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APRESENTAÇÃO 
 

A partir de agosto de 2009 a UFRN ingressou na Rede Nordeste de Formação 
em Saúde da Família – RENASF que tem como finalidade fomentar a pesquisa e o 
ensino da Saúde da Família e temas correlatos. 

 
A RENASF está composta pelas seguintes instituições de pesquisa e ensino de 

pós-graduação, sendo as cinco primeiras instituições na condição de Nucleadoras: 
Universidade Federal do Ceará - UFC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– UFRN, Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Universidade Estadual do 
Ceará – UECE, Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e como instituições 
colaboradoras temos:  Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,– 
Universidade Regional do Cariri – URCA e  Faculdade Christus, SMSE – SMS -
Fortaleza. 

Especialmente as Instituições Nucleadoras, possuem expressivo acúmulo de 
experiência na realização de Programas de Pós-Graduação lato sensu voltados para 
Atenção Primária em Saúde, Residências Multiprofissionais em Saúde, Residências 
de Medicina de Família e Comunidade e Residências Multiprofissionais em Saúde da 
Família e Especializações em Saúde da Família. 
 
 Tais iniciativas têm contribuído para transformação do processo de trabalho 
em saúde, visando à efetivação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a 
Estratégia Saúde da Família indutora de um modelo promotor de saúde, que leva em 
consideração a responsabilidade sanitária por meio de uma atuação multiprofissional 
e intersetorial.  
 

Propor um projeto de Mestrado Profissional em Saúde da Família em rede no 
Nordeste, parte do pressuposto de que a Universidade precisa continuar buscando 
formas mais efetivas de integração com a sociedade e com as políticas públicas, 
notadamente na área da saúde e da educação. Considera-se o acúmulo de experiência 
das instituições parceiras em programas em redes, a exemplo da RENORBIO – Rede 
Nordeste de Biotecnologia e sua vocação em educação permanente de profissionais de 
saúde. 
 

É fato que, na área da saúde, vivemos um momento em que é preciso 
consolidar os avanços conseguidos na trajetória de construção do SUS.  A mudança 
do modelo de atenção e gestão, sobretudo a reorganização da atenção básica, são 
aspectos importantes para garantir a efetivação de seus princípios e diretrizes. Neste 
sentido, a Estratégia de Saúde da Família vem configurar uma nova concepção de 
trabalho em que o profissional de saúde se compromete de forma solidária, 
democrática e participa ativamente com as famílias a que assiste, a partir de um 
trabalho interdisciplinar em que coloca saberes a serviço da comunidade. 
 

O profissional requerido para esta nova prática está por se construir, pois a 
formação tradicional reconhece o saber como algo fragmentado, hierarquizado, 
desembocando numa atuação compartimentada, técnico-reparadora, que alija 
usuários, famílias e populações da participação no seu próprio processo de saúde e de 
vida.  
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Embora existam iniciativas para a formação de profissionais com um novo 

perfil, como as já citadas pelas instituições parceiras da RENASF, dentre outras, em 
nível de graduação, residência e especialização, de uma maneira geral, tal intento 
necessita de maior investimento para se concretizar na prática de forma mais 
abrangente. 
 
  A criação do Mestrado Profissional é positiva, na medida em que o avanço do 
Sistema Único de Saúde e a crescente complexidade dos Sistemas de Gestão 
evidenciam a necessidade de formar de modo também avançado para os quais não 
bastam apenas utilizar ferramentas de trabalho, mas produzir novas tecnologias, 
utilizando-se da produção científica. 
 

Consideramos, pois, a pós-graduação, em nível de stricto sensu, um 
importante espaço a ser utilizado tanto para a instrumentalização, quanto para a 
experimentação e a pesquisa de novas formas de relação entre profissionais de saúde e 
usuários e entre os próprios profissionais. 
 

Em síntese, a opção pelo formato do Mestrado Profissional (MP) enfatiza a 
desejável parceria entre a RENASF e gestores municipais e o consequente 
fortalecimento de redes de saúde-escola. Para tal, o MPSF buscará fomentar o 
conhecimento metodológico, o desenvolvimento do potencial analítico e da 
capacidade de reflexão crítica dos profissionais envolvidos com a Estratégia Saúde da 
Família (ESF).  
 

Nesse sentido, apresentamos o projeto de Mestrado Profissional em Saúde da 
Família no Nordeste para apreciação nas instâncias competentes da UFRN, a fim de 
encaminhá-lo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), para submetê-lo à seleção do EDITAL 005/CAPES/DAV, cujo prazo final 
para submissão de propostas encerra-se em 30 de abril de 2010. 
 

Cabe registrar que o mesmo projeto tramita também nas instituições 
nucleadoras que compõem a proposta em questão.  
 
                                                                                               Natal, 15 de abril de 2010 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

Profª Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
Coordenadora do NESC/UFRN 
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Área Básica: Ciências da Saúde 
Área de avaliação: Saúde Coletiva 
Nível (is) do curso: Mestrado Profissional 
 
INSTITUIÇÃO PROPONENTE E DIRIGENTES 
Nome: Fundação Oswaldo Cruz 
Reitor: Paulo Gadelha 
 
INSTITUIÇOES PARTICIPANTES DA REDE E DIRIGENTES 
Universidade Estadual do Ceará 
Reitor: Francisco de Assis Moura Araripe 
 
Universidade Estadual Vale do Acaraú  
Reitor:Antonio Colaço Martins 
 
Universidade Federal do Ceará   
Reitor: Jesualdo Pereira Farias 
 
Universidade Federal do Maranhão  
Reitor: Natalino Salgado Filho 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte   
Reitor: José Ivonildo do Rêgo 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 
Contextualização Institucional e regional da proposta 
 
Com expressivo acúmulo de experiência em Atenção Primária à Saúde e Saúde da 
Família, os estados do Ceará, Rio Grande do Norte oferecem cursos de pós-graduação 
lato sensu: residências multiprofissionais e de Medicina de Família e Comunidade, e 
cursos de especialização, e vem formulando políticas macro-regionais de Educação 
Permanente em Saúde.  
 
Com a instalação de uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz no 
Estado do Ceará, o diálogo com instituições de educação superior no nordeste foram 
identificadas áreas estratégicas para o desenvolvimento de pesquisa e cursos de pós-
graduação stricto sensu, nos quais destacou-se como prioridade a área de Saúde da 
Família.  
 
Em reunião realizada em julho de 2009, com a participação de universidades e escolas 
de formação em saúde pública, foi aprovada a criação da Rede Nordeste de Formação 
em Saúde da Família – RENASF. Esta tem como finalidade fomentar a pesquisa e o 
ensino da Saúde da Família e temas correlatos, inicialmente na Região Nordeste, com 
intenção de abranger também instituições parceiras na Região Norte.  
 
Compõem a RENASF, até o presente momento, instituições de pesquisa e ensino de 
pós-graduação dos estados de Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, tendo sido 
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deliberada a oferta de um curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família 
(MPSF).  
 
A opção pelo formato do Mestrado Profissional (MP) enfatiza a desejável parceria 
entre a RENASF e gestores municipais e o fortalecimento de redes de saúde-escola. 
Implica em compreender os serviços de saúde como locais de produção de 
conhecimento e não apenas de retirada de dados. Para tal, o MPSF buscará fomentar o 
conhecimento metodológico, o desenvolvimento do potencial analítico e da 
capacidade de reflexão crítica dos profissionais envolvidos com a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e com a mudança no modelo assistencial.  
 
Os componentes da RENASF interpretaram que a ESF enfoca a atenção ao indivíduo 
inserido no contexto das suas relações sociais e adotaram como premissa que o 
adequado cuidado individual é inseparável da compreensão das dinâmicas coletivas. 
Dada a complexidade dos problemas sociais e a ampliação do conceito de saúde 
envolvendo diversos determinantes, a multiprofissionalidade e a intersetorialidade se 
apresentam como estratégicas para o compartilhamento de saberes e promoção de um 
efeito sinérgico para promoção da qualidade de vida.  
 
O MPSF adota uma concepção de currículo como construção social, que contempla, 
além dos conteúdos, o processo ensino-aprendizagem e a avaliação, a partir de 
intencionalidade explícita do perfil de competência do egresso. Dado que o currículo 
é um processo dinâmico, em permanente construção, este requer, para a sua 
implantação e adequado desenvolvimento, acompanhamento e constante 
aperfeiçoamento, a participação ativa de todos os interessados. No caso do MPSF o 
currículo tem como desafio avançar na desconstrução de concepções sobre saúde-
doença-cuidado arraigadas no modelo biomédico e numa perspectiva restrita de 
identidade profissional. O desenho curricular será baseado nos referenciais da 
educação por competências, entendendo por competência a capacidade de articular, 
mobilizar e colocar em prática valores, conhecimentos e habilidades necessários ao 
adequado desempenho de atividades requeridas pela natureza do trabalho.  
 
O MPSF pretende aprofundar as conseqüências teóricas e práticas da compreensão do 
papel das relações sociais na determinação do processo saúde-doença-cuidado, e da 
concepção ampliada de saúde (e suas conseqüências para a prática na ESF).  
 
Objetiva formar um mestre com aptidão para a preceptoria (os sistemas saúde-escola 
e a lógica da educação permanente colocam o desafio de acompanhamento de 
estágios curriculares, de internatos, de residências, de especializações), que possa 
produzir conhecimento e permaneça atuando nos serviços. É prioritário fortalecer a 
formação científica destes profissionais de saúde, incentivando o uso do método 
científico e de evidências na tomada de decisões na gestão do processo de trabalho e 
do cuidado. 
 
Histórico do Curso 
 
O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu 
principal propósito: reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e 
substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com 
isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O Ceará teve destaque no 
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movimento de implantação desta estratégia, inicialmente com a implantação do 
Programa Agente Comunitário de Saúde que se constituiu em seu verdadeiro embrião. 
A partir de 1994, implantaram-se as primeiras equipes multiprofissionais do PSF no 
estado que serviram como projetos-pilotos para que o Ministério da Saúde lançasse a 
Estratégia Saúde da Família – ESF como política oficial de Atenção Básica à Saúde 
(ABS). (Andrade & Barreto, 2005). 
 
Diante da necessidade de corrigir com urgência as limitações de conhecimentos, 
habilidades e prática dos trabalhadores das equipes de saúde da família em atenção 
básica de saúde, para que os resultados esperados por esta inversão do modelo de 
atenção em saúde fossem alcançados, alguns municípios nordestinos passaram a 
intervir fortemente nos processos educativos dos profissionais de saúde. Estas 
iniciativas se somaram a Instituições de Ensino Superior com programas de pós-
graduação na área da saúde consolidados. 
 
Quanto aos programas de pós-graduação na modalidade residência voltados para 
atenção primária em saúde, destacam-se no estado do Ceará, Rio Grande do Norte e 
Maranhão (estados integrantes da RENASF) experiências das Residências de 
Medicina de Família e Comunidade e Residências Multiprofissional em Saúde da 
Família. 
 
A Residência Multiprofissional em Saúde da Família, no Ceará, iniciou suas 
atividades em 1999, por meio da Escola de Formação em saúde da Família Visconde 
de Sabóia, em parceria com a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 
Formaram 155 profissionais. Atualmente, se encontram em desenvolvimento a sexta e 
sétima turmas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, envolvendo 10 
(dez) categorias profissionais. Em Fortaleza, a Residência Multiprofissional está na 
primeira turma, cursando 66 residentes de 11(onze) categorias profissionais. Em 
estudo realizado com egressos desta residência, contatou-se que 78% destes atuam 
diretamente na ESF nos seguimentos da atenção, gestão e ou formação. (DIAS et al, 
2009).  Somam-se a esta descrição experiência das universidades estaduais (UECE, 
URCA e UVA) e Federal (UFC) na oferta de cursos de Especialização em Saúde da 
Família. 
 
A Universidade Federal do Maranhão - UFMA, a partir de 2000 realizou por meio do 
Pólo de Capacitação em Saúde da Família e do PITS nove turmas de Especialização 
em Saúde da Família. Mais recentemente a UFMA realizou mais nove turmas de 
Especialização em Saúde da Família, atendendo cerca de 360 profissionais que 
trabalham na ESF de todo o Estado. A UFMA também está na segunda turma da 
Residência Multiprofissional.  

 
O estado do Rio Grande Norte também se apresenta com densa experiência de 
formação na área de saúde da família por meio do Núcleo de Estudos em Saúde 
Coletiva – NESC. Durante os últimos 21 anos, o NESC acumulou a experiência e 
atualmente hospeda e faz a gestão do Observatório de Recursos Humanos. O NESC 
integra também a Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública/Coletiva. 
Destacam-se ainda a experiência deste estado na oferta de cursos de especializações e 
residências. São 28 Residências, dentre elas 5 em residências multiprofissionais: 
Residência Integrada multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Ana 
Bezerra (concentração: saúde materno infantil); Residência Integrada 
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Multiprofissional em Atenção Hospitalar da Maternidade Escola Januário Cicco (área 
de concentração : neo-natal); Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do 
Hospital Onofre Lopes (área de concentração: terapia intensiva adulto); Residência 
Integrada Multiprofissional de Saúde (área de concentração : cirurgia e traumatologia 
buço-maxilo-facial); Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital de 
Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (área de concentração: saúde da criança 
com  ênfase em pediatria geral). 

 
No que concerne aos Programas de Residência de Medicina de Família e 
Comunidade, destacam-se no estado do Ceará o dos municípios de Fortaleza e sobral, 
os quais foram implantados em 2006. Cada programa concluiu três turmas, 
contribuindo para a formação de noventa e sete médicos de família e comunidade, 
sendo que 17 destes se tornaram preceptores e professores universitários. Atualmente 
estão em curso 35 residentes e 13 especializandos. A Taxa média de ocupação do 
Programa de Residência de MFC do município de Fortaleza/CE tem se mantido maior 
do que a média nacional ( 60% /40,5%) (CNRM, 2006). 
 
Estas iniciativas têm contribuído para transformação do processo de trabalho em 
saúde, visando à efetivação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a Estratégia 
Saúde da Família indutora de um modelo promotor de saúde que toma em 
consideração a responsabilidade sanitária por meio de uma atuação multiprofissional 
e intersetorial.  

