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PREFÁCIO 
 
 
No contexto do Reuni – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais que vamos 

encontrar a transformação da FAFEID – Faculdades Federais Integradas de Diamantina, MG, 

em Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com a extensão de um 

Campus avançado na cidade de Teófilo Otoni, MG. Nesse processo de expansão tivemos o 

surgimento dos cursos em humanidades capitaneados pelo Bacharelado em Humanidades 

agregando profissionais da educação ligados ao referido campo do saber, ou seja, educação, 

história, filosofia, sociologia e antropologia. 

 

Transcorria os anos de 2008/09, momento que se discutia no Campo da Saúde a 

necessidade aprofundar os estudos acerca do campo e seu impacto da formação e atuação 

dos profissionais da saúde principalmente naquilo em que se concerne ao atendimento 

multidisciplinar junto ao Sistema Único da Saúde – SUS. Daí a necessidade de se profundar 

as pesquisas e ensino que viessem de encontro com aquele objetivo. 

 

Nesse sentido induzido pelo próprio Ministério da Saúde são criados os Mestrados 

Profissionalizantes em Ensino em Saúde e no caso específico na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri criou-se um grupo de estudos agregando os recém 

chegados profissionais da área de Ciências Humanas bem como aqueles da área da saúde. 

Nessa articulação de esforços que surgiu o Mestrado Profissionalizante Ensino em Saúde, 

tendo como docentes, profissionais da saúde e de outras áreas do conhecimento com um 

caráter multiprofissional e interdisciplinar com ações pedagógicas e projetos voltados para o 

ensino na saúde. 

 

O curso de Mestrado Profissional Ensino em Saúde, é um de programa de Pós-
GraduaçãoStricto Sensu da UFVJM recomendado pela CAPES em 01/03/2011 (homologado 

pelo CNE através da Portaria MEC nº 978, de 26/07/2012, publicada no DOU em 27/07/2012, 

seç.1, p. 9). É regido no âmbito da UFVJM pela Resolução nº. 09 do CONSEPE de 

23/04/2010 e pelo Regulamento do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde. 

 

O mesmo se encontra na área de Concentração: Políticas de integração saúde e educação e 

possui as seguintes Linhas de Pesquisa: 

 Epidemiologia e Promoção à saúde 

 Ensino, ética e política pública de saúde 

 Planejamento, gestão e integração universidade e serviços de saúde. 



 
 
 

O Programa objetiva contribuir para o desenvolvimento da ciência no campo do ensino na 

saúde bem como, investir no desenvolvimento de competências docentes e discentes no 

campo do ensino e da pesquisa; produzir conhecimento sobre Ensino na Saúde a partir da 

problematização das práticas hoje envolvidas na formação de profissionais, especialmente no 

âmbito dos Serviços de Saúde; tomar a própria prática docente como ponto de partida para 

empreender mudanças no cotidiano do ensinar e aprender no âmbito dos serviços de saúde, 

em um movimento de ação-reflexão-ação e investigar acerca das relações de trabalho 

existentes nos setores públicos. 

 

O egresso do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde deverá desenvolver, em seu 

percurso habilidades e competências que lhe possibilite relacionar teoria e prática. Assim 

sendo, além da capacidade reflexiva e epistemológica, no campo da teoria, o mesmo deverá 

elucidar problemáticas surgidas de sua prática profissional com vistas à transformação do 

ensino em saúde. Desta forma, será possível ao egresso gerar uma produção de 

conhecimento científico que contribua para o crescimento do campo. 

 

Pois bem como podemos observar o referido programa vem desenvolvendo uma produção 

científica de maneira multi e interdisciplinar desde os anos de 2012, quando iniciou suas 

atividades acadêmicas. Nesses anos sempre realizamos seminários que permitam apresentar 

àqueles estudantes que estão chegando o escopo do programa bem como sua produção. 

 

Em seu V Seminário que transcorreu entre os dias 20 e 21 de outubro apresentou o livro 

“Ensino em Saúde em Teses” que coloca à disposição do público o resumo de todas 

dissertações defendidas até aquele momento que foram em torno de 37 trabalhos que 

demonstram o cumprimento dos objetivos do nosso programa de possuir um caráter multi e 

interdisciplinar além de primar pelo rigor científico dos mesmos. Outro dado que se deve 

ressaltar é a ligação ensino e serviço que diversos trabalhos apresentam. 

 

A referida publicação que ora se apresenta teve a colaboração de todos docentes e discentes 

do programa à medida que são seus trabalhos aqui publicados, mas salientamos os trabalhos 

organizatórios das docentes Thamar Kalil de Campos Alves, Geraldo Cunha Cury e da 

discente Juliana Bonifácio. 

 
Diamantina, 17 de outubro de 2016. 
 
Prof. Dr. Wellington de Oliveira 
Coordenador do Mestrado Ensino em Saúde. 



 
 
ESTUDO DO PERFIL E DAS PERCEPÇÕES DOS TRABALHADORES DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE SOBRE A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 
ALINE GRAZIELE FERNANDES 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. Área de 

concentração: Políticas de Integração Saúde e Educação. 
 

Orientador: Prof. MSc. Milton Cosme Ribeiro 
Co-orientadora: Prof.ª MSc. Mirtes Ribeiro 

 
Este estudo tem por objetivo conhecer o perfil e as percepções dos trabalhadores de 
vigilância em saúde acerca da formação e do desenvolvimento profissional. Trata-se de um 
estudo exploratório-descritivo com abordagem quali-quantitativa e foi realizado com 
profissionais do departamento de vigilância em saúde de um município do Centro-Leste de 
Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2013. Consistiu em 
duas etapas, sendo: 1) Aplicação de um questionário estruturado com dados sócios 
demográficos, de atuação e formação/desenvolvimento profissional; 2) Entrevistas 
semiestruturadas, utilizando um roteiro com perguntas norteadoras. Após a realização das 
entrevistas foi utilizada a técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) para a 
análise dos resultados. Na primeira etapa, a amostra foi composta de 55 trabalhadores e na 
segunda de 20. Dentre outros, verificaram-se os seguintes resultados: 58,2% dos 
entrevistados têm como cargo agente de combate a endemias; 61,8% são contratados; 69,1% 
ganham até dois salários mínimos; 41,8% possuem escolaridade de nível médio; 50% dos 
profissionais de nível superior são graduados na área de ciências da saúde; 41,8% nunca 
participaram de cursos de capacitação; 78,2% dos profissionais entrevistados disseram ser 
capacitados para as ações que desenvolvem; 58,2% dos profissionais atribuíram o conceito 
“bom” para o seu conhecimento em relação à vigilância em saúde. Obtiveram-se as seguintes 
categorias empíricas: entendimento de vigilância em saúde - prevenção de riscos e doenças 
para a saúde da população; importância das ações educacionais - conhecimento adquirido 
por meio da capacitação e atualização dos profissionais para a melhoria do trabalho na área 
de atuação; dificuldades - desconhecimento da gestão quanto à vigilância em saúde e 
inexistência de recursos financeiros; facilidades - interesse do servidor em se capacitar; 
levantamento dos temas: atuação dos agentes de endemias, educação em saúde para a 
população, imunização, vigilância sanitária nos estabelecimentos e curso básico de vigilância 
em saúde. Dentre outros achados, foi possível identificar a necessidade de implementação de 
ações educacionais, voltadas para a formação e o desenvolvimento profissional e 
relacionadas à vigilância em saúde para os trabalhadores da área, com o intuito de propiciar a 
transformação dos processos de trabalho para a efetivação da vigilância em saúde. 
 
