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APRESENTAÇÃO 

 

A I Jornada Acadêmica de Gestão Hospitalar da UFRN foi uma 
realização de extensão da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), juntamente com o Centro Acadêmico Margareth 
Pereira (CAMAPE) e ocorreu entre os dias 12, 13 e 14 de junho, contando 
com a participação da comunidade acadêmica da universidade e sociedade. 

A I Jornada Acadêmica de Gestão Hospitalar da UFRN teve como 
tema central “Direitos e Democracia: Reflexos no Atual Cenário do SUS” e 
buscou a aproximação dos alunos do curso de Gestão Hospitalar com a 
realidade do mercado de trabalho através de cursos, minicursos, palestras, 
mesas redondas e conferências, que agregaram conhecimentos e 
experiências na área de atuação e, consequentemente, na formação. O 
evento teve como objetivo discutir, diante do cenário político brasileiro, os 
desafios que os futuros gestores deverão enfrentar e as oportunidades que 
estão surgindo em razão disso.  

Foram submetidos 54 trabalhos à Jornada, dos quais 30 foram 
aprovados e efetivamente apresentados. Estes foram submetidos e 
avaliados a partir da perspectiva de seis Eixos Temáticos, a saber: 

• PRIMEIRO EIXO TEMÁTICO: Saúde, Trabalho e Sociedade 
contempla os seguintes componentes curriculares: Saúde e Sociedade; 
Políticas de Saúde; Modelos de Gestão e Organização dos Serviços de 
Saúde; Metodologia da pesquisa; Bioética e Ética na Gestão; Comunicação 
e Comportamento Organizacional e Processo de Trabalho em Saúde. 

• SEGUNDO EIXO TEMÁTICO: Gestão e Organização do Trabalho 
aborda: Informática em Saúde, Corporeidade na Gestão do Estresse no 
trabalho; Gestão de Pessoas; Gestão e Gerência em Saúde; Saúde Coletiva. 

• TERCEIRO EIXO TEMÁTICO: Gestão da Informação em Saúde é 
composto de: Bioestatística; Epidemiologia e Vigilância em Saúde; Sistemas 
de Informações em Saúde. 

• QUARTO EIXO TEMÁTICO: Gestão de Serviços em Saúde integra os 
componentes curriculares: Logística e Gestão de Materiais; Marketing em 
Saúde; Gestão Ambiental Hospitalar, Gestão dos Serviços de Apoio 
Hospitalar. 



 

 

• QUINTO EIXO TEMÁTICO: Gestão Econômico-Financeira em Saúde 
abrange: Matemática financeira; Contabilidade Introdutória; Finanças e 
Orçamento; Custos hospitalares; Auditoria. 

• SEXTO EIXO TEMÁTICO: Práticas de Gestão em Saúde contempla: 
Planejamento em Saúde; Avaliação e Gestão da Qualidade em Saúde. 

Os resumos dos 30 trabalhos efetivamente apresentados 
contemplaram os Eixos 1, 2, 3, 4 e 6. Esses trabalhos compõem os Anais da 
I Jornada Acadêmica de Gestão Hospitalar da UFRN, além do relato da Mesa 
de Abertura do evento, que contou com as exposições de: Cipriano Maia de 
Vasconcelos - Perspectivas históricas e conjunturais do atual cenário do 
Sistema Único de Saúde; Roberval Edson Pinheiro de Lima - Perspectivas do 
financiamento da saúde no atual cenário do Sistema Único de Saúde; e Ana 
Tania Lopes Sampaio – Perspectivas organizacionais do atual cenário do 
Sistema Único de Saúde. 