 
O exposto denota a necessidade de se configurar em rede um Mestrado Profissional 
em Saúde da Família. Evidência desta necessidade pode ser constatada em pesquisa 
realizada por Fiuza e Ribeiro (2006) ao ouvir, em Fortaleza, 375 trabalhadores das 
equipes mínimas da ESF, e 270 (72%) manifestaram desejo e necessidade de fazer o 
mestrado na área. Nesta mesma direção, pesquisa realizada por Rocha et al. (2008), 
intitulada Avaliação do Programa Saúde da Família em municípios do Nordeste 
Brasileiro: velhos e novos desafios, reafirmam a necessidade do fortalecimento da 
qualificação dos trabalhadores para uma prática efetiva e culturalmente sensível as 
realidades locais. 
 
 
 
INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DE ENSINO E PESQUISA 
 
O Mestrado Profissional em Saúde da Família organiza-se em rede (Rede Nordeste de 
Formação em Saúde da Família) com instituições de vários estados brasileiros, como 
o Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. A infra-estrutura das instituições 
nucleadoras participantes deste projeto serão utilizadas para a parte administrativa, de 
ensino e de pesquisa do curso. Abaixo se descreve a infra-estrutura disponível por 
cada instituição nucleadora: 
 

UFRN 
  
Dispõe de: 
Infra-estrutura exclusiva para o programa? Sim. 
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Salas para docentes? Sim  
Quantas? 01 sala composta por 12 estações de trabalho (computadores) 
  
Sala para alunos equipadas com computadores? Sim 
Quantas? 02 salas composta por 20 estações de trabalho (computadores) 
  
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN o curso acontecerá na sede 
do NESC (Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva). 
  
As dependências do NESC estão situadas no Centro de Ciências da Saúde, à av. 
General Cordeiro de Faria, S/N, bairro Petrópolis. Localiza-se no andar superior do 
prédio da Unidade de Saúde da Família, na qual também funciona a Residência em 
Medicina Comunitária. O pavimento onde funciona o NESC é composto por 02 salas 
de aulas equipadas com recursos multimídia exclusivos: projetores multimídia, 
computadores, televisores, vídeos e retroprojetores, 02 salas para secretarias, 01 sala 
de coordenação, 04 salas para reuniões, uma sala com 12 estações de trabalho para 
docentes, 02 salas para reuniões, 02 salas para alunos com 20 estações de trabalho 
(computadores) para acesso à Internet, 01 sala para documentação, uma sala de 
almoxarifado, amplo hall de circulação com mesas e cadeiras, todos os ambientes são 
climatizados e tem acesso a Internet sem fio (Wirelless), 02 banheiros, 01 copa. Ainda 
dispomos de uma sala com equipamento para uso de atividades de telemedicna e 
telessaúde, que compartilhamos com a Unidade de Saúde.  
  
Além das dependências próprias do NESC, dispomos de salas de aulas no 
Departamento de Saúde Coletiva (DSC), de um laboratório de informática no Centro 
de Ciências da Saúde, 10 computadores, 01 auditório com capacidade para 200 
pessoas no Departamento de Farmácia, 02 salas de aula com equipamento de vídeo-
conferência no Hospital Universitário Onofre Lopes, 01 biblioteca setorial de saúde. 
  
Cabe destacar que estão em andamento os trâmites para construção de novo prédio  
que abrigará o NESC e o DSC, com mais espaços e novos equipamentos, fazendo 
parte da expansão da UFRN a partir da sua adesão ao Programa de Reestruturação das 
Universidades Públicas (REUNI).  
  
Além disso, destacamos o convênio que temos com a Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal, por meio do qual os serviços da rede básica de saúde também são locais de 
cenário de ensino- aprendizagem. 
  
Laboratório para pesquisa - recursos disponíveis: 
  
Biblioteca ligada a rede mundial de computadores? Sim  
Quantidade de computadores: 45 (15 exclusivos para o programa) 
  
O NESC conta para a coordenação e secretaria, com 03 computadores e 02 
impressoras, 01 estação de trabalho com 12 computadores para docentes e 02 estações 
de trabalho com 20 computadores para discentes. Conta também com o Laboratório 
de Informática do CCHLA com 15 computadores, o Laboratório de Informática do 
CCS com 10 computadores. Todos os computadores têm acesso à rede mundial de 
computadores por meio da rede interna da UFRN. 
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Dispomos da biblioteca setorial de saúde, na qual também está incluído o acervo que 
foi transferido do Centro de Documentação do NESC, considerando melhor a 
adequação da conservação e uso dos títulos. Além da biblioteca setorial de saúde, 
nosso aluno tem acesso às demais bibliotecas setoriais, a saber Odontologia, 
Enfermagem e Ciências Humanas, e a Biblioteca Central que também está sendo 
ampliada em área física e em acervo bibliográfico.  
  
A biblioteca setorial de saúde conta com três bibliotecários e funciona nos três turnos 
- matutino, vespertino e noturno.   
  
Ainda na perspectiva de expansão da UFRN, o acervo bibliográfico das diversas 
bibliotecas tem sido atualizado e incrementado, anualmente, com aquisição de novos 
títulos indicados pelo conjunto de docentes. No NESC, recebemos também, 
periodicamente, doações de publicações de órgãos oficiais como Ministério da Saúde, 
Organização Pan-Americana de Saúde e outras universidades.  
  
No NESC temos também um pólo da Rede Observatório de Recursos Humanos da 
OPAS, cuja parceria também nos dá acesso a publicações na área de gestão do 
trabalho e da educação na saúde . 
  
Além do acervo editorial, dispomos de trabalhos monográficos produzidos por nossos 
alunos de cursos lato senso em saúde da família e outros áreas afins, relatórios de  
pesquisa e de projetos de cooperação técnica a instituições do SUS, relativos à 
atenção e à gestão do SUS. 
  
Caracterização do acervo 
Dados gerais (Número de livros, periódicos e áreas nas quais eles se concentram) 
  
O NESC possui um acervo bibliográfico que compreende 1207 livros, 898 periódicos, 
40 vídeos, 15 CDS e 158 TCC. Todas as monografias produzidas a partir das 
especializações realizadas pelo NESC, dentre elas, 05 (cinco) especializações em 
Saúde da Família, estão sendo digitalizados para acesso em sua página virtual, bem 
como os relatórios de atividades dos seus 20 (vinte) anos de existência estarão 
acessíveis virtualmente. 
  
Conta também com o acervo das bibliotecas Setoriais de várias unidades acadêmicas: 
a biblioteca do CCHLA (Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes), do CCS 
(Centro de Ciências da Saúde), e de Programas de Pós-Graduação, como Enfermagem 
e Odontologia  
  
O acervo da biblioteca do CCHLA atende aos Programas de Pós-Graduação de 
Psicologia, Ciências Sociais, Antropologia,Lingüística Aplicada e Geografia. O 
acervo vem sendo atualizado anualmente com a aquisição de livros e periódicos, 
incluindo nacionais e internacionais. Atualmente o acervo constitui-se de 16.700 mil 
volumes de materiais bibliográficos (livros, periódicos) que dão suporte aos 
Programas de Pós-Graduação do CCHLA.   
  
A biblioteca setorial do CCS conta com um número de 20.860 volumes em termos de 
materiais bibliográficos, entre livros e periódicos que dão suporte aos Programas de 
Pós-Graduação do CCS.   
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O programa de Pós-Graduação em Enfermagem disponibiliza em sua biblioteca um 
acervo de 6540 volumes de livros e 700 periódicos. Por sua vez, o programa de Pós 
Graduação em Odontologia conta 5721 volumes de livros. 
  
Em 2006, as bibliotecas setoriais receberam um volume considerável de novos livros, 
seguindo a política de ampliação de seu acervo, que vem sendo adotada pela direção 
dos referidos Centros.  
  
Todos os programas contam conta ainda com os recursos adicionais do acervo da 
Biblioteca Central Zila Mamede  
  
Além dos recursos bibliográficos diretamente disponíveis, destaca-se o acesso amplo 
ao Novo Portal de Periódicos CAPES, onde se encontram disponíveis textos 
completos de artigos de revistas científicas nacionais e estrangeiras e consulta a 90 
bases de dados referenciais.Todas as bibliotecas de dos programas de pós-graduação 
citados têm acesso às redes em que a UFRN mantém convênio. Tais dispositivos têm 
se constituído em uma fonte privilegiada de informação bibliográfica para docentes-
pesquisadores e alunos do Programa. 
  
A biblioteca central conta com todo seu acervo informatizado - catálogo on line no 
endereço eletrônico da mesma (http://www.bczm.ufrn.br/). 
  
  
Informações adicionais:  
  
O NESC foi criado em 1988 e, desde então, tem sua atuação voltada para apoiar a 
construção do Sistema Único de Saúde. Durante esses 21 anos acumulou a 
experiência de em realizar parcerias, em nível local, com secretarias de saúde 
municipais e a estadual, outros órgãos públicos e da sociedade civil; e também com 
órgão nacionais e internacionais – Ministério da Saúde, Escola Nacional de Saúde 
Pública, Organização Pan-Americana de Saúde. Com esta, além de realizar outras 
iniciativas para apoiar o SUS/RN, hospeda e faz a gestão do Observatório de 
Recursos Humanos.   
Entre as atividades desenvolvidas destacam-se os processos de educação permanente, 
incluindo capacitações de curta duração, pós-graduação lato senso e cooperação 
técnica com metodologias ativas e de construção coletiva. O público alvo tem sido 
equipes gestoras municipais e estaduais, profissionais da atenção primária, gestores de 
unidades básicas de saúde e de hospitais públicos, conselheiros de saúde, promotores 
públicos, ou seja, os diversos atores implicados no SUS.  
Quanto à área específica do mestrado proposto, ressalta-se a realização de cinco 
cursos lato senso em saúde da família e várias capacitações introdutórias para as 
equipes, além de outros processos educativos dirigidos aos profissionais e gestores da 
atenção primária,  
O NESC integra também a Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde 
Pública/Coletiva, que é uma articulação nacional de dirigentes dessas escolas e 
centros, coordenada pela ENSP/FIOCRUZ.  
Internamente na UFRN, O NESC é constituído por docentes de vários departamentos, 
e colaboradores das diversas instituições do SUS.  
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O aprendizado institucional acumulado ao longo desses anos o legitima como um 
lugar de referência em saúde pública na UFRN, reconhecido no estado e no país.  
A criação do Mestrado proposto exigirá algumas iniciativas para incrementar o 
suporte logístico e administrativo atual, que será assegurado pela UFRN, através da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 
 
UFMA 
 
Na Universidade Federal do Maranhão o curso acontecerá na sede do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva e no Departamento de Enfermagem. 
 
A UFMA DISPÕE DA SEGUINTE ESTRUTURA PARA O RENASF 

 
1. Laboratório de Informática do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: 
Sala equipada com dez (10) microcomputadores com acesso à internet, onde os alunos 
podem consultar as bases de referências bibliográficas (Medline, Scielo, Lilacs) e ter 
acesso ao sistema de periódicos da Capes. Nestes computadores encontram-se 
instalados dois programas de domínio público, o Bioestat 3.0 e o Epiinfo 3.3, que 
serão utilizados como ferramentas de trabalho nos projetos de pesquisa dos alunos. 
Em dois computadores estão instaladas cópias do software Stata, que está sendo 
utilizado na análise estatística dos projetos de pesquisa dos alunos. 

 
2. CEPEC - Centro de Pesquisa Clínica 
O Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da UFMA integra a Rede 
Nacional de Unidades de Pesquisa Clinica em Hospitais de Ensino. Os objetivos da 
criação de CEPEC foram aumentar a competitividade dos grupos de pesquisa clínica e 
epidemiológica da UFMA, levando a um crescimento quantitativo e qualitativo da sua 
produção científica; facilitar a captação de recursos junto aos órgãos de fomento e a 
produção e divulgação do conhecimento; fortalecer os programas de pós-graduação 
na área da saúde, com perspectivas de implantação de cursos de doutorado. O CEPEC 
tem 5 laboratórios (Bioestatística, Análises Clínicas, Imunologia, Biologia Molecular 
e Microscopia Eletrônica e de Imagem) e 5 consultórios de atendimento clínico, 
exclusivos para realização de pesquisas clínicas e epidemiológicas, não realizando 
outros atendimentos de rotina. 

 
 

3. NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL 
O Núcleo de Extensão da Vila Embratel da UFMA dispõe salas para atendimentos na 
Estratégia Saúde da Família 

 
4. SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA 
Localizada no Hospital Universitário, em prédio contíguo às instalações do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva foi instalada sala de videoconferência em 2007, 
vinculada à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP. A RNP interliga instituições 
que desenvolvem pesquisa e serviços de telemedicina no país, por meio da Rede 
Universitária de Telemedicina (Rute). A sala de videoconferência conta com infra-
estrutura para interconexão das Unidades de Faculdades e Hospitais Universitários de 
Ensino das diferentes regiões do País, permitindo, deste modo, a comunicação e 
colaboração entre grupos de pesquisa nacionais e internacionais. A sala de 
videoconferência possui capacidade para 80 pessoas, tem isolamento acústico e 
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funcionário próprio. Estas instalações serão utilizadas para reuniões não presenciais 
dos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva com as 
instituições cooperadas nos projetos de pesquisa em desenvolvimento. A sala de 
videoconferência será também fundamental para a realização das qualificações e de 
algumas defesas públicas de dissertações com a participação virtual dos participantes 
externos. 

 
5. BIBLIOTECAS 
Biblioteca ligada à rede mundial de computadores 
Quantidade de computadores: 4 
O Sistema como um todo, tem disponível uma coleção bibliográfica de 153.796 
volumes, referentes a monografias, teses, livros, além de materiais, como mapa, Cd, 
vídeo, slide, e 2.227 títulos de publicações periódicas, armazenada em estante fixa de 
aço dupla face, com livre acesso.  
Como ponto relevante destaca-se as fontes eletrônicas disponíveis no Portal de 
Periódicos/CAPES, contendo cerca de 8.000 títulos, nacionais e estrangeiros, 
atendendo ao segmento de periódicos e ainda 29 bases de dados referenciais. 

