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RESUMO 
 

Introdução: A necessidade de abordar questões de diversidade cultural e étnica na 

educação das profissões de saúde tem sido sugerida como meio para melhorar a 

qualidade do cuidado e reduzir as disparidades na assistência à saúde.  

Objetivo: contribuir para o desenvolvimento de competência cultural na formação das 

profissões da saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por 

meio do desenvolvimento e implementação de componente curricular optativo para os 

cursos de graduação da área da saúde. 

Metodologia: O componente curricular optativo “Competência Cultural na Atenção à 

Saúde da Mulher Quilombola” foi implantado no semestre letivo 2016.1, na 

comunidade quilombola Capoeiras dos Negros, em Macaíba-RN, inserindo os 

estudantes no processo de construção coletiva da estratégia de cuidado, com o 

objetivo de identificar conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao cuidado 

da saúde materna das mulheres quilombolas. Foi realizada pesquisa com abordagem 

qualitativa, sendo desenvolvido um estudo de caso exploratório, cujo referencial 

epistemológico utilizado foi o da fenomenologia social. A coleta de dados se deu por 

meio da observação participante e realização de grupos focais com 24 estudantes que 

cursaram a disciplina entre 2016.1 e 2017.2.  

Resultados: A autopercepção dos estudantes acerca do desenvolvimento de 

competências culturais ao final da intervenção revelou que conhecer a situação de 

saúde da população quilombola, interagir com a comunidade, vivenciar o trabalho 

interprofissional, demonstraram ser estratégias efetivas para potencializar o 

desenvolvimento de competências culturais na formação em saúde. 

Conclusão: Para formar profissionais de saúde competentes em interagir eficazmente 

com populações cultural e etnicamente diversas, é fundamental que os estudantes 

tenham conhecimento dos processos que influenciam a saúde e vivenciem cuidados 

de saúde de minorias populacionais. 

Palavras chave: Competência cultural; Assistência à Saúde Culturalmente 

Competente; Competência profissional;  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The need to address issues of cultural and ethnic diversity in health 

education has been suggested as a means to improve quality and reduce disparities 

in health care. 

Methodology: The optional curricular component "Cultural Competence in Health Care 

for Quilombola Women" was implemented during the first semester of 2016, in the 

quilombo community Capoeiras dos Negros in Macaíba-RN. This curriculum inserted 

the processes of collective construction of the care strategy, with the objective of 

obtaining the knowledge, skills and attitudes necessary to care for the maternal health 

of quilombola women. The methodological course involved exploratory research, a 

case study with a qualitative approach and data collected through the focal group 

technique with 24 students who studied the course between 2016.1 and 2017.2. 

Results: At the end of the intervention, a self-perception study on the development of 

cultural competences revealed that knowing the health situation of the quilombola 

population, interacting with the community, and experiencing inter-professional work 

demonstrated to be effective strategies to potentiate the development of cultural 

competences in healthcare training. 

Conclusion: In order to train health professionals who are skilled at interacting 

effectively with ethnically diverse populations, it is critical that students are aware of 

the processes that influence health as well as experience health care for population 

minorities. 

Key words: Cultural competency; Culturally competent care; Professional competence; 

Health occupations. 

  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................... 9 

1.1. O cenário brasileiro ...................................................................................................................... 9 

1.2. Competência cultural na formação das profissões de saúde .................................................... 11 

1.3. O Projeto “Barriguda” ................................................................................................................ 15 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 17 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................................................... 18 

4. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 22 

4.1 Grupo Focal ................................................................................................................................. 22 

Consciência cultural ...................................................................................................................... 22 

Conhecimento Cultural ................................................................................................................. 23 

Habilidades Culturais ..................................................................................................................... 25 

Encontros culturais ........................................................................................................................ 27 

Desejo Cultural .............................................................................................................................. 27 

4.2 A disciplina .................................................................................................................................. 30 

Estratégias de ensino .................................................................................................................... 30 

Desafios ......................................................................................................................................... 33 

5. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................... 35 

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ......................................... 36 

7. REFERÊNCIAS: .................................................................................................................................... 39 

8. ANEXOS ............................................................................................................................................. 43 

8.1 Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa ....................................................................................... 43 

8.2 TCLE ............................................................................................................................................. 47 

8.3. Roteiro grupo focal ..................................................................................................................... 54 

8.4. Produção intelectual da disciplina ............................................................................................. 57 

8.5 Fotos ............................................................................................................................................ 59 

8.6 Premiação .................................................................................................................................... 65 

 

 

  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

1.1. O cenário brasileiro 

 A história do Brasil, construída sobre as bases da desigualdade, reservou para 

a população negra o lugar das classes sociais mais pobres e de condições mais 

precárias. Apesar da abolição oficial da escravatura dos povos africanos e seus 

descendentes, não há como negar que persiste ainda hoje, um racismo silencioso e 

não declarado. A persistência desta situação ao longo desses anos é facilmente 

observada na precocidade dos óbitos, nas altas taxas de mortalidade materna e 

infantil, na maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas, bem como nos altos 

índices de violência urbana que incidem sobre a população negra.(1) 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em 

Medicina estabelecem que os conteúdos fundamentais devem estar relacionados com 

todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade e inseridos na 

realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do 

cuidar em saúde, contemplando a abordagem de temas transversais no currículo que 

envolvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos 

humanos, responsabilidade social, educação das relações étnico-raciais e história da 

cultura afro-brasileira e indígena.(2)  

 O tema passa a ter mais relevância no contexto atual do Ensino Superior no 

Brasil, a partir da Lei nº 12.711/2012, que garante a reserva de 50% das matrículas 

por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia para alunos oriundos integralmente do ensino médio público, com 

percentual mínimo reservado para a soma de pretos, pardos e indígenas em cada 

estado da Federação, de acordo com dados do último censo demográfico do IBGE.(3) 

Isso traz um enorme avanço na ampliação do acesso ao Ensino Superior em nosso 

País, mas, ao mesmo tempo, acarreta para as universidades a necessidade de 

progressivamente incluir em seus cursos atividades que concorram para o 
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desenvolvimento de competências culturais destinadas a abordar as especificidades 

de tais minorias étnicas e raciais. 

 Dentro do contexto das chamadas populações tradicionais no Brasil, existe a 

população quilombola, grupo étnico e minoritário dentro da população negra brasileira, 

que ainda luta por igualdade de direitos, pela posse e regularização fundiária de suas 

terras, pela ampliação de uma cidadania plena e pela equidade na atenção à saúde.(1) 

Por ser um grupo historicamente perseguido e/ou excluído, enfrenta maiores 

dificuldades no acesso à saúde pública, tanto em função das profundas desigualdades 

sociais a que está exposto, quanto em relação à localização geográfica das 

comunidades, predominantemente rurais e remotas. 

 No cenário atual do Ensino na Saúde, as populações afrodescendentes ainda 

são negligenciadas, a despeito dos inegáveis avanços relacionados à integração 

ensino-serviço-comunidade em várias instituições de ensino superior. Parte dessa 

dificuldade decorre da relativa invisibilidade que esses grupos populacionais 

representam para as escolas de saúde, cujos currículos conservadores 

desconsideram suas necessidades específicas de saúde, resultando na deficiente 

capacidade dos professores e estudantes em lidar com o contexto multicultural. 

 O momento atual exige do profissional de saúde saber investigar a forma como 

a comunidade constrói suas representações de mundo, as quais interferem 

diretamente nas práticas relacionadas à saúde que, por sua vez, ou reafirmam as 

representações ou as transformam. A forma com que as pessoas produzem práticas 

relacionadas à saúde está diretamente ligada a seu cotidiano e às relações que 

constroem entre si e com o ambiente que as cerca. 

 O racismo institucional atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de 

instituições e organizações, provocando uma desigualdade na distribuição de 

serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da população do ponto 

de vista racial, e para sua desconstrução, é preciso a implementação de políticas 

públicas que provoquem um processo de desracialização, assim como gerar reflexões 

acadêmicas de como operam esses mecanismos.(4) 
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1.2. Competência cultural na formação das profissões de saúde 

Em sociedades que estão se tornando rapidamente multiculturais, os 

profissionais de saúde, cada vez mais, se deparam com o desafio de promover o 

cuidado integral à saúde de pessoas inseridas no contexto da diversidade étnica e 

cultural. A literatura vem delineando, de modo crescente, os diversos impactos 

exercidos pelos fatores socioculturais, raça e etnia na assistência à saúde e no 

atendimento clínico, indicando que a falta de cuidados culturalmente competentes 

contribui diretamente para resultados negativos na experiência de cuidado vivida 

pelos usuários, redução da confiança do paciente e aumento das iniquidades em 

saúde, independentemente da qualidade dos serviços e sistemas de saúde 

disponíveis. (5)  

A cultura pode ter importantes consequências para a formação de vínculos no 

relacionamento interpessoal que se estabelece entre os profissionais de saúde e seus 

pacientes. A falta de consideração das diversidades culturais e linguísticas de um 

paciente pode resultar em histórias clínicas imprecisas, diminuição da satisfação com 

a atenção recebida, baixa adesão ao tratamento, descontinuidade dos cuidados, 

menor rastreio preventivo, falhas na comunicação, dificuldades com o consentimento 

informado, analgesia inadequada, menor probabilidade de ter um provedor de atenção 

primária, menor acesso aos cuidados, uso prejudicial de remédios e atraso nas 

imunizações.(6)  

O cuidado com a saúde e uma construção social complexa que torna o 

contexto, a localização geográfica e a cultura importantes considerações em qualquer 

discussão sobre o comportamento dos profissionais de saúde. Estudantes, 

educadores e profissionais de saúde estão agora muito mais em movimento global, 

sendo expostos a atitudes, valores e crenças culturais e sociais que podem diferir de 

suas próprias percepções tradicionais de profissionalismo.(7) 

Deste modo, os profissionais de saúde não estão protegidos da diversidade, 

pois os pacientes apresentam variadas perspectivas, valores, crenças e 

comportamentos em relação à saúde e ao bem-estar, que incluem variações no 

reconhecimento de sintomas, limiares para busca de cuidados, capacidade de 
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comunicar queixas a um provedor que entenda seu significado, capacidade de 

entender a prescrição, expectativas de cuidados (incluindo preferências para ou 

contra procedimentos diagnósticos e terapêuticos) e adesão a medidas preventivas e 

medicamentosas (6) O fato de alguns profissionais de saúde não  valorizar os fatores 

socioculturais dos pacientes pode levar a estereótipos e, no pior dos casos, tratamento 

tendencioso ou discriminatório com base em raça, cultura, ou status social.(8) 