Palavras-chave: Vigilância em saúde. Profissionais. Formação. Desenvolvimento profissional. 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM E O PROGRAM PRÓ-SAÚDE I: 
contribuições sob a ótica de discentes, docentes e egressos 

 
ANTÔNIO MOACIR DE JESUS LIMA 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Prof. Dr. Wellington de Oliveira 
 

O estudo buscou compreender as contribuições do Pró-Saúde I para a formação profissional 
em Enfermagem na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sob 
a ótica de discentes, docentes e egressos. Com abordagem qualitativa e recurso 
metodológico da História Oral para avaliação das narrativas, complementado por uma análise 
documental para confirmação dos fatos. Entrevistou-se dezessete (17) participantes, sendo: 
sete (07) discentes, cinco (05) docentes e cinco (05) egressos. Utilizou-se a pergunta 
norteadora: Comente como o Pró-Saúde I contribuiu ou contribui para a formação profissional 
em enfermagem. Essa sofreu vários desdobramentos ao longo das entrevistas de acordo com 
o conhecimento do colaborador, trouxe maior clareza à visão de cada entrevistado. Realizou-
se a análise dos dados com base na história oral após a transcriação das narrativas. 
Organizou-se as informações coletadas nas categorias temáticas: Atributos da escrita e 
confecção do projeto; Dificuldades para a definição e conceituação do pró-saúde I; Pouca 
divulgação da Estratégia de Reorientação principalmente entre os alunos; Como se deu o 
primeiro contato do discente com o pró-saúde I; Como é a interação do programa com as 
disciplinas curriculares da graduação em enfermagem; Como se manifestam as formas de 
contribuição do pró-saúde I para suporte da formação profissional; A diferença do perfil do 
aluno inserido com o aluno não inserido na estratégia; A Estruturação física proporcionada ao 
curso de graduação; Apoio para estruturação física de UBS; Estímulo para confecção do 
primeiro Projeto Político Pedagógico do curso de graduação em enfermagem; Dificuldade dos 
discentes para caracterizarem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Reorientação 
Nacional da Formação Profissional em Saúde; Formas de contribuições para a formação dos 
docentes e Contribuições para formação dos profissionais dos serviços de saúde em Atenção 
Básica à Saúde. Na compreensão das estruturas conceituais, este estudo desvela 
concepções e significados atribuídos à formação profissional considerando a trajetória 
pessoal de cada colaborador. E oferece subsídios para uma discussão ampla sobre a 
formação profissional em enfermagem a partir do Pró-Saúde I, visando estimular os cursos de 
graduação a realizarem uma releitura do projeto pedagógico no sentido de efetivarem as 
adequações necessárias para que a formação seja no sentido de produzir profissionais com 
perfil indicado pelas DCN. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Formação. Saúde.   
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 PROFESSOR JÁ DESISTIU DE TRABALHAR? DISCUTINDO ASPECTOS DA SÍNDROME 

DE BURNOUT EM DIAMANTINA 
 

LILIA APARECIDA CAMPOS RIBEIRO BARBOSA 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
  

Orientador: Dr. Ademilson de Sousa Soares 
Coorientador:Dra. Liliane da Consolação Campos Ribeiro 

 
A síndrome de burnout (SB) é um transtorno adaptativo crônico que acomete trabalhadores e 
caracteriza-se por três dimensões: exaustão emocional (EE), despersonalização(DE) e baixa 
realização pessoal (bRP). No professor em burnout são comuns atitudes negativas e de 
distanciamento para com os alunos e a autodesvalorização profissional,fazendo com que se 
distancie do seu papel docente e muitas vezes desista de trabalhar. Essa síndrome tem 
afetado inúmeros professores e, com isso, tivemos como questão norteadora deste trabalho: 
O professor já desistiu de trabalhar? Discutindo aspectos da síndrome de burnout em 
Diamantina. Primeiramente foi realizado uma busca de referencial teórico para que 
embasássemos o trabalho, sendo esse discutido no primeiro e segundo capítulos. O terceiro 
capítulo desta dissertação tem como título: Burnout entre os professores de Diamantina, em 
que avaliou-se a prevalência da síndrome de burnout nos professores dos últimos anos do 
ensino fundamental (sexto ao nono ano) das escolas estatuais do município de Diamantina e 
sua relação com as variáveis sociodemográficas-laborais. Foi realizado por meio de um 
estudo descritivo, analítico transversal com a aplicação do Maslach Burnout Invenctory (MBI), 
e um questionário sociodemográfico laboral elaborado pelos pesquisadores, ambos OS 
questionários autoaplicáveis. Foram realizadas análises descritiva, univariada e de regressão 
logística, adotando-se nível de significância de p<0,05. Os resultados evidenciaram que 93% 
dos professores estão acometidos pela síndrome em Diamantina. Ao analisarmos cada 
dimensão separadamente podemos constatar que, 64,8%(57) dos professores apresentaram 
alto/moderado nível de exaustão emocional, 80,7(71) alto/moderado baixa realização pessoal, 
39,8(35) alta/moderada despersonalização. Houve associação entre exaustão emocional 
número de filhos, estado civil, se já se afastou do trabalho por motivo de doença, se acredita 
que a profissão o está estressando, se sente a profissão menos interessante. Quanto à 
dimensão despersonalização, houve associação entre a carga horária de ensino e o tempo de 
preparo de aula. Já em relação a terceira dimensão, baixa realização pessoal, houve 
associação com a variável preparo de aula. Por meio da análise multivariada, pode-se afirmar 
que aqueles que não participam de culto possuem 4,03 vezes maior chance de se 
despersonalizar em relação aos que não participam; enquanto que aqueles que se dedicam 
ao preparo das aulas, mais de 10h têm 93% de chance de não se inserirem nessa dimensão 
em relação àqueles que se dedicam menos de dez horas. Para a baixa realização pessoal, 
constatou-se que quem se dedica mais que dez horas ao preparo de aulas possui 76% menos 
chance de não se realizarem pessoalmente em relação aqueles que se dedicam menos de 
dez horas; Para a exaustão emocional, constatou-se que aqueles que tem dois ou mais filhos 
possuem 72% menos chance de não se exaurirem, os que já se afastaram do serviço 
possuem 3,57 vezes maiores as chances de sofrerem exaustão que os que não se afastaram 
e, por último, o sentimento que a profissão está menos interessante, possuem 3,04 vezes 
maiores as chances de se exaurirem emocionalmente. Os resultados indicam a importância 
do entendimento e o reconhecimento dessa doença ocupacional na cidade de Diamantina 
bem como os seus fatores associados, para a inclusão dos professores nas medidas de 
políticas públicas, atividades de ensino em saúde voltadas ao bem-estar da categoria. 
 
Palavras Chave: Síndrome de Burnout. Professores. Saúde ocupacional. Saúde pública. 
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CONCEPÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA SOBRE O PRINCÍPIO 

DA INTEGRALIDADE NA SAÚDE 
 

MICHELLE CRISTINA SALES ALMEIDA BARBOSA 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
  

Orientador: Prof. Dra. Maria Luiza Rodrigues da Costa Neves 
 
Esta pesquisa apresenta um estudo qualitativo a respeito da compreensão e aplicação do 
conceito de integralidade pelos discentes do último ano do curso de fisioterapia de uma 
instituição de ensino superior federal. O objetivo principal desse estudo foi conhecer a visão 
dos acadêmicos sobre o conceito de integralidade. Utilizamos a aplicação de questionário 
semi-estruturado, antes e depois dos discentes cursarem o estágio curricular em saúde 
pública. Os dados obtidos foram analisados pelo método de análise de conteúdo segundo 
Bardin. Emergiram cinco diferentes concepções a respeito da integralidade: Humanizados, 
visão da humanização do atendimento em saúde; Profissionalizados, visão da ampliação da 
formação profissional do fisioterapeuta; Teorizados, visão dos princípios que orientam e 
organizam as ações do SUS; Limitantes, visão da limitação da atuação do fisioterapeuta na 
atenção básica a saúde e Hesitantes, visão da incerteza de estar preparado para atuar nos 
serviços públicos de saúde. O trabalho realizado revelou que as concepções dos sujeitos não 
são constituídas por uma única tendência, mas por um conjunto de tendências que nos levam 
a inferir que o conceito de integralidade mostra-se confuso, porém com uma forte tendência 
para uma concepção mais humanista na formação do fisioterapeuta, nesta instituição. 
 