 
O Núcleo de Informática Biomédica (NIB) possui sistema automatizado, denominado 
de SAB - Sistema de Automação de Bibliotecas, cuja base de dados oferece catálogo 
automatizado, que se constitui numa importante ferramenta para recuperação do 
acervo. O acesso é disponibilizado para consulta em qualquer Unidade do Núcleo ou 
na Internet (www.ufma.br e www.biblioteca.ufma.br).  

 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações das Universidades Brasileiras, visando 
integralizar e disponibilizar on-line as informações sobre as teses e dissertações da 
UFMA. 

 
O programa poderá atendido pelas seguintes bibliotecas da UFMA: 

- Biblioteca Central,  
- Biblioteca Setorial de Ciências da Saúde e Meio Ambiente, 
- Biblioteca Setorial da Medicina,  
- Biblioteca Setorial da Enfermagem e 
- Biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.  
 

A principal biblioteca utilizada pelos alunos é a Biblioteca Setorial da Medicina, 
localizada a 200 metros do Departamento de Saúde Pública, local de funcionamento 
da Pós-Graduação. Possui área física de 131 metros quadrados, permitindo a 
acomodação de 18 usuários. Possui dois computadores para consulta e uma 
impressora. Em seu acervo geral dispõe de 3328 livros e o setor de periódicos dispõe 
de 238 títulos. 

 
A Biblioteca Central da UFMA encontra-se com 90% do seu acervo informatizado, 
possuindo uma base de dados com todo seu acervo disponível na WEB. Possui 
também alguns indexadores bibliográficos em CD-Rom que, em conjunto com o 
sistema COMUT e o Portal da CAPES, possibilitam aos pós-graduandos e 
pesquisadores a aquisição dos trabalhos necessários para suas pesquisas. Na área de 
acervo/consulta da Biblioteca Central da UFMA há 6 terminais de computadores para 
consulta ao acervo. 
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Importante salientar que além dos títulos disponíveis pelo NIB na área da Saúde, os 
usuários têm à sua disposição diversas bases de dados na área em questão, contendo 
textos integrais ou com dados referenciais, dentre as quais, destacam-se Medline, 
Lilacs e BBO. 

 
As solicitações de cópias de materiais bibliográficos através da Comutação 
bibliográfica, via COMUT/SCAD é outra forma do usuário desse Mestrado estar 
usufruindo de fontes de informática existentes no Brasil e no exterior, sendo que na 
área da Saúde as solicitações feitas são atendidas pelo CCN e SECS. 
 
UFC 
Campus Porangabussu 
Neste campus encontram-se os cursos da área da saúde - Medicina, Enfermagem, 
Farmácia e Odontologia, cujas as estruturas físicas , incluindo o Hospital 
Universitário Walter Cantídeo e a Maternidade Escola Assis Chateubriand, perfazem 
63.225,04 m2, dispostos em um espaço físico de 8,15 hectares, aproximadamente. 
Neste espaço, encontra-se a Biblioteca do Campus do Porangabussu, que integra o 
sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, que é composto de 13 
bibliotecas setoriais. 
ESPAÇO FÍSICO - Biblioteca do Porangabussu está localizada em prédio próximo 
aos Cursos de Farmácia, Odontologia, Enfermagem e Medicina, e é constituída de 2 
andares: setor térreo - sala de espera,balcão de empréstimo, sala de leitura com livre 
acesso, sala de referências, sala de periódicos, sala de teses e folhetos e xerox; 1º 
andar - direção, sala de processamento técnico, sala de vídeo e sala de estudo em 
grupo com disponibilidade para 40 lugares. 
INSTALAÇÃO PARA O ACERVO - nas instalações para acervo existe iluminação 
adequada, extintor de incêndio, sistema anti-furto com portão magnético e alarme; 
catálogos informatizados ("on line") e fichas para o público permitindo consultas por 
autor, título e assunto através do código de catalogação AACR2 e sistema CDD de 
classificação bibliográfica. Documentos com etiqueta de lombada e há 
disponibilidade de empréstimo. 
INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS INDIVIDUALIZADOS - existem gabinetes para 
estudos individuais  
INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS EM GRUPO - dois espaços para estudos em 
grupo com mobiliário adequado, uma sala de leitura no térreo e outro no primeiro 
andar com 40 lugares. 
ACERVO - os livros associados ao Curso de Saúde da Família estão armazenados na 
Biblioteca do Centro da Saúde e na Biblioteca da Humanidade pois algumas 
disciplinas possuem interface a estes dois últimos setores. 
LIVROS - Hoje a biblioteca conta com 15.014 livros, 1097 teses e 420 folhetos na 
área da saúde. 
PERIÓDICOS - existem 919 títulos de periódicos impressos. A UFC é uma das IES 
contempladas com acesso imediato a produção científica mundial atualizada através 
da CAPES. O portal da CAPES oferece acesso aos textos completos de mais de 2400 
revistas nacionais e internacionais. 
INFORMATIZAÇÃO - Há representação dos acervos nos sistemas de informatização 
universitária (SAU) com possibilidade de acesso remoto na IES ou fora dele, havendo 
também a possibilidade de importação e exportação de registros bibliográficos em 
padrão de intercâmbio. 
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BASES DE DADOS - as bases de dados disponibilizadas são: MEDILINE, LILACS, 
REPIDISCA, ADOLEC, ADSAUD, BBO, DESATRES, SIDORH, WEB OF 
SCIENCE, SCIELO E SCIELO SAÚDE Pública. 
MULTIMIDIA - existe a possibilidade de utilização de recursos multimídia através de 
CD-room e de acesso a internet.  
SERVIÇO DE ACESSO AO ACERVO - empréstimo domiciliar do acervo, acesso de 
serviço de cópias internamente na instituição, serviço de empréstimo entre 
bibliotecas, serviço de comutação bibliográfica no país e no exterior e serviço de 
consulta a bases de dados de forma impressa e informatizada. 
As dissertações e teses de alunos defendidas na UFC, e as dos docentes, defendidas 
em outras Instituições estão disponíveis no acervo. Os folhetos que estão disponíveis 
na base de dados Pergamun, podem ser localizados por autor, título ou assunto, nos 
computadores disponíveis na Biblioteca ou via Internet em Catálogo on-line. As 
referências são compostas de dicionários médicos, odontológicos e farmacêuticos, 
dicionários de línguas, bibliografias, enciclopédias, catálogos em geral, periódicos de 
referência, anuários estatísticos e atlas.  
 
Recursos de Informática 
O Campus do Porangabussu possui laboratórios de informática em todos os Cursos 
que o congrega (Medicina, Odontologia, Enfermagem e Farmácia), com   acesso livre 
a Internet. Em adição vale ressaltar ao ambiente de Vídeo Conferência no Curso de 
Enfermagem, assim como o Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância em 
Saúde (NUTEDS) que possui laboratórios de informática com computadores 
destinados aos estudantes de graduação e pós-graduação, sala de vídeo-conferência e 
sala de telemedicina. A rede do NUTEDS está ligada por Fibra óptica à rede do 
Campus do PICI (UFC) com conexão de 2048kbps, a partir desta conexão estamos 
interligados a rede RUTE (Rede Universitária de Telemedicina) como também a 
REDECOMEP GigaFOR Os serviços de TI do NUTEDS são gerenciados por 
servidores com serviços distribuídos em funções específicas na rede dentre os quais: 
Serviço de Arquivos e autenticação; Serviço de Webconferência; Serviço Web; 
Serviço de E-mail e Colaboração em Grupo; Serviço AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) Moodle e Firewall.  A infraestrutura do NUTEDS está dividida em  
Infraestrutura de Rede composta de sete salas com infraesturura de lógica (Sala de 
Coordenação: Sala de coordenação do Núcleo Ceará de Telessaúde, possui 6 (seis) 
pontos de rede Cat5e; Sala de Plantão: Sala destinada ao plantão de médicos 
cardiologistas para atendimento aos municípios incluídos no projeto de Telessaúde, 
possui 7 (sete) pontos de rede Cat5e; Sala Técnica: Sala de técnicos e bolsistas de 
suporte aos projetos do Labmed, possui 11 (onze) pontos de rede Cat5e; Sala de 
Projetos Especiais: Sala destinada ao uso de projetos de pesquisa, estudantes de pós-
graduação e treinamentos do projeto de Telessaúde, possui 19 (dezenove) pontos de 
rede Cat5e; Sala de Videoconferência: Sala destinada às atividades de 
videoconferência da rede RUTE (Rede Universitária de Telemedicina), possui 23 
(vinte e três) pontos de rede Cat5e; Sala de aula E: Sala destinada aos estudantes e 
professores da graduação, possui 34 (trinta e quatro) pontos de rede Cat5e. Sala de 
Servidores: Sala que abriga o rack de ativos de rede, switchs de distribuição de 
pontos lógicos e servidores) e Infraestrutura de computadores.  (Sala de 
Coordenação: um computador do tipo estação de trabalho com a configuração do 
tipo 1,  Sala de Plantão: três computadores do tipo estação de trabalho com a 
configuração do tipo 1,  Sala Técnica: oito computadores do tipo estação de trabalho 
com a configuração do tipo 2, um computador modelo Apple Macintosh 
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(configuração em anexo) para a produção de material multimídia, Sala de Projetos 
Especiais: quatorze computadores do tipo estação de trabalho com a configuração do 
tipo 1, Sala de Videoconferência: um computador do tipo estação de trabalho com a 
configuração do tipo 2 Sala de aula E: vinte e quatro computadores do tipo estação 
de trabalho com a configuração do tipo 3 e  Recepção: um computador do tipo 
estação de trabalho com a configuração do tipo 1. 
Os recursos audiovisuais ofertados pelo NUTEDS são vídeo conferência (dois 
equipamentos de Vídeo Conferência, sendo um do fabricante Tandberg e outro do 
fabricante Polycom, ambos com capacidade de realizar encontros por 
videoconferência de alta qualidade), projetores de multimídia e quadro inteligente, 
sendo utilizado normalmente como se fosse um similar “quadro-negro”, excetuando-
se que o que for escrito ou desenhado pode ser salvo ou ser compartilhado 
imediatamente, via tela de cada monitor em cada estação. O Quadro Inteligente é 
constituído por uma base em material sintético branco, com baixo índice de reflexão 
luminosa, assistido por um sensor óptico de posição. Pode funcionar também como 
tela para um projetor multimídia e responde às cores das canetas eletrônicas 
utilizadas.  
Para o desenvolvimento de atividades presenciais em Fortaleza, há disponibilidade de 
salas de aula para às 6ª feiras, noite, e sábados diurnos, assim como dos seguintes 
espaços da Universidade Federal do Ceará 
a) Auditório da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem com capacidade 
200 lugares;  
b) Auditório da Biblioteca do Campus do Porangabussu com capacidade de  150 
lugares; 
c) Auditório do Bloco Didático da Faculdade de Medicina com capacidade de 100 
lugares. 
 
Campus Sobral 
Possui laboratórios de informática com capacidade para 15 alunos cada; na Faculdade 
de Medicina de Sobral/FAMED-UFC, Laboratório de habilidades clínicas e 
comunicação equipado com 02 salas de observação de comportamentos, uma 
simulando um consultório e outra a enfermaria, 02 salas de simulação de habilidades 
clínicas, sendo que cada uma comporta 20 alunos, 01 sala de reuniões e 01 sala de 
edição; Laboratório de Saúde Coletiva (em implantação) - equipado com 20 
computadores distribuídos em 5 ilhas e sala para grupos focais com 05 ilhas. Núcleo 
de Desenvolvimento da Educação Médica - salas com computadores e biblioteca.  
Possui biblioteca ligada a rede mundial de computadores, com 15 unidades Biblioteca 
da Faculdade de medicina de Sobral/FAMED-UFC: Acervo de 2.150 títulos nas áreas 
de medicina, odontologia, bioética, educação médica, saúde pública, gestão de 
serviços de saúde, saúde coletiva. Periódicos: disponibilizamos acesso à plataforma 
periódicos CAPES   
A estrutura física destinada ao funcionamento do programa de pós-graduação conta 
com aproximadamente 7000 metros de área construída e 4000 metros de área 
urbanizada, com pessoal técnico-administrativo disponível e capacitado para atuar de 
forma efetiva no programa e corpo docente composto de professores doutores 
qualificados, envolvidos em grupos de pesquisa que fazem parte da Rede 
Interdisciplinar de Pesquisa e Avaliação em Sistemas de Saúde - RIPASS 
(www.ripass.ufc.br) que tem como objetivo buscar estratégias de ação conjunta que 
contribuam para a formulação de referenciais teórico-metodológicos de natureza 
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interdisciplinar, que envolve os campos das ciências sociais e humanas em saúde,para 
estudos de experiências sobre avaliação e desenvolvimento de políticas de saúde. 
 
 
 
UECE 
Tem experiência em educação à distância, com realização de dez cursos de 
Especialização, sendo dois na área de saúde. Possui duas salas de vídeo conferência, 
uma biblioteca recém reformada. Dispõe ainda de acesso ao portal de periódicos da 
CAPES. 
 
UVA 
Possui salas de aula, gabinetes para docentes, sala de vídeo conferência, laboratório 
de informática com computadores interligados a internet, com acesso ao portal de 
periódicos da CAPES. Possui biblioteca setorial do CCS. Possui o LABSUS – 
Laboratório de Pesquisa Social, Educação transformadora e Saúde Coletiva. 
Apresenta o Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos reconhecido pela 
CONEP/MS. 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
 
Objetivos do Curso 

• Formar lideranças para exercer atividades de investigação e de ensino em 
serviço, sem afastarem-se de suas atividades na atenção ou gestão da ESF 

• Fomentar o trabalho em equipe através do diálogo entre profissionais da 
equipe básica e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família  

• Articular elementos da educação, atenção, gestão e investigação no 
aprimoramento da ESF 

• Fortalecer as atividades de produção do conhecimento e ensino da Rede 
Nordeste de Formação em Saúde da Família 

  
Perfil de competências do egresso 

• Capacidade para desenvolver atividades de educação em saúde no contexto da 
atenção básica  

• Capacidade para realizar a gestão do cuidado no individuo, família e 
comunidade  

• Capacidade de realizar co-gestão do processo de trabalho na estratégia saúde 
da família  

• Capacidade de realizar ações de planejamento e avaliação na atenção básica 
com base nas necessidades de saúde  

• Capacidade de realizar ações de promoção da saúde na perspectiva da 
integralidade e intersetorialidade  

• Capacidade de utilizar informações em saúde para tomadas de decisões locais  
• Capacidade de realizar atenção integral a saúde na estratégia saúde da família  
• Capacidade de utilizar métodos de investigação na produção de conhecimento 

nos serviços de saúde  
• Capacidade de desenvolver e coordenar atividades de preceptoria de serviços 

básicos de saúde 
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Periodicidade de Seleção: Bienal 
Vagas por Seleção: A seleção será operacionalizada pelas instituições nucleadoras 
seguindo rigorosamente o mesmo formato e critérios estabelecidos pelo Colegiado de 
Gestão, disponibilizando100 vagas no total entre as partícipes. 
 