 

Atenciosamente, Comissão Organizadora da I Jornada Acadêmica de 
Gestão Hospitalar. 
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RELATORIA DA MESA DE ABERTURA 
 

DIREITOS E DEMOCRACIA: REFLEXOS NO ATUAL CENÁRIO DO SUS 

 

COORDENAÇÃO: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIRÊDO LEITE 

RELATORIA: IANA QUEILA DA COSTA BRITO GOMES 

 

A mesa foi coordenada pela professora Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite que 

iniciou a fala apresentando os convidados que compunham a mesa, de acordo com as 

informações contidas no currículo Lattes de cada convidado, como segue abaixo:  

 

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS – Professor do Departamento de Saúde Coletiva da 

UFRN. Graduado em Medicina, Mestre em Ciências Sociais (UFRN) e Doutor em Saúde 

Coletiva (UNICAMP). Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em 

planejamento e gestão em saúde, atuando principalmente nos temas: Políticas de saúde 

e gestão em saúde. Exerceu cargo de Diretor do Departamento de Apoio à 

Descentralização da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde nos anos de 2003 e 

2004, Pró-reitor de Extensão da UFRN entre 2007 a 2012, Secretário Municipal de Saúde 

de Natal/RN entre 2013 a 2015, Coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

(NESC) da UFRN e Vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO).  

 

ROBERVAL EDSON PINHEIRO DE LIMA - Professor da Escola de Saúde da UFRN. 

Graduado em Economia e Mestre em Ciências Sociais (UFRN). Atuação na equipe 

gestora da Secretaria de Saúde de Natal/RN. Tem experiência na área de Administração 

Pública, com ênfase em Política e Planejamento Governamentais. Atuou como assessor 

técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte. 

 

ANA TANIA LOPES SAMPAIO – Professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN. 

Graduada em Enfermagem e Obstetrícia, Mestre em Enfermagem e Doutora em 

Educação (UFRN).  Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase na saúde 

coletiva atuando principalmente nos seguintes temas: políticas de saúde, SUS, gestão, 
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atenção, formação, participação popular e práticas integrativas. Na área da Educação, 

com ênfase em práticas pedagógicas e saberes humanescentes. Exerceu os cargos de 

Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, Secretária Municipal de Saúde de 

Natal/RN, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte. 

Foi presidente do Conselho de Secretários Municipais de saúde do Rio Grande do Norte 

(COSEMS/RN) por dois mandatos (1993 a 1996). 

Após a apresentação dos componentes que compunham a mesa, a Professora 

Jalila Leite convidou o Professor Cipriano Maia para iniciar sua exposição com o tema: 

Perspectivas históricas e conjunturais do atual cenário do Sistema Único de Saúde. 

 

EXPOSIÇÃO PROFESSOR CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS  

 

Professor Cipriano Maio iniciou sua fala relatando que o Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi resultado da luta democrática do Brasil que teve como influência alguns 

movimentos conjunturais que influenciaram esse surgimento como: o final da ditadura 

militar com o movimento das Diretas Já, movimento estudantil e fim do regime militar, 

que culminaram no surgimento do SUS com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em 1988.  

Iniciou suas reflexões afirmando que os direitos são produtos de conquistas, do 

surgimento e da elaboração do conceito dos direitos civis que tem como seu espelho a 

revolução inglesa do Século XV e XVI, em que os proprietários de terras conquistam do 

rei o parlamento e os direitos civis.  

Outra referência se estabelece através de John Locke, que elabora conceitos 

sobre o direito à liberdade e à propriedade, entre outros, que são direitos civis básicos. 

Outra importante base foi a revolução francesa, que traz o espelho da conquista dos 

direitos políticos - direito de exercer governança e de poder participar da vida social. 

Desta forma, os direitos sociais são produtos das revoluções, principalmente na Europa, 

como referência da sociedade europeia no séc. XIX, que vão desaguar no estado de bem-

estar social depois da Segunda Guerra Mundial, apesar de começar a se instituir antes.  

Ele indicou um vídeo alemão que fala sobre como o neoliberalismo tenta 

impossibilitar o estado de bem-estar social como sugestão para os participantes 

assistirem e afirmou a importância de compreender que os direitos sociais como 
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produtos das lutas políticas que as sociedades humanas trabalham para construir um 

estado de bem-estar, em que as pessoas tenham os seus direitos respeitados.  