É nesse contexto que o desenvolvimento da "competência cultural" se 

apresenta como estratégia para a formação em saúde, capaz de ajudar esses 

profissionais com as questões relacionadas à diversidade étnica e cultural, sendo 

também um meio para a melhoria da qualidade do cuidado e para a redução das 

disparidades étnicas e raciais.(9)  

Várias definições de competência cultural são encontradas na literatura.(10,11) 

O conceito de competência quando analisada sob a ótica da formação profissional na 

área da saúde, pode ser traduzida como a capacidade de um ser humano cuidar do 

outro, colocando em ação conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

prevenir e resolver problemas de saúde em situações específicas do exercício 

profissional. (12) Ja ‘cultura’ refere-se a  

"padrões aprendidos de comportamento e alcance de crenças 
atribuídas a um grupo específico que são transmitidos através de gerações. 
Inclui modos de vida, normas e valores, instituições sociais e uma construção 

compartilhada do mundo físico ".(13)  

Sendo assim, um profissional de saúde que possui competências culturais 

envolve comportamento que se adequam aos valores, crenças e modos de vida 

individuais, grupais ou institucionais, afim de proporcionar cuidados de saúde de 

qualidade. (13) 

Seeleman et al. (9), após extensa revisão da literatura, propôs um quadro 

conceitual sobre competência cultural baseado nas competências dos médicos em 

geral e nas dificuldades experimentadas por médicos em cenários culturais diferentes. 

O quadro conceitual abrange conhecimento (epidemiologia e manifestação de 

doenças em vários grupos étnicos  e efeitos diferenciais do tratamento nestes grupos), 
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atitudes (conscientização de como a cultura molda o comportamento individual e o 

pensamento,  conhecimento do contexto social em que vivem os grupos étnicos 

específicos, consciência dos próprios preconceitos e tendência ao estereótipo) e 

habilidades (capacidade de transferir informações de uma forma que o paciente possa 

entender, saber quando buscar ajuda externa com comunicação e capacidade de 

adaptação a novas situações de forma flexível e criativa). 

 

 Para Kelly (14), a expressão “competência cultural” define a capacidade de um 

médico possuir consciência cultural, conhecimento e habilidades para efetivamente e 

respeitosamente obter uma história clínica completa que permitirá ao provedor 

diagnosticar com precisão o problema e colaborar com o paciente no desenvolvimento 

de um plano terapêutico. 

 Além disso, Betancourte (5) sugere que o treinamento em medicina intercultural 

pode ser dividido em três abordagens conceituais focadas em atitudes, 

conhecimentos e habilidades. As atitudes incluem os aspectos centrais para o 

profissionalismo (humildade, empatia, curiosidade, respeito, sensibilidade e 

consciência de todas as influências externas sobre o paciente), além de capacidade 

de promover a autorreflexão, incluindo a compreensão de sua cultura, tendências, 

estereótipo e apreciação de diversos valores, crenças e comportamentos de saúde. A 

abordagem no tocante ao conhecimento sugere que o indivíduo pode aprender sobre 

a comunidade em que ele pratica ou treina, incluindo contexto social e histórico da 

população, o status socioeconômico, a experiência de imigração, hábitos nutricionais, 

ocupações comuns, padrões de alojamento, doenças populares, práticas de cura e 

incidência e prevalência de doenças. Já para as habilidades, o ensino se concentra 

nas habilidades de comunicação e capacita os alunos a estar conscientes de certas 

questões culturais transversais, questões sociais, e crenças de saúde, ao mesmo 

tempo em que fornece métodos para lidar com informações clinicamente relevantes.  

 Já Campinha-Bacote (10) desenvolveu um modelo de cuidados culturalmente 

competentes que identifica cinco construções de competência cultural para os 

profissionais de saúde, sendo esta definição a adotada na presente pesquisa: 
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consciência cultural (autorreflexão dos próprios preconceitos), conhecimento cultural 

(obtenção de informações sobre diferentes culturas), habilidades culturais (habilidade 

de obter dados culturais relevantes do problema do paciente), encontros culturais 

(experiências pessoais com pacientes de diferentes origens) e desejo cultural (o 

desejo de ser culturalmente competente). 

 Assim, é de extrema importância o desenvolvimento de currículos para a 

formação para as profissões da saúde que possibilitem aos alunos avaliar e apreciar 

as fontes culturais das crenças de saúde de cada paciente. A incapacidade de 

desenvolver essas habilidades e atitudes pode limitar o acesso aos recursos de 

cuidados de saúde para alguns usuários, representar riscos para a segurança do 

paciente e contribuir para a persistência das disparidades na assistência à saúde.(15)  

  

 Nos Estados Unidos, mais de 90% das escolas médicas incluem treinamento 

de competência cultural em seus currículos.(16) Embora as escolas de medicina 

sejam obrigadas a incorporar a diversidade cultural em seus currículos de graduação, 

cada escola determina o conteúdo específico e abordagens pedagógicas.(17) No 

entanto, ainda existem barreiras importantes para implementar o treinamento de 

competências culturais na formação em saúde. Exemplos incluem identificar o melhor 

momento no currículo para inserção do conteúdo e encontrar tempo em um currículo 

atualmente sobrecarregado. Além disso, os instrumentos de avaliação foram apenas 

parcialmente testados nestes contextos. Assim, é necessário testar a eficácia de 

abordagens novas, curtas e padronizadas para o ensino de competências 

culturais.(18) 

 Proporcionar aos estudantes de medicina oportunidades culturalmente 

imersivas para promover um conceito multicultural de saúde, pode ser um 

componente importante na formação de médicos que demonstrem competência 

cultural.(17) Apesar de algumas limitações conceituais, a maioria das pesquisas tem 

sugerido que o treinamento de competências culturais pode efetivamente sensibilizar 

os profissionais de saúde para as diferenças culturais e aumentar a qualidade do 

cuidado. (14) No Brasil, de dimensões continentais, diferenças regionais e conjunturas 
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sociais tão díspares, a inserção do tema nos currículos das profissões da saúde é 

uma necessidade e a carência na literatura de relatos de experiências neste sentido, 

uma realidade. 

1.3. O Projeto “Barriguda”  

O projeto Barriguda é realizado pelo Centro de Educação e Pesquisa em Saúde 

Anita Garibaldi (CEPS), do Instituto Santos Dumont, desde 2015, na comunidade rural 

de Capoeira dos Negros. A comunidade de Capoeiras, como é mais conhecida, no 

município de Macaíba, é a maior comunidade quilombola do estado do Rio Grande do 

Norte, tendo aproximadamente 300 famílias com acesso limitado aos cuidados 

adequados à saúde. A comunidade fica localizada em uma zona rural, e não possui 

equipe de estratégia de saúde da família.  

O projeto piloto foi desenvolvido por meio da pesquisa-ação que objetivou 

identificar as necessidades de saúde materna da população de Capoeiras e 

estabelecer estratégia de cuidado para essa população específica. Após esta etapa, 

foi implantado um serviço de atenção pré-natal interprofissional que contou com a 

participação discente como integrante da equipe (médico, enfermeira, fisioterapeuta, 

psicóloga, assistente social, estudantes do internato em Tocoginecologia). A 

preparação dos profissionais incluiu discussões e estudos sobre antropologia da 

comunidade em questão, políticas públicas para a saúde da população negra e 

competência cultural. 

Os atendimentos às gestantes da comunidade passaram a ser realizados pela 

equipe do CEPS na própria Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade, em 

frequência semanal, incluindo também ações de educação em saúde com o emprego 

de tecnologias leves, dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento, atividades 

artísticas e culturais.  

O projeto e a experiência com os discentes, motivou a criação da disciplina 

descrita no presente trabalho, visto a importância do tema na formação dos 

profissionais da área da saúde e da falta deste conteúdo nos currículos de escolas da 

saúde brasileiras. 
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No ano de 2015, 37 estudantes de Medicina, do internato, participaram do 

Projeto Barriguda e, a partir dos resultados da vivência desses estudantes, foram 

desenvolvidas as estratégias de ensino-aprendizagem voltadas para o 

desenvolvimento de competências culturais. Essa etapa contemplou a realização de 

discussões com os estudantes acerca de como suas percepções e pressupostos se 

integrariam às necessidades efetivamente apontadas pela comunidade quilombola. 

As atividades de educação em saúde com o uso de tecnologias leves, notadamente a 

arteterapia, foram apontadas como principal recurso facilitador para o 

desenvolvimento das competências culturais.(19)  

Em 2017, o Projeto Barriguda foi premiado pela Organização Pan-americana 

de Saúde e Conselho Nacional de Saúde como Laboratório de Inovação para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) na categoria Participação Social, em reconhecimento 

aos relevantes resultados obtidos na promoção do acesso à saúde de mulheres em 

situação de vulnerabilidade. (20) 

 É nesse contexto de necessidade de inclusão no currículo de estratégias 

capazes de oportunizar o desenvolvimento de competências culturais na formação em 

saúde que se insere a presente iniciativa, no intuito de contribuir para a superação 

dos desafios inerentes ao desenvolvimento curricular, às metodologias de ensino e 

aprendizagem, aos cenários de prática e à integração ensino-serviço-comunidade. 
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2.OBJETIVOS 

 

- Geral: Contribuir para o desenvolvimento de competência cultural na formação das 

profissões da saúde. 

- Específicos: 

• Desenvolver e implementar o componente curricular optativo “Competência 

Cultural na Atenção à Saúde da Mulher Quilombola” para os cursos de graduação da 

área da saúde da UFRN. 

• Descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o 

desenvolvimento de competência cultural relacionada à saúde da mulher quilombola. 

•  Avaliar a autopercepção dos estudantes que vivenciaram o componente 

curricular sobre o desenvolvimento de competências culturais na formação em saúde.  

 

  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O percurso metodológico adotado foi uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, sendo desenvolvido um estudo de caso exploratório (21). O referencial 

epistemológico utilizado foi o da fenomenologia social, oriunda da filosofia 

compreensivista, que busca a compreensão e a interpretação da realidade, das 

relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações, a partir de um conjunto 

de fenômenos gerados socialmente. Esta abordagem tem sido muito utilizada em 

pesquisa na área da saúde, pois busca compreender o significado atribuído ao 

fenômeno estudado, bem como a compreensão do homem em suas múltiplas 

dimensões, em favor de uma afirmação dos direitos individuais e do princípio de 

autonomia das pessoas. Sob esta compreensão, o universo das investigações 

qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, interpretadas e 

reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam (22,23) O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN conforme 

Parecer 1.360.679/2015. 