Para inscrição no processo seletivo o candidato deverá: 
a) escolher a qual instituição nucleadora está se candidatando 
b) apresentar carta de encaminhamento da chefia que inclua o compromisso de 
liberação de, no mínimo, 8 horas semanais para as atividades do curso, caso 
selecionado 
c) comprovar experiência profissional na ESF, incluindo os NASF e/ou na gestão e/ou 
prática da atenção básica em instituições públicas 
d) apresentar carta de intenções descrevendo e analisando sua experiência profissional 
e sua afinidade com a linha de pesquisa   
 
A matrícula em disciplina dos alunos estará a cargo de instituição nucleadora do 
estado ao qual o aluno pertence.  
O Credenciamento de orientadores será proposto pela instituição à qual o potencial 
orientador filia-se, sendo aprovado pelo colegiado de gestão. 
A emissão de diplomas e de outros documentos referentes à vida acadêmica dos 
alunos estará a cargo de instituição nucleadora do estado ao qual o aluno pertence ou 
aquela a qual o orientador se filia, a depender do tipo de documento (conforme 
especificado no Regulamento do Curso). 
 
O curso organiza-se da seguinte forma: uma Coordenação-geral do programa e 
coordenações-específicas das atividades do curso nas IES. A instância máxima de 
gestão do curso será o Colegiado de Gestão, composto por: coordenador geral, 
coordenador adjunto, coordenadores do curso em cada nucleadora; um representante 
do Conselho Diretor da Renasf; dois representantes do conjunto de instituições que 
participam da oferta do curso (consorciadas e colaboradoras); cinco representantes de 
professores e cinco representantes de alunos. Uma Comissão Executiva será indicada 
pelo Colegiado de Gestão para apoiar a Coordenação Geral na execução das decisões.  
 
A Coordenação Geral do curso será itinerante pelas instituições, com mandato trienal, 
sendo indicada pelo Colegiado de Gestão. A gestão do curso contempla ainda a 
Secretaria Executiva, a Secretaria Acadêmica, e o Fórum de Docentes Permanentes.  
 
Descrição do curso 
O Mestrado Profissional em Saúde da Família terá duração mínima de 18 meses e 
máxima de 2 (dois) anos. O tempo regulamentar para a integralização do Mestrado 
Profissional dependerá da comprovação de freqüência e aproveitamento e carga 
horária total de 960 horas.  
A base de funcionamento das atividades serão as instituições nucleadoras (Fiocruz, 
UFC, UECE, UVA, UFRN, UFMA). Envolvendo alunos e docentes de quatro estados 
brasileiros (CE, RN, MA e PE), cada estado conta com pelo menos uma instituição 
nucleadora na capital. Em suas instalações terá lugar a maioria das atividades 
presenciais, ou seja, aulas, tutorias e trabalhos de grupo, a serem realizados 
quinzenalmente nos primeiros três semestres do curso.  



 19

Todos os estados seguirão o formato e a estrutura curricular aprovados pelo 
Colegiado de Curso, oferecendo, simultaneamente, as mesmas disciplinas obrigatórias 
e respectivas avaliações, e atendendo a todos os artigos do Regulamento de Curso.  
 
A maioria das atividades teóricas será realizada no formato de tutorias. Cada grupo 
tutorial contará com até dez alunos e com no mínimo um tutor. Serão oferecidas 
atividades simultâneas para todos os estados a partir da utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, sem prescindir da presença dos tutores para facilitar a 
participação dos alunos e o debate. O curso contempla 20% de sua carga horária em 
atividades à distância. O quarto semestre será dedicado exclusivamente às orientações 
e elaboração do Trabalho de Conclusão. 
 
Os conteúdos curriculares poderão ser oferecidos sob a forma de preleção, seminários, 
discussão em grupo, trabalhos práticos, investigação, treinamento em serviço ou 
outros métodos. Será exigido do aluno um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) 
de freqüência nas atividades oferecidas no curso. A tabela 1 enumera as disciplinas 
que serão oferecidas durante o curso e a carga horária das mesmas, enquanto que a 
tabela 2 demonstra a distribuição destas disciplinas durante o período do curso. 
 
Nenhum aluno será admitido à defesa do trabalho de conclusão antes de completar a 
carga horária exigida para a obtenção do respectivo grau e de atender às exigências 
previstas no Regimento do Curso. O rendimento escolar de cada aluno será na escala 
de 0 a 10 e o conceito equivalente será de acordo com a Instituição Nucleadora a qual 
o aluno está matriculado. Para aprovação em cada disciplina (ou unidade de ensino 
correspondente), o aluno terá que lograr, no mínimo, o equivalente a nota 7,0 (sete). O 
Regimento do curso esclarece dúvidas sobre desligamento e trancamento de matricula 
de aluno. 

 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  
 
Em sua natureza complexa, a Saúde da Família compõe tanto uma área do 
conhecimento, quanto um campo de práticas profundamente imbricado com as 
mudanças do modelo de atenção à saúde no Brasil. Sua análise, avaliação e 
aperfeiçoamento demandam indissociabilidade entre teoria e prática e 
retroalimentação de referenciais teórico-medodológicos e político-insititucionais na 
definição desses processos e na gestão, educação na saúde e produção do 
conhecimento que vem sendo desenvolvidos no SUS.  Adota os seguintes objetos de 
produção de conhecimento e norteadores da formação profissional: saúde como 
direito e conseqüente necessidade de identificação e atenção às necessidades de saúde 
da população na perspectiva da humanização do cuidado, promoção da saúde e 
importância estratégica do desenvolvimento das ações intersetoriais e de fomento à 
participação popular e controle social, a integralidade do cuidado, a qual implica no 
trabalho em rede, em equipe multiprofissional, em educação permanente e na gestão 
participativa dos serviços de saúde. A ênfase adotada privilegia a produção de 
conhecimento e o desenvolvimento profissional para aprimorar processos 
institucionais desenvolvidos em nível locorregional, a partir do princípio  da 
territorialização  da atenção à saúde, que informa a ESF. 
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LINHAS DE PESQUISA 
Promoção da saúde - Esta linha de pesquisa abrange a formulação, implantação e 
avaliação de projetos e programas com base nos determinantes da saúde para 
promover o desenvolvimento de tecnologias inovadoras visando a melhoria das 
condições de saúde das populações e fomentar a participação popular e a autonomia 
dos sujeitos no cuidado à saúde.  
 
Atenção e gestão do cuidado em Saúde - Esta linha de pesquisa trata da formulação 
e desenvolvimento de investigações que enfoquem a elaboração, a implantação e a 
avaliação de iniciativas, projeto, programas e políticas de atenção e gestão do cuidado 
no contexto da Estratégia Saúde da Família no sentido da humanização, integralidade, 
resolubilidade e participação popular. 
 
Educação na Saúde - Esta linha de pesquisa trata da formulação, implantação e 
avaliação de iniciativas, projetos, programas e políticas de formação e 
desenvolvimento profissional dos trabalhadores de saúde visando a reorientação dos 
processos de trabalho na saúde no sentido da humanização, integralidade, 
resolubilidade e participação popular. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Disciplinas ofertadas no Mestrado Profissional em Saúde da Família e suas 
respectivas cargas horárias. 

Disciplinas Horas/aula 
Sem. Acompanhamento 1, 2, 3, 4 e 5 70 
Promoção da Saúde (40) 40 
Atenção Int,.Saúde da Família (60) 60 
Sistemas de Informação (40) 40 
Educação na Saúde I e II 80 
Produção de Conhecimento em SS (40)  40 
Atenção e Gestão do cuidado (40) 40 
Avaliação em saúde (40) 40 
Gestão processo de Trabalho (40) 40 
Tópicos especiais em Saúde da Família (40) 40 
Estudo orientado para a dissertação I 400 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

 
 
Tabela 2: Distribuição das disciplinas do Mestrado Profissional em Saúde da 
Família durante mesmo. 
1º. Ano  

1º Semestre 2º Semestre 

Sem. 
Acom 
panha 
mento 1 
(20) 

Promoção da 
Saúde (40) 

Atenção Int,. 
Saúde da Família 
(60) * 

Sistemas de 
Informação 
(40) 
 

Sem.  
Acompa 
nhament
o 2 (10) 

Produção de 
Conheciment
o em SS (40)  

 Atenção e 
Gestão 
do 
cuidado 
(40) 

 Avaliaçã
o em 
saúde(40) 

Semin  
Acomp.  
3 (10) 

Educação na Saúde I (40)* Educação na saúde II (40) 

Estudo orientado para a dissertação I (80) 

2º.ano 

1º Semestre 2º Semestre 
Semin  
Acomp.  
4 -
qualificação
(20) 

  Gestão 
processo 
de 
Trabalho (40) 
 

 Tópicos 
especiais em 
Saúde da Família 
(40) 
  
  

 
Seminário 
Acomp. 
5(10) 

Orientação e Elaboração de Trabalho Final  

 Estudo orientado para a dissertação II (320) 

  
 
 
 
DISCIPLINAS 
Atenção Integral à Saúde da Família 
Carga Horária: 60hs 
Ementa: Atenção integral à saúde na Estratégia em Saúde da Família e sua interação 
com os demais níveis de complexidade do SUS. Ciclos de vida e envelhecimento 
populacional. Diferentes modelos assistenciais na atenção básica. A Estratégia da 
Saúde da Família como estruturante do SUS. Eqüidade, interdisciplinaridade e 
integralidade em saúde. Resolutividade da atenção básica e itinerários terapêuticos. 
Tecnologia e cuidados básicos de saúde. Problemas (psico)sociais: transtornos 
mentais e sociais prevalentes na AB (e.g., drogas, violência, depressão). Inclusão 
social. Habilidades para trabalhar em equipe com individuo, família e comunidade. 
Bibliografia:  
COSTA, E.M.A.; CARBONE, M. H. Saúde da Família: uma abordagem 
interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 

FIGUEIREDO, N.M.A. Ensinando a cuidar em Saúde Pública. São Caetano do Sul: 
Yedis, 2005. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 33, de 25 de 
fevereiro de 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 2. ed. rev. – 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.70 p. – (Série E. Legislação de Saúde) 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

Brasil. Ministério da Saúde. Redes estaduais de atenção à saúde do idoso: guia 
operacional e portarias relacionadas. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.   

BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação em saúde 
mental: 1990-2004. – 5. ed. ampl. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Diabetes Mellitus – Manual de Normas e 
Procedimentos, Brasília, 1993. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Programa Nacional de Controle da Hanseníase. 
Manual de Normas e Procedimentos. Brasília, 1990 

BRASIL, Ministério da Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose – 
Manual de Normas e Procedimentos. Brasília. 1990. 

WARNIER, Jean- Pierre. A Mundialização da Cultura. Bauru- SP:EDUSC, 2003 

 
 
Educação na Saúde I e II 
Carga Horária: 80hs 
Ementa: Diferentes concepções teóricas e metodológicas da educação na saúde. 
Historicidade da abordagem e os fundamentos teóricos e metodológicos da educação 
na formação das competências, da Educação popular e da Educação Permanente em 
Saúde. Conhecimento dos referenciais da educação na saúde e suas implicações no 
nível individual e coletivo. Análise crítica-compreensiva das políticas de educação em 
saúde. Práticas educativas transformadoras e sua contribuição na consolidação do 
Sistema Único de Saúde. Desenvolvimento de estratégias inovadoras de educação na 
e em saúde. Utilização de tecnologias de informação e comunicação em saúde. 
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto de processos educativos 
dialógicos e coletivos. Reconhecimento da preceptoria como uma ação do trabalho 
em saúde reorientadora de saberes e práticas.   
Bibliografia:  
AYRES, J.R.C Cuidado e reconstrução das práticas de saúde. In:MINAYO, M.C.S.; 
COIMBRA JR, C.E.A. Críticas e atuantes – ciências sociais e humanas em saúde na 
América Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2005 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento da Gestão da Educação na Saúde. Curso de formação de 
facilitadores de educação permanente em saúde: unidade de aprendizagem análise do 
contexto da gestão e das práticas de saúde. Texto 7: Educação Permanente em Saúde 
como estratégia de gestão de coletivos (p. 117-134). Rio de Janeiro: MS/FIOCRUZ, 
2005. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento da Gestão da Educação na Saúde. Curso de formação de 
facilitadores de educação permanente em saúde: unidade de aprendizagem - práticas 
educativas no cotidiano do trabalho em saúde. Rio de Janeiro: MS/FIOCRUZ, 2005. 

LAZZAROTO, E. M.(org) Educação Ambiental, Saúde e Sociedade. Cascavel: 
Coluna do Saber, 2006. 

LE BOTERF, G. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 
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PEREIRA, Isabel Brasil e RAMOS, Marise Nogueira. Educação profissional em 
Saúde. Ed.Fiocruz; Rio de Janeiro, 2006.  

RODRIGUES, Maria da Graça Soler. Educação em Saúde: buscando alternativas de 
superação da desnutrição. 696. ed. Pato Branco - PR: Rotta Gráfica e Editora Ltda., 
2006. 

VASCONCELOS, Eymar M. Redefinindo as práticas de saúde a partir da Educação 
Popular nos serviços de saúde. In: VASCONCELOS, Eymar Mourão (org.). A saúde 
nas Palavras e nos Gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2001. 