Palavras-chave: Integralidade. Fisioterapia. Formação profissional. Educação em saúde, 

Atenção à saúde. 
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SAÚDE COLETIVA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA: 
percepção de acadêmicos 

 
PATRÍCIA MARIA LOPES ROCHA CORRÊA 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientadora: Profª. Drª. Liliane da Consolação Campos Ribeiro 
Coorientador: Prof. Dr. João Luiz de Miranda 

 
Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção acadêmica do aluno de graduação em 
odontologia sobre a saúde coletiva, a sua formação profissional em saúde coletiva e a sua 
perspectiva em trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS). A metodologia utilizada foi a 
pesquisa qualitativa e exploratória. Os dados foram coletados nos meses de fevereiro a abril 
de 2013, por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, gravadas, transcritas, 
submetidas à analise de conteúdo do tipo temática e discutidas à luz de alguns estudiosos do 
assunto. Contou com a colaboração de treze acadêmicos de graduação em odontologia de 
uma instituição pública de ensino dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Em relação à 
percepção sobre saúde coletiva, foi possível identificar três categorias: a saúde coletiva como 
atendimento à comunidade; a saúde coletiva como prevenção e a saúde coletiva como área 
interdisciplinar. Quanto à formação profissional, os acadêmicos ressaltaram a distância entre 
a teoria apresentada no curso e a prática no serviço público; bem como a estrutura curricular 
vigente, direcionando a formação para o consultório particular. Para alguns desses 
acadêmicos, trabalhar no SUS está associado a: oportunidade para adquirir experiência e 
necessidade financeira; compromisso com a saúde coletiva e articular o serviço público com o 
serviço privado. E, para outros, o SUS não se apresenta como campo profissional. A pesquisa 
revela a necessidade de oferecer uma formação em saúde coletiva estruturada a partir do 
cuidado coletivo com a saúde, para que o aluno possa conhecer e refletir o que é na 
atualidade a saúde coletiva e o SUS, bem como o caminho que se faz através de integração 
efetiva entre ensino-serviço, articulando políticas de educação e políticas de saúde, 
adequando os novos egressos às necessidades sociais da população. 
 
Palavras-chave: Saúde bucal; Saúde Bucal Coletiva; Educação em Saúde; Formação 

Profissional em Saúde. 
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AÇÕES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE RELACIONADAS À ATIVIDADE 
FÍSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA-MINAS 

GERAIS 
 

PAULO HENRIQUE VILELA OLIVEIRA DE SÁ 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Professor Doutor Geraldo Cunha Cury 
 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o entendimento de profissionais e estudantes 
responsáveis por ações educativas de promoção da saúde relacionadas à atividade física 
para idosos, realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área urbana de 
Diamantina,Minas Gerais. Trata-se de um estudo quali-quantitativo do tipo transversal, 
realizado com 28 responsáveis por tais ações. Os dados foram coletados através de um 
instrumento de pesquisa fechado do tipo Likert, como uma primeira aproximação do objeto do 
estudo. Os dados foram analisados de forma descritiva e analítica pelo programa Epi Info 
versão 6.04 for Windows. Foram encontradas 11 ações educativas de promoção da saúde 
relacionadas à atividade física para idosos nas seis UBS estudadas. Cinco ações eram de 
responsabilidade dos professores e alunos da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e seis ações de responsabilidade dos profissionais do 
serviço de saúde. As ações observadas foram “grupo de caminhada e exercícios 
(alongamentos)”, “grupo de coluna” e “Qigong”. Dentre os responsáveis pelas ações, nove 
(32,1%) eram agentes comunitários de saúde (ACS), nove (32,1%) acadêmicos do curso de 
fisioterapia, cinco (17,9%) enfermeiros, dois (7,1%) técnicos de enfermagem, um (3,6%) 
fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), um (3,6%) professor do curso 
de Fisioterapia e um (3,6%) professor do curso de Educação Física. Todos os participantes 
demonstraram seu entendimento sobre o conceito de atividade física, os benefícios dessas 
atividades para idosos, o impacto dessas ações na saúde pública e a necessidade de 
permanente capacitação ao responder as 28 questões do instrumento tipo Likert. Os 
responsáveis por ações educativas de promoção da saúde relacionadas à prática de atividade 
física para idosos percebem essas ações como uma importante ferramenta de gestão, 
educação em saúde e promoção da saúde. Entretanto, relatam necessidade de educação 
permanente para melhor operacionalização e desenvolvimento dos seus conhecimentos e 
habilidades. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Educação em Saúde. Formação Profissional. Atividade 

Física. 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

PETRINA MACEDO FIGUEIREDO 
 

Artigo apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Prof. Dr. Geraldo Cunha Cury 
 
Foi realizada uma revisão integrativa no intuito de identificar, na literatura, a importância da 
Vigilância Epidemiológica – VE na formação acadêmica em Enfermagem. A pesquisa 
envolveu publicações nacionais e internacionais disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. 
Os resultados detectam escassez de estudos sobre a temática, enfatizaram a importância da 
V Neste sentido, este trabalho objetiva estudar a importância da VE na formação acadêmica 
da enfermagem. Neste sentido, propõe-se um instrumento de estudo - Check-list - da 
formação profissional dos acadêmicos do curso de graduação em enfermagem em relação às 
ações de VE e promoção à saúde; já validado com modificações relacionadas à proposta 
sugerida. Espera-se com este instrumento, o apontamento das vulnerabilidades nessa 
formação, indicar as questões a serem esmeradas no serviço de saúde, bem como subsidiar 
ações para melhorias no Plano Pedagógico de Enfermagem. 
 
Palavras chave: Educação em enfermagem. Vigilância epidemiológica. Enfermagem. 
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POLÍTICAS SOCIAIS E INTERSETORIALIDADE: subsídios para uma ampliação do 
debate 

 
RONAN CÉSAR GODOY DA COSTA 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Prof. Dr. Wederson Marcos Alves 
 

Objetivou-se com este trabalho refletir sobre as políticas sociais no Brasil e as efetivas 
possibilidades de superação da prática setorial visando a construção da intersetorialidade, o 
que, após consolidado, pode promover o atendimento integral às demandas dos usuários dos 
serviços públicos de corte social. Trata-se de uma abordagem não muito usual nas produções 
científicas atuais sobre o tema, uma vez que o enfoque baseia-se na busca pela totalidade, 
rediscutindo as políticas sociais e a intersetorialidade e as várias determinações que incidem 
sobre elas ao mesmo tempo, ou seja, propõe-se aqui um tratamento analítico, observando o 
movimento histórico, político, cultural e econômico que as conformam. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho bibliográfico, introduzida sob uma perspectiva crítico-dialética, onde se 
tornou possível construir um conhecimento sobre o tema proposto inserindo-o na discussão 
sobre as formas atuais de acumulação capitalista, a postura do Estado neoliberal e a 
correlação de forças por meio da luta de classes. Este recorte analítico da pesquisa 
proporcionou chegar à conclusão de que é preciso inverter os rumos da luta de classe, a qual, 
mesmo considerando os avanços conquistados pelos trabalhadores na esfera dos direitos 
civis, políticos e sociais ao longo da história, vem se estabelecendo sob o predomínio dos 
interesses burgueses. Tal embate entre as classes também envolve a estruturação de um 
sistema de proteção social de qualidade e universal, que atenda, de fato, às necessidades da 
sociedade na sua integralidade, pois, as reflexões realizadas, numa linha adversa, apontaram 
que o enfraquecimento das lutas políticas impetradas pela classe trabalhadora nos últimos 
anos acabou por estruturar políticas sociais focalizadas que impossibilitam a ação intersetorial. 
 