Afirmou que mesmo sabendo que nós não podemos iludir as pessoas, é inegável 

que esses direitos de cidadania foram conquistas das lutas sociais, eles não asseguram 

a igualdade. Isso ocorre porque a sociedade capitalista é produtora de desigualdades e 

cada vez mais aqueles que têm dinheiro ganham mais dinheiro. Um estudo recente de 

Thomas Firket mostra isso – No mundo, 1% da população mais rica cada vez mais 

acumulam riquezas e os demais 99% das pessoas, cada dia mais têm menos renda. Não 

é à toa que a gente tem a miséria abraçando o mundo em todos os continentes, inclusive 

nos Estados Unidos da América (EUA). Lembrou que há um filme de uma série da BBC 

muito interessante que se chama “Por que pobreza? Park Avenue: dinheiro, poder e o 

sonho americano. No filme eles mostram milhões de pessoas que vivem nos EUA em 

situação de miséria, mostrando também que apesar de ser o país mais rico do mundo, 

há a pobreza disseminada em função da desigualdade, da má distribuição de renda.  

Prof. Cipriano Maia afirmou, então, que não basta ter direitos declarados se eles 

não são efetivados, porque a desigualdade limita o acesso a isso. Só que há uma 

diferença - o Estado americano está preocupado com o mercado, o Estado europeu por 

uma conquista civilizatória. O Estado europeu tem uma preocupação de garantir direitos 

básicos - o estado de bem-estar social e ele tem como lema: você tem direito do 

nascimento à morte por ter nascido cidadão na sociedade e não por ter nascido isso ou 

aquilo. Compreendem isso porque eles aprenderam nas lutas e na história que uma 

sociedade mais igualitária e com mais direitos é mais estável e traz mais segurança para 

todos. A ideia de civilidade tinha esse sentido.  

Estas ideias são bem diferentes da barbárie que vivemos no Brasil e em muitas 

outras sociedades. Hoje nós vivemos em um tempo assustador no mundo, um medo 

onde as formas de repressão e controle se internalizam nas pessoas e onde a busca do 

desempenho a qualquer custo também nos é internalizada.  

Ele apresentou um filósofo, bem atual, um coreano radicado na Alemanha que 

se chama Byung-Chul Han que ele fala na sociedade do cansaço, na sociedade do 

desempenho, onde você é ao mesmo tempo senhor e escravo. Exatamente onde todos, 

condicionados pela política do neoliberalismo, têm que ser empreendedores e senhores 

de tudo da sua própria ação. Isso, nos leva a pensar de como isso reflete na nossa prática 
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cidadã, na nossa prática política e na nossa prática profissional porque nossa classe 

individual não está isenta do contexto social e político em que vivemos. Isso é algo que 

precisamos refletir.  

Diante disso, entrou na discussão sobre o SUS, sobre o Brasil e como isso se dá 

no Brasil. Trazendo esse debate histórico sobre a constituição da cidadania e da 

democracia no Brasil, é necessário rememorar nossas aulas de história para saber que o 

Brasil tem como marca a presença do escravismo condicionando a nossa história. 

Joaquim Nabuco foi um abolicionista e ele dizia que o Brasil iria levar pelo menos 100 

anos para superar as marcas da escravidão e isso ainda não aconteceu porque passados 

os 100 anos, a escravidão ainda está presente.  

Afirmou que temos um país marcado pelas ordens escravocratas, secundário a 

uma república oligárquica, em que as questões sociais eram tratadas como questões de 

polícia e nossa experiência democrática é muito recente e foi interrompida há pouco 

tempo. É bom refletirmos sobre isso. Então, a sociedade brasileira é marcada por 

privilégios, por exclusão dos negros pobres. Antigamente não eram tidos como alguém, 

porque na escravidão negro não era gente, ele não era nem considerado como tal, ele 

era um objeto. Hoje as populações pobres continuam, em alguma medida, sendo 

tratadas dessa forma. A exclusão social ainda é uma marca da nossa história e o 

autoritarismo como forma de reprimir manifestações sociais como ocorreu desde 1917 

com a primeira greve operária do Brasil.  

