Elizabeth Pelaes dos Santos, prefeita do Município, reconhece que o cenário da saúde era uma grande preocupação
quando assumiu. “As índias (Pedra Branca do Amapari abriga a aldeia Waiãpi) madrugavam com o bebê no colo para
ter o atendimento”, conta. “Era uma situação muito complicada, todo dia tínhamos que ter um carro para levar as
pessoas à Macapá para consulta médica e exames”, relata
à equipe de visita técnica da CNM.
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Quando iniciou sua administração, a prefeita passou a buscar recursos, além do que era arrecadado pelo Município.
Conseguiu, por exemplo, um tomógrafo por meio de emenda parlamentar e construiu o Centro de Especialidade e
Diagnóstico de Pedra Branca do Amapari. Com isso os exames que eram feitos em Macapá puderam ser realizados no
próprio Município.

UBS Sete Ilhas,
Pedra Branca do
Amapari/AP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Em 2019, um Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado com uma empresa mineradora no
valor de R$ 11 milhões também possibilitou outros investimentos em infraestrutura no Município. Foram construídos, por exemplo, os prédios das secretárias de Educação
e Saúde e novas UBS.

Além da melhora de infraestrutura, a gestão identificou
junto aos profissionais de saúde que as crianças mereciam
atenção especial. Como o Município havia aderido ao Programa Saúde na Escola (PSE), do governo federal, a ideia
foi utilizar desse recurso e dos profissionais do Núcleo de
apoio à Saúde da Família (NASF) para iniciar um amplo projeto de prevenção, o Saúde Nota 10.
A partir das equipes multidisciplinares – compostas por
assistentes sociais, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
fisioterapeutas, nutricionistas e odontólogos – que já tinham experiência de assistência nas escolas, o Município
ampliou as atividades preventivas e também passou a monitorar o bem-estar dos alunos.
Amapari apresenta uma característica que confere grande
vantagem ao Projeto: de acordo com a prefeita, Elizabeth
Pelaes, não há crianças fora da escola e nem evasão escolar no Município e é nesse cenário que foi dado o primeiro passo: reunir as equipes das secretarias municipais de
Educação e Saúde para que juntas elaborassem um planejamento.
O trabalho teve início em 2017 e o projeto foi implementado
em 2019. A articulação entre as secretarias foi fundamental
para elaboração das ações que incluem palestras, campanhas, entre outras atividades de orientação. Ficou acertada também a confecção de um prontuário para cada aluno.
O documento traz informações sobre a condição de saúde
da criança, o histórico familiar e dados socioeconômicos.
As escolas ficam responsáveis pelo armazenamento desta
documentação.
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Os cartões do Sistema Único de Saúde (SUS) e o de vacinação também foram anexados ao prontuário. “Uma das
nossas dificuldades nas campanhas de vacinação era justamente o cartão de vacina. Tínhamos o calendário, agendávamos na escola e quando a criança chegava lá não
podíamos administrar porque os pais esqueciam do documento”, lembra a secretária de Saúde, Claudia Pimentel.
A enfermeira do PSE em Pedra Branca do Amapari, Sirley
Bezerra, acredita que a ideia do prontuário e os cartões
de vacinação e do SUS anexados ao documento fizeram a
diferença no Projeto Saúde Nota 10. “Trabalhei em outras
cidades dentro do programa do governo federal, mas a
gente não conseguia solucionar os problemas das crianças. Com a existência do prontuário para o monitoramento isso tem sido possível”, alega.
O Projeto Saúde Nota 10 também nasceu com o intuito
de conscientizar alunos, pais e toda comunidade escolar
sobre a importância dos cuidados com a nutrição, a higiene pessoal, atenção a sintomas de doenças, entre outras
práticas saudáveis, que influenciam a qualidade de vida. A
iniciativa beneficia toda a rede municipal de ensino, algumas escolas estaduais e áreas indígenas da redondeza. À
época da visita técnica da CNM, o projeto atendia mais de
3 mil crianças e adolescentes.

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

O Projeto Saúde Nota 10 faz parte do Programa Saúde
na Escola, do governo federal, que tem um ciclo de dois

anos para sua execução. Ao final deste período, a prefeitura reafirma o termo de compromisso com o Ministério
da Saúde, por mais dois anos, e assim sucessivamente.
O repasse de recursos acontece anualmente.
A prefeitura de Pedra Branca do Amapari elaborou um termo de compromisso entre as Secretarias Municipais de
Saúde e Educação. De acordo com o documento, as ações
promovidas são de responsabilidade da Gerência de Atenção Básica à Saúde da pasta da Saúde e cabe à secretaria
de Educação a coordenação pedagógica na iniciativa.