Palavras-chave: Política Social. Intersetorialidade. Neoliberalismo. Reestruturação produtiva. 
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ANÁLISE DAS PROGRAMAÇÕES ANUAIS DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS DE UMA REGIÃO 

DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS 
 

MARCIA AZEVEDO CORREA 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Prof. Dr. Flávio César F. Vieira 
Coorientador: Prof. Dr. Wellington Oliveira 

 
Este estudo tem por objetivo analisar as Programações Anuais de Saúde (PAS) dos 
municípios de uma região de saúde do Norte de Minas Gerais visando à proposição de uma 
capacitação aos gestores e técnicos de saúde utilizando como base o manual criado pela 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo e 
retrospectivo de análise das programações anuais de saúde do quadriênio e dos planos 
municipais de saúde referentes à vigência 2010-2013 dos municípios da região de saúde 
Montes Claros/Bocaiúva com uso da pesquisa documental. A pesquisa documental foi 
desenvolvida em três etapas: 1) Pesquisa Bibliográfica e levantamento de fontes primárias. 2) 
Catalogação e análise das fontes primárias. 3) Elaboração da proposição de capacitação. Na 
primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se referências de livros e 
manuais do ministério da saúde; artigos científicos, dissertações e teses provenientes de 
bancos de dados virtuais, tais como Lilacs, Scielo, Periódicos Capes, entre outros. Na 
segunda fase seguiu-se um roteiro de análise e elaborou-se um instrumento contendo sete 
critérios essenciais preconizados pelo PlanejaSUS com o intuito de verificar se as PAS foram 
elaboradas conforme orientações do Sistema de Planejamento do SUS e em consonância 
com seus respectivos Planos Municipais de Saúde (2010-2013). Verificou-se que a maioria 
dos municípios analisados neste estudo não apresentou nem 50 % de atendimento aos 
critérios básicos recomendados. Sendo que os resultados que mais impactaram 
negativamente nessa análise foram ausência completa da definição de indicadores, 
estabelecimento parcial das metas e ausência ou presença parcial da definição de recursos 
orçamentários para o desenvolvimento das ações. Os resultados dessa pesquisa reforçam os 
pressupostos de que apesar dos avanços encontrados no arcabouço legal desde a criação do 
SUS no que diz respeito à consolidação do planejamento das ações, principalmente sobre a 
PAS, os municípios ainda encontram dificuldades para incorporar as práticas estabelecidas de 
forma efetiva. Espera-se com este trabalho alcançar melhores resultados na elaboração das 
próximas PAS com a instituição de capacitação estruturada proposta neste estudo. 
 
Palavras-Chave: Planejamento em saúde. Instrumentos de gestão. Programação anual de 

saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

A INFLUÊNCIA DO USO DE DIFERENTES METODOLOGIAS DE ENSINO NO 
APRENDIZADO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE ÚLCERA POR PRESSÃO 

 
ALVIA MARIA TEREZA ALVES 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientador: Prof. Dr. João Luiz de Miranda 
 
A úlcera por pressão (UP) se apresenta como um grave problema de saúde, que acomete 
com frequência os pacientes hospitalizados. Sabe-se que a equipe de enfermagem é parte 
fundamental para que os pacientes portadores de UP recebam um cuidado adequado. O 
aprendizado sobre a UP acontece durante a formação profissional do técnico em enfermagem, 
porém em sua maioria embasado em modelos tradicionais de ensino, o que muitas vezes, 
não favorece o aprendizado crítico e reflexivo. O objetivo deste trabalho foi comparar a 
influência do uso de diferentes metodologias de ensino no aprendizado dos técnicos de 
enfermagem sobre UP em um hospital no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Trata- 
se uma pesquisa intervencional, comparativa de abordagem quantitativa. A amostra foi 
constituída por 32 técnicos divididos em dois grupos. Ao grupo I foi ofertada a metodologia 
tradicional de ensino e, ao grupo II a metodologia ativa, por meio da problematização 
utilizando o Arco de Maguerez. Ambas as metodologias versaram sobre o cuidado com 
pacientes portadores de UP. A pesquisa constou de três etapas: aplicação do questionário 
pré-capacitação; capacitação e aplicação do questionário pós-capacitação. Visando mensurar 
o aprendizado proporcionado, após a capacitação, além de verificar se houve diferença entre 
as duas metodologias de ensino utilizadas. Os questionários foram baseados na escala Likert 
apresentada com cinco graus de variação. No grupo I verificou-se diferença significativa no 
aprendizado sobre a importância do tecido de granulação e que eles aprenderam mais sobre 
os tratamentos da UP. No grupo II observou-se diferença significativa sobre a importância da 
hidratação oral frequente e redução da necessidade de aprimoramento frequente dos 
conhecimentos sobre UP. Considerando valores de p ≤0,05. Os resultados foram semelhantes 
para as duas metodologias utilizadas e alguns conhecimentos foram aprimorados após a 
capacitação, como a importância da hidratação oral frequente e a formação do tecido de 
granulação, fundamentais para a melhora progressiva da lesão. A capacitação profissional 
sobre UP deve ser incentivada e novas propostas incluindo atividades práticas instituídas. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Capacitação. Úlcera por pressão. 
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INVESTIGAÇÃO DAS ATITUDES DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO 
ALCOOLISMO 

 
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
 

Orientadora: Profª. Drª. Mirtes Ribeiro 
 

Desde os primórdios da civilização o álcool etílico é consumido pelo ser humano, sendo o 
consumo permitido e amplamente incentivado pela sociedade. O alcoolismo é objeto de 
cuidado da enfermagem em seu cotidiano profissional, no entanto, há falta de preparo e 
capacitação científica para atuação destes profissionais para atendimento destes usuários. As 
atitudes do enfermeiro podem afetar diretamente o curso do tratamento subsequente. Uma 
proporção significativa deste grupo de profissionais continua apresentando atitudes moralistas 
e condenatórias frente aos pacientes dependentes do álcool, sendo que as mesmas podem 
ser mais positivas após curso de capacitação. A utilização do Ensino a Distância como 
metodologia de ensino é recente, porém em ascensão nos diversos contextos do ensino da 
enfermagem. Este estudo teve o objetivo de investigar acadêmicos de um curso de 
graduação em enfermagem em relação às atitudes referentes ao uso abusivo de álcool, 
adquiridos por meio da utilização de um curso de capacitação na modalidade à distância 
utilizando-se a Plataforma Moodle. Para obtenção dos dados foi utilizada versão validada do 
Short Alcoholand Alcohol Problems Perception Questionnaire (SAAPPQ) que tem como 
objetivo mensurar atitudes de pessoas que lidam com indivíduos que apresentam transtorno 
no uso de álcool. O questionário foi enviado online, antes do início do curso, sendo 
respondido por 52 estudantes. Estes foram inscritos na capacitação, sendo que 28 concluíram 
todas as atividades. O questionário foi reenviado, com o objetivo de avaliar se o curso na 
modalidade à distância influenciaria nas atitudes dos alunos após concluí-lo. Foi obtido 
retorno de 46 questionários. Os que participaram do curso se sentiram mais motivados, 
capacitados, compromissados e com melhor autocrítica na atenção ao usuário de álcool, 
sendo que a sensibilização sobre o assunto foi estendida aos evadidos. Os que não 
concluíram o curso não tiveram a sensação de estarem mais capacitados e mais seguros. 
Espera-se que os resultados encontrados na presente pesquisa possam contribuir para a 
reflexão sobre as atitudes dos acadêmicos de enfermagem frente ao alcoolismo e a utilização 
de novas metodologias de ensino sobre esta temática. Recomenda-se que outros estudos 
relacionados ao ensino sobre o uso de álcool sejam realizados e que o assunto seja discutido 
com mais veemência pela comunidade acadêmica. 
 
Palavras-chave: Estudantes de Enfermagem. Atitude. Alcoolismo. Educação a Distância. 
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PERCEPÇÕES DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENQUANTO PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO 

 
FABIANA FERREIRA 

 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde do Programa de Pós-
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UFVJM, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ensino em Saúde. 
  

Orientador: Prof. Me. Milton Cosme Ribeiro 
 
Os debates que ocorreram na Conferência Internacional de Alma-Ata culminaram com as 
modificações no cuidado à saúde. As repercussões desta Conferência, no Brasil, foram 
discutidas na VIII Conferência Nacional de Saúde. Com a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 1988, as políticas públicas de saúde reformularam, inclusive a formação de 
recursos humanos. Este estudo teve como objetivo conhecer as percepções dos tutores, 
preceptores e acadêmicos do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/ Vigilância 
em Saúde (PET-Saúde/Vigilância em Saúde) sobre a proposta de integração ensino-serviço. 
Trata-se de estudo exploratório e descritivo, com enfoque qualitativo, desenvolvido por meio 
da aplicação de questionários com perguntas abertas. Os dados foram coletados durante os 
meses de Fevereiro a Junho de 2014 e analisados pelo conteúdo, na modalidade temática. 
Nos resultados emergiram seis categorias: Promoção da integração ensino-serviço: interface 
com a Educação Permanente, necessidades de saúde e práticas pedagógicas; Participação 
dos integrantes nas ações do PET-Saúde/VS; Formação e qualificação para o SUS; 
Envolvimento dos integrantes no PET-Saúde/VS; Propensões do Programa; Fragilidades do 
Programa. Pelas falas dos participantes, o Programa vislumbrou uma importante iniciativa 
para a formação acadêmica e qualificação dos trabalhadores da saúde, uma vez que 
estimulou o trabalho em equipe, a aproximação da universidade com os serviços, o trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar e a articulação da teoria com a prática. Diante disso, seria 
importante se programas como o PET-Saúde/VS fossem incluídos nos currículos dos cursos 
da área da saúde, no intuito de provocarem as mudanças inerentes ao processo de 
reorientação das práticas de saúde dos profissionais e estudantes, atendendo aos propósitos 
do SUS. 
 