Lembrou que aqueles que assistiram alguns filmes sobre a política de saúde no 

Brasil devem se lembrar desse fato. Nós tivemos mudanças políticas com a Revolução 

de 30, que também implantou um regime autoritário, apesar de ter promovido o 

desenvolvimento no caráter nacional, que depois é revertido. Tivemos um período de 

democracia entre 1945 e 1964, mas mesmo assim, com a construção de uma cidadania 

muito retardada e lenta. O professor Wanderley Guilherme dos Santos falava como uma 

cidadania regulada, ou seja, tinha direitos quem tinha mais capacidade de poder, quem 

tinha mais inserção nas instituições sociais e isso é o que marca a cidadania regulada. A 

maioria inclusive era indigente, não era portador de direito, era indigente seguindo uma 

tradição que vinha desde a colônia das pessoas receberem assistência caritativa e não 

dos direitos.  
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Continuou sua fala lembrando que no período após esse intervalo democrático 

de 1945 a 1964 tivemos o regime militar, com um crescimento econômico, mas com 

concentração da riqueza e exclusão. Neste período, a política de saúde era vista como 

uma questão a ser resolvida pelo mercado ou através de programa de seguro saúde 

através da previdência, para quem tinha previdência.  

Afirmou que era estudante de medicina e que sempre relembra isso porque é 

bem emblemático: a Maternidade Escola Januário Cicco era pública, mas refletia essa 

hierarquia social. No andar térreo, onde a gente estagiava, era o andar dos 

atendimentos aos indigentes, aqueles que não tinham nenhum tipo de plano ou seguro 

de saúde; o primeiro andar era reservado para aqueles que tinham previdência social e 

o segundo andar era para usuários particulares ou quem tinham plano  ou seguro de 

saúde. Isso era um pouco do extrato do que era a atenção à saúde no Brasil.  

Foi nessa luta pela democracia, contra o autoritarismo e pela liberdade 

democrática que surge a luta pela construção do SUS. O primeiro documento, inclusive 

que dá base a todo processo da Reforma Sanitária, se chama “Saúde e Democracia”, 

elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), criado em 1986 e eu 

ainda participei como estudante do CEBES. Hoje, o CEBES ainda faz diversas publicações, 

entre elas, uma revista de circulação nacional.  

Esse documento se torna basilar para tudo que vai se açular até a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, realizada na transição democrática porque as diretas foram 

derrotadas em 1984. Neste período há um regime mais aberto, ainda com José Sarney 

eleito de forma indireta como vice-presidente e assumindo, posteriormente, a 

presidência. Em 1988 tivemos a Constituição Federal, que expressa esse movimento da 

luta pela reforma sanitária conduzida pelo Movimento da Reforma Sanitária no Brasil, 

em que participaram os estudantes, os movimentos sociais e os profissionais de saúde.  

Em continuidade, reforçou que o SUS é produto da luta democrática, da 

democracia. Mesmo assim, ele enfrentou tremendas dificuldades de ser implementado 

e até hoje ele vem sendo implementado com limitações e restrições em função do 

subfinanciamento e da força do mercado na disputa com um projeto público.  

Afirmou, em seguida, que no Brasil, a partir dos anos 2000 tivemos outro 

momento que trouxe esperanças naquele contexto de mudanças. Naquela situação tão 

crítica de exclusão, tivemos um processo de aumento da inclusão social e alargamento 
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do direito, inclusive contemplando segmentos historicamente excluídos com políticas 

para negros, para mulheres, para indígenas e vários outros segmentos. Tivemos 

aumento da renda e do emprego e consequentemente políticas de expansão daquilo 

que a constituição apontou e que começou a ser constituído, como o caso do SUS.  