Termo de Compromisso Municipal do
Programa Saúde na
Escola (PSE)

Confira documento
na íntegra na seção
Anexos.
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CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

A população de Pedra Branca do Amapari/AP conviveu durante anos com a falta de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos. No setor da saúde, por exemplo, o principal ponto de atendimento eram as Unidades
Básicas de Saúde (UBS), que muitas vezes não tinham uma
equipe completa de profissionais. A falta de médicos era
uma constante.

Transportes em
Pedra Branca do
Amapari/AP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

O Município também não possuía hospitais para os atendimentos de alta e média complexidades e nem mesmo
equipamentos para a realização de exames. Dessa forma,
casos graves e consultas com especialistas eram direcionadas à capital Macapá. A situação gerava incômodo aos
pacientes, a viagem dura algumas horas e a rodovia não é
asfaltada, além dos custos extras de transporte assumidos pela administração.
Chamava a atenção as condições de saúde das crianças
e adolescentes
do Município e a
falta de monitoramento dos pacientes. Relatos
de profissionais
da saúde e da
educação apontam que muitos
alunos sofriam
com dores de

dente, dificuldade de enxergar, doenças causadas por vermes, desnutrição ou excesso de peso.

“Quando cheguei aqui percebi
que tinha um índice muito alto de
extração dentária e cárie entre as
crianças. Algumas nunca tinham
visitado um dentista”, revela Jéssica de Oliveira Duarte, profissional da
área odontológica.
Vale ressaltar que as condições de saúde dessa parcela da
população eram diferentes na área central de Pedra Branca do Amapari e nas 12 comunidades periféricas como a
de Sete Ilhas. Fatores socioeconômicos e comportamentais explicam as particularidades de cada região, como o
próprio acesso às unidades de saúde.
Apesar dessas especificidades a administração identificou dois pontos comuns entre o centro e a periferia: a
necessidade de orientações básicas de cuidados com a
saúde e o monitoramento constante desse público. Equipes das secretarias de Educação e Saúde – que já atuavam
no Programa Saúde na Escola (PSE) – foram convocadas
para elaborar estratégias que pudessem minimizar esses
problemas, dando origem ao Projeto Saúde Nota 10.
Com recursos do próprio PSE e também do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF), as equipes das secretarias passaram a planejar um calendário de atividades
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para promover melhorias na saúde dos estudantes e,
consequentemente, no rendimento escolar. Mas, o mais
importante era identificar a condição individual dentro
desse público, com a elaboração de um prontuário.
O documento foi o principal instrumento para as estratégias do Projeto Saúde Nota 10. Por meio dele se tornou
possível ter um diagnóstico das condições de saúde e bem-estar dos alunos já que reunia o histórico de doenças, exames clínicos e dados socioeconômicos das famílias.
Reprodução do
prontuário (arquivo
completo nos
Anexos)

Dessa forma, as equipes conseguiram identificar, por exemplo, a importância em realizar palestras sobre nutrição.
“Dentro do contexto da escola fica mais fácil fazer com que
eles entendam o valor de uma alimentação mais saudável. Um colega que
come dessa forma e diz que gosta estimula os demais a experimentarem”,
revela a nutricionista, Luana Machado
Colares Gonçalves.
Para os envolvidos no projeto o prontuário também tem sido importante
no desenvolvimento de ações futuras, já que há um acompanhamento
constante. “Esse documento é sempre
revisto em reuniões das equipes que
sugerem novas informações e abordagens”, comenta a secretária-adjunta
de Saúde de Pedra Branca do Amapari, Elza Guerra.

BENEFICIÁRIOS

Foi do Programa Saúde na Escola (PSE) que nasceu o Projeto Saúde Nota 10. Assim, os principais beneficiados da
iniciativa são crianças e adolescentes matriculados nas
instituições públicas de ensino fundamental do Município
que conta com 11 instituições municipais e 15 estaduais. A
proposta, segundo a administração municipal, é começar
por essas faixas etárias para que, no futuro, Pedra Branca
do Amapari/AP tenha uma população mais consciente da
importância de métodos de prevenção a doenças, e, consequentemente, com melhores condições de saúde e de vida.
Outro motivo apontado é que crianças e adolescentes também são importantes multiplicadores de informações. Eles
levam o aprendizado aos familiares e amigos, ampliando o
número de pessoas beneficiadas pelo projeto.