O componente curricular “Competência Cultural na Atenção à Saúde da Mulher 

Quilombola” foi proposto com objetivo de proporcionar aos estudantes o 

desenvolvimento de competências culturais no contexto da atenção à saúde e 

educação de populações cultural e etnicamente diversas. A disciplina surgiu em 

resposta às demandas identificadas no âmbito do Projeto Barriguda, uma estratégia 

de integração ensino-serviço-comunidade desenvolvida na comunidade quilombola 

de Capoeira dos Negros, ou Capoeiras, em Macaíba-RN. (19) 

Sob a perspectiva da educação e do trabalho interprofissional, o Projeto 

Barriguda implantou serviço de atenção pré-natal, com participação de alunos do 

internato do curso de Medicina como parte da equipe de saúde constituída por médico, 

enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga e assistente social. Os atendimentos às 

gestantes são realizados semanalmente na própria comunidade e incluem ações de 

educação em saúde, com o emprego de tecnologias leves, dinâmicas de grupo, 

técnicas de relaxamento, atividades artísticas e culturais.  

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

A disciplina “Competência Cultural na Atenção à Saúde da Mulher Quilombola” 

foi implantada em março de 2016 e inserida como componente curricular  optativo 

para os cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, contabilizando 60 horas-aula e 4 créditos. No desenvolvimento do 

plano de curso foram considerados os resultados acerca das percepções de 37 

estudantes do internato de Medicina, que participaram das atividades do Projeto 

Barriguda acima descrito. Com base nestas observações e no levantamento 

bibliográfico sobre o tema foram definidos os conteúdos e as estratégias de ensino-

aprendizagem a serem implementadas no componente curricular, com objetivo de 

promover o desenvolvimento de competências culturais. Alguns princípios gerais 

foram norteadores do planejamento pedagógico da disciplina, como a educação 

interprofissional, o emprego de tecnologias leves, a possibilidade de inserção de 

estudantes desde o início de seus cursos de graduação, e não apenas nos anos finais, 

e a necessidade de oportunizar maior tempo de convivência entre os estudantes e as 

pessoas da comunidade, incluindo-se mais oportunidades de “imersão na vida de 

Capoeiras”, para além das ações específicas de cuidado e educação em saúde. (19) 

No que se refere à dimensão cognitiva, a ideia central da disciplina é abordar o 

conhecimento dos processos que influenciam a saúde e cuidados de saúde da 

população quilombola. O elemento de habilidades se concentra nas habilidades de 

comunicação e compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 

saúde-doença das mulheres quilombolas. Quanto ao componente atitudinal, propõe-

se a estimular a capacidade reflexiva dos estudantes acerca dos diversos valores, 

crenças e comportamentos relacionados à saúde. Adicionalmente, busca promover 

reflexões sobre a formação racista da sociedade brasileira, a marginalização das 

comunidades afrodescendentes e a relativa invisibilidade de suas contribuições e 

necessidades.  

A disciplina prevê uma fase de preparação para a inserção dos estudantes na 

comunidade, com abordagem interdisciplinar das interfaces da Saúde com a 

Antropologia, Sociologia, Geografia e História, em relação a temas que incluem desde 
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a diáspora do povo negro, cultura e religião afro-brasileira, passando pelas políticas 

públicas para a saúde da população negra no Brasil, até o entendimento da 

competência cultural como estratégia para redução das iniquidades no cuidado com 

a saúde das pessoas. Na sequência, os alunos passam para a fase de entrada no 

campo, que se inicia com a apresentação e a interação com os líderes locais e o 

conhecimento sobre o território e seus equipamentos sociais. A disciplina culmina com 

a realização de atividades na comunidade, que se desenvolvem de forma integrada 

com o projeto Barriguda e culminam com o desenvolvimento e execução de um projeto 

coletivo de intervenção. 

Como estratégia para a ampliação dos horizontes de conhecimento dos 

estudantes, docentes de diferentes áreas do conhecimento participam da disciplina, 

incluindo professores das diversas áreas da saúde, antropólogos, cientistas sociais, 

geógrafos, historiadores, jornalistas, pedagogos e  lideranças comunitárias de 

Capoeiras. 

A presente pesquisa compreende a análise dos resultados referentes ao 

desenvolvimento da disciplina nos semestres letivos 2016.1, 2016.2, 2017.1 e 2017.2, 

com participação de 24 estudantes dos seguintes cursos: Medicina (n=8), Fisioterapia 

(n=11), Odontologia (n=2), Nutrição (n=1), Psicologia (n=1) e Comunicação Social 

(n=1).   

Para a coleta de dados foram utilizados o procedimento da observação 

participante e a realização de grupos focais. No total, foram realizados quatro grupos 

focais com duração média de 120 minutos, sendo um para cada turma ofertada. Os 

grupos focais foram guiados por roteiro semi estruturado incluindo as percepções dos 

estudantes sobre a disciplina, como se estabeleceu o vínculo com a comunidade e 

quais as competências que reconheciam como necessárias para atuação junto à 

comunidade quilombola. As informações foram registradas em áudio, sendo a seguir 

transcritas, analisadas e codificadas. As informações obtidas por meio da observação 

participante foram registradas em diário de campo e, posteriormente, integradas ao 

processo de análise.  
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A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo 

temática categorial segundo Bardin (24), sendo realizadas as seguintes etapas: leitura 

do material coletado; formulação das categorias de análise utilizando o referencial 

teórico com os princípios da exclusão mútua, da homogeneidade, e da objetividade; 

recorte do material em unidades de registro comparáveis; classificação das unidades 

de registro em categorias comuns; inferência e interpretação respaldadas no 

referencial teórico sobre o tema. As categorias referentes ao desenvolvimento de 

competência cultural foram baseadas no conceito proposto por Campinha-Bacote(10). 

As demais categorias foram definidas de forma empírica, após a análise de conteúdo.  
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4. RESULTADOS  

4.1 Grupo Focal 

A análise dos dados no tocante a autopercepção sobre competência cultural 

presente nas falas dos alunos foram classificadas nas categorias propostas por 

Campinha-Bacote (10): 1) consciência cultural, 2) conhecimento cultural, 3) 

habilidades culturais, 4) encontros culturais, e 5) desejo cultural.   

Consciência cultural  

A consciência cultural abrange a capacidade de autorreflexão sobre os próprios 

preconceitos e estereótipos, e qualquer outra pressuposição que se pode fazer de 

indivíduos diferentes de nós. Os alunos em diversos momentos fizeram reflexões 

sobre os seus preconceitos e reforçaram a importância da disciplina e a vivência na 

comunidade como forma de promover essas reflexões. 

“Eu nunca tinha parado para ler nada sobre isso. Acho que por preconceito 
mesmo... Não tinha a menor ideia.”  (aluno de medicina– sobre as religiões 
afro-brasileiras)  

                                    “Nunca pensei que isso existisse tão perto da gente.” (aluno de medicina) 

“Eu acho que cada encontro teve alguma coisa que alfinetou em algum lugar. 
De nenhum encontro eu saí quieta... Todos os encontros eu saí com algo na 
cabeça para pensar, para transformar, para conversar com os meninos em 
vários outros momentos. E foi assim, do primeiro ao último encontro...” (aluna 

de fisioterapia) 

Ly e Crowshoe (25) propõem que os alunos precisam desenvolver uma 

compreensão crítica das disparidades raciais e étnicas que permeia os cuidados de 

saúde, e que devem ser oferecidas oportunidades de desconstruir o racismo e seus 

efeitos nas interações de saúde.  

 

 Uma pesquisa nacional realizada com o objetivo da identificação do racismo 

institucional com gestores e trabalhadores do setor publico realizada em várias 

cidades do país, evidenciou o tratamento diferenciado e desigual entre brancos e 

negros nas relações de trabalho; a dificuldade de reconhecimento da competência de 

pessoas negras em cargos técnicos e de gestão; a discriminação dos usuários em 
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função do seu pertencimento racial e a falta de conhecimento sobre diversidade e 

práticas culturais e religiosas dos profissionais. (4)  

  Outro estudo brasileiro de abrangência nacional procurou analisar as 

diferenças entre a assistência de pré natal e parto de acordo com a raça e a cor, 

encontrando que puérperas de cor preta possuíram maior risco de terem um pré-natal 

inadequado, falta de vinculação à maternidade para o parto, ausência de 

acompanhante, peregrinação para o parto e menos anestesia local para episiotomia 

(26), explicitando na saúde materna as disparidades raciais existentes no nosso 

sistema de saúde. 

“Não tinha participado de nenhuma discussão sobre competência cultural na 
faculdade, e nem sempre sabemos respeitar a cultura e pensamento do 
indivíduo. Abriu minha cabeça para muita coisa, e me tocou de como quero 
ser para a vida, e como profissional...” (aluno de comunicação social) 

 

Promover oportunidades de reflexão sobre o racismo que permeia a sociedade 

brasileira na formação em saúde, a começar pelos próprios preconceitos e 

estereótipos e despertar a consciência de que não somos imunes a estes, é de 

extrema importância para formar profissionais hábeis para o cuidado das minorias 

étnicas e populacionais do nosso país. 