 
 
Atenção e Gestão do Cuidado à Saúde da Família 
Carga Horária: 40hs 
Ementa: Conhecimento dos determinantes sociais de saúde do território e do Brasil. 
Características do processo saúde-doença na comunidade local. Diagnóstico 
epidemiológico do território. Planos de cuidados para os ciclos de vida na concepção 
da clínica ampliada. Participação do indivíduo e da família na definição do plano de 
cuidado. Integração das ações programáticas às necessidades de cuidado dos 
indivíduos. 
Bibliografia:   
 

 
 
 
AYRES, J R C M. Cuidado: trabalho e interação. IMS / UERJ / ABRASCO, 2008, 
282 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Portaria GM/MS n. 648. Política Nacional da 
Atenção Básica. Diário Oficial da União 2006 mar. 

IRIART CB, MERHY EE, e WAITZKIN, H. La Atención Gerenciada en América 
Latina: transnacionalización del sector salud en el contexto de la reforma. Rio de 
Janeiro: Cadernos de Saúde Pública. 1999, 16: 95-105. 

CAMPOS GWS, Donitti AC. Apoio Matricial e equipe de referência: uma 
metodologia para a gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad Saúde Pública 
2007; 23(2): 399-407.  

CAMPOS GWS. Clínica e saúde coletiva compartilhadas: teoria Paidéia e 
reformulação ampliada do trabalho em saúde. In: Campos GWS. Tratado de saúde 
coletiva. São Paulo: Hucitec; 2006.         

CAMPOS RTO, CAMPOS GWS. Co-construção de autonomia: o sujeito em questão. 
In: Campos GWS. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; 2006.         

MATTOS, R. & PINHEIRO, R.(orgs.). Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no 
Cuidado, Hucitec/IMS, São Paulo-Rio de Janeiro, 2001. 

MATTOS, R. & PINHEIRO, R.(orgs.); Construção da Integralidade: cotidiano, 
saberes e práticas em saúde; Hucitec/IMS, São Paulo-Rio de Janeiro, 2003. 

CECÍLIO, L.C.O. As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta 
pela Integralidade e Equidade na Atenção em Saúde In: MATTOS, R. & PINHEIRO, 
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R.(orgs.); Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado, Hucitec/IMS, São 
Paulo-Rio de Janeiro, 2001, pp 113-126. 

DESLANDES, S. (org.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e 
práticas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006, 416p. 
 

FRANCO, T.B. e MAGALHÃES, JR.; Atenção Secundária e a Organização das 
Linhas de Cuidado In: MERHY et al. O Trabalho em Saúde: olhando e 
experienciando o SUS no cotidiano; São Paulo, HUCITEC, 2003. 

MERHY EE. A rede básica como uma construção da saúde pública e seus dilemas. 
In: Merhy EE. Agir em saúde – um desafio para o público. 2ª ed. São Paulo: Hucitec; 
2002 

PAIM JS. Desafios para a saúde coletiva no século XXI. Salvador: EDUFBA; 2006 

SERAPIONI, M. O papel da família e das redes primárias na reestruturação das 
políticas sociais. Rev. Ciência & Saúde Coletiva.10 (suplemento): 243-253, 2005 
  

 

Gestão do Processo de Trabalho na Atenção Básica 
Carga Horária: 40hs 
Ementa: Saúde do trabalhador: evolução do conceito e estado atual. Aspectos 
históricos, teóricos e metodológicos das relações entre trabalho e saúde. Processo de 
trabalho: reestruturação produtiva. Trabalho, tarefa e atividade. Construção coletiva 
da atividade na atenção básica.  Ergonomia. Saúde/ doença mental e trabalho. 
Organização do trabalho e do processo de trabalho na atenção básica. 
Bibliografia: 
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, p.47-59, 1999. 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro: Zahar, p.82-101, 
1977. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São 
Paulo:Oboré, 1987. 

___________. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Ed. Fundação 
Getúlio Vargas,  Cap. 2 e 3, p.27-59, 1999.  

LEITE, M. Reestruturação produtiva, novas tecnologias e novas formas de gestão da 
mão-de-obra. IN: O Mundo do Trabalho, São Paulo, Página Aberta, 1994, p.563-587. 

MARX K. O Capital: crítica de economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983, 
v1, cap.XI, XII e XII (Cooperação; Divisão do Trabalho e Manufatura; Maquinária e 
Grande Indústria), p.257-289, p.7-102.   

OLIVEIRA PAB, Ergonomia. In: CATTANI, AD. Trabalho e Tecnologia: dicionário 
crítico, 4a. ed. Petrópolis, Editora Vozes, 2002.  

______.Trabalho coletivo: a construção de espaços de cooperação e de trocas 
cognitivas entre os trabalhadores, In: JACQUES, MdaG., CODO W., (Org.)  Saúde 
Mental & Trabalho: Leituras, Petrópolis, Ed. Vozes, 2002. 

 
TAYLOR, F. Princípios da Administração Científica. São Paulo: Atlas, Cap.I, p.29-
44; e , Cap.II (parcial), p.45-62, 1985. 
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HELOANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão 
multidisciplinar. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

ROCHA, S.M.M.; ALMEIDA, M.C.P.de. O processo de trabalho da enfermagem em 
saúde coletiva e a interdisciplinaridade. Revista latino-americana de enfermagem, v. 
8, n. 6, p. 96-101, 2000. 

MERHY, E.E.; Os desafios postos pela Atenção Gerenciada para pensar uma 
transição tecnológica do setor saúde. In: Saúde: Cartografia do Trabalho Vivo; 
Hucitec, São Paulo, Cap. 3. 

 
 
Planejamento e Avaliação na Atenção Básica 
Carga Horária: 60hs 
Ementa: Diferentes abordagens de planejamento e gestão em saúde. Metodologias de 
sistematização de planos na atenção básica à saúde nas dimensões operacionais, 
táticas e estratégica. Potencialidades, limitações e aplicações de práticas de 
planejamento e da avaliação em diferentes contextos dos serviços na atenção básica 
de saúde.  Elaboração, organização, execução e avaliação dos planos estratégicos de 
ação na atenção básica de saúde. Experiências avaliativas na atenção básica de saúde: 
estrutura, processo e resultados. 
Bibliografia 
BRASIL, M. S. Gestão do trabalho na saúde. Coleção Pro – gestores: Para entender a 
gestão do SUS. vl. 05, Conselho Nacional de Secretários de Saúde/ CONASS. 
Brasília, 2007. 

CASTIEL, LD & URIBE RIVERA, FJ. Planejamento em Saúde e Epidemiologia no 
Brasil: casamento ou divórcio. Caderno de Saúde Pública, R.J., 1(4): 447-456, 
out/dez, 1985. 

CAMPOS, Gastão Wagner S.. Um método para análise e co-gestão de coletivos. São 
Paulo:Hucitec, 2000. (Saúde em Debate 131). 

CAMPOS, RO. Planejamento e razão instrumental: uma análise da produção teórica 
sobre planejamento estratégico em saúde, nos anos noventa, no Brasil. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 16(3): 723-731 jul. - set, 2000. 

FORTES, Alexandre. Subsídio para implantação do sistema de gerenciamento. 
Assessoria em Planejamento Estratégico. HARTZ, Z. M. A. & SILVA, L. M. V. 
(Organizadora). Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de 
programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2005. 

MATUS, Carlos. Precisamos Planejar? In: Adiós señor presidente. Caracas, 
Venezuela: Pomaire/Ensayos, 1987. 

OLIVEIRA, J A Puppim. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes 
visões e práticas. RAP, R.J., 40(1): 273-88, Mar./Abr. 2006. 

PAIM, J. S. Avaliação em saúde: uma prática em construção no Brasil. In: HARTZ, 
Z. M. A.; SILVA, L. M. V.Avaliação em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

TEIXEIRA, CF. Epidemiologia e planejamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 
R.J., 4(2):287-303, 1999. 
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URIBE F.J. (org.) – Planejamento e programação em saúde: um enfoque estratégico 
2a ed., São Paulo: Cortez 

 
Produção do conhecimento em Serviços 
Carga Horária: 40hrs 
Ementa: Análise reflexiva da incorporação do conhecimento. Elementos definidores 
na elaboração de um projeto de pesquisa. Etapas do processo de investigação 
científica. Abordagem de pesquisas qualitativas e quantitativas em saúde. Produção e 
aplicação do conhecimento na atenção básica. 
Bibliografia: 
ALVES, RUBEM. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. Sã Paulo, 
Brasiliense, 1991. 
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico, 

6ªedição.São Paulo: Ed. Atlas, 2003. 

BAUMAN,Zygmunt. A Sociedade Individualizada. Vidas Contadas e histórias 
vividas.Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

BECKE, C.L.C; GONZALES, R.M.B.; LEOPARDI, M.T. Detalhamento da 
metodologia. In: LEOPARDI, M.T. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa 
Maria:Pallotti, 2001. Cap. 7, p.187-209. 

COPI, Irving Marmer. Introdução à lógica. 3ªed.São Paulo:Mestre Jou ,1981.  

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1988. 
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer uma pesquisa qualitativa em 
ciências sociais. 3.ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 107 p. 
GIL, A C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1987. 
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 3. ed. Petrópolis, rj: 
Vozes, 1992 
HENRIQUES & SIMÕES (orgs.) A redação de Trabalhos Acadêmicos. Teoria e 
Prática -4ª ed.- Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.) 

KOCH,Ingedore Villaça. O texto e a Construção dos Sentidos. 9ªed. São Paulo: 
Contexto, 2007.  
LAKATOS, E. M., MARCONI, M.A . Fundamentos de metodologia científica. São  
LEOPARDI, M. T. Metodologia da Pesquisa na Saúde. 2 ed. rev. e atual.   
Florianópolis: UFSC/Pós-Graduação em Enfermagem, 2002.Paulo: Atlas, 1985. 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10 
ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro- RJ.  2007. 
MINAYO, M.C.S.( org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis 
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Promoção da Saúde 
Carga Horária: 40hrs 
Ementa: Marcos históricos e conceituais da promoção da saúde. Diferentes modelos 
de promoção da saúde. Promoção da saúde na produção do cuidado na perspectiva da 
integralidade e intersetorialidade. Experiências exitosas na promoção da saúde. 
Conceitos de qualidade de vida, na perspectiva da diversidade cultural.  Promoção da 
saúde com foco na participação popular e a autonomia do sujeito.  Educação em saúde 
como um processo mediador da participação e controle social. 
Bibliografia: 
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Seminários de Acompanhamento 
Carga Horária: 100hrs 
Ementa: Acompanhamento das atividades acadêmicas dos alunos. Desenvolvimento 
de projetos. Monitoramento do conteúdo programático do curso.  Apresentação e 
discussão sobre a adequação das diferentes metodologias em relação às pesquisas dos 
alunos. 
Bibliografia: 
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KLINK, A. Cem dias entre céu e mar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia científica. 6ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2005.  
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Sistema de Informação no Cuidado e Gestão 
Carga Horária: 40hs 
Ementa: Tecnologia de Informação. Bancos de dados. Sistemas distribuídos e a 
Internet. A Informação em Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. 
Exemplos de SIS: estudo de casos. Cenário Atual e Perspectivas. A Internet e os SIS. 
Impacto das novas tecnologias. Planejamento e Especificação. Seleção de um sistema 
de informação em saúde (SIS). Implantação e manutenção de um SIS. Treinamento 
em um SIS. Segurança e confiabilidade da informação.  
Bibliografia:   
CARVALHO AO, EDUARDO MBP. Sistemas de Informação em Saúde para os 
Municípios. São Paulo : Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 
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Epidemiologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. v. 1.  

ROUQUAYROL, M.Z; FILHO, N.A. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2003.  

STAIR, Ralph M. Princípios de Sistema de Informação – Uma abordagem Gerencial. 
2 ed. Rio de Janeiro : LTC Livros técnicos e científicos Editora S.A., 1998. 

WESTPHAL, M.F. ALMEIDA, E.S. Gestão de Serviços de Saúde : descentralização, 
municipalização do SUS. São Paulo: Editora da USP, 2001. 

 
 
 
 
 
Tópicos Especiais em Saúde da Família 
Carga Horária: 100hrs 
Ementa: Reflexão de temas de atenção  à saúde, baseado em perfil epidemiológico do 
território e do Brasil. Pacto pela Saúde. Trabalho em equipe. Saúde ambiental. Estudo 
sobre a família.  
Bibliografia: 
MINAYO, M.C.S. Saúde e ambiente: uma relação necessária. In: CAMPOS, G.W.S. 
et al. Tratado de saúde coletiva. Cap. 03. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2006. 

MERHY, E.E Em busca do tempo perdido; a micropolítica do trabalho vivo em 
saúde. In: MERHY, E.E; ONOCKO, R. Agir em saúde para o público. Cap. 02 São 
Paulo: Hucitec, 2006. 