Palavras-chave: Preceptoria. Serviços de Saúde. Ensino. Integração Docente-Assistencial. 
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CONCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE A 
RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

 
HELLEN CRISTINA DE ALMEIDA 
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Coorientador: Prof. Dr. Alisson Araujo 

 
A resistência a insulina (RI) e chave da patogênese primaria do diabetes tipo 2 e alteração 
metabólica relevante da obesidade. Este estudo objetivou compreender a concepção de 
médicos e enfermeiros das equipes de saúde da família sobre a RI. Pesquisa de enfoque 
qualitativo, material coletado por meio de entrevistas semiestruturadas com 11 profissionais e 
tratado pela analise de conteúdo. Os resultados revelaram que os profissionais tem 
deficiências conceituais sobre RI, atribuídas a limitação de diretrizes e manuais sobre o tema. 
A determinação do diagnostico foi imprecisa e o tratamento, quando empregado, foi adequado; 
como elemento facilitador do manejo da RI na pratica foi citado o papel do agente comunitário 
de saúde e como fator de dificuldade a ausência de capacitação e falta de informação por 
parte do paciente. Sugere-se que a academia fomente discussões sobre a RI, e que o tema 
seja inserido na agenda da Educação Permanente em Saúde para sensibilizar os 
profissionais sobre esta síndrome de extrema relevância epidemiológica. 
 
Palavras-chave: Resistência a insulina. Diabetes Mellitus. Obesidade. Educação Continuada. 
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O presente estudo teve como objetivo geral compreender a percepção que o enfermeiro da 
Estratégia Saúde da Família possui sobre a integração ensino e serviço frente à colaboração 
para o estágio de enfermagem no município de Diamantina, MG. Os objetivos específicos 
deste trabalho foram de identificar as dificuldades e facilidades do enfermeiro encontradas na 
colaboração para a formação do estagiário de enfermagem em relação ao seu trabalho e 
conhecer os aspectos que envolvem a participação do enfermeiro na integração ensino e 
serviço no que diz respeito à colaboração para a formação do estagiário de enfermagem. O 
estudo foi realizado em seis equipes da estratégia Saúde da Família, no município de 
Diamantina, MG. Os sujeitos da pesquisa foram constituídos de seis enfermeiras cadastradas 
nessas equipes. O estudo, de abordagem qualitativa, foi aprovado no Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFVJM, com o parecer número 228.191. A coleta de dados adotada foi a 
entrevista individual, com roteiro semiestruturado, aplicada pela pesquisadora mediante 
assinatura do entrevistado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para análise dos 
dados obtidos, os discursos descridos pelos enfermeiros foram organizados na íntegra. As 
respostas dos profissionais para cada questão foram tabuladas, pelos pesquisadores, em 
quadros temáticos. A partir da tabulação de cada elemento, aplicou-se o método indutivo, que 
é responsável pela generalização, isto é, parte-se de algo particular para uma questão mais 
ampla, ou seja, geral. Essa análise revelou sobre a importância em melhorar a interação entre 
ensino e serviço. Os sujeitos do estudo destacaram a falta de diálogo existente entre docente 
da instituição e supervisor de estágio para que aconteça um planejamento mais efetivo da 
colaboração de estágio, bem como sua presença mais efetiva no campo de estágio. Percebe-
se também que para os enfermeiros existe a falta de planejamento por parte dos gestores 
municipais e instituições de ensino em relação à inserção do aluno no campo de estágio, o 
que vem a dificultar o processo de trabalho do enfermeiro na ESF. No geral, a percepção que 
o enfermeiro possui sobre a integração ensino e serviço é positiva, principalmente no que 
tange aos aspectos facilitadores do desenvolvimento das atividades. Acredita-se que o estudo 
nos permite refletir sobre a importância da integração ensino e serviço para qualidade da 
supervisão de estágio realizado pelo enfermeiro da Estratégia Saúde da Família. 
 
Palavras-chave: Integração. Ensino. Enfermeiros. Estratégia Saúde da Família. 
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A formação superior em saúde no Brasil vem sendo amplamente discutida e reformulada nas 
duas últimas décadas, visando à transformação das práticas profissionais e da própria 
organização do trabalho, para atender às necessidades de saúde da população e contribuir 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa direção, o governo brasileiro 
publicou, em 2001 e 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da área da saúde, 
objetivando produzir mudanças no ensino de graduação, por meio da construção de projetos 
pedagógicos e currículos flexíveis e inovadores, com potencial para formar um perfil 
acadêmico e profissional, com competências e habilidades para atuar na resolução dos 
problemas de saúde dos indivíduos e das coletividades. Em 2005, os Ministérios da Saúde e 
da Educação criaram o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde), apoiando financeiramente as instituições formadoras que apresentassem 
projetos de mudanças no ensino de graduação, na direção proposta pelas DCNs. 
Considerando a adesão ao Pró-Saúde dos cursos de graduação em Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição e Odontologia de uma instituição pública, o objetivo deste estudo foi 
compreender como seus projetos pedagógicos (PPCs) articulam nas dimensões política e 
pedagógica, as orientações curriculares preconizadas nessas políticas. Tratou-se de um 
estudo de caso, exploratório e de enfoque qualitativo, o qual utilizou a técnica da pesquisa 
documental, sendo os dados submetidos à análise de conteúdo. Os resultados revelaram que 
os PPCs articulam na dimensão política, um ideário de formação coerente com as DCNs e o 
Pró-Saúde, expresso na concepção de saúde, de formação e atuação profissional. Na 
dimensão pedagógica, embora tenha havido mudanças, pode-se dizer que não alcançaram o 
grau proposto nessas políticas, em razão da predominância, na maioria dos PPCs, de 
currículos disciplinares com dissociação entre os ciclos básico e profissional. Isso sinaliza a 
necessidade de investimento institucional na capacitação e desenvolvimento docente para as 
mudanças propostas. A integração ensino/trabalho exige esforço político-gerencial para a 
transformação dos cenários de práticas da rede pública de serviços em campos de formação 
profissional. 
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A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil e no 
mundo, determinando um impacto social e econômico de grande magnitude. Entre os 
principais fatores de risco da DCV do adulto, cinco já tiveram sua importância comprovada na 
infância e na adolescência: tabagismo, dislipidemia, hipertensão, obesidade e sedentarismo. 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar esses fatores de risco em crianças de uma 
cidade do Vale do Jequitinhonha. O trabalho foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFVJM. A amostra deste estudo foi constituída por 194 crianças, de ambos os sexos, na faixa 
etária de 6 a 11 anos da idade, de uma escola pública. Foi entregue um questionário 
estruturado visando coletar informações sobre idade, gênero, ano de curso, dados para 
categorização da classe socioeconômica, história pessoal e familiar; perfil de atividade física e 
hábitos alimentares, o qual foi respondido pelo adulto responsável. Realizou-se o exame físico 
dos participantes que retornaram com o questionário devidamente preenchido, utilizado para 
diagnosticar sobrepeso e obesidade, o Índice de Massa Corporal (IMC). A aferição da pressão 
arterial (PA) foi medida pelo método auscultatório. Os dados coletados foram analisados pelo 
software SPSS versão 20.0. Foi realizada análise estatística descritiva e adotado o nível de 
significância de 95% (p<0,050). Foram analisados os dados de 194 participantes, sendo 88 do 
gênero masculino e 106 do gênero feminino, a idade média foi de 8,28 anos (DP-1,43). As 
classes socioeconômicas predominantemente encontradas foram B1 e B2. Com relação ao 
consumo alimentar, 72,7% apresentou hábito alimentar moderadamente saudável, quanto ao 
perfil de atividade física apenas 35,1% dos participantes não eram sedentários e a história 
familiar para DCV foi positiva em 26,3%. O sobrepeso foi encontrado em 10,8%, a obesidade 
em 12,9% da amostra e o nível pressórico adequado em 92,3%. Os resultados demonstraram 
correlação significativa positiva entre IMC e PA sistólica e PA diastólica; IMC e classe 
socioeconômica; IMC e idade e altura e atividade física. Os resultados do presente estudo 
mostraram percentuais consideráveis nos hábitos alimentares não saudáveis e na ausência 
de prática de atividades físicas, fatores associados aos de risco das doenças 
cardiovasculares. Dessa forma, ressalta-se a importância do incentivo aos hábitos de vida 
saudável durante a infância para promover uma melhora da saúde cardiovascular durante a 
vida adulta. 
 