“As crianças não esquecem de
nada. A nutricionista falou o que
podia ou não comer e em casa ela
chama a nossa atenção para não
exagerar no doce e na gordura”,
conta Ana Lúcia Albuquerque da Silva,
mãe da estudante Nauane, de 6 anos.

“Uma equipe foi na minha escola
e com o projeto e eu aprendi que
a camisinha não previne só a gravidez, mas infecções sexualmente
transmissíveis. E assim eu levei
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essa informação para frente. Digo,
para as meninas se prevenirem”,
relata a estudante, Jennifer Pereira
Nunes.

Escolas em Pedra
Branca do Amapari,
2019
Fotos: CNM/UniverCidades

Além das atividades de orientação, o projeto também beneficiou os alunos com a entrega de kits de higiene bucal,
com escova de dente, creme e fio dental. Os que tinham necessidades específicas, também foram contemplados. “Minha filha de onze anos ganhou os óculos no projeto. Ela melhorou na escola e consegue ler e escrever direito. Agora ela
é uma excelente aluna”, conta Maria José Pereira Chaves,
que ainda destaca outros pontos positivos da iniciativa.

“Antes ela não sabia explicar direito o que estava sentindo
quando passávamos em uma consulta médica. Agora sabe
dizer direitinho o que incomoda”, completa.
A melhora na condição de saúde não foi sentida apenas
pelas crianças assistidas pelo projeto e seus familiares. Os
professores e diretores das escolas envolvidas também
foram beneficiados de alguma forma. “Com a chegada do
projeto eu aprendi muito. Já coloquei em prática a mudança
na minha alimentação. São pequenas coisas que a gente
acha que não darão resultados, mas fazem toda a diferença”, apontou a pedagoga Rosilene Machado.
Em linhas gerais, o Projeto Saúde Nota 10 tem foco nos jovens estudantes. Vale destacar que o modelo, entretanto,
beneficia toda a população dependente dos serviços de
saúde oferecidos pelo poder público, minimizando a sobrecarga de atendimentos. Além disso, a inserção de produtos
locais na merenda escolar beneficiou os produtores da região, além de fortalecer a gastronomia local.
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PARCEIROS

O Projeto Saúde Nota 10 é realizado exclusivamente por
servidores da prefeitura de Pedra Branca do Amapari. Um
termo de compromisso foi assinado entre as secretarias
municipais de Educação e Saúde, que coordenam as atividades desenvolvidas. Outras pastas, como a de Assistência Social colaboram com ações pontuais, a exemplo das
campanhas de prevenção realizadas em domicílios.
A equipe que coordena os trabalhos do Projeto Saúde Nota 10 é formada por 11 profissionais. Excetuando o
agente administrativo do projeto, os demais são ligados
à área de saúde, entre enfermeiros, cirurgiões-dentistas,
nutricionistas e outros servidores públicos.
Embora não tenha sido mensurada, a contribuição dos familiares dos alunos tem sido cada vez maior. “A população
tem reconhecido cada vez mais os benefícios do Projeto e
vai cobrar a sua continuidade das gestões futuras”, avalia
a prefeita.
Prefeitura de Pedra
Branca do Amapari,
2019
Foto: CNM/UniverCidades

ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1a) Busque alternativas a partir de programas já desenvolvidos pelo Município
Para melhorar as condições de saúde das crianças e adolescentes de Pedra Branca do Amapari, a prefeitura buscou
soluções dentro das políticas de saúde já executadas pelo
Município. Como a cidade havia aderido ao Programa Saúde
na Escola (PSE), do governo federal, e também conta com
ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), os idealizadores consideraram esses recursos para implementar
o Projeto Saúde Nota 10.

“Crianças e adolescentes são usuários do sistema de saúde, mas
com o projeto deixam de ser uma
‘clientela espontânea’, que procura o atendimento quando os pais
identificam algo errado”, explica a

secretária de Saúde, Claudia Pimentel.