CAMPOS, R.T.O.; CAMPOS, G.W.S. Co-construção de autonomia: o sujeito em 
questão. In: CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.  
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CORPO DOCENTE 
 
Tabela 3: Listagem dos docentes permanentes por instituição do Curso de 
Mestrado Profissional em Saúde da Família 
Instituicao Nome 
UFRN Magda Dimenstein 
UFRN Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
UFRN Severina Alice da Costa Uchoa  
UFRN Antonio Medeiros Junior 
UFRN Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 
UFRN Karla Patrícia Cardoso Amorim 
UFRN Paulo de Medeiros Rocha 
UFRN Geórgia Sibele Nogueira da Silva 
UFRN Maria Isabel Brandão de Souza Mendes 
UFRN                                                  Rosana Lúcia Alves Vilar 
UFRN Maisa Paulino Rodrigues 
UECE Maria Salete Bessa Jorge  
UECE Erasmo Miessa Ruiz 
UFC  Maria Goretti R. de Queiroz 
UFC  Mary Anne Medeiros Bandeira 
UFC  Neiva Francenely C. Vieira 
UFC  Andréa Silvia Walter de Aguiar 
UFC  Renata de Sousa Alves 
UFC Ricardo José Soares Pontes 
UFC- Sobral Aluísio Ferreira de Lima  
UFC - Sobral  Luís Fernando Farah De Tófoli 
URCA Maria De Fátima Antero Sousa Machado 
URCA- Marta Regina Kerntopf 
UVA_CE Eliany NazaréOliveira 
UVA_CE Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes Neto 
UVA_CE Maria Socorro De Araújo Dias 
UVA_CE Maristela Inês Osawa Chagas 
UVA_CE Cibelly Aline Siqueira Lima 
UVA_CE Israel Rocha Brandão 
EFSFVS Jose Reginaldo Feijão Parente 
EFSFVS Maria Adelane Monteiro Da Silva 
EFSFVS Ana Cecília Sucupira 
UFMA Liberata Campos Coimbra 
UFMA Francisca Georgina Macêdo de Sousa 
UFMA Isaura Leticia Tavares Palmeira Rolim 
UFMA Emilia Soares Chaves 
UFMA Andrea Gomes Linard 
UFMA Zeni Carvalho Lamy 
UFMA Valdinar Sousa Ribeiro 
UFMA Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves 
UFMA Claudia Maria Coelho Alves 
UFMA Cecília Cláudia Costa Ribeiro 
UFMA Raimundo Antonio da Silva 
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UPE Paulette Cavalcanti de Albuquerque 
UPE Ana Célia de Oliveira Santos 
UPE Luiz Oscar Cardoso Ferreira 
Univasf Simone Seixas da Cruz 
UERN  Wogelsanger de Oliveira Pereira 
UERN  Dulcian Medeiros de Azevedo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
PROJETOS DE PESQUISA 
 
Área de Concentração: Saúde da Família 
Linha de pesquisa: Promoção da Saúde 
Projetos de Pesquisas  Docentes 
1- Agente Comunitário de Saúde Angolano: Análise das 
Concepções e Práticas em Saúde e a Formação Profissional - 
Descrição: O Relatório sobre a situação mundial da infância, 
publicado pelo UNICEF informa que a partir de 2006 o total de 
mortes anuais de crianças menores de 5 anos foi de 9,7 milhões, 
estando pela primeira vez na história recente, inferior a 10 milhões, 
com uma queda de 60% da taxa de mortalidade, desde a década de 60. 
Entretanto, o documento alerta o quanto estamos longe de nos 
aproximarmos dos Objetivos e metas para o Desenvolvimento do 
Milênio, pois aponta que dos 62 países que não realizaram progressos 
ou cujos progressos foram insuficientes para alcançar o Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio relacionado à sobrev ivência infantil, 
cerca de 75% estão na África. (UNICEF, 2008). Em Angola, o 
esforço nacional que se concentrava na guerra, agora se dirige para o 
desenvolvimento econômico e social. A proposta orçamentária 
governamental para o ano de 2008 apresenta um forte crescimento dos 
recursos para a área social, enquanto diminui o peso das despesas com 
a segurança, surgindo assim as condições favoráveis à construção de 
um sistema de saúde que atenda a todo o povo e enfrente os graves 
problemas do sector. Financiador(es): Conselho Nacional de Pesquisa 
(CNPq) 
  

Maria Socorro 
de Araujo Dias 
(UVA) 
  

2-Avaliação do Impacto de capacitação em saúde mental para a 
atenção primária 
Descrição: Avaliação de um modelo de desenvolvimento profissional 

Luís Fernando 
Farah de Tófoli 
(Coord) (UFC) 
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entre profissionais de Saúde Mental e profissionais da Atenção Básica 
(com ênfase na Saúde da Família). Os objetivos do projeto são: 
Objetivo geral: Avaliar o impacto nas atividades assistenciais das 
capacitações em saúde mental na atenção primária voltadas para a 
integração das equipes de saúde da família e saúde mental através da 
implementação das atividades de matriciamento e de intervenções 
terapêuticas em saúde mental na prática assistencial das ESF. 
Objetivos Específicos: - avaliar a satisfação dos usuários com as 
equipes treinadas; - avaliar o impacto das capacitações na 
modificação das práticas assistenciais pelas equipes treinadas em sua 
prática clinica; - avaliar o impacto das capacitações na assistência a 
pacientes com transtornos mentais com três grupos prioritários de 
pacientes: aqueles com transtornos mentais comuns; transtornos 
mentais graves e persistentes e usuários de álcool; - conhecer os 
fatores das equipes que interferem no processo de reestruturação das 
práticas assistenciais em direção a esta nova prática assistencial 
(matriciamento e cuidados colaborativos) tanto positiva quanto 
negativamente.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - Auxílio financeiro. 
  
3-Plano AlfaNutri: um novo paradigma, a alfabetização 
nutricional, para promoção da alimentação saudável e prática 
regular de atividade física na prevenção e controle de doenças 
crônicas. Descrição: O Brasil passa por uma transição 
epidemiológica muito importante e negativa, onde se assiste ainda a 
quadros de desnutrição e outras deficiências nutricionais acarretadas 
por fome e miséria, mas já associados a altas prevalências de 
diferentes doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como 
diabetes melito, hipertensão arterial, câncer e obesidade, entre outras. 
Há uma extensa interface destas doenças com a Nutrição, tanto no 
aspecto preventivo, como no de controle. Desta forma, a estratégia da 
educação nutricional tem sido a mais utilizada para tentar prevenir ou 
minimizar o impacto negativo sobre a saúde representado pelas 
DCNT. Recentemente, começou-se a questionar qual a educação 
nutricional que se quer no que tange a viabilizar o empoderamento da 
população referente às diretrizes de uma alimentação dita saudável e 
mesmo de um estilo de vida saudável, englobando dieta e pratica de 
atividade física adequadas. Nesta nova linha de discussões, um novo 
paradigma começou a ser incipientemente desenvolvido, a 
alfabetização nutricional. Embora novo na área de Nutrição, a 
preocupação com letramento/alfabetização cientifica e em saúde já 
soma quase meio século. Na vertente de pensamento propalada pela 
alfabetização cientifica, em saúde e agora em Nutrição, se destaca a 
importância de conhecer o nível de compreensão que a população tem 
para interpretar mensagens simples, como ler um rotulo de 
medicamentos ou entender o que e uma porção de arroz, antes de se 
proceder a uma orientação nutricional. Assim, o objetivo do presente 
estudo e diagnosticar o nível de letramento/alfabetização nutricional 
da população atendida pelo SUS e a partir daí elaborar um plano, o 

Helena Alves de 
Carvalho 
Sampaio 
(Coord) (UECE) 
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Plano AlfaNutri, que permita o empoderamento necessário para 
garantir a saúde. Pretende-se abranger dois segmentos populacionais 
atendidos pelo SUS, os portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e os que buscam prevenção de tais doenças, num total 
de 600 indivíduos. Financiador(es): Ministério da Saúde - Auxílio 
financeiro. 
  
4- Re-orientação das competências em promoção da saúde na 
Atenção Básica 
Descrição: O estudo  o estudo busca a re-orientação de aprendizagem 
no trabalho, sustentado nos determinantes sociais, valores éticos e 
culturalmente significativos da população, na medida em que se 
integra à rede de serviços de atenção básica de saúde - APS, com o 
desafio de associar a realidade do mundo do trabalho ao da formação 
profissional. Espera-se a contribuição deste projeto para a 
socialização e disseminação acerca do uso de competências, no 
âmbito da estratégia de Saúde da Família, como forma de imprimir 
nos profissionais docentes e de serviço, uma cultura de investigação-
ação, de aprendizagem significativa e interativa e dessa forma, 
favorecer a consolidação do SUS no que se refere a participação 
comunitária, acessibilidade e re-orientação do serviços de saúde, 
defendidas nos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.  
  
  

Neiva 
Francenely 
Cunha Vieira 
(Coord) (UFC) 
Paulo Sérgio 
Dourado Arrais 
(UFC) 
Andréa Silvia 
Walter de 
Aguiar (UFC) 
  

5- Impacto da saúde bucal no PSF sobre indicadores de saúde 
bucal  
Descrição: Este estudo tem, como principal objetivo, avaliar o 
impacto da implantação das ações de saúde bucal no Programa Saúde 
da Família em municípios do Nordeste com mais de 100 mil 
habitantes. Para tanto, terá como base um ensaio comunitário em que 
áreas nas quais há existência da intervenção (saúde bucal no PSF) 
serão comparadas com áreas de não-intervenção. Os principais 
desfechos serão variáveis relativas à situação de saúde bucal, 
particularmente as relacionadas ao acesso aos serviços de saúde, 
presença de agravos à saúde bucal e cobertura de procedimentos de 
maior complexidade. Do total de municípios com mais de 100 mil 
habitantes do Nordeste (48), 26 farão parte do estudo, os quais 
preencheram o primeiro critério de inclusão, qual seja, ter uma 
cobertura de saúde bucal no PSF entre 20% e 70%. A comparação 
entre as áreas cobertas e não cobertas deve se dar de tal modo que as 
mesmas tenham características mais ou menos semelhantes, diferindo 
apenas pela presença da intervenção. Para estabelecer a estratégia de 
emparelhamento das áreas sob intervenção e os controles, optou-se 
pela identificação dos setores censitários incluídos nestas áreas de 
modo que, a partir de informações sócio-sanitárias agregadas, os 
setores sob intervenção pesquisados pudessem ter setores 
correspondentes sem intervenção e com mesmas características. Serão 
sorteados 10 setores de áreas cobertas e escolhidos 10 setores 
controles com mesmas características. O tamanho da mostra requerido 
será calculado a partir do suposto efeito da intervenção no espaço de 

Angelo 
Giuseppe 
Roncalli da 
Costa Oliveira 
(UFRN) 
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tempo estabelecido entre o início da intervenção e o ano de 2004. A 
coleta de dados será realizada por ACS devidamente treinados a partir 
de uma ficha de coleta idealizada para este fim. A análise dos dados 
considerará a multiplicidade de fatores envolvidos nas eventuais 
diferenças entre os desfechos das áreas sob intervenção e os controles. 
Neste sentido, a análise multivariada do tipo estratificada será 
conduzida, controlando as variáveis de.  
Integrantes: Carmen Regina dos Santos Pereira - Integrante / Kenio 
Costa de Lima - Integrante / Maria Cristina Teixeira Cangussu - 
Integrante / Luiz Roberto Augusto Noro - Integrante / Alberto Allan 
Rodrigues Patrício - Integrante / Angelo Giuseppe Roncalli da Costa 
Oliveira - Coordenador.Financiador(es): Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
Número de produções C, T & A: 2 / Número de orientações: 1. 
6- O Ensino das humanidades e bioética na formação médica: 
construindo um diálogo  
A busca em reestruturar um ensino mais humano e ético que promova 
um envolvimento de todas as disciplinas e dos atores que compõem o 
curso médico da UFRN, é uma meta buscada pela atual coordenação 
do curso, bem como, pelos docentes responsáveis pela disciplina de 
bioética e humanidades. Por outro lado, atores das ciências humanas, 
especificamente do curso de psicologia, que se debruçam nessa 
temática compartilham do mesmo anseio em contribuir para o re-
pensar do saber-fazer em medicina. Dessa forma, os objetivos 
propostos nesse projeto são compartilhados por esses dois grupos, 
justificando a configuração de uma iniciativa e proposta conjunta de 
estudo. Dessa forma, e a partir das percepções de professores e 
estudantes do curso de medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, o presente estudo tem como objetivo 
realizar uma pesquisa sobre o atual ensino das humanidades e da 
bioética desenvolvido na referida Instituição. Para tanto, buscaremos 
desenvolver um mapeamento geral a respeito do atual ensino dessas 
áreas durante todo o curo, identificar as percepções e expectativas dos 
docentes e discentes a respeito desse ensino e investigar com cada 
disciplina que compõem a estrutura do curso médico da UFRN, as 
dificuldades e facilidades na implementação dos conteúdos das 
humanidades e da bioética. A abordagem metodológica será de cunho 
qualitativo-quantitativo, através de estudo de casos. A junção dessas 
duas abordagens será empreendida de forma complementar para 
melhor compor a descrição e o entendimento da realidade. Como 
fontes de informações utilizaremos vários recursos. Privilegiaremos a 
entrevista em profundidade com roteiro, seguida de oficinas com 
utilização de “cenas”, aliados a aplicação de questionários e a análise 
documentos. Temos ainda como estratégia operacional, realizar 
visitas a outras instituições de ensino médico, com a finalidade de 
trocar experiências. Em termos de tratamento dos depoimentos 
colhidos nas entrevistas semi-estruturadas, e nas oficinas utilizaremos 
o método de interpretação de sentidos, baseando-se em princípios 
hermenêutica gadameriana. Os dados quantitativos deverão ser 
analisados através de freqüências absolutas, percentuais, médias e 

Geórgia Sibele 
Nogueira da 
Silva(UFRN) 
Karla Patrícia 
Cardoso 
Amorim(UFRN) 
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distribuições, no sentido de traçar uma descrição da realidade; para 
tanto, temos como uma opção a utilização do Programa SPSS 10.0 
para Windows. Antes de a pesquisa ser desenvolvida, este protocolo 
de pesquisa será submetido à avaliação de Comitê de Ética 
emPesquisa da Instituição proponente UFRN, em cumprimento dos 
preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
Vislumbramos como principais contribuições científicas da proposta o 
diagnóstico a respeito do ensino das ciências humanas e da bioética na 
atual formação médica na UFRN, a partir dos professores e alunos; o 
desenvolvimento de indicadores que identifiquem em que período do 
curso (ou disciplinas) o ensino das disciplinas em questão é abordado, 
e os momentos em que essas perspectivas encontram mais 
resistências; como também, indicadores de presença ou ausência de 
ações que articule esse ensino cada etapa da formação. Acreditamos 
ainda ser possível promover o incentivo ao exercício e ao diálogo 
coletivos entre as diversas disciplinas e atores sociais envolvidos na 
formação médica, e a utilização dos resultados pelos 
educadores/pesquisadores no campo da educação médica, gerando 
pistas para reformulações curriculares dos cursos acadêmicos e/ou de 
programas e ações voltados para educação continuada. Em termos das 
contribuições da pesquisa para o avanço do estado da arte sobre o 
assunto, tem-se o fortalecimento: da área de estudos ocupada com a 
qualidade da formação médica; de propostas de estudos que 
promovam um diálogo inter-crítico entre os diferentes atores 
envolvidos na formação médica; de estudos colaborativos entre a área 
da saúde e das ciências humanas, em prol de formação 
verdadeiramente interdisciplinar e integral do ser humano. Esta 
pesquisa, então, configura-se como uma oportunidade dos sujeitos 
pensarem os seus saberes e práticas, servindo como um exercício à 
autocrítica. 
 
