
                                      ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2022 

 

OP SRRAM-OE 

 

 

 

Proposta 5 - Saúde na Escola: Rastreio, Diagnóstico e 
Encaminhamento 

 
Proponentes: 
Zita Silva- 5360 
Adelino Pires- 69283 
 
Âmbito:  

Prevenção de alterações do desenvolvimento em crianças inscritas no 1ºano de 
escolaridade de todas as escolas da freguesia de Câmara de Lobos. 
 
Público-alvo: 

Todas as crianças que frequentam o 1ºano de escolaridade de todas as escolas da 
freguesia de Câmara de Lobos. 
 
Objetivos:  

Despistar precocemente alteração do desenvolvimento em crianças, realizado através 
de exames sistemáticos a todas as crianças inscritas no 1ºano de escolaridade de todas 
as escolas da freguesia de Câmara de Lobos. 
 
Descrição da proposta/projeto: 
As constantes mudanças no mundo têm vindo ao longo dos tempos a configurar a saúde das 
sociedades. Em particular as crianças e jovens apresentam novas alterações de saúde que advêm 
da evolução tecnológica e da prática de estilos de vida menos saudáveis. 
Neste sentido segundo a DGS (2015) é crucial que a saúde escolar envolva o rastreio da 
comunidade educativa de forma a identificar situações que possam comprometer o bem-estar 
físico, mental e social das crianças.  
Desde a década de 90 o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, SESARAM-EPERAM, integrado no 
programa regional de saúde iniciou o desenvolvimento da saúde escolar que mantém até à 
atualidade. Trata-se um projeto de intervenção comunitária, com o objetivo de despistar 
precocemente alteração do desenvolvimento em crianças, realizado através de exames 
sistemáticos a todas as crianças inscritas no 1ºano de escolaridade de todas as escolas da 
freguesia de Câmara de Lobos. 
A avaliação comtempla: Avaliação global do desenvolvimento não especificada; Audiograma 
tonal simples; Avaliação da acuidade visual; Avaliação da Saúde Oral; Avaliação da tensão 
arterial; Medição da estatura e peso; Verificação do estado vacinal; Identificações de outras 
alterações de saúde. 
 
Previsão de custos: 1703,05€ (mil setecentos e três euros e cinco cêntimos) 
 
Indicadores de avaliação: 
- Avaliações realizadas às crianças atendendo a: Avaliação global do desenvolvimento não 
especificada; Audiograma tonal simples; Avaliação da acuidade visual; Avaliação da Saúde Oral; 
Avaliação da tensão arterial; Medição da estatura e peso; Verificação do estado vacinal; 
Identificações de outras alterações de saúde. 
 