Conhecimento Cultural 

 

Conhecimento cultural como dimensão da competência cultural consiste em 

obter informações sólidas sobre populações específicas, incluindo crenças 

relacionadas à saúde, práticas e valores culturais, incidência e prevalência de 

doenças, e particularidades no tratamento (10). Esta categoria foi amplamente 

presente nos relatos dos estudantes, porém com a particularidade de ressaltar o 

desconhecimento prévio do assunto e falta de abordagem do tema nos currículos das 

profissões da saúde. Em várias atividades teóricas e práticas, ouvimos comentários 

similares, ressaltando o desconhecimento prévio sobre o tema.  
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“...uma população negra, ela tem várias dimensões, e eu acho que a área da 
saúde ela precisa ser mais trabalhada dentro da própria academia, como por 
exemplo doenças específicas, particularidades de um tratamento para a 
população negra como a anemia falciforme, enfim, outras particularidades 
que a gente não tem acesso na própria construção dos cursos,  não 
estudamos isso com um olhar direcionado, a gente só vê pontualmente...” 
(aluno de fisioterapia) 

Pieper et al (27), realizaram grupo focal sobre competência cultural com 

médicos residentes na Irlanda, local onde há uma grande população de imigrantes, 

encontrando que apesar da maioria dos participantes ter tido experiências com 

pacientes de origens étnicas e culturalmente diversas, quase todos reportaram 

problemas negativos e vários desafios nos encontros clínicos,  além do relato de 

insatisfação com o treinamento relacionado à saúde para pacientes de origens étnicas 

diversas recebidos na graduação. Em nosso estudo, observamos falas com conteúdos 

que corroboram essa ideia: 

“...eu senti muita dificuldade de saber as particularidades da saúde das 
pessoas negras, pois eu não vejo isso na faculdade. E ouvi de uma mulher 
da comunidade que alguns remédios para hipertensão não eram bons para 
negros e eu fiquei chocada, pois eu não sabia disso e eu fiquei sabendo por 
ela...” (aluno de fisioterapia) 

“...e é importante não ter uma disciplina para isso, mas ter isso em todas as 
disciplinas, pois a gente vê na faculdade saúde para as pessoas brancas, e 
eu não me sinto competente na teoria para atender uma pessoa negra...” 
(aluno de odontologia) 

  Hoffman et al. (28) entrevistaram estudantes e residentes de medicina e 

constataram que eram comuns as falsas crenças sobre diferenças biológicas entre 

negros e brancos”, de que, ao se comparar pretos e brancos, os primeiros eram tidos 

como mais resistentes à dor, sendo este viés racial de percepção também associado 

com a tendência racial nas recomendações de tratamento, sendo prescrito menos 

analgesia para os pacientes pretos.  

Apesar da falta de estudos nacionais semelhantes, na pesquisa ‘Nascer no 

Brasil’, segundo os autores houve ocasiões, como foi o caso de serviços de obstetrícia 

no Rio de Janeiro, em que profissionais de saúde mencionaram uma suposta melhor 

adequação da pelve das mulheres pretas para parir, fato que justificaria a não 

utilização de analgesia. (26) 
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Estes achados evidenciam como o racismo continua a moldar a forma como 

percebemos e tratamos os negros e as disparidades raciais na assistência a saúde, 

contribuindo possivelmente para os piores indicadores neste grupo em questão. 

Fechar os olhos para o problema, inclusive na formação dos profissionais, seria 

perpetuar as condições de vulnerabilidade já existentes. Em vários momentos no 

desenvolvimento das atividades práticas com a comunidade, os alunos puderam ouvir 

depoimentos de usuários sobre a má assistência recebida em diversos setores de 

saúde ao longo da vida.  

Para compreender as questões de saúde, é necessário entender a inserção 

social desqualificada, desvalorizada, a invisibilidade das necessidades reais nas 

ações e programas de assistência, promoção de saúde e prevenção de doenças (1). 

Mulheres e homens negros vivem em um constante estado defensivo, o que pode 

provocar comportamentos inadequados, doenças psíquicas, psicossociais e físicas, 

sendo a compreensão deste contexto ponto chave no entendimento da problemática 

por parte dos provedores de cuidado.  

Durante as discussões da disciplina, foi notável o desconhecimento dos alunos 

sobre as desigualdades nos indicadores de saúde com base na raça e outros aspectos 

relacionados a assistência da população negra, patente na fala que intitula o artigo:  

“Quando cheguei aqui eu pensei que era só mais uma comunidade rural muito 
pobre… Eu não tinha a menor ideia do que eu podia aprender aqui…” (aluno 

de medicina).  

Na perspectiva educacional, esta fala reveste-se de extrema importância e 

desvenda a invisibilidade das questões relativas à vulnerabilidade social a que está 

exposta a população negra nas instituições educacionais formadoras.  

Habilidades Culturais 

O profissional deve ser capaz de obter dados relevantes da queixa do paciente 

com sensibilidade cultural, linguagem adequada, e com a participação do paciente na 

construção seu plano terapêutico. Nas entrevistas, os relatos sobre habilidades 

culturais, incluíram também as dificuldades que os alunos encontraram na prática 

clínica, principalmente com a habilidade de se comunicar com as gestantes: 
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“Teve horas que pensei que eu tinha desaprendido a falar. Como é que 
pode?! Ninguém me entendia...” (aluno de medicina)  

“Nem ela me olhava e nem me respondia. O professor do meu lado... Pensei: 
e agora? O que é que eu faço? Eu tinha que fazer alguma coisa...” (aluno de 
medicina)  

Desenvolver atitudes como a curiosidade, a empatia, o respeito e a humildade 

são fundamentais para uma comunicação efetiva no encontro médico-paciente, seja 

o paciente de um contexto cultural similar ou diferente do provedor de cuidados. (5) 

Os resultados de estudo realizado na segunda maior escola de medicina do 

Canadá mostraram que os alunos sentiram-se significativamente menos prontos para 

cuidar de pacientes que não falavam inglês, além de 15 % dos alunos reportarem ser 

menos propensos a aceitar pacientes que não falavam seu idioma.(29) 

  

Já Zanetti et al (17) descrevem e avaliam um programa longitudinal 

desenvolvido durante quatro anos no currículo médico, cujo foco é a assistência às 

populações de recém imigrantes, encontrando impacto no desenvolvimento de 

habilidades e atitudes no grupo que participou do programa.  

 

Em alguns relatos, as falas sugerem caminhos para melhorar a interação com 

os pacientes, e superar as barreiras existentes no encontro clínico. Também, é 

reconhecida a importância da construção conjunta do plano terapêutico, com a pessoa 

no centro do cuidado e da relação: 

.“...na consulta você pode perceber outros problemas que não dá para 
perceber em outros momentos e é necessário para construir o cuidado junto 
com eles, temos um olhar diferente do deles...” (aluno de fisioterapia) 

 “Precisa estar junto, escutar, e não apenas fazer a parte medicamentosa, 
aquele protocolo de atendimento que todo mundo faz que já é normal, mas 
fazer algo mais singular para os pacientes...” (aluno de odontologia) 

“...acho que ter empatia é muito importante, se colocar no lugar do paciente, 
e não vê-lo só como paciente, mas como ser humano, eles têm uma forma 
de pensar, eles têm uma cultura, uma vida...” (aluno de fisioterapia) 

Para Flores (6), o reconhecimento e a resposta adequada aos valores culturais 

normativos do paciente é importante, e sua falta pode resultar em uma variedade de 

consequências clínicas adversas.  
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Desenvolver a visão e a conscientização cultural tem sido descrita como uma 

jornada, não é algo que acontece da noite para o dia; e, assim, a exposição precoce 

na formação à diversidade cultural com pacientes e famílias pode estabelecer uma 

estrutura para um aprendizado posterior(15). Compartilhamos esse entendimento e 

isso motivou a oferta da disciplina para os semestres mais iniciais dos cursos. 

Arno et al (30) destacam que o centro dos esforços para construir 

profissionalismo, humanismo, abertura cultural e humildade em estudantes de 

medicina é a noção de justiça: de tratar todos os pacientes como indivíduos - com 

toda a riqueza emocional, experiencial e cultural e que compõem a identidade do 

mesmo. 

Encontros culturais  

 

Ter experiências pessoais com pacientes de diferentes origens, é a definição 

do autor para encontros culturais (10). A importância dos encontros com a população 

quilombola foi relatada em vários momentos nas entrevistas, e ressalta a necessidade 

da experiência prática no desenvolvimento de competências:   

“A gente chega lá e ainda existe esse processo de sentir a comunidade, das 
pessoas abrirem o espaço, confiarem em você, porque querendo ou não, 
temos realidades diferentes deles...” (aluno de odontologia) 

“...o que mais chamou atenção foi a gente ter tido experiências muito práticas, 
a experiência de viver o ambiente e, na maioria das vezes, tirar lições a partir 
disso, de nós mesmos, das nossas vivências...” (aluno de odontologia) 

“...e teve a questão na prática, porque a vivência faz tudo ser diferente, a 
teoria é uma coisa e a prática é outra completamente diferente quando 
falamos em competência cultural...” (aluna de fisioterapia) 

Os encontros dos alunos com a comunidade foram além dos atendimentos 

clínicos, no âmbito individual e coletivo, e abrangeram reuniões comunitárias, rodas 

com as mulheres, atividades da Pastoral da Criança, atividades artísticas e 

comemorações locais, tendo sido uma grande oportunidade de vivência e integração 

com a comunidade. 

Desejo Cultural 
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O desejo de ser culturalmente competente é a base da construção da 

competência cultural, pois fornece os fundamentos para essa jornada. A humildade é 

um fator chave para abordar os desafios culturais, pois profissionais humildes  têm um 

desejo genuíno de descobrir como seus pacientes pensam e se sentem. (10) Os 

alunos expressaram em suas falas o interesse em saber mais sobre o tema, e a 

necessidade de mais oportunidades curriculares sobre a questão: 

“Temos um déficit muito alto nessas questões, no ensino de atenção básica, 

de interagir, de ir na comunidade, pois os professores não se interessam, e 
não estão aptos a falar sobre isso, sobre as minorias populacionais. 
Precisamos ter abertura nas aulas para falar sobre isso, às vezes a gente 
tenta falar e na maioria das vezes não é levado em consideração. Precisa 
colocar isso na avaliação, instigar o aluno a pensar sobre isso, trazer pessoas 
que tenham propriedade para falar sobre o assunto... “ (aluno de fisioterapia) 

“Acho interessante também o que a disciplina despertou na gente, porque 
depois da disciplina eu me sinto mais curioso e agora estou interessado para 
aprender mais de sobre competência cultural, e de pagar disciplinas 
semelhantes, e que quero me graduar como um profissional mais 
humanizado...” (aluno de odontologia) 

Os relatos expõem as lacunas curriculares das graduações de saúde no Brasil, 

nas quais o ensino da competência cultural ainda não foi contemplado de maneira 

sistemática em nossas universidades. Há de se pensar na impossibilidade da 

construção de sistemas provedores do cuidado culturalmente competente perante a 

carência de profissionais de saúde culturalmente competentes.  Não se pode esperar 

que a competência advenha simplesmente das características determinantes da 

personalidade, do caráter, da disponibilidade do estudante que se interessa pelo 

assunto (19).  