Linha de pesquisa: Atenção e Gestão do cuidado em Saúde  
Projetos de Pesquisas Docentes 
1- Pesquisa Avaliativa estudos de linhas de base- 
PROESF/Ministério da saúde 
Descrição: Trata-se de pesquisa avaliativa da implantação do 
PROESF. Esta investigação tem como objetivo avaliar a 
sustentabilidade dos processos de mudanças e a viabilização de 
instrumentos de transformação pactuados no início da execução do 
componente 1 do PROESF, bem como, o impacto do desempenho dos 
sistemas de saúde, com vistas a tornar a Estratégia de Saúde da 
Família o eixo estruturante da Atenção Básica. O universo da 
pesquisa compreende 21 (vinte e um) municípios distribuídos nos 
estados da Bahia, Sergipe e Ceará. O estudo está delineado para 
analisar quatro dimensões: contextos político institucional sócio-
epidemiológico;organização da atenção; desempenho dos sistemas de 
saúde. A pesquisa será composta de dados primários oriundos de 
questionários, entrevistas com gestores, profissionais e usuários do 
PSF; observação direta; e de dados secundários provenientes de 
bancos de dados dos sistemas de informações do Ministério da Saúde, 

Severina Alice 
da Costa Uchoa 
(UFRN)  
 
Paulo de 
Medeiros Rocha 
(UFRN)  
 
Elisabethe 
Cristina 
Fagundes de 
Souza (UFRN) 
 
Rosana Lúcia 
Alves Vilar 
(UFRN) 
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IBGE e instituições estaduais. Para dar suporte e compor uma base de 
referência conceitual será também realizada pesquisa bibliográfica. Os 
produtos da pesquisa constarão de: banco de bibliografia sobre a 
expansão do saúde da família nas grandes cidades; relatórios por 
municípios; relatório-síntese dos municípios estudados..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação ( 10) .  
Integrantes: Paulo de Medeiros Rocha - Integrante e / Elizabethe 
Cristina Fagundes de Souza - Integrante / Severina Alice da Costa 
Uchoa - Coordenador. 
Financiador(es): Ministério da Saúde - Auxílio financeiro. 
  
2- Práticas Inovadoras de Cuidado no PSF em Natal: a visão dos 
usuários 
Descrição: A pesquisa objetiva avaliar a satisfação do usuário em 
relação à qualidade do cuidado veiculado nas práticas inovadoras de 
cuidado.Trata-se de um Estudo de Caso (Yin, 2005) de abordagem 
qualitativa que triangulará diferentes técnicas de investigação (análise 
documental, grupo focal e observação. A pesquisa será realizada no 
município da Natal/RN no período abril de 2009 a abril de 2010 em 
Unidades de Saúde Família que desenvolvem as experiências 
inovadoras e forma previamente mapeadas no estudo de Uchôa 
(2008)..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação (5) .  
Integrantes: Severina Alice da Costa Uchoa – Coordenador 

Severina Alice 
da Costa Uchoa 
(UFRN)  
 
Paulo de 
Medeiros Rocha 
(UFRN) 
 
Elisabethe 
Cristina 
Fagundes de 
Souza(UFRN) 
 
Geórgia Sibele 
Nogueira da 
Silva (UFRN) 
 

3- Humanização do Cuidado em Saúde nos Hospitais e unidades 
básicas de saúde Do RN 
Descrição: Este estudo tem como objetivo avaliar como a Política 
Nacional de Humanização vem sendo desenvolvida nos serviços 
hospitalares do Rio Grande do Norte, e nas unidades básicas de saúde 
(incluindo a estratégica de saúde da família) na perspectiva de 
identificar avanços, dificuldades e desafios. Espera-se que a partir 
desse estudo, sejam desencadeados processos de reflexão /ação junto 
aos GTH’s, comissões de humanização, gestores, trabalhadores e 
usuários, implicados na implementação e desenvolvimento da referida 
política 

 

  
 

Elisabethe 
Cristina 
Fagundes de 
Souza (UFRN) 
Geórgia Sibele 
Nogueira da 
Silva (UFRN) 
Rosana Lúcia 
Alves de Vilar 
(UFRN) 
  
 
 

4- Perfil Epidemiológico dos Pacientes HIV Positivos Usuários do 
Hospital Rafael Fernandes Mossoró/RN 
Descrição: O projeto consiste na elaboração do perfil sócio-
demográfico e epidemiológico dos pacientes HIV - positivo, no 
município de Mossoró/RN. No intuito de desenvolver uma proposta 
de intervenção junto a esses pacientes e familiares.   

Maisa Paulino 
Rodrigues 
(UFRN) 
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5- Análise Sistemática do Cuidado de Pessoas com HIV/AIDS:a 
construção de um modelo nacional Fase II - Descrição: A presente 
investigação faz parte da linha de pesquisa modelos assistenciais, 
saber/ fazer e paradigma do Diretório do Grupo de pesquisa que 
agrega estudos sobre HIV/AIDS. Este grupo vem estudando e 
aprofundando as bases teóricas metodológicas do cuidado a clientes 
HIV/AIDS em diferentes aspectos.Esta pesquisa, visa analisar, 
sistematicamente, o cuidado de Enfermagem prestado aos clientes 
HIV/AIDS desde o inicio da epidemia no Brasil até 2010.Justifica-se 
este estudo devido a resultados de pesquisas anteriores já concluídas 
com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), mostrando as alternativas de cuidado, as 
modificações epidemiológicas ocorridas na pandemia da aids, bem 
como o impacto social por ela causado e, ainda para ampliar, 
sistematizar a construção desses conhecimentos. Desde o início da 
década de 80 até dezembro de 2003, o Ministério da Saúde notificou 
310 mil 310 casos de aids no Brasil. O Boletim Epidemiológico de 
DST/Aids de 2007 divulga que em números absolutos, Brasil 
registrou 192.709 mortes por AIDS em 2008. A diretoria deste 
programa diz que os números refletem as desigualdades, donde aponta 
como desafío o reforço da qualidade da assistência no SUS(Serviço 
Único de Saúde\ como ampliação do diagnostico precoce da infecção 
pelo HIV seja nos exames de rotina da rede publica ou o uso de teste 
rapido. Com vistas atender ao questionamento acerca do objeto de 
estudo, traçaram-se os seguintes objetivos: Identificar o cuidado de 
enfermagem aos clientes com HIV/AIDS por Enfermeiras (os) de 
Hospitais Universitários do Brasil, no período de 1982 a 2010. 
Analisar o cuidado prestado pelas enfermeiras (os) dos Hospitais 
estudados. Estabelecer uma estrutura filosófica baseada nos 
referenciais teórica (complexidade) e de cuidado a fim de constituir-se 
um modelo sistematizado de cuidado a esta clientela.Construir um 
modelo sistemático do cuidado prestado por enfermeiras (os) que 
desenvolvem assistência aos clientes Financiador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
  

Francisco 
Rosemiro 
Guimarães 
Ximenes Neto 
(Coord) (UVA) 
  

6- Equipe de Saúde Bucal: uma análise da psicodinâmica do 
trabalho dos profissionais da Odontologia no âmbito da Atenção 
Básica 
Descrição: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 
locais de trabalho com um número considerável de estressores 
apresentam proporcionalmente um grande número de trabalhadores 
estressados, sendo 5% a 10% com problemas graves. O 
estabelecimento do SUS trouxe para a prática do profissional uma 
série de mudanças referentes à gestão em saúde, tais como 
atendimentos nas residências, vinculados à Estratégia de Saúde da 
Família, ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e até 
mesmo redefinição de conceitos básicos como saúde, doença e 
cuidado. Estas e outras mudanças forçaram o profissional, na ponta 
desse sistema, a se adequar, se recolocar e repensar sua postura frente 
ao novo paradigma. Em conseqüência disso, maior investimento se 

Andréa Silvia 
Walter de 
Aguiar (Coord) 
(UFC) 
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direciona à adaptação a demandas, fato que muitas vezes leva ao 
adoecimento físico e mental. Avaliar e acompanhar a saúde desses 
profissionais torna-se de extrema relevância, assim como a 
necessidade de encontros entre a equipe com objetivos de trocas de 
experiências, resoluções de conflitos e solução de problemas advindos 
da prática. Considerando-se a abrangência e a relevância da temática, 
a presente proposta visa contribuir para o reconhecimento de 
alterações psíquicas de profissionais da saúde que compõem a ESB e 
atuam nos serviços de atenção básica, do Sistema Único de Saúde por 
se tratar de uma profissão de risco. Financiador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
7- Avaliação de serviços de saúde na atenção básica. 
Descrição: Avaliação da Estratégia Saúde da Família, Núcleo de 
apoio ao Saúde da Família e outros programas/estratégias de atenção 
primária desde sua implantação (e.g., Satisfação do usuário com a 
recém implantada equipe de Saúde Bucal do PSFdo município de 
Fortaleza) a avaliação do programas/projetos implantados pelas ESF 
no estado do Ceará (e.g., avaliação do programa mamãe-bebê do 
município de Sobral-Ce). 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 
  

Anya Pimentel 
Gomes 
Fernandes 
Vieira (Coord) 
(SMSF) 

8- O Lugar da Morte no Hospital: Um Estudo sobre a 
Representação Social da Morte e do Morrer entre Trabalhadores 
da Saúde. 
Descrição: O Hospital contemporâneo tornou-se o lugar em que 
buscamos o refúgio da dor, espaço que não só restabelece a saúde, 
mas também mantém intacta a esperança de que a saúde possa ser 
indefinidamente restabelecida. Entretanto, essa expectativa esbarra 
nos limites impostos pela finitude humana. Alguns estudos apontam 
para uma estreita relação entre a morte e o trabalho. Certas formas de 
trabalho terão a morte como objeto de ação e intervenção, 
constituindo uma subjetividade do lidar com a morte. O trabalho 
parece impactar também um conjunto de instâncias que podemos 
chamar de institucionais. Neste sentido, o hospital, mais 
especificamente, um grande hospital de urgência/emergência, parece 
ser um espaço onde a morte comparece o tempo todo. Não é 
meramente espisódica e, assim, é um elemento que determinará 
complexa rede de significados, conformando subjetividades, 
reestruturando vivências, demarcando lógicas de estrtuturação do 
trabalho. Como marco teórico iremos utilizar a teoria das 
representações sociais. Também anos apropriaremos da categoria 
teórica identidade . O estudo proposto tem um caráter 
exploratório/descritivo com abordagem qualitativa. A execução da 
pesquisa ocorrerá em três fases. Na primeira, ocorrerá o 
direcionamento consistente da pesquisa através do aprofundamento da 
pesquisa binliográfica sobre a temática. A segunda e consta da 
definição e elaboração dos instrumentos para a coleta de dados e 
análise, devendo ser relativamente concomitante a terceira fase, que 

Erasmo Miessa 
Ruiz (Coord) 
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constitui-se na entrada em campo. O campo em questão trata-se de um 
Hospital de Urgência/Emergência da grande Fortaleza Como 
pretendemos o estudo de pelo menos 3 categorias profissionais isso 
significa que a primeira, a segunda e a terceira fase estarão se 
repetindo a cada nova entrada no mesmo campo escolhido. Para efeito 
da realização deste estudo, realizaremos campo com trabalhadores de 
serviço social. A análise das falas dos sujeitos versará sobre aspectos 
da sua vida pessoal e sobre a hist. Financiador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
9 - A rede de atenção primária como elo de integração da saúde 
mental, com ênfase no matriciamento. 
Descrição: Resumo A articulação da atenção primária em saúde na 
interface da rede básica de saúde e as ações de saúde mental no SUS 
definem-se como objeto de análise deste projeto sob a ênfase do 
matriciamento. A estratégia Saúde da Família (ESF) conforma-se 
como um modelo que pretende reorientar a ABS no Brasil. Esta 
proposta tem como pretensão superar o modelo de saúde centrado na 
doença e em práticas, predominantemente, curativas, com o objetivo 
de reorganizar o processo de trabalho em saúde na atenção básica; e 
incorporar conceitos e práticas inovadoras, balizadas por diferentes 
tecnologias para responder as necessidades apresentadas nos espaços 
concretos, onde as pessoas constroem suas histórias e representam seu 
processo de saúde-doença. Objetiva-se avaliar a produção do cuidado 
relacionada ao matriciamento proporcionada pela Estratégia Saúde da 
Família no município de Fortaleza, considerando as dimensões 
acesso, porta de entrada, vínculo responsabilização, contexto familiar, 
orientação para os usuários e familiares e formação dos trabalhadores 
de saúde na atenção primária (PSF) e secundária (CAPS), na 
construção da integralidade da atenção em Saúde mental na rede do 
sistema de saúde referenciada e contra-referenciada, discutindo 
estratégias efetivas para ampliar a detecção e tratamento na atenção 
primária, bem como suas concepções (matriciamento, saúde mental, 
atenção primária, atenção básica). O estudo será desenvolvido numa 
perspectiva crítico-analítica na abordagem qualitativa. Tal escolha 
efetiva-se na possibilidade do entendimento do fenômeno social e 
suas relações no campo da saúde mental e da atenção básica. Os 
cenários da pesquisa serão os municípios de Fortaleza e Sobral no 
Estado Ceará. Na capital, as equipes do PSF e CAPS da SER IV e V, 
e em Sobral, a Rede de Atenção Integral em Saúde Mental (RAISM) 
comporão os grupos representativos. Os sujeitos da pesquisa serão 
definidos pela saturação teórico-empírica e pela relevância das 
informações e das observações 
  

Maria Salete 
Bessa Jorge 
(Coord) (UECE) 

10- A relação médico-paciente no contexto da atenção básica no 
município de Fortaleza-ce: o que os médicos têm a dizer sobre 
isso? 
Descrição: Os desafios relativos à melhoria da saúde da população 
estão intimamente relacionados à qualidade do sistema de saúde 
disponível. Neste sentido, a relação médico-paciente assume relevada 