Palavras Chave: Doença cardiovascular. Promoção de saúde e saúde coletiva. 
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Discutir a formação em saúde hoje, implica tematizar o ensino, particularmente no âmbito da 
graduação das profissões dessa área. Diante das significativas transformações ocorridas no 
cenário nacional para a integração ensino-serviço-sociedade, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN’s) em saúde são concebidas como uma das estratégias para que as 
instituições formadoras subsidiem uma formação profissional condizente com a realidade e as 
necessidades de saúde da população. A avaliação do ensino aprendizagem implica em um 
planejamento prévio, com a atribuição de critérios, a partir de objetivos, aos quais todos os 
sujeitos do processo deverão ter acesso. Neste contexto, a avaliação da integração da teoria 
e prática executada pelo acadêmico poderá ser um dos elementos a contribuir para a 
implementação das DCN’s sendo, portanto, uma estratégia pedagógica inovadora. Esse 
estudo teve como objetivo descrever os procedimentos de construção e validação de um 
Questionário que busca avaliar a visão do acadêmico de Fisioterapia sobre a importância da 
vivência prática para sua formação profissional, no contexto da aquisição e desenvolvimento 
das Habilidades e Competências prescritas pelas DCN’s do curso de Fisioterapia. Dezessete 
itens foram elaborados com base na literatura recente e estes foram então submetidos a três 
etapas de validação: Validação Semântica, Validação de Conteúdo e Aplicação teste-reteste. 
Para Validação Semântica, somente uma das questões propostas, não obteve a taxa de 
concordância de 90% entre os juízes, sendo então reformulada, assim como a sequência dos 
itens propostos. Para Validação de Conteúdo, foi realizado o Índice de Validação de Conteúdo 
(IVC), e como todas as questões obtiveram um IVC acima de 90%, nenhuma alteração foi 
necessária após análise dos juízes. Após aplicação teste-reteste, pôde-se verificar uma 
fidedignidade moderada a boa segundo o Índice de Correlação Intraclasse (R), (R=0,78, 
p<0,05) ao verificar a reprodutibilidade do instrumento. Verificou-se também excelente 
confiabilidade segundo o Índice de kappa (K=0,92, p<0,05), e uma consistência interna 
satisfatória entre os itens segundo o Coeficiente Alpha de Cronbach (α=0,78). Os resultados 
sugerem, através dos testes utilizados, que o questionário demonstrou ser um instrumento de 
fácil entendimento e preenchimento e mostrou ser uma ferramenta útil para avaliar a visão do 
aluno de Fisioterapia sobre a importância da vivência prática para sua formação profissional, 
no contexto da aquisição de habilidades e competências prescritas pelas DCN’s. Após a 
validação do instrumento e sua aplicação na prática, o instrumento se abre para receber 
novos critérios elencados a partir de sua aplicação em amostras maiores. 
 