Nesse sentido, Moreira, Motta (31), estudando a competência cultural na 

graduação em medicina e enfermagem no contexto dos povos indígenas, concluem 

que fica explícita a necessidade urgente de adotar medidas de adequação curricular 

estratégica nas instituições de ensino, a fim de que este ensinamento não seja 

prerrogativa dos alunos que ingressam em estágios voluntários e em programas 

extracurriculares ou de iniciação científica. 

A compreensão conceitual sobre competência cultural para as profissões da 

saúde inclui, mas não se restringe, ao conhecimento sobre os costumes, religião, 
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hábitos alimentares e as doenças mais prevalentes em determinada população ou 

comunidade. Congrega desde habilidades de comunicação efetiva, a despeito da 

diversidade linguística, acessando e compreendendo o sistema de crenças e práticas 

das pessoas às quais o cuidado em saúde se destina. Compreende ainda a 

efetividade para interagir e cuidar de pessoas com perspectivas diferentes para a 

interpretação da realidade na qual estão inseridas.  O desenvolvimento de 

competência cultural revela-se indissociável do pressuposto da responsabilidade 

social no contexto da educação para as profissões da saúde.  Nesse sentido, 

preocupar-se com a formação de profissionais capazes de interagir eficazmente com 

indivíduos e populações culturalmente diferentes transcende a dimensão curricular do 

perfil do egresso desejado pelas escolas de saúde para alcançar a dimensão da 

efetividade dos sistemas de saúde e da necessidade que esses sejam inclusivos, 

democráticos e equânimes (19).  

Assim, a necessidade de promover tais discussões no contexto do 

desenvolvimento curricular é crescente, com ênfase na integração ensino-serviço-

comunidade e estratégias para desenvolver competência cultural na graduação.  As 

revisões de literatura explicitam a falta de uniformidade nas definições e matrizes de 

competências culturais nas diferentes áreas de atenção à saúde. Essa falta de 

consenso na definição e avaliação da competência cultural pode contribuir para a 

heterogeneidade das intervenções e as limitações sobre a avaliação das 

competências. 

O cuidado culturalmente competente demanda conhecimentos, habilidades e 

atitudes cujo desenvolvimento requer estratégias educacionais especificamente 

planejadas para tal, impregnadas de intencionalidade em suas atividades e nos 

cenários em que professores, estudantes e comunidade interajam (19). Quando os 

objetivos educacionais e a estruturação dos serviços estiverem integrados às 

necessidades da comunidade, todos serão beneficiados. 
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4.2 A disciplina 

Estratégias de ensino  

Para o desenvolvimento da competência cultural é essencial que as estratégias 

educacionais sejam planejadas com objetivos específicos na construção das 

dimensões nos alunos, além de preceptores e professores abertos e com experiência 

para o ensino da diversidade.  

A intencionalidade formativa das atividades de avaliação dos estudantes 

reveste-se em importante aspecto a ser cuidadosamente trabalhado diante do objetivo 

de desenvolvimento de competências culturais. Provocar nos estudantes a reflexão 

sobre o que está sendo “aprendido”, quais as fragilidades e fortalezas desse 

aprendizado, e como seria possível a superação das dificuldades encontradas, foi 

especialmente importante para a implementação dessa estratégia pedagógica. 

Discutidas enquanto “produtos” da experiência de ensino e aprendizagem 

vivenciada, algumas dessas atividades avaliativas merecem ser apresentadas a título 

de contextualização do que foi possível observar na perspectiva docente. Destaque-

se que, na grande maioria das vezes, as ideias partiram dos próprios estudantes e 

contaram com a facilitação docente para execução e avaliação.  As iniciativas 

relatadas foram classificadas com base nas estratégias de ensino propostas por 

Anastasiou, Alves (32). 

- Photovoice (Estratégia utilizada: Oficina-Estudo do meio): Trata-se de metodologia 

de fotografia participativa, com origem na antropologia, aqui empregada com a 

intenção de estimular a capacidade reflexiva. Os estudantes organizaram uma oficina 

de fotografia, ministrada com a colaboração de um jornalista profissional, para 

instrumentalizar as mulheres com noções básicas de técnica fotográfica e manuseio 

de câmeras fotográficas ou telefones celulares com recurso de câmera. As mulheres 

foram convidadas a responder a pergunta  “O que é ser mulher na comunidade 

quilombola Capoeira dos Negros ?”, por meio da fotografia. Uma roda de conversa 

discutiu os diferentes significados das imagens produzidas, nas perspectivas das 

“fotógrafas” e dos estudantes, identificando as diferentes percepções de papéis, 
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necessidades e problemas com foco na saúde da mulher. Como método participativo, 

a proposta buscou  empoderar as  mulheres quilombolas ao fornecer recursos 

criativos para a produção de discursos que documentavam necessidades e 

problemas, por meio de suas próprias visões de mundo e sentimentos. onde as 

imagens produzidas eram discutidas. Para os estudantes, a questão reflexiva 

disparadora foi “O que você viu por meio do olhar delas?”  

- Grupo focal sobre o tema ‘Violência obstétrica” (Estratégia utilizada: Ensino com 

pesquisa): os estudantes utilizaram o filme “Nascer no Brasil” como estratégia 

disparadora da discussão sobre boas práticas na assistência ao parto, na perspectiva 

de também promover a discussão sobre as iniquidades na atenção à saúde materna 

da população negra e a necessidade da consciência da qualidade no cuidado integral 

à saúde materna enquanto direito.  

- “Brincar e resistir” (Estratégia utilizada: Dramatização-Fórum): usando tecnologias 

leves para o desenvolvimento da habilidade de comunicação, por meio da contação 

de histórias com brinquedos e fantoches improvisados, os estudantes trouxeram às 

crianças da comunidade, e suas mães,  a história dos africanos escravizados que 

fugiram do Engenho Ferreiro Torto e formaram o Quilombo de Capoeiras, sendo essa 

a origem história da comunidade. Da mesma forma, brincadeiras tradicionais de 

origem africana foram ferramentas para o exercício do trabalho em equipe, 

capacidade de liderança e formação de vínculos.  

- Oficina de dança afro-brasileira (Estratégia utilizada: Oficina-Fórum) : muitos 

movimentos das danças de origem africana traduzem o exercício de atividades diárias 

no lar, no cuidado com as crianças, na agricultura, na caça e na luta. O significado 

desses movimentos, na perspectiva do resgate e valorização da cultura quilombola, 

foi trazido para a comunidade pelos alunos, com a colaboração de professora de 

dança, e também foi útil para o desenvolvimento das três dimensões da competência 

cultural.  

- Viagem à comunidade quilombola Negros do Riacho (Estratégia utilizada: Estudo 

do meio), em Currais Novos/RN, com os líderes comunitários de Capoeiras em 
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comemoração ao Dia da Consciência Negra: os estudantes identificaram a 

necessidade de articulação entre as comunidades quilombolas como estratégia de 

fortalecimento da luta para a concretização e garantia dos direitos expressos na 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Portaria MS no 992, de 13 

de maio de 2009). Da mesma forma, a viagem permitiu a integração dos estudantes 

e professores da disciplina com os estudantes e professores de diferentes áreas do 

Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN, que desenvolvem projetos e 

atividades voltados para educação étnico-racial, no evento de extensão universitária 

“Quilombolas e Consciência Negra: Ações e Reflexões”. 

- Projeto Abdias do Nascimento (Estratégia utilizada: Ensino com pesquisa)  Abdias 

do Nascimento (1914-2011) foi um poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, 

professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações 

negras. Segundo ele próprio, foi também “boi de piranha” – alguém que se punha à 

frente, aceitando o sacrifício, para abrir aos demais novas rotas. Por meio do teatro, 

da poesia, das artes visuais e da atuação política, tanto entre movimentos sociais 

quanto em postos institucionais, Abdias dedicou toda a vida ao povo negro e ao 

combate à discriminação racial. O Projeto ocupou toda uma unidade da disciplina e 

objetivou “levar Abdias para Capoeiras”, apresentando sua obra para a comunidade e 

possibilitando aos estudantes adquirir conhecimentos, exercitar habilidades e 

desenvolver atitudes inerentes à competência cultural. 

- KBELA (Estratégia de ensino: Ensino com filme)  curta-metragem do gênero 

experimental da diretora Yasmin Thayná (2015), a obra é um olhar sobre a experiência 

do racismo vivido cotidianamente por mulheres negras, com a descoberta de uma 

força ancestral que emerge de seus cabelos crespos, como exercício subjetivo de 

autorrepresentação e empoderamento. "O cabelo crespo é um cabelo político porque 

ele é rejeitado o tempo todo", diz Yasmin Thayná, e essa reflexão foi provocada aos 

estudantes da disciplina que produziram narrativas livres sobre o filme, as quais foram 

objeto de avaliação e feedback, com o objetivo de desenvolver a capacidade reflexiva 

sobre o racismo na construção da sociedade brasileira.  
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- Jogo da Memória: Heroínas Negras do Brasil (Estratégia de ensino: Ensino com 

pesquisa ) inspirado na coleção de cordéis “Heroínas Negras da História do Brasil” 

(2017), obra de Jarid Arraes, nos quais são resgatadas biografias de grandes 

mulheres negras que marcaram a história brasileira, como Antonieta de Barros, 

Carolina Maria de Jesus, Tereza de Benguela, Laudelina de Campos, entre outras. 

De forma lúdica, usando o “jogo da memória”, a intervenção buscou oportunizar aos 

estudantes o desenvolvimento de competências culturais na medida em que 

funcionaram como “mediadores” do jogo realizado com as mulheres quilombolas. 

Numa etapa preparatória à atividade na comunidade, os alunos realizaram a atividade, 

em sala de aula, como jogadores, com a mediação dos professores, e com a leitura 

dos cordéis, para que as dimensões dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para que atuassem como mediadores do jogo com as mulheres 

quilombolas fossem previamente exercitadas. 

As produções foram apresentados em congressos nacionais e internacionais de 

educação das profissões da saúde em 2016 e 2017, revelando como  a experiência 

com a disciplina também a estimulou a produção do conhecimento sobre o tema 

(Anexo 5). 