Andrea Caprara 
(Coord) (UECE) 
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importância porque nela estão sintetizados diferentes elementos da 
qualidade da atenção à saúde, como vínculo e responsabilização que 
favorecem a continuidade terapêutica, e em conseqüência, a melhora e 
cura do paciente. No contexto da atenção básica à saúde, no 
município de Fortaleza, ocorre atualmente uma revitalização da 
atenção básica com a implementação da estratégia Saúde da Família. 
O médico faz parte da equipe de saúde da família e a maneira como se 
relaciona com os pacientes e comunidade de sua área adscrita, bem 
como com os profissionais de sua equipe, é de fundamental 
importância para o êxito desta estratégia. Este estudo tem como 
objetivo compreender a experiência da relação médico-paciente como 
expressão dos vínculos construídos pelos médicos com os pacientes, 
comunidade e sua equipe de saúde da família. O método de 
investigação o caracteriza como um estudo qualitativo, a ter como 
campo de pesquisa dois Centros de Saúde da Família e uma 
Policlínica escola da atenção básica de Fortaleza. Os instrumentos 
para coleta de dados serão múltiplos: análise documental, entrevistas 
abertas, grupos focais, observação participante e registros em diário 
de campo. Os dados serão analisados com base no método de análise 
de narrativas inspirado na hermenêutica de Paul Ricoeur que busca 
compreender o significado do texto através de um processo que 
compreende a fixação do discurso em texto, a leitura simples desses 
textos, buscando uma primeira compreensão para, em seguida, fazer 
uma análise estrutural na qual o texto é decomposto em unidades de 
significado ou trechos da fala dos sujeitos, que então serão 
interpretados em consonância com os conceitos e autores que 
embasaram o estudo. Espera-se que os resultados possam contribuir 
com a melhoria da assistência e da formação dos médicos. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico  
11-Análise da Estratégia de Enfrentamento da Dengue no 
Município de Sobral-CE - Descrição: Frente a complexidade do 
processo de transmissão da dengue, a intersetorialidade vem se 
constituindo na principal estratégia de ação de enfrentamento, haja 
vista que o conceito de saúde assumiu um amplo significado, 
envolvendo diversos determinantes de saúde e, por conseguinte, 
diversos setores. O município de Sobral elaborou o Plano Municipal 
de Enfrentamento da Dengue, a partir de 2008, seguindo as diretrizes 
da Estratégia de Gestão Integrada de Prevenção e Controle da Dengue 
(EGI - Dengue) da Organização Panamericana de Saúde (OPAS). 
Nessa perspectiva, esperamos, com esta pesquisa, analisar as 
diretrizes norteadoras, as estratégias de enfrentamento e os resultados 
com a implementação do plano municipál de Gestão Integrada para 
enfrentamento da Dengue. Financiador(es): Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) 
  

Maria Socorro 
de Araujo Dias 
(Coord) (UVA) 
Luis Fernando 
de Tófoli (UFC) 
Maristela Inês 
Osawa Chagas 
(UVA) 
  

12-Maus tratos e violência na infância: repercussões na vida e 
saúde mental de adolescentes do sexo feminino -  
Descrição: Analisar as conseqüências da violência doméstica na 
infância e suas implicações na vida e saúde mental de adolescentes do 

Eliany Nazaré 
Oliveira (Coord) 
(UVA) 
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sexo feminino na faixa etária de 12 a 19 anos que freqüentam Escolas 
Públicas no Município de Sobral - CE. Financiador(es): Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
  

 Izabelle Mont 
alverne N 
Albuquerque 
(UVA) 
Cibelly Aliny 
Siqueira Lima 
(UVA) 
Maria Adelane 
Alves Monteiro 
(UVA)  
 

13-Saúde em grupos de risco (crianças, idosos, trabalhadores, 
estudantes, HIV/AIDS, hipertensos, endocrinopatias, etc.). 
Descrição: Estudo das condções de saúde bucal e sistêmica em 
populações de risco, como crianças, idosos, trabalhadores, estudantes, 
HIV/AIDS, hipertensos e endocrinopatias. 
 

Anya Pimentel 
Gomes 
Fernandes 
Vieira (Coord) 
(SMS) 

14- Padrão alimentar cearense: um estudo sobre as inter-relações 
entre índice glicêmico, carga glicêmica e doenças crônicas não 
transmissíveis. 
Descrição: O presente estudo pretende avaliar a associação entre a 
presença de doenças crônicas não transmissíveis, a situação 
nutricional e o índice glicêmico e carga glicêmica da dieta habitual de 
diferentes grupos populacionais. Para tanto será feito determinado o 
índice glicêmico de alimentos regionais integrantes do padrão 
alimentar dos indivíduos estudados; calculado o índice glicêmico e a 
carga glicêmica da dieta habitual dos indivíduos estudados; 
confrontado o índice glicêmico e a carga glicêmica da dieta habitual 
de indivíduos saudáveis e portadores de diferentes doenças crônicas 
não transmissíveis; confrontado o índice glicêmico e a carga 
glicêmica da dieta habitual dos indivíduos estudados com marcadores 
de estado nutricional 
Financiador(es): Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.. 
  

Helena Alves de 
Carvalho 
Sampaio 
(Coord) (UECE) 

15 - Humanização da Atenção a Saúde: uma perspectiva dialética 
e interdisciplinar Descrição: Problema - O fenômeno da 
humanização da atenção e da gestão em saúde é complexo em 
expressão e processo de emergência, obrigando a identificar atores 
envolvidos, redes conceituais, culturas organizacionais e múltiplos 
níveis analíticos: ético, político, cultural, econômico, organizacional 
de sistema, organizacional de serviço/programa, psicossocial. 
Objetivo - Identificar o desenvolvimento de uma consciência crítica 
sobre a natureza ético-política das relações envolvidas nos atos de 
atenção secundária à saúde. Metodologia Por meio de três casos 
hospitalares públicos, Hospital Geral César Cals-HGCC, Hospital 
Geral de Fortaleza-HGF e Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS, 
realizar-se-á estudo de caso, comparativo, qualitativo, analítico-
crítico, com contextualização micro-histórica da organização 
hospitalar. Para a organização e análise de depoimentos livres, serão 

José Jackson 
Coelho Sampaio 
(Coord) (UECE) 
Erasmo Miessa 
Ruiz (UECE) 
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seguidas as recomendações da etnopoesia. Para a interpretação dos 
textos decorrentes de documentos e entrevistas semi-estruturadas 
serão realizados os procedimentos da análise de discurso. Resultados 
Esperados - Desenvolvimento da técnica de roda de discussão, 
implantação de grupos de trabalho de humanização e treinamento em 
pesquisa de universitárias. Financiador(es): Ministério da Saúde - 
Auxílio financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - Bolsa / Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Universidade 
Estadual do Ceará  
 
16 - Perfil das mães cegas em Fortaleza, CE e os cuidados 
prestados a seus filhos entre 0-5 anos de idade. 
 

A cegueira e os distúrbios visuais apresentam ampla 
repercussão na sociedade, mais grave se considerado que 80% desses 
casos poderiam ter sido evitados. Pela inexistência de dados sobre o 
número de mães cegas no município de Fortaleza, esse estudo 
pretende, a partir da busca ativa pelos agentes de saúde do Município 
de Fortaleza, CE, identificar inicialmente, as mães com crianças na 
faixa etária entre 0 a 5 anos de idade. Com esta pesquisa será possível 
conhecer melhor as dificuldades no acesso aos serviços de saúde, bem 
como as necessidades sentidas pelas mães cegas com filhos entre 0 a 5 
anos de idade, possibilitando a elaboração de medidas de organização 
dos serviços de saúde e de apoio às deficientes visuais. Também será 
possível detectar como as mães interagem com seus filhos, optando 
por avaliar os cuidados prestados durante a alimentação oferecida e o 
banho diário, conduzidos pelas mães cegas. Verificar-se-á também 
como os bebês/crianças reagem a essas dificuldades e como essa 
relação pode ser facilitada em cada fase do desenvolvimento da 
criança, facilitando uma melhor interação mãe e filho.  
Situação: em andamento Natureza: Pesquisa.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Maria de Fátima 
Antero Sousa 
Machado 
(Pesquisadora - 
URCA) 
 

Linha de pesquisa: Educação e Saúde   
Projetos de pesquisas  
1-Educação Popular e Saúde 
Estudar o universo simbólico das práticas em busca da qualidade de 
vida 
 

Antônio de 
Medeiros Júnior 
(UFRN) 

2-Corpos em cena nas unidades de saúde da família: construindo 
um vídeo educativo 
Descrição: Trata-se de uma pesquisa que teve como objetivo 
principal sistematizar e registrar, através da produção de um vídeo 
educativo, atividades lúdicas desenvolvidas em Unidades de Saúde da 
Família de Natal/RN, com vistas a superar a ideologia do ser saudável 
e capaz de despertar criticidade. Financiador(es): Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa 
 

Maria Isabel 
Brandão de 
Souza Mendes 
(UFRN) 

3-Enfermagem no território da Estratégia Saúde da Família: Francisco 
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perfil, fazeres, saberes e necessidades de educação permanente 
dos enfermeiros de Sobral Ceará Descrição: Objetivos: 
Caracterizar o perfil sócio-demográfico e educacional dos 
Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Sobral- Ceará. 
Identificar as práticas que os Enfermeiros estão desenvolvendo na 
promoção, proteção, prevenção, cura e reabilitação dos indivíduos, 
famílias e comunidades por ciclo de vida. Avaliar a gestão do trabalho 
e que tipo de participação sócio-político os Enfermeiros exercem. 
Identificar as necessidades de educação permanente dos Enfermeiros 
da Estratégia Saúde da Família. Identificar a terminologia utilizada 
pelos Enfermeiros para o registro de suas práticas. 
Financiador(es): EFFVS/Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral 
  

Rosemiro 
Guimarães 
Ximenes Neto 
(Coord) (UVA) 

4-Construção e validação de indicadores de efetividade da 
formação nos programas de residência multiprofissional em 
saúde da família. Descrição: A formação em saúde tem um papel 
importante na construção do sistema de saúde, e, assim, transformar 
essa formação tem um determinado e importante impacto na 
construção de uma maneira de pensar e agir dos trabalhadores de 
saúde que vai refletir nos processos de trabalho em saúde e, 
conseqüentemente, no dia-a-dia da construção do SUS. Nos últimos 
anos, uma série de iniciativas de formação pós-graduada na 
modalidade Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
(RMSF) vem sendo desenvolvida com o apoio de secretarias 
estaduais, municipais e do Ministério da Saúde. Essa modalidade de 
formação pretende aproximar a formação profissional em saúde da 
realidade social e do trabalho no SUS, qualificando os profissionais 
para atuarem no sistema. O presente projeto tem como objetivo 
apresentar uma proposta de desenvolvimento e validação de medidas 
indicadoras da efetividade no trabalho de ações de capacitação em 
nível de educação em serviço fundamentada no enfoque estruturalista-
sistêmico que proporciona uma visão integral do processo de 
formação evitando o determinismo das avaliações pós-programa que 
focam suas intenções apenas no resultado e no produto final, ou seja, 
reduzem a avaliação ao depois e pouco ou nada analisam dos 
momentos anteriores que também devem ser alvos de avaliação e, em 
conseqüência, propor melhorias mais consistentes em todo o processo. 
Financiador(es): Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
  

Maristela Inês 
Osawa Chagas - 
(Coord) (UVA) 
 
Maria Socorro 
de Araújo Dias 
(UVA) 
  
 

5- Estudo Avaliativo da Integração Longitudinal do Treinamento 
em Habilidades de Comunicação no Currículo de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará no Campus de Sobral - 
Descrição: CENÁRIO. As habilidades de comunicação são um tipo 
de competência relevante na prática médica, que influenciam 
desfechos em saúde e aspectos da clínica, podendo ser treinados e 
avaliados em ambientes de prática. OBJETIVO. Este estudo tem 
como objetivo geral avaliar o processo de integração longitudinal do 
treinamento em habilidades de comunicação no currículo de 
graduação em Medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus 

Luís Fernando 
Farah de Tófoli 
- (Coord) (UFC) 
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de Sobral. O presente projeto avaliativo complementa e é 
complementado por um projeto de intervenção curricular no tema da 
comunicação médica. METODOLOGIA. Norteado por perguntas-
eixo, monitorar longitudinalmente o processo do projeto de 
intervenção através da coleta sistemática de dados qualitativos e 
quantitativos das etapas do processo: 1) sensibilização de docentes; 2) 
treinamento de monitores e docentes, 3) elaboração de roteiros de 
simulação clínica; 4) realização de dois ciclos de avaliação formativa 
de graduandos de Medicina em habilidades de comunicação; 5) 
elaboração de um projeto de avaliação somativa, utilizando a 
metodologia de Análise de Quarta Geração (GUBA & LINCOLN, 
1989) e o referencial teórico da obra de Gadamer (2002 / 1960) para 
triangular os resultados. Financiador(es): Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio 
financeiro / Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - Bolsa / Universidade Federal do Ceará - 
Bolsa. 
 
6- Educação Permanente em Saúde no Ceará: uma avaliação a 
partir do processo de trabalho dos Profissionais da Estratégia 
Saúde da Família Descrição: Comprometido com a consolidação da 
reforma sanitária brasileira e com o fortalecimento dos processos de 
trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde 
instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 
como estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor. Garantir uma formação de qualidade para 
os profissionais deve ser um compromisso dos gestores no âmbito do 
SUS. Assim, este estudo apresenta como objetivo avaliar a educação 
permanente ofertada pelas escolas de saúde do SUS no Ceará sob a 
ótica dos Profissionais da Estratégia Saúde da Família a partir do seu 
processo de trabalho. Trata-se de um estudo avaliativo com foco nas 
abordagens qualitativa/quantitativa, a ser realizado no estado do Ceará 
junto às Escolas de Saúde do SUS, bem como aos egressos dessas 
escolas, ou seja, os profissionais das Equipes de Saúde da Família.  
Financiador(es): Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FUNCAP) 
 

Maria de Fátima 
Antero Sousa 
Machado 
(Coord) 
(URCA) 
Nadia Maria 
Girão Saraiva de 
Almeida (ESP-
Ceará) 
Maristela Inês 
Osawa Chagas 
(UVA) 

 
 
 