Palavras-Chave: Formação continuada. Avaliação Educacional. Estudos de Validação. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Governo Federal que prevê a 
melhoria dos cursos de graduação através de atividades multidisciplinares orientado pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na UFVJM, o PET existe 
desde 2007, em 2010 teve a implementação de dois grupos institucionais formados por 
estudantes de cursos diversos. Este estudo pretendeu, a partir dos relatos compartilhados por 
estudantes e tutores dos dois grupos institucionais do PET da UFVJM de Diamantina, 
desvelar os contextos de ensino-aprendizado e discutir a contribuição do PET para a 
formação dos participantes desses dois grupos. Trata-se de um estudo de enfoque qualitativo, 
de natureza exploratória e descritiva que utilizou como marco metodológico a História Oral. 
Neste estudo foi identificada a influência dos grupos do PET na formação dos estudantes e na 
ação pedagógica dos docentes. Identificando, também, formas democráticas de trabalho 
dentro dos grupos que agregam predicados importantes para o ensino aprendizado dos 
universitários. 
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Este estudo objetivou avaliar os atributos da atenção primária à saúde (APS) na concepção 
dos profissionais das equipes de saúde da família e associá-los com a formação e 
qualificação profissional. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico de 
abordagem quantitativa, que utilizou para coleta de dados um instrumento validado. Os 
atributos da APS foram avaliados por meio dos escores aferidos pelas respostas dos 
profissionais. Para verificar se houve diferença entre os escores do PCATool e formação 
profissional, e pós-graduação, os resultados foram submetidos ao teste T de Student (p<0,05). 
Os atributos acessibilidade, longitudinalidade, integralidade/ serviços disponíveis e orientação 
comunitária foram os que apresentaram mais baixos escores. E os melhores escores foram 
os atributos da coordenação/ integração de cuidados, coordenação/ integração de 
informações, integralidade /serviços prestados e orientação familiar. Não houve associação 
entre os atributos e a formação e qualificação profissional. O estudo demonstra que há 
necessidade de melhoria nos serviços de saúde local, a fim de promoverem uma assistência 
à saúde de qualidade. 
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Compreendendo o ensino em saúde como uma das ações no âmbito da saúde coletiva, que 
almeja a efetiva construção da práxis, e apoia na concepção de que não há prática sem teoria, 
nem teoria sem prática, a presente pesquisa ressaltou a integração ensino-serviço no 
processo de formação profissional em saúde na Escola Técnica de Saúde do 
CEPT/UNIMONTES, cuja missão é contribuir com o processo de efetivação do Sistema Único 
de Saúde na formação de trabalhadores da saúde, com uma proposta curricular orientada nas 
competências do exercício profissional e tem o trabalho como centro do processo educativo. 
O objetivo foi analisar as práticas de integração ensino-serviço no processo de formação dos 
cursos técnicos da ETS/CEPT/UNIMONTES, no período de 2006 a 2011. Realizou-se um 
estudo de caso, com metodologia descritiva e exploratória, com o enfoque qualitativo, por 
meio de estudo bibliográfico e documental, entrevistas semiestruturadas e grupos focais. O 
caminho do processo de formação dos cursos técnicos da ETS/CEPT/UNIMONTES iniciou a 
partir da demanda de formação dos trabalhadores inseridos nos serviços, que não possuíam 
formação específica. Os alunos foram indicados pelas instituições de saúde e os docentes 
selecionados foram, preferencialmente, os que possuíam formação na área e eram atuantes 
nos serviços. Na realização das práticas de integração ensino-serviço aconteceram as 
capacitações dos docentes antes e durante os cursos. Os docentes prepararam os alunos 
para vivenciarem as práticas dos serviços, sendo este papel muito relevante, uma vez que as 
suas experiências do cotidiano foram exemplificadas durante as aulas. Nas características e 
metodologias da relação teoria-prática observaram-se aspectos como aulas teóricas-práticas, 
a construção do material do estágio supervisionado, a valorização da realidade dos serviços 
de saúde, a metodologia problematizadora e os projetos integrados. Pôde-se perceber que 
houve dificuldades de implementação do currículo integrado. As fragilidades na realização das 
práticas de integração ensino-serviço foram de ordem administrativo-financeira: a carência de 
laboratório, consultório dentário e recursos financeiros para remuneração dos docentes de 
estágio e de ordem prático-pedagógica: os docentes que não conheciam o Projeto Político 
Pedagógico e os que atuavam na parte teórica e não compartilhavam das capacitações da 
parte das práticas de integração ensino-serviço. O curso Técnico em Farmácia enfrentou 
dificuldades no estágio supervisionado que aconteceu fora do horário de trabalho. Apesar dos 
desafios, houve uma evolução nas instituições de saúde a partir do momento que estas 
passaram a ter profissionais habilitados atuando em suas áreas de saúde. As transformações 
no setor de saúde da região de Montes Claros foram notórias, a exemplo do curso Técnico 
em Saúde Bucal, que permitiu maior conscientização da comunidade nos cuidados da higiene 
bucal. A valorização dos trabalhadores de saúde por meio da formação profissional 
possibilitou a realização dos trabalhos com mais consciência, responsabilidade e autonomia, 
concretizando ações de saúde com maior comprometimento. Deste modo, as práticas de 
integração ensino-serviço na ETS/CEPT/UNIMONTES têm potencializado mudanças na 
formação em saúde, a partir de propostas de planejamento integrado, com a finalidade de 
construir continuamente os processos de produção do aprendizado e dos saberes. 
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Esse trabalho busca compreender como as habilidades e competências gerais recomendadas 
pelas DCNs, estão sendo desenvolvidas na formação profissional em saúde sobre a ótica 
docente e dos egressos de uma mesma Instituição de Ensino Superior, tendo como base os 
cursos por ela ofertados Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, Odontologia e 
Enfermagem. Primeiramente buscou-se compreender a relação existente entre as teorias 
pedagógicas e educacionais com a práxis docente em saúde, e entender como elas foram se 
constituindo em um contexto social e histórico no tempo e espaço. A pesquisa se caracterizou 
como exploratória de abordagem qualitativa do tipo descritiva e analítica. Para tanto, utilizou-
se da técnica de entrevista com os professores e aplicação de questionário via formulário 
eletrônico aos egressos. Os resultados apontam a existência de duas vertentes, teóricas 
metodológicas no campo da formação em saúde: tradicional e progressistas. Os egressos que 
já atuam no campo da atenção primária em saúde, descrevem características profissionais 
para se trabalhar na área semelhante ás competências e habilidades gerais recomendadas 
nas DCNs, no entanto, há uma preocupação por parte docente com a formação específica na 
área. 
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O presente trabalho objetivou analisar se as práticas de Saúde Coletiva são permeadas pelo 
princípio da integralidade nos serviços de saúde bucal do SUS em um município do Vale do 
Jequitinhonha, MG. Trata-se de um estudo qualitativo cuja coleta de dados foi entrevista 
aberta com dez dentistas do SUS do referido município. Os dados foram submetidos à analise 
de conteúdo temática, da qual emergiram seis categorias: percepção sobre Saúde Coletiva; 
formação em Saúde Coletiva; percepção sobre integralidade; práticas baseadas na 
integralidade; contribuição do conhecimento sobre Saúde Coletiva na prática do princípio da 
integralidade; exercício da integralidade na prática. Concluiu-se que as práticas de Saúde 
Coletiva são permeadas pela integralidade quando se trata da interação paciente/profissional. 
Todavia, nem sempre a integralidade é alcançada porque outras questões como condições 
inadequadas de trabalho, baixo investimento na saúde bucal e inexistência de 
contrarreferência podem se constituir como entraves para o exercício da mesma. São 
necessários outros estudos sobre integralidade, envolvendo gestores, usuários, currículos 
odontológicos e redes de atenção em saúde a fim de se gerar outras discussões acerca do 
tema. 
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Esse estudo teve como objetivo compreender a formação técnica profissional em 
enfermagem no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Câmpus Januária, tanto 
em relação à dimensão política, ao assumir a intencionalidade e compromisso com a 
formação pretendida, quanto à dimensão pedagógica, ao adotar uma organização curricular e 
metodológica coerentes com os propósitos estabelecidos e analisar o perfil docente em 
relação à formação e à trajetória profissional. Nesse sentido o estudo foi exploratório, 
descritivo, de enfoque qualitativo, adotando o delineamento de pesquisa bibliográfica e 
documental, com análise do Projeto Político Pedagógico (PPP), Matriz Curricular, Planos de 
Ensino e Currículo Lattes dos docentes do curso supracitado. Ao analisar a dimensão política 
observou-se a intencionalidade de formar um cidadão que, orientado pelo paradigma político 
social do SUS, atue de forma integral, reflexiva, humana, ética, critica e transformadora. Em 
relação à dimensão pedagógica, evidenciou-se uma relação teórica e prática dicotômica, 
matriz curricular organizada por disciplinas, maior carga horária disponível às disciplinas 
essencialmente técnicas, opção por conteúdos tecnicistas, centrados em tarefas, com foco no 
individuo doente, numa perspectiva reducionista e fragmentada da assistência, evidenciando, 
assim, a persistência do modelo biomédico. Assim sendo, conclui-se que a dimensão 
pedagógica não apresenta coerência com a dimensão política estabelecida no PPP, ou seja, 
há uma discrepância entre a intencionalidade de formação e a organização curricular e 
metodológica. Quanto ao perfil docente, concluiu-se que são enfermeiras, especializadas, 
com tempo breve de exercício profissional na área da saúde, iniciando a trajetória na área da 
educação, exercendo a docência em dedicação exclusiva, a maioria sem formação 
pedagógica e inserida na pós-graduação stricto sensu. Pondera-se que a ausência de 
formação pedagógica das docentes se constituiu como limitador para o processo de 
desenvolvimento de uma dimensão pedagógica coerente com a dimensão política. Pensa-se 
o contexto atual, com a inserção da maioria das docentes na pós-graduação stricto sensu, 
como propício a superação desses desafios, em que a reflexão e análise da práxis possam 
nortear um processo de desconstrução de conceitos, significados, construção e (re) 
configuração de saberes, de interlocução com questões sociais, políticas de diferentes ordens, 
rompendo com o caráter instrumentalista e tecnicista, conduzindo à estruturação de uma 
identidade docente comprometida com uma formação integral, que assegure um cuidado em 
saúde voltado para o ser humano em sua subjetividade e que assuma o compromisso ético e 
político de refletir, (re) conhecer a realidade em que se insere. Assim, é necessário que se 