“Isso alivia a demanda por atendimentos”, completa.
2a) Estabeleça o diálogo e o trabalho conjunto entre as secretarias do Município
Um termo de parceria entre as secretarias municipais de
Educação e Saúde, que ficaram responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, permitiu um trabalho coordenado
e mais efetivo em Pedra Branca do Amapari. As equipes
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elaboraram em conjunto um cronograma de atividades de
prevenção e atendimento às crianças e adolescentes.
A colaboração foi importante para que as ações pudessem
ser inseridas no cronograma das atividades escolares, respeitando o calendário prévio das escolas. Campanhas de
vacinação, entrega de kits de higiene e administração de
alguns medicamentos como vermífugos fazem parte do
projeto.

“Era importante compartilhar as
informações e fazê-los entender
que o trabalho dependia da colaboração de todos”, destaca a prefeita Elizabeth Pelaes dos Santos.

3a) Elabore um documento para o monitoramento de saúde
Uma das principais características do Projeto Saúde Nota
10 é a elaboração de um prontuário, que serve de referência para o planejamento das ações e o monitoramento do
bem-estar dos estudantes. O registro reúne dados obtidos
por meio de exames clínicos, informações de familiares, inclusive com os dados socioeconômicos.

“A equipe da saúde vai até a escola e faz a medição de peso, altura,
identifica problemas na alimentação, realiza o levantamento da

saúde bucal, da condição psicológica e tudo isso é colocado no
prontuário que fica na instituição
de ensino”, relata a enfermeira do
projeto, Sirley Bezerra.

4a) Promova o atendimento multidisciplinar
Outra característica importante do projeto Saúde Nota
10 é o atendimento multidisciplinar, envolvendo diversas
especialidades de saúde como enfermeiros, odontólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Esses
profissionais estão constantemente atentos às necessidades dos alunos, propondo abordagens de atendimento e
levantando as informações necessárias sobre as crianças.
5a) Defina suas estratégias e áreas de resultados
Para colocar o Projeto Saúde Nota 10 em prática a administração municipal reuniu as equipes das secretarias municipais de Saúde e Educação a fim de identificar as necessidades e elaborar um cronograma de ações. Era fundamental
que os profissionais das duas áreas compreendessem os
seus papéis para estabelecer as estratégias da iniciativa.
Pedra Branca do Amapari conta com quatro equipes de
profissionais da saúde que atuam na sede do Município e
nas comunidades de Água Fria, Tucano II e Sete Ilhas. Vale
lembrar que esta última teve um papel inspirador na implementação do projeto. A UBS de Sete Ilhas fica em frente
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a principal escola municipal da comunidade, facilitando a
integração entre os profissionais da saúde e da educação
no local.
Além disso, as equipes de saúde têm bastante conhecimento da realidade local, pois parte dos profissionais fica
alojada na própria comunidade durante a semana, dada a
distância de mais de 60 km entre o centro de Pedra Branca
e a comunidade.

“Essa aproximação física da escola com a UBS e o fato de termos
uma equipe muito aguerrida foi
um diferencial em Sete Ilhas”, con-

tou a prefeita Elizabeth Pelaes dos
Santos à época da visita técnica da
CNM.

Integração é uma palavra chave dessa iniciativa. Como os
profissionais do Projeto Saúde Nota 10 são os mesmos do
Programa Saúde na Escola (PSE), a experiência com atividades dentro das instituições de ensino fluiu naturalmente.
“Antes não conseguíamos ter a solução dos problemas por
não haver um prontuário para o monitoramento das condições de saúde das crianças”, lembra a enfermeira, Sirley
Bezerra.
A elaboração do documento que inclui dados socioeconômicos e traz também as carteiras de vacinação e do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) foi a principal medida para detectar e resolver problemas de saúde, bem como identificar a
necessidade de ações preventivas.

Como síntese da estratégia, merecem destaque:
zz Elaboração de prontuário de cada um dos estudantes, com informações gerais de saúde, exames, dados
socioeconômicos;
zz Carteira de vacinação atualizada de todos os alunos
contemplados pela iniciativa;
zz Palestras sobre nutrição e alimentação saudável;
zz Campanhas de vacinação e de prevenção a doenças e
infecções como as sexualmente transmissíveis;
zz Entrega de kits de higiene bucal;
zz Entrega de óculos para crianças com problemas oftalmológicos;
zz Monitoramento constante da saúde dos estudantes e
encaminhamento para tratamento com profissionais
especializados.
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A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

Serviços da UBS Sete Ilhas
e ambulância do SUS, Pedra
Branca do Amapari, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades

Em 2017 as equipes das secretarias municipais de
Saúde e Educação de Pedra Branca do Amapari se
reuniram com a prefeita para discutir formas de minimizar os problemas de saúde no Município, especialmente entre as crianças.
Além de reforçar o trabalho preventivo, a prefeita
ressaltou a importância do atendimento multidisciplinar. “Sou odontóloga e antes de assumir a prefeitura trabalhei em uma clínica na capital Macapá, que
tinha esse atendimento de várias especialidades de
saúde”, lembra. “Eu pensava como poderíamos fazer
o mesmo por aqui”.
Depois de algumas reuniões, as equipes firmaram
um termo de compromisso e os profissionais iniciaram um levantamento sobre as condições de saúde
dos alunos. “Conversamos com os gestores das escolas que marcaram com os pais e assim começamos a juntar as informações sobre cada estudante
em um prontuário”, conta a enfermeira do projeto,
Sirley Bezerra.
Na sequência, as equipes voltaram a se encontrar
para estabelecer um cronograma de ações, baseado
no que foi identificado nos prontuários. As atividades foram pensadas de acordo com o calendário escolar e o planejamento dos professores. Os educadores receberam orientações para tratar dos temas
de saúde com os alunos.

Em 2018 e 2019 foram realizadas diversas atividades. As
palestras de profissionais da equipe de saúde foram importantes para disseminar informações no Município, complementadas por ações como campanhas de vacinação e
prevenção a doenças, além da entrega de kits de higiene
bucal. Em paralelo, nutricionistas fizeram mudanças no
cardápio da merenda escolar para tornar a alimentação
mais saudável e também propuseram alternativas para as
crianças com algum tipo de intolerância a determinados
alimentos.

“Conseguimos identificar, por
exemplo, se havia deficiência de
algum nutriente na alimentação
das crianças, se elas tinham algum tipo de intolerância. Dessa
forma, adaptamos as refeições
oferecidas na escola a partir de
produtos que são cultivados na
nossa região”, diz a secretária de
Saúde, Claudia Pimentel.

A inserção de produtos locais nas refeições das escolas
beneficiou os produtores da região, e fortaleceu a gastronomia da localidade. Em 2019, seis escolas receberam atividades extras que envolveram não somente as crianças
como também os seus responsáveis.
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa

Equipe de profissionais do projeto,
Pedra Branca do
Amapari/AP, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

O objetivo da administração de Pedra Branca do Amapari/AP, com 16,502 moradores, era melhorar a condição de
saúde das crianças e adolescentes do Município. Esses
estudantes enfrentavam problemas que impactavam a
qualidade de vida e o rendimento escolar. O foco inicial
eram as escolas municipais com alunos até o quinto ano
do ensino fundamental, embora escolas geridas pelo estado tenham sido eventualmente contempladas.

“Tínhamos alunos que precisavam
deixar a sala de aula porque estavam com dores de cabeça, de
dente, abdominais e a gente não
sabia se era algo grave”, conta a
professora Idiana da Costa de Melo
Nascimento.

Indiretamente a gestão também objetivava a conscientização da comunidade sobre a necessidade de cuidados
preventivos com a saúde. Para isso o Projeto Saúde Nota
10 envolve os responsáveis pelos alunos em atividades
desenvolvidas, como campanhas e palestras promovidas
em horários alternados aos das aulas.
Para 2020, a gestão programou a ampliação de ações de
promoção de saúde com foco nos adolescentes, criando
grupos de discussão. A ideia seria focar em temas como
uso de drogas, especialmente o abuso de bebidas alcoólicas, e a gravidez não intencional.
Com a realização do Projeto Saúde Nota 10, Pedra Branca do Amapari contempla Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs), da Agenda 2030, da Organização das
Nações Unidas (ONU) como: 1 – Erradicação da Pobreza, 3
– Saúde e Bem-estar, 4 – Educação de Qualidade, 5 – Igualdade de Gênero, 10 – Redução das Desigualdades, 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, 16 – Paz, Justiça e Instituições Fortes, 17 – Parcerias e Meios de Implementação.
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ECONOMIA INDIRETA