Desafios 

Ponto importante a ser discutido é a relativa dificuldade para a captação de estudantes 

para a participação na disciplina, considerando tratar-se de componente curricular 

optativo. A taxa de ocupação das vagas oferecidas foi em média de 60%, variando de 

40% a 80% (Gráfico 1). Os horários da disciplina respeitaram as necessidades da 

comunidade para a realização dos atendimentos do pré-natal e a dificuldade de 

conciliação desses horários com a disponibilidade de tempo dos estudantes foi um 

dos fatores identificados como limitante à maior participação discente. Outros fatores 

incluíram o desconhecimento sobre o tema e a proposta da disciplina, dificuldades 

para a divulgação entre os alunos, problemas com o Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA).  
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Discute-se que o desenvolvimento de competências culturais deve superar o 

caráter oportunístico do aprendizado, atraindo estudantes que muito provavelmente 

já apresentavam certa sensibilização frente às questões sociais e ético-humanísticas, 

para atingir o core da estrutura curricular e garantir tais experiências ao maior número 

possível de estudantes em formação. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Ainda que haja limitações para que os achados do presente trabalho sejam 

amplamente estendidos a outras populações étnica e culturalmente diversas, nossos 

resultados podem ser usados como estratégias de treinamento na graduação das 

profissões da saúde com o objetivo de desenvolver competência cultural; sobretudo, 

diante da carência de trabalhos na literatura nacional sobre experiências com tais 

objetivos. 

As oportunidades do estudante conhecer a situação de saúde da população 

quilombola, interagir com a comunidade, vivenciar o trabalho interprofissional no 

cuidado com essa população, demonstraram ser estratégias capazes de potencializar 

o desenvolvimento de competências culturais na formação em saúde. Assim, para 

formar profissionais da saúde hábeis em interagir eficazmente com populações 

etnicamente diversas, os resultados apontam ser fundamental que os estudantes 

tenham conhecimento dos processos que influenciam a saúde e os cuidados de saúde 

das minorias populacionais, além de terem oportunidade de experimentar vivências 

relacionadas à diversidade cultural inseridas em seus currículos de graduação.  
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6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

É relevante situar a minha motivação pessoal para o envolvimento no projeto 

em questão. Desde a graduação em medicina, me apaixonei pelo tema da saúde 

materna após perceber as desigualdades da assistência e a falta de humanização que 

permeia a questão no nosso país. Realizei pesquisas sobre o tema, entrevistas com 

parturientes e projetos de humanização para o parto. Passei a realizar grupos de 

gestantes em comunidade próxima a Natal, com rodas de conversa, atividades 

artísticas e acompanhamento após o parto, experiência que deu origem a metodologia 

do projeto Arte de Nascer, iniciativa que seria premiada no ano seguinte. Tive a 

oportunidade de replicar o projeto na África subsaariana, experiência que também 

envolveu treinamento em saúde global, empreendedorismo social e integração com 

rede de profissionais que trabalhavam  em projetos semelhantes. Como preceptora 

do Instituto Santos Dumont continuei imersa no universo da saúde materno-infantil, 

atendendo gestantes com HIV e outras infecções passíveis de transmissão vertical, 

realizando atividades de promoção e prevenção durante a gravidez, e realizando 

preceptoria na área.  

Após alguns anos nasceu também a oportunidade de trabalhar com a 

população remanescente de quilombo com o Projeto Barriguda. Fiz parte  parte do 

grupo de profissionais do projeto desde a sua implantação e desenvolvimento, e 

enfrentei, junto com a equipe, as primeiras barreiras e desafios ao trabalhar com uma 

população culturalmente diferente, percebendo os ganhos pessoais e profissionais na 

construção de competência cultural que a experiência proporcionou. Vieram estudos 

sobre saúde da população negra e antropologia, construção do novo e desconstrução 

de estereótipos, desafios como profissional e como preceptora, crescimento como 

médica e como ser humano, cooperação, ensino, aprendizado e integração na 

comunidade, razões que nos levaram a idealizar a disciplina, e posteriormente me 

impulsionou a realização do mestrado no Ensino das Profissões de Saúde.  

O presente trabalho vem contribuir com a formação dos profissionais da área 

da saúde na medida em que trouxe uma disciplina que aborda assunto ainda não 

contemplado na maioria dos currículos da área da saúde da UFRN. A possibilidade 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

de conhecer o tema, desenvolver habilidades e atitudes, e ainda vivenciar práticas em 

saúde em uma comunidade quilombola, pode contribuir de forma substancial na 

formação destes futuros profissionais.  

Como preceptora da disciplina, destaco a grandeza da transformação pessoal 

e profissional de participar de uma experiência com uma população étnico racial 

distinta, e de todo o aprendizado e desenvolvimento de competência cultural que a 

vivência vem proporcionando. Como médica egressa da UFRN, também me posiciono 

como carente de formação de discussões e práticas que contemplem a assistência de 

qualidade as minorias populacionais, por isso partilho a percepção com os alunos da 

disciplina de atingir as várias faces da competência cultural.  

A curto prazo, a disciplina tem contribuído para a produção de conhecimento 

sobre o tema, além do desenvolvimento individual e curricular dos estudantes que 

participaram da estratégia. A experiência foi capaz de promover empatia, fortalecer 

relação profissional de saúde- paciente, promoveu engajamento com a comunidade e 

treinamento interprofissional. Os trabalhos produzidos na disciplina contribuem dando 

visibilidade ao tema e a disseminação de informações sobre as minorias étnicas e 

suas particularidades na saúde. Um exemplo prático além das apresentações em 

congresso, foi o Encontro Regional dos Estudantes de Fisioterapia, em 2017, 

realizado em Natal, que teve como tema a Competência Cultural, sugerido por ex-

alunos da disciplina que participavam da organização do evento. 

A médio prazo, a disciplina pode contribuir com a formação de profissionais de 

saúde mais preparados para assistir minorias populacionais e culturalmente 

diferentes, inclusive formando profissionais interessados em trabalhar 

especificamente com estas populações, possibilidade esta já apontada em alguns 

estudos. Além disso, a disciplina pode ser um protótipo de intervenções mais 

duradouras e longitudinais nos cursos da área da saúde da UFRN, podendo mesmo 

fazer parte de componente curricular obrigatório em um futuro próximo. 

 

A estratégia aqui implementada foi nacionalmente reconhecida entre os seis 

finalistas da seleção para o Laboratório de Inovação sobre a Participação Social na 

Atenção Integral à Saúde das Mulheres, tendo concorrido com 22 experiências 
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exitosas desenvolvidas em todo o Brasil. Nossa experiência foi apresentada na 2ª 

Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, ocorrida em Brasília/DF, em agosto de 

2017. Os Laboratórios de Inovação no SUS são uma contribuição da OPAS/OMS 

Brasil, como parte de seu processo de cooperação técnica com Ministério da Saúde, 

Conass, Conasems, CNS e ANS, que busca valorizar as experiências inovadoras 

mediante a análise, sistematização e divulgação dos conhecimentos produzidos e 

acumulados na saúde, visando transformar o conhecimento “tácito” em “explícito” e 

fornecendo assim elementos e ferramentas importantes para a tomada de decisão do 

gestor. Na prática, ter sido reconhecida pelo Laboratório de Inovação significa ser 

valorizada como experiências significativas em saúde, resgatando e analisando os 

processos, as práticas, as ferramentas e os instrumentos desenvolvidos localmente e 

que vêm apresentando resultados positivos na saúde da população. O Laboratório de 

Inovação parte do pressuposto de que muitas inovações são desenvolvidas no SUS, 

porém essas inovações carecem de sistematização, divulgação e até troca de 

conhecimentos com outros países. Assim, uma importante aplicação prática na 

formação dos profissionais de saúde a ser destacada é o potencial multiplicador 

alcançado por essa experiência.  

Concluímos, enfatizando que formar profissionais de saúde capazes de 

fornecer cuidados culturalmente competentes representa uma alternativa 

potencialmente capaz de reduzir as iniquidades nos cuidados em saúde, que 

notadamente atingem de forma mais evidente as minorias étnicas e populacionais. 

Desta forma, promover o desenvolvimento de  competência cultural na formação em 

saúde, em última análise,  pode melhorar a qualidade da assistência, fortalecer os 

sistemas de saúde na perspectiva da responsabilidade social, com possibilidade de 

melhoria dos indicadores de saúde de populações vulneráveis, além de contribuir para 

o enfrentamento do racismo institucional, ainda fortemente presente em instituições 

de saúde.  
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8. ANEXOS 

8.1 Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: SAÚDE MATERNO-INFANTIL EM COMUNIDADE QUILOMBOLA: AÇÕES INTEGRADAS 

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Pesquisador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS JÚNIOR 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 44758015.3.0000.5292 

Instituição Proponente: Departamento de Tocoginecologia 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER   

Número do Parecer: 

1.360.679 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de projeto de pesquisa a ser desenvolvido em comunidade quilombola, utilizando o método 

da pesquisa-ação, buscando identificar as necessidades relacionadas à saúde materno-infantil para 

estabelecer estratégia de cuidado para essa população específica. Inserir o graduando de Medicina no 

processo de construção coletiva da estratégia de cuidado, com o objetivo de identificar 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao cuidado da saúde materna das mulheres 

quilombolas. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Construir uma matriz de competências culturais relacionadas à saúde materno-infantil das mulheres 

quilombolas, de forma a abordar a dimensão multicultural no currículo do curso de Medicina da UFRN. 

mailto:mpes@ccs.ufrn.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

 Av. Nilo Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 59020-300  

 http://www.posgraduacao.ufrn.br/mpes  mpes@ccs.ufrn.br ☎3342-5066 

 

Objetivo Secundário: 

Identificar as necessidades relacionadas à saúde materno-infantil nessa população específica, 

valorizando os valores, conhecimentos, saberes e cultura local; Estabelecer uma estratégia de cuidado, 

com participação discente, que contemple as necessidades identificadas na comunidade quilombola; 

Descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento de competências 

culturais relacionadas à saúde materna das mulheres quilombolas.                                                                                                                                    

Avaliação dos Riscos e Benefícios: O pesquisador  apresentou os riscos e benefícios, bem como as 

ações a serem adotadas para minimizar os eventuais risco.                            Comentários e Considerações 

sobre a Pesquisa: Pesquisa bem estruturada e com relevância para a comunidade                                                                                                                    

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Apresentados todos os termos 

obrigatórios                                                                                                                          Recomendações: Em 

relatoria anterior, recomendou-se a adequação do cronograma de execução, devidamente cumprido 

em resposta à pendência.                                           Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências ou inadequações.        Considerações Finais a critério do CEP:                                                                                               

