
Registro das ações do 
Programa Crescer Saudável

no e-SUS AB



O objetivo do programa é contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país por meio de 

ações a serem realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, para as crianças matriculadas 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

Ações a serem realizadas: 

1. Avaliar o estado nutricional (peso e altura) das crianças matriculadas na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, nas escolas participantes do Programa Saúde na Escola (PSE); 

2. Ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável e de 

promoção de práticas corporais e atividades físicas para as crianças matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, nas escolas participantes do PSE; 

3. Encaminhar as crianças identificadas com obesidade para intervenção e cuidado na Rede de 

Atenção à Saúde do município. 

Programa Crescer Saudável



Programa Crescer Saudável

Ação 1 Meta Indicadores Fórmula de cálculo

Avaliar o estado nutricional 
(peso e altura) das crianças 
matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental I nas escolas 
participantes do Programa 
Saúde na Escola (PSE).

Realizar, uma vez ao ano, a 
avaliação do estado 

nutricional de crianças 
matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental I em cada 

escola participante do PSE.

Percentual de crianças 
matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental I nas escolas 
participantes do PSE que 
realizaram a avaliação do 

estado nutricional.

Nº de matrículas na 
Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I com 
avaliação de antropometria / 
número total de matrículas 

na educação infantil e 
ensino fundamental I do 

censo escolar x 100.



Vídeo Ação 1

https://www.youtube.com/watch?v=Z1xFwyTDvRg


Programa Crescer Saudável

Ação 2 Meta Indicadores Fórmula de cálculo

Ofertar atividades coletivas 
de promoção da 

alimentação adequada e 
saudável para as crianças 
matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental I nas escolas 
que participam do PSE no 

seu município.

Realizar no mínimo quatro 
atividades coletivas na 
temática de promoção da 
alimentação adequada e 

saudável, por escola incluída 
no programa no primeiro ano 

do ciclo.

Número de ações de 
promoção da alimentação 

adequada e saudável 
desenvolvida por escola 

pactuada no PSE.

Número de ações de 
promoção da alimentação 

adequada e saudável 
desenvolvida nas escolas 

pactuadas no PSE.



Vídeo Ação 2

https://www.youtube.com/watch?v=F4WvXyJ1ihs
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Ação 3 Meta Indicadores Fórmula de cálculo

Ofertar atividades coletivas de 
promoção das práticas 

corporais e atividades físicas 
para as crianças matriculadas na 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I nas escolas que 

participam do PSE no seu 
município.

Realizar no mínimo quatro 
atividades coletivas de 
promoção das práticas 
corporais e atividades 

físicas, por escola incluída 
no programa, no primeiro 

ano do ciclo.

Número ações atividades 
coletivas de práticas 

corporais e atividades físicas 
desenvolvidas por escolas 

pactuada no PSE.

Número ações atividades 
coletivas de práticas 

corporais e atividades 
físicas desenvolvidas nas 

escolas pactuadas no 
PSE. 

Obs: As atividades coletivas de “práticas corporais e atividades físicas” não são as aulas de educação física regularmente 
oferecidas pela escola. Busque informações no caderno temático “Práticas Corporais, Atividade Física e Lazer” do PSE, 
disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_praticas_corporais_atividade-fisica_lazer.pdf

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_praticas_corporais_atividade-fisica_lazer.pdf


Vídeo Ação 3

https://www.youtube.com/watch?v=I8O-twXl5WU


Programa Crescer Saudável

Ação 4 Meta Indicadores Fórmula de cálculo

Atender as crianças 
identificadas com 

obesidade através de 
intervenção e cuidado 
na Rede de Atenção à 
Saúde do município.

Realizar atendimento 
individual nas crianças 
da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I 

identificadas com 
obesidade. 

Número de atendimentos 
individuais para a condição 

avaliada obesidade na 
população de crianças da 
Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I com 
obesidade.

 Total de atendimentos individuais para 
crianças matriculadas na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I com 
obesidade realizados por médicos, 

enfermeiros e nutricionistas/ 
população de crianças matriculadas na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
das escolas pactuadas X Coeficiente de 
prevalência de obesidade do município 
no SISVAN ou prevalência segundo a 

POF. 

Obs: Todas as crianças atendidas deverão estar identificadas com o número do Cartão Nacional de Saúde.

PEC: registrar CIAP2 T82 ou CID E66 - obesidade no campo “problema e/ou condição 
detectada”;
CDS: ficha atendimento individual - selecionar obesidade em “problema/condição avaliada”.



Vídeo Ação 4

https://www.youtube.com/watch?v=_hSkRJsRxxs


Materiais sobre e-SUS disponíveis em:

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