De acordo com a secretária de Saúde, Claudia Pimentel, a
prevenção, além de promover o bem-estar da população,
garante economia aos cofres públicos. “Nosso gasto é com
insumos e deslocamento dos profissionais para as atividades”, explica. “Consideramos como um investimento e não
exatamente despesa, já que não temos demanda reprimida
desse público no atendimento de saúde”, completa.
A secretária destaca ainda que o valor empregado em
ações preventivas é menor do que os investimentos em
tratamento. Além disso, diminui consideravelmente as
filas de atendimento nas unidades de saúde do Município. Segundo ela, as metas em campanhas de vacinação e
controle de outras doenças também são mais facilmente
atingidas.
A partir do Projeto Saúde Nota 10, Pedra Branca do Amapari contemplou 3.357 alunos, sendo quase dois mil da
rede municipal. Foram atendidos estudantes de 12 escolas
municipais, três estaduais e uma em área indígena. Palestras, campanhas, entre outras ações de orientação, também contaram com a participação dos responsáveis pelas
crianças e os adolescentes.
Os estudantes receberam kits de higiene bucal, óculos,
medicamentos e participaram de campanhas de vacinação e prevenção a doenças e a infecções como as sexualmente transmissíveis. Em parceria com a vigilância sanitária, também estão sendo inseridas atividades preventivas
à malária (o Amapá fica em área endêmica para a doença)

e leishmaniose. Dessa forma, a iniciativa conseguiu impactar grande parte da população, tanto na área central
como em comunidades periféricas.
A equipe que coordena os trabalhos do Projeto Saúde
Nota 10 é formada por 11 profissionais ligados à área de
saúde, entre enfermeiros, cirurgiões-dentistas, nutricionistas, agentes comunitários e outros servidores públicos. Quatro equipes multidisciplinares atuam na sede e
comunidades periféricas de Pedra Branca do Amapari. Em
Sete Ilhas, os profissionais permanecem na região durante a semana, instalados em um alojamento da prefeitura.
Em 2019, além das atividades principais, seis escolas, em
diferentes ocasiões, receberam ações extras que envolveram alunos e também os responsáveis pelas crianças.
São elas:
Data

Local

01/04/2019

Escola Naide

19/04/2019

E. M. São Pedro

10/05/2019

E. M. São Pedro

17/08/2019

E. M Erica Damiel

08/10/2019

E. M. Ruth da Silva

22/10/2019

E. M Josefa Nery

04/11/2019

E. M Cachorrinho
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Lições aprendidas
Com a realização do Projeto Saúde Nota 10, o Município de
Pedra Branca do Amapari conquistou feitos importantes na
saúde e na educação. De acordo com os profissionais das
áreas e a própria população, parte das crianças e adolescentes contemplados pela iniciativa apresentou melhora
considerável no rendimento escolar.
O atendimento multidisciplinar também possibilitou o contato das crianças com especialidades médicas indisponíveis até então. Com isso foi possível identificar e resolver
problemas de saúde antes desconhecidos, diminuindo a
incidência dos atendimentos de emergência nas UBSs.
As escolas passaram a contar com merenda escolar mais
saudável, considerando necessidades individuais dos alunos. Os que apresentam algum tipo de intolerância alimentar, por exemplo, têm opções mais adequadas durante as
refeições. Segundo as nutricionistas, as crianças também
diminuíram o receio em experimentar frutas, legumes e
verduras. Os benefícios foram além do bem-estar físico.

“Várias crianças sofriam com falta
de autoestima e bullying por sua
aparência. Tudo isso conseguimos
tratar também com a educação
em saúde”, afirma a enfermeira Sirlei
Bezerra.

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

No Projeto Saúde Nota 10 o primeiro passo foi o Programa Saúde na Escola (PSE), do governo federal. Os profissionais que
integram as equipes conheciam mais de perto a realidade das
crianças e adolescentes e contavam com subsídios para propor as ações necessárias.
Depois, foi preciso que o trabalho da saúde estivesse articulado com o da educação, uma vez que o público atendido está
inserido nas escolas.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Uma das características do Projeto Saúde Nota 10 é o monitoramento constante da saúde das crianças e adolescentes.
O principal instrumento de avaliação é o prontuário que fica
armazenado nas escolas em que cada aluno está matriculado.
Os dados também entram no sistema de saúde do Município.
A partir desse documento o Município conseguiu cruzar dados
em uma planilha e identificar, por exemplo, a necessidade de
ações para melhorar a nutrição das crianças e as condições de
saúde bucal. A partir dessas informações também são organizadas palestras, campanhas e entregas de kits de higiene.
Vale destacar que, no início do processo de confecção dos
prontuários, as equipes do projeto enfrentaram um desafio
importante: a participação dos pais. Segundo a secretária-adjunta de Saúde, Elza Gessiane Guerra da Silva, não havia como
preencher a documentação e nem mesmo realizar os exames
clínicos nas crianças sem o consentimento dos responsáveis.
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“Em algumas escolas, infelizmente,
não conseguimos uma boa adesão
dos responsáveis. Para a abrir o
prontuário precisamos obrigatoriamente da presença deles. Sem
os pais não podemos fazer a avaliação física e também não temos
como saber da situação da família
em casa, se há algum problema”,
detalha a secretária-adjunta.