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_507078.pdf 

12/11/2015 
13:39:16 

 Aceito 

Outros CartaResposta.pdf 12/11/2015 
13:38:24 

REGINALDO 
ANTONIO DE 
OLIVEIRA FREITAS 
JÚNIOR 

Aceito 
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Cronograma CronogramaAtualizado.pdf 12/11/2015 
13:35:55 

REGINALDO 
ANTONIO DE 
OLIVEIRA FREITAS 
JÚNIOR 

Aceito 

Outros Carta de Encaminhamento em resposta as 
recomendações..docx 

23/06/2015 
12:18:23 

 Aceito 

Outros Autorização fotos Modificada.docx 23/06/2015 
12:14:55 

 Aceito 

 

Outros Autorização Gravação Modificada.docx 23/06/2015 
12:14:27 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE comunidade Modificado.docx 23/06/2015 
12:13:44 

 Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projeto detalhado para CEP.doc 07/05/2015 
16:07:13 

 Aceito 

Outros Autorização fotos.docx 07/05/2015 
16:06:34 

 Aceito 

Outros FORMULÁRIO CEP UFRN.pdf 07/05/2015 
16:06:07 

 Aceito 

Outros Folha de Identificação do Pesquisador 
(1).doc 

07/05/2015 
16:05:21 

 Aceito 

Outros TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.pdf 07/05/2015 
16:04:31 

 Aceito 

Outros DECLARAÇÃO.pdf 07/05/2015 
16:04:12 

 Aceito 

Outros CARTA DE ANUÊNCIA.pdf 07/05/2015 
15:59:44 

 Aceito 

Outros Autorização Gravação.docx 07/05/2015 
15:51:39 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE comunidade.docx 07/05/2015 
15:49:52 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE alunos.docx 07/05/2015 
15:49:36 

 Aceito 

Folha de Rosto Folha de rosto assinada.pdf 30/04/2015 
22:57:47 

 Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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NATAL, 10 de Dezembro de 2015 

 

Assinado por: 

HELIO ROBERTO HEKIS 

(Coordenador) 
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8.2 TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Estudantes de Graduação nas Profissões da Saúde 

 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: SAÚDE MATERNO-INFANTIL EM 

COMUNIDADE QUILOMBOLA: AÇÕES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, que tem como pesquisador responsável Carolina Araujo Damasio Santos. 

 

Esta pesquisa pretende possibilitar a construção de uma matriz de competências 

capaz de abordar a dimensão multicultural no currículo do curso de Medicina, potencializando 

o desenvolvimento curricular no contexto da responsabilidade social. Objetiva também 

oferecer ao médico em formação a perspectiva de conhecer a situação de saúde da população 

negra e da população remanescente de quilombos num contexto ampliado, em que exercem 

influência a formação racista da sociedade brasileira, a consequente marginalização das 

comunidades afrodescendentes e a relativa invisibilidade de suas contribuições e 

necessidades 

 

Caso você decida fazer parte desta pesquisa, inicialmente participará da fase 

exploratória, na qual serão realizadas entrevistas, grupos de conversa e discussão, visitas e 

audiências públicas, que poderão ser gravadas e fotografadas com sua autorização, com o 

objetivo de identificar as necessidades de saúde materna sob a perspectiva da comunidade 

quilombola. Você também poderá participar do ambulatório de pré-natal, sempre com 

supervisão docente. Na sequência do projeto, será feito um seminário a partir do acordo inicial 

entre a equipe e os participantes interessados para discutir os problemas a serem 

investigados, suas possíveis causas e respostas, com a finalidade de alinhar as expectativas 

da população com os objetivos do projeto de intervenção educacional. Após essa fase, você 

irá participar de discussões acerca de como suas percepções e pressupostos se integram às 

necessidades efetivamente apontadas pela comunidade quilombola. Por fim será 

desenvolvida a matriz de competências relacionadas à saúde materna das mulheres 

quilombolas, com base nos resultados das etapas anteriormente descritas. Essa etapa 

propõe-se a descrever as aquisições necessárias aos estudantes de Medicina, em termos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, para o cuidado com saúde materna sob a perspectiva 

multicultural.  
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Durante as etapas da pesquisa, a previsão de riscos para integridade física e saúde 

do participante é mínima. Pode acontecer algum grau de constrangimento ou incômodo nas 

respostas às entrevistas ou durante o seminário, entretanto esses riscos serão minimizados 

através do esclarecimento detalhado do objetivo da pesquisa e das atividades que você 

participará. O benefício desta pesquisa será o de identificar necessidades de saúde 

especialmente relacionadas ao grupo de mulheres afrodescendentes e assim estabelecer 

estratégia de cuidado voltada para essa população específica, fortalecendo a concepção da 

responsabilidade social durante a graduação em Medicina. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada de forma direta sob responsabilidade da 

medica Carolina Araujo Damasio Santos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Carolina Araujo Damasio Santos (84-988454918) ou mandando um e-mail para 

carolina@isd.org.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Você tem o direito de se recusar a responder quaisquer perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza, quando o instrumento da pesquisa for questionários, 

formulário ou entrevistas. 

Os dados que você irá nos fornece serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CEP HUOL/UFRN) no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300 

Natal/RN, bem como entrar em contato pelo telefone 3342 5003. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (Carolina Araujo Damasio Santos.). 

 

 

                                    Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE QUILOMBOLA: ESTRATÉGIA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA MULTICULTURAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, 

e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Macaíba,  _____/________/____________. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE 

QUILOMBOLA: ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA 

MULTICULTURAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Macaíba,  _____/________/____________. 

                                       ____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: SAÚDE MATERNO-INFANTIL EM 

COMUNIDADE QUILOMBOLA: AÇÕES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, que tem como pesquisador responsável Carolina Araujo Damasio Santos. 

Trata-se de uma pesquisa que busca  identificar quais as necessidades de cuidado 

com a saúde durante a gestação na comunidade quilombola de Capoeira dos Negros, em 

Macaíba-RN. A proposta é fazer o levantamento dos problemas enfrentados por essa 

população, analisando essas questões junto com a própria comunidade, para estruturar um 

serviço de atenção à saúde materna baseado nessas necessidades.  Além da identificação 

da necessidade de mudança e o levantamento de possíveis soluções, a pesquisa se propõe 

a implantar um ambulatório de pré-natal na Unidade Básica de Saúde de Capoeira dos Negros 

que busque atender a essas necessidades. 

Essa pesquisa pretende também incluir alunos do Curso de Medicina da UFRN no 

ambulatório de pré-natal da UBS de Capoeira dos Negros, com o objetivo fazê-los conhecer 

a situação de saúde da comunidade para que eles também participem do processo de busca 

de possíveis soluções para os problemas enfrentados, entendendo que essa é uma 

experiência importante para a formação de um profissional que se preocupe com as questões 

da comunidade. Os atendimentos realizados pelos alunos serão sempre supervisionados por 

profissionais médicos e por outros profissionais de saúde da equipe. 

Caso você decida fazer parte desta pesquisa, inicialmente participará de entrevistas, 

grupos de conversa e discussão, visitas e audiências públicas, que poderão ser gravadas e 

fotografadas com sua autorização, com o objetivo de identificar as necessidades de saúde 

materna da comunidade quilombola, assim como, poderá ser atendida no ambulatório de pré-

natal.  

Durante as etapas da pesquisa descritas, a possibilidade de riscos para sua 

integridade física e saúde é mínima. Pode acontecer algum grau de constrangimento ou 

incômodo nas respostas as entrevistas ou durante o seminário, entretanto esses riscos serão 

minimizados através do esclarecimento detalhado do objetivo da pesquisa e as atividades que 

você participará. O benefício desta pesquisa será o de identificar necessidades de saúde 

especialmente relacionadas ao grupo de mulheres afrodescendentes e assim estabelecer 
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estratégia de cuidado voltada para essa população específica, fortalecendo a 

responsabilidade social dos estudantes e profissionais de saúde. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada de forma direta sob responsabilidade da 

medica Carolina Araujo Damasio Santos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Carolina Araujo Damasio Santos (84-98845-4918) ou mandando um e-mail para 

carolina@isd.org.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

O fato de você não querer participar da pesquisa não impede que você seja atendida 

no ambulatório de pré-natal, tenha acesso ou participe das ações de cuidado com a saúde 

que venham a ser desenvolvidas em associação com o projeto.  

Você tem o direito de se recusar a responder quaisquer perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza, quando o instrumento da pesquisa for questionários, 

formulário ou entrevistas. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CEP HUOL/UFRN) no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300 

Natal/RN, bem como entrar em contato pelo telefone 3342 5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (Carolina Araujo Damasio Santos). 
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                                       Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e para a população e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE QUILOMBOLA: 

ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA MULTICULTURAL NA 

FORMAÇÃO EM SAÚDE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Macaíba,  _____/________/____________. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE 

QUILOMBOLA: ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA 

MULTICULTURAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Macaíba,  _____/________/____________. 

 

 

_____________________________________ 

                                Assinatura do pesquisador responsável 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE  IMAGEM E VOZ 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE 

QUILOMBOLA: ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA MULTICULTURAL 

NA FORMAÇÃO EM SAÚDE poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados 

para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores envolvidos a realizar a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Carolina Araujo Damasio Santos, e após esse período, 

serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Macaíba, _____/______/____________. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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8.3. Roteiro grupo focal 

 

SAÚDE MATERNA EM COMUNIDADE QUILOMBOLA: ESTRATÉGIA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA MULTICULTURAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

GRUPO FOCAL – ROTEIRO 

 

1. PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES:  

 

“Que impressões vocês tiveram sobre a Disciplina? O que lhes chamou atenção nesta vivência?”  

 

 

 

2. CUIDADO EM SAÚDE:  

 

“Falem sobre como foi estabelecido o vínculo com as pessoas da comunidade quilombola?”  

 

 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O CUIDADO:  

 

“O que é necessário da parte dos profissionais para a atuação junto a essa comunidade?” 

 

 

4. ENSINO:  

 

“Como perceberam sua atuação enquanto estudantes?”  

 

 

O que fazer na formação para proporcionar uma formação compatível com atendimento integral das 

comunidades afrodescendentes?” 

 

 

 “Como essas habilidades poderiam ser inseridas na formação em saúde?” 