Nesse período tivemos uma expansão significativa dos serviços, seja através de 

novos programas como SAMU, UPA, expansão de novas equipes para o Programa Saúde 

da Família, Brasil Sorridente, que vai realmente aumentar inclusive a empregabilidade 

dos profissionais de saúde em grande medida.  

Afirmou que neste período ocorreu um avanço, expansão e consolidação do SUS, 

mesmo continuando os problemas de subfinanciamento. No campo social tivemos 

também a inclusão de muitas pessoas no mercado de trabalho, chegamos a ter níveis 

de desemprego pouco significativos. Mas, isso se esgota a partir de 2013 e 

principalmente no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff que propõe a 

implantação de políticas neoliberais, que foram agudizadas por golpe parlamentar, 

midiático e judiciário, executado no ano de 2016. Neste contexto, tivemos o desmonte 

de todas essas políticas. 

Tivemos um desmonte completo e descarte de todas as pessoas que conduziam 

essas políticas e o mais deslavado clientelismo para ocupar posições-chaves de 

condução da política de saúde e das políticas sociais no Brasil. Isso se expressa na PEC 

que congela os gastos nos próximos 20 anos, de uma forma criminosa, para atender a 

quem interessa. 

Para o Prof. Cipriano Maia, muita gente ainda não entendeu este processo. Quer 

dizer - por quê esse golpe se faz e qual o sentido dele. Isso vai se expressar nessas 

políticas que estão em curso, como a entrega do pré-sal, a retomada da agenda de 

privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, com a privatização da Eletrobrás. 

Enfim, de toda uma agenda de enxugamento do estado, que são exatamente as políticas 

neoliberais que no Governo Dilma Rousseff não se rompeu totalmente, mas tinha um 

manejo para tentar ter alguma proteção social.  

O palestrante afirmou que essa agenda neoliberal tem sido retomada e muita 

gente tem visto como boas algumas medidas, como essa do congelamento dos gastos. 

Tem o discurso de que o Estado gasta muito. Através de uma apresentação da Auditoria 

Cidadã da Dívida demonstra para onde vai a maioria dos recursos arrecadados pela 
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sociedade. Através de um gráfico, mostra que a maior fatia corresponde a pagamento 

de juros e serviços da dívida pública (quase 40% do orçamento de 2017). Já a previdência 

que é tida como causadora do déficit somente chega a 20%. Isso é a expressão do que 

significam as políticas neoliberais do atual governo, é tirar dinheiro de toda sociedade 

para beneficiar os banqueiros, o rentismo que trava o desenvolvimento brasileiro desde 

muitas décadas. 

Reforçou que os recursos da sociedade não são utilizados para garantir direitos, 

construir cidadania e desenvolvimento, quer dizer são para atender realmente o sistema 

financeiro e o rentismo dos banqueiros. Afirmou que boa parte da sociedade se ilude 

com esse discurso da austeridade e na verdade está seguindo a interesses que não são 

da maioria do povo. Afirma que pensar em democracia e direitos é tentar entender isso 

e intensificar a luta para reconquistar a democracia com mobilização social e com a 

disputa em todos os espaços institucionais, inclusive na eleição eleger projetos e 

pessoas que tenham história e trajetória de luta em defesa da cidadania e não “caras 

bonitas” ou coisa do tipo. Então, que com isso ele encerrou a sua fala e se colocou à 

disposição para o debate.            

  

EXPOSIÇÃO PROFESSOR ROBERVAL EDSON PINHEIRO DE LIMA  

 

Professor Roberval Lima iniciou sua fala relembrando a importância do 

conhecimento histórico na construção de políticas sociais como o Sistema Único de 

Saúde  (SUS) corroborando com a fala do professor Cipriano Maia. Posteriormente, o 

professor se debruça sobre o tema financiamento do SUS afirmando que no relatório da 

VIII Conferência de Saúde já havia o debate sobre financiamento do SUS e que nessa 

época já havia opiniões contrárias sobre esse tema, mas no final ficou definido que para 

financiamento do SUS estaria ligado à seguridade social, composta pela previdência 

social, assistência social e atenção à saúde. Porém, não havia definição para divisão de 

recursos financeiros entre esses setores.  

A definição de recursos financeiros do SUS só foi definida no ano de 2011 

através da Emenda Constitucional (EC) 29 que definia os repasses para o setor saúde 

para municípios - 15% da sua arrecadação e para os estados 12% da sua arrecadação e 

para União o valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual 



18 
 

 

relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei 

orçamentária anual.  

Roberval Lima relata que apesar do avanço que a EC 29 trouxe, ainda, havia 

muitas lacunas com relação a esse tema que não foram resolvidos. Ele relata que no 

nosso país 40% dos municípios são considerados de pequeno porte e que isso aumenta 

a necessidade e dependência de repasses federais para essas regiões. Sabendo que o 

repasse da União baseia-se no PIB do ano anterior, a EC 29 propunha um aumento 

gradativo desse repasse atingindo em 2020 o valor de 15% da receita corrente líquida. 

No ano de 2015 a Emenda Constitucional 86 (EC 86) modifica esse sistema e essa ação 

é considerada um dos grandes golpes contra o setor saúde, pois ela determina o 

congelamento dos gastos com a saúde por 20 anos, ou seja, nesse novo sistema o valor 

de repasse cai de 15% para 13% segundo o IPCA. 

 Em 2017 foi lançada a Portaria 03/2017 que fala sobre financiamento do SUS, 

mas que se refere apenas a mudanças da forma de repasse, o que mantém o 

congelamento dos gastos. Essa postaria modifica a modalidade da forma de repasse em 

duas contas: custeio (contempla 90% a 99% dos recursos repassados) e investimento 

(recebe um repasse mínimo). Com essa portaria os cinco blocos de financiamento que 

existiam para repasse, anteriormente, foram mantidos apenas para planejamento da 

programação de gastos.  

Finalizando, afirmou que é preciso discutir temas macro do nosso país, faz-se 

necessário pensar na reforma tributária, reforma política, relação público-privada e no 

plano nacional de educação. Reforçou que é preciso criar uma resistência contra o 

sistema, é preciso resgatar o envolvimento e luta pela Reforma Sanitária Brasileira de 

1986 para os nossos dias atuais.  

 

EXPOSIÇÃO PROFESSORA ANA TANIA LOPES SAMPAIO 

 

A professora Ana Tania inicia sua fala relatando os impactos das situações 

repassadas pelos professores Cipriano Maia e Roberval Lima na depreciação dos serviços 

de saúde e do não alcance da estrutura do SUS desenhado na VIII Conferência de Saúde. 

Apresentou um resgate histórico das políticas de saúde no Brasil, trazendo tópicos 

constitucionais que fundamentam o SUS. Relatou que o SUS foi uma conquista da 
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sociedade, uma luta social instigada pelo movimento pela redemocratização que o 

nosso país vinha passando naquela época.  

Afirmou que a criação das leis orgânicas da saúde (8.080/1990 e a 8.142/1990) 

é uma quebra de paradigma de como se pensava saúde, trazendo no seu texto falas 

sobre os determinantes sociais de saúde e um conceito ampliado de saúde como 

qualidade de vida e não meramente ausência de doença. Nesta visão, a saúde é 

constituída por um território (sendo composta pela atenção básica, de média e alta 

complexidade); equipe multiprofissional; trata o doente e não a doença e a fiscalização 

da gestão do cuidado.  

Continuando, lembrou que em 2006 foi lançado o Pacto pela Saúde e que essa 

ação foi a última normativa de regulamentação da lei 8.080/1990. Afirmou que o SUS 

possui mais 100 políticas e