estabeleçam tempos e espaços de reflexão coletiva, considerando a realidade e 
fundamentando-se na mesma os caminhos a serem percorridos, no permanente processo de 
reinvenção do trabalho e das formas de aprender, ensinar e de cuidar. 
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A busca pela melhoria da qualidade dos serviços constitui grande desafio para os gestores da 
área de saúde, neste sentido, as metodologias utilizadas devem assegurar a qualidade dos 
serviços, conjugando a satisfação do cliente com a otimização dos recursos. Os 
Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) são instrumentos que expressam o 
planejamento do trabalho que deve ser executado para o alcance de uma assistência 
padronizada. É a descrição detalhada de todas as operações necessárias à realização de 
uma atividade e estabelece um roteiro padronizado para a execução da atividade em si 
mesma. O objetivo do estudo foi verificar a adequação do conteúdo dos vinte e nove (29) 
POPs, confeccionados pelo setor de fisioterapia de um hospital do Vale do Jequitinhonha, 
Minas Gerais, referente às técnicas de fisioterapia respiratória no âmbito hospitalar. A primeira 
etapa foi à seleção de nove juízes através de critérios específicos que revelam domínio da 
área e natureza do estudo. A segunda etapa foi avaliação do conteúdo dos POPs pelos juízes 
através de um questionário adaptado com os critérios sugeridos por Pasquali, de abrangência, 
clareza, coerência, criticidade dos itens, objetividade, redação científica, relevância, 
sequência e unicidade. Para avaliação dos itens, as respostas seguiram a escala tipo Likert, 
com quatro níveis de suporte e, a partir disto, foi realizada a análise de concordância através 
da média ponderada. Os itens que obtiveram percentuais abaixo de 80% foram reformulados, 
com base nas sugestões dos juízes, e confrontados com a literatura, com evidências clínicas 
de pesquisas. Através do processo de validação, várias questões foram reformuladas, novas 
ações foram incluídas de modo a tornar os protocolos mais abrangentes, alguns 
equipamentos de proteção individual foram acrescentados e várias particularidades foram 
adicionadas de acordo com a prática assistencial de cada juiz. 
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Estudo de caráter quantitativo e descritivo, que objetivou avaliar a qualidade da assistência de 
enfermagem e a satisfação do cliente externo de um hospital pólo, referência para a região 
ampliada de saúde. Para coleta de dados utilizou-se o instrumento adaptado e validado no 
Brasil, intitulado de Instrumento de Satisfação do Paciente (ISP). Análises descritiva e 
univariada foram conduzidas. Dentre os clientes 53,4% era do sexo masculino, 43% com 
ensino fundamental incompleto, 52,9% casados, média de idade de 53,3 anos, média de 
internação hospitalar de 6,4 dias, 51,1% era a primeira internação na instituição. Os 
resultados apontaram que na avaliação dos três domínios, percebemos que os clientes 
externos relataram satisfação com o cuidado de enfermagem recebido uma vez que 
obtivemos uma média total de 3,7%, sendo que o domínio profissional foi o melhor avaliado 
seguido respectivamente pelos domínios de confiança e educacional. Esperamos que tais 
resultados forneçam ferramentas para subsidiar a gestão do serviço de enfermagem da 
instituição e forneça subsídios para a melhoria no processo de trabalho. 
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Estudo composto de referencial teórico (revisão narrativa) acompanhado de pesquisa 
qualitativa realizada por meio de entrevistas. A revisão narrativa foi realizada com consulta em 
bases de dados científicos, abrangendo o período dos últimos dez anos (2005-2015), com a 
qual se objetivou identificar as publicações relativas à temática: formação do profissional de 
saúde para atender o adolescente no contexto da Atenção Primária a Saúde (APS). Optou-se 
por realizar a coleta do material de forma não sistemática, o banco de dados foi sendo 
complementado com os materiais encontrados, pela busca de citações nas publicações 
inicialmente identificadas, órgãos governamentais e autores relevantes na área. Os artigos 
encontrados abordavam no campo da saúde do adolescente, predominantemente, temas 
como: sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, violência, gravidez na 
adolescência. Foram escassos os estudos que buscaram contextualizar a formação dos 
profissionais de saúde para atender essa clientela, em especial por meio da APS, fato que 
ressalta a importância deste trabalho. No tocante a pesquisa qualitativa foi estudada a 
perspectiva dos profissionais que atuam em Estratégia de Saúde da Família (ESF) acerca de 
seu processo de formação profissional, durante a graduação, para cuidar dos adolescentes. 
Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa. Participaram 11 trabalhadores da 
atenção primária à saúde de municípios da Microrregião de Diamantina/MG. Os dados foram 
obtidos por meio de 11 entrevistas abertas e analisados conforme a Análise de Conteúdo. As 
informações convergiram para três categorias: 1)o preparo na graduação para atender os 
adolescentes na ESF; 2)assistência insatisfatória prestada ao adolescente; 3)perspectivas 
para a melhora da formação e dos profissionais. O processo de ensino adotado nas 
universidades apresenta reflexos claros na assistência prestada pelos profissionais, que se 
sentem despreparados para atender o público que vivencia a fase da adolescência. Nesse 
sentido, é fundamental o diálogo contínuo entre instituições de ensino, Sistema Único de 
Saúde, e comunidade, para que as fragilidades no processo de formação e assistência em 
saúde possam ser reconhecidas e superadas. 
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Este trabalho objetiva descrever o processo de construção e validação de um manual 
educativo sobre burnout em professores. Trata-se de uma pesquisa metodológica e descritiva, 
realizada em 2015, seguindo as etapas: diagnóstico situacional; levantamento do conteúdo; 
seleção e fichamento do conteúdo; elaboração textual; criação das ilustrações; diagramação 
do manual; validação de conteúdo com consulta a especialistas; validação semântica com 
consulta ao público-alvo; adequação do manual; revisão ortográfica e de português. 
Participaram do estudo na validação de conteúdo, sete juizes e na validação semântica, sete 
professores do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual da cidade 
de Diamantina. Entre os peritos houve concordância mínima de 85,7% nos itens: conteúdo, 
linguagem, ilustração, layout, motivação e cultura. Fato comprovado também pela validação 
com o público-alvo com a mínima de 85,7%. O índice de validade de conteúdo do manual 
educativo foi de 0,94. Esperamos que o manual teórico didático, considerado válido pelos 
especialistas e representantes do público-alvo, seja utilizado pelos profissionais de educação 
e que possibilite a discussão da saúde ocupacional desta classe, proporcionando maior 
conhecimento, prevenção e controle da síndrome. 
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Introdução: embora as complicações no parto e puerpério não sejam previsíveis e nem 
previníveis, os indicadores de mortalidade materna são extremamente sensíveis a cuidados 
obstétricos de qualidade, e o tempo na obtenção de cuidado adequado é o fator mais 
importante relacionado às mortes maternas. Objetivo: identificar e analisar a mortalidade 
materna na região do Alto Jequitinhonha, MG. Metodologia: trata-se de estudo quantitativo, 
descritivo, com análise de dados no SIM/DATASUS, nos atestados de óbitos e nos 
prontuários das pacientes que evoluíram para óbito materno, no período de 2010 a 2013, 
sobre as características relacionadas aos dados epidemiológicos, obstétricos, situação do 
município quanto à existência de protocolo e investigação do óbito, causas de morte e atraso 
na assistência. Resultados: a faixa etária predominante foi entre 18 e 30 anos, atingindo 50%. 
Entre as características obstétricas do óbito, destaca-se a primiparidade, o terceiro trimestre 
gestacional, a classificação de baixo risco e a incidência de cesáreas. Nos municípios, 
83,33% não apresentam protocolo de atendimento e em 66,66% dos casos não foi realizada a 
investigação do óbito. As principais causas de mortalidade materna encontradas foram diretas, 
com destaque para a Síndrome de Hellp, com 25%. Dentre os fatores relacionados à 
qualidade do cuidado assistencial, destaca-se o atraso no início do tratamento com 83,33%, 
assim como o atraso no diagnóstico e o manejo inadequado do paciente, ambos com 75%. 
Conclusão: a frequência de demora na assistência obstétrica está diretamente relacionada ao 
pior desfecho materno. 
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A inserção de práticas humanizadas, a superação do tecnicismo especializado nos processos 
de gestão dos serviços, de cuidado e atenção à saúde têm se configurado como grandes 
desafios para a formação profissional em saúde. Nesse sentido, se faz necessária a avaliação 
e reflexão sobre os modos pelas quais a formação desses profissionais vem ocorrendo no 
Brasil a partir da perspectiva do fortalecimento da relação entre o serviço e ensino, e a 
formação com base nas necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecido no 
Brasil. Esta Dissertação teve como objetivo analisar a articulação do projeto político 
pedagógico do curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
(IFNMG) – Câmpus Januária, com a Humanização da assistência à saúde. Para tanto, o 
presente estudo foi exploratório, descritivo, de enfoque qualitativo, adotando o delineamento 
de pesquisa bibliográfica e documental. Estudou-se o Projeto Político Pedagógico (PPP), 
Matriz Curricular, Planos de Ensino e questionário sobre o Ensino da Humanização no curso 
Técnico em Enfermagem do IFNMG, verificando a existência de temas pertinentes à 
humanização e as estratégias pedagógicas usadas pelos docentes para contemplar a 
temática Humanização. O referencial teórico versou sobre os temas: Educação Profissional 
no Brasil, Processo de Desenvolvimento da Profissão de Enfermagem no Brasil e 
Humanização no Contexto da Formação Profissional em Saúde. Pela análise dos documentos, 
ao analisar a dimensão política, observa-se que o curso Técnico em Enfermagem do IFNMG 
apresenta intenção em formar trabalhadores que valorizem as relações humanas e preocupa-
se com a formação cidadã do indivíduo. Sendo assim, se insere na proposta da Política 
Nacional de Humanização. Ao estudar a dimensão pedagógica, observou-se que a temática 
humanização é pouco abordada nas ementas das disciplinas e que há dificuldade em 
promover a integração ensino/serviço/comunidade. Verificou-se que a temática humanização 
está restrita a disciplinas isoladas ao longo do curso e não permeia toda a formação 
profissional. A temática humanização encontra-se em um campo bem mais teórico do que 
realmente aplicado. Infere-se que a prática não condiz com a teoria e não se articula com a 
proposta da Política Nacional de Humanização. Diante do que foi exposto, a pesquisa 
realizada, leva a perceber que a discussão e inserção da humanização nos espaços de 
formação em saúde fazem-se necessárias para criar espaços de trabalho menos alienantes e 
reafirmar os princípios do SUS. 
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