 

7.4 PLANO DE CURSO 
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Turma: 

Horário: 

Pré-Requisitos: 

Ementa: 

  

MGO0009 - COMPETENCIA CULTURAL NA ATENÇÃO A 
SAUDE DA MULHER QUILOMBOLA (60h) - Turma: 01 
(2017.2) 

Não possui 

Competência cultural em saúde, cultura afro-brasileira, 
educação das relações étnico-raciais, atenção às 
necessidades individuais de saúde da mulher quilombola, 
atenção às necessidades de saúde coletiva da população 
quilombola, educação em saúde, educação interprofissional, 
organização do trabalho em saúde. 

Matrícula Docente(s) 

4242504 
ANA KARLA MONTEIRO SANTANA DE OLIVEIRA 
FREITAS 

3242546 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR 

2446479 LILIAN LIRA LISBOA 
  

  

Metodologia de Ensino e Avaliação 

Metodologia: 

A educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira, previstas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os  cursos de graduação nas profissões da saúde como temas transversais, 
representam um desafio para o desenvolvimento curricular no contexto da social accountability, das 
metodologias de ensino e dos cenários de prática e integração à rede de serviços de saúde. 
A disciplina objetiva proporcionar aos estudantes a vivência integrada de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias para o desenvolvimento de competências culturais no contexto da atenção à saúde e 
educação de populações cultural e etnicamente diversas. 
No que se refere à dimensão cognitiva, busca abordar o  conhecimento dos processos que influenciam a 
saúde e cuidados de saúde da população quilombola. Quanto ao componente atitudinal, se propõe a 
estimular a capacidade reflexiva  acerca dos diversos valores de saúde, crenças, comportamentos, sua 
própria bagagem sociocultural, a formação racista da sociedade brasileira e a consequente marginalização 
das comunidades afrodescendentes e a relativa invisibilidade de suas contribuições e necessidades. O 
elemento de habilidades se concentra nas habilidades de comunicação e compreensão dos determinantes 
sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e 
coletivo, do processo saúde-doença das mulheres quilombolas. 
A disciplina emprega tecnologias leves e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. A concepção 
pedagógica norteadora é a .crítico reflexiva utilizando como método pedagógico principal a 
Problematização, onde o ensino e a aprendizagem se baseiam em problemas identificados a partir do 
contexto da prática dos sujeitos envolvidos. 
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Procedimentos de Avaliação 
da Aprendizagem: 

Propõe-se a avaliação formativa da aprendizagem, realizada regular e periodicamente, ao longo do 
processo educacional, para obter dados sobre o progresso conseguido e, deste modo, efetivar a oportuna 
correção das distorções observadas, preencher as lacunas detectadas, bem como reforçar as conquistas 
realizadas.  
Os procedimentos incluem, mas não se limitam: narrativas livres, estudos de caso, relatórios, elaboração 
de projetos, problemas de manejo de pacientes, observações sitemáticas. 

Horário de Atendimento: Sexta-feira à tarde 

  

Tipo de Material Descrição 

Livro 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Política nacional de saúde da população 
negra: uma questão de equidade : subsídios para o debate. Brasília, DF: Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento, 2002?. 14 p. 

Cronograma de Aulas 

Início Fim Descrição 

28/07/2017 28/07/2017 Abertura da Disciplina - Projeto Barriguda 

29/07/2017 29/07/2017 Competência cultural na formação em saúde 

04/08/2017 05/08/2017 Responsabilidade social na formação das profissões da saúde 

11/08/2017 12/08/2017 Educação e trabalho interprofissional em saúde 

18/08/2017 18/08/2017 A África não é um país 

25/08/2017 25/08/2017 A formação dos quilombos no Brasil 

26/08/2017 26/08/2017 História da Comunidade Quilombola Capoeiras, Macaíba/RN 

01/09/2017 02/09/2017 Cultura afrobrasileira 

08/09/2017 09/09/2017 I Avaliação - KBELA, Yasmin Thayná - Atividade não presencial 

15/09/2017 16/09/2017 Religiões afrobrasileiras 

22/09/2017 23/09/2017 Prática na comunidade 

29/09/2017 30/09/2017 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra 

06/10/2017 07/10/2017 Prática na comunidade 

13/10/2017 14/10/2017 II Avaliação - Atividade não presencial 

20/10/2017 21/10/2017 Prática na comunidade 

03/11/2017 04/11/2017 A vida e a obra de Abdias do Nascimento 

10/11/2017 11/11/2017 Heroínas negras do Brasil 

17/11/2017 18/11/2017 Memória e cultura quilombola no Rio Grande do Norte 

24/11/2017 25/11/2017 Intervenção na comunidade - Dia Nacional da Consciência Negra 

01/12/2017 02/12/2017 Prática na comunidade 

09/12/2017 09/12/2017 III Avaliação - Atividade não presencial 

  

Avaliações 

Data Hora Descrição 

08/09/2017 17:30h 1ª Avaliação 

13/10/2017 17:30h 2ª Avaliação 

09/12/2017 08:00h 3ª Avaliação 
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Referências Básicas 

Livro FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE BRASIL;. Saúde da população negra no Brasil: contribuições para a 
promoço da equidade. Brasília: Funasa, 2005. 446p. 

Livro Jarid Arraes. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. 1ª. Pólen Livros. 2016 

Referências Complementares 

Tipo de Material Descrição 

Livro Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos. 3ª. Garcia. 2016 

Livro Cristiane Sobral. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. 1ª. Cristiane Sobral. 2014 

Livro Cristiane Sobral. Terra Negra. 1ª. Malê. 2017 

Livro NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 1. ed. brasileira. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 184p.  (Estudos brasileiros, v.30) 

8.4. Produção intelectual da disciplina 

 

● “Saúde materna em comunidade quilombola: desenvolvendo competência 

multicultural na formação em saúde”, apresentado durante o 53o Congresso 

Brasileiro de Educação Médica, 2015, realizado no Rio de Janeiro. 

● “Breaking barriers - improving access to health care among black women in 

north-eastern brazil as social accountability strategy in medical education”, 

apresentado durante The Network: Towards Unity For Health, 2015, realizado 

em Pretoria, Africa do Sul. 

● “Um outro olhar: photovoice como estratégia para desenvolvimento de 

competência cultural em comunidade quilombola”, apresentado durante o 54o 

Congresso Brasileiro de Educação Médica, 2016, realizado em Brasília.  

● “Inserção da temática violência obstétrica no ensino de graduação em medicina 

a partir da vivência de mulheres quilombolas”, apresentado durante o 54° 

Congresso Brasileiro de Educação Médica, 2016, realizado em Brasília.  

● “Competência cultural e educação para o trabalho interprofissional”, 

apresentado durante o 54° Congresso Brasileiro de Educação Médica, 2016, 

realizado em Brasília.  

● “Building trust with community: a key issue for developing cultural competence 

in health professions education”, apresentado durante The Network: TUFH 

Conference 2016, realizado em Sheynang, China. 
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● “Improving Cultural Competence to Reduce Health Disparities in a Brazilian 

Quilombola Community”, apresentado durante The Network: TUFH Conference 

2017, realizado em Hammamet, Tunisia. 

● Speaking Up About Obstetric Violence with Quilombola Women, apresentado 

durante The Network: TUFH Conference 2017, realizado em Hammamet, 

Tunisia. 

● Social Accountability Network: Harm Reduction Strategy in Sexual Violence, 

realizado em Hammamet, Tunisia. 

● “Aprender no mundo real: reflexões necessárias à formação em fisioterapia”, 

apresentado durante o IV Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia 

realizado no período de 27 a 30 de Setembro de 2017, em João Pessoa. 

● “Competência cultural na atenção à saúde da mulher quilombola”, apresentado 

durante o IV Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia realizado no 

período de 27 a 30 de Setembro de 2017, em João Pessoa. 

● “Abdias do nascimento no quilombo: uma experiência de inserção da 

competência cultural em saúde no curso de fisioterapia”, apresentado durante 

o IV Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia realizado no período 

de 27 a 30 de Setembro de 2017, em João Pessoa. 
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8.5 Fotos  

 

Figura 1. Reunião com população e líderes comunitários na comunidade para identificar necessidades de saúde. 

 

 

Figura 2. Alunos de medicina e residente de ginecologia em oficina de maquiagem e roda sobre autoestima na 

gravidez. 
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Figura 3. Book de gestantes após realização de oficina de turbante com os profissionais e estudantes. 

 

 

Figura 4. Roda sobre exercícios na gestação conduzida pela fisioterapia. 
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Figura 5. Com adolescentes na comunidade durante aula sobre religiões afro-brasileiras.  

 

 

 

Figura 6. Aluna de medicina em roda de capoeira em atividade da disciplina na comunidade. 
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.  

Figura 7. Projeto sendo premiado na iniciativa “ Laboratório de Inovação sobre a Participação Social na Atenção 
Integral à Saúde das Mulheres” realizado pela OPAS-OMS. 

 

 

Figura 8. Alunos, mulheres da comunidade, professores e preceptores da disciplina apos roda sobre violência 
obstétrica.  
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Figura 9. Projeto sendo apresentado na conferencia The Network: TUFH Conference 2016, realizado em 
Sheynang, China. 

 

Figura 10. Fotografia tirada por uma das participantes do Photovoice. 
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Figura 11. Visita domiciliar a uma das mulheres atendida pelo projeto e acompanhada pelos alunos 

da disciplina. 

 

 

Figura 12. Oficina de Contação de histórias para as crianças da comunidade “brincar e resistir” sobre a origem dos 
quilombos e formação da comunidade de Capoeira dos Negros. 
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8.6 Premiação  

 

8.6.1.O projeto foi vencedor da competição: Laboratório de Inovação sobre a 

Participação Social na Atenção Integral à Saúde das Mulheres, realizado pela  

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde e Conselho 

Nacional de Saúde no ano de 2017. A iniciativa foi apresentada com outros 5 projetos 

vencedores na 2a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, em Brasília. 

8.6.2.O projeto foi vencendor da competição “Projects That Work” 2018. A competição 

reconhece projetos de excelência que foram bem-sucedidos além da implementação 

inicial e tiveram um impacto significativo na saúde, na comunidade ou na escola, a fim 

de incentivar o desenvolvimento, a implementação e a disseminação de mais projetos 

do mesmo modelo. Lançada em 2013, a competição é patrocinada pela FAIMER 

(Foundation for Advancement of International Medical Education and Research) como 

parte da conferência anual The Network: Towards Unity for Health (TUFH). 
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