Em 2019, o Município enfrentava problemas como a falta de
um sinal de internet de qualidade e ainda lidava com quedas constantes de energia elétrica. Dessa forma, a documentação existe somente na versão física, ou seja, não há
um sistema de digitalização. As equipes do projeto fazem,
constantemente, a revisão do material e informações, propondo inclusive a inserção de novos dados no prontuário.
Essa reavaliação auxilia no monitoramento das condições
de saúde e determina a tomada de novas ações.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO, ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

A iniciativa de Pedra Branca do Amapari não faz parte do
Plano Plurianual do Município. O projeto integra as políticas públicas de saúde e educação de Amapari. No entanto,
parte dos recursos estão previstos no orçamento já que
as equipes envolvidas constam na folha de pagamento das
secretarias de Saúde e Educação.

O Município conta com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e outros recursos próprios como
o pagamento do CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda governamental.
Em Pedra Branca do Amapari a principal fonte de armazenamento das informações sobre o Projeto Saúde Nota 10
são os prontuários dos alunos. O documento que tem apenas uma versão física e cópias nas UBS traz todos os dados
de saúde e socioeconômicos dos estudantes, norteando as
atividades da iniciativa.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

O Município contou com os próprios servidores para fazer
a divulgação da iniciativa. Agentes comunitários, em visitas
às casas dos munícipes, reforçavam as ações do projeto.
Além disso, os pais e outros responsáveis foram chamados
às escolas para participarem de reuniões e receber informativos. Outra alternativa encontrada pela administração
foi publicar as atividades do Saúde Nota 10 nas redes sociais e site da prefeitura.
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Para a administração de Pedra Branca do Amapari era fundamental que a toda a população estivesse envolvida no
Projeto Saúde Nota 10. O resultado seria ainda mais efetivo
se houvesse a contribuição dos responsáveis pelos alunos,
já que eles seriam a primeira fonte de informações na detecção da condição de saúde das crianças e adolescentes.

Divulgação do projeto no Facebook da
prefeitura de Pedra
Branca do Amapari

Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar certo se:
1. Envolver as equipes de saúde, educação e os familiares das
crianças atendidas pela iniciativa;
2. Todos os profissionais envolvidos no projeto saibam quais
resultados devem ser alcançados para melhorar a condição
de saúde das crianças e adolescentes;
3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente envolvidos no desenvolvimento de todas as etapas do projeto;
4. Se forem considerados os diferentes problemas e peculiaridades em diferentes regiões ou grupos sociais do
Município;
5. As equipes de saúde e educação conhecerem a realidade
socioeconômica dos alunos;
6. Houver o monitoramento constante das condições de saúde das crianças, com a criação de um prontuário;
7. Forem levadas em conta as mudanças durante o processo,
como aumentar a distribuição de medicamentos, produtos
de higiene e vacina;
8. Se houver o cruzamento dos dados de todos os estudantes
de uma mesma escola para determinar campanhas preventivas ou até mesmo alterações no cardápio da merenda
escolar;
9. Os(as) gestores(as) buscarem alternativas financeiras para
custear gastos;
10. O(a) gestor(a) tiver participação ativa na construção e
no monitoramento da iniciativa, liderando as equipes
envolvidas.
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Fique ligado
Muitas das crianças contempladas no Projeto Saúde Nota
10 apresentavam problemas físicos e emocionais. Um caso
específico chamou a atenção das equipes. Um aluno da comunidade Sete Ilhas dizia sentir vergonha de sua aparência
por ter os dentes cariados, alguns bastante prejudicados.
Para ele, além da dor, era difícil manter a autoestima com
o problema bucal. Depois do tratamento, a família relatou
que seu comportamento mudou e agradeceu emocionada
o acolhimento recebido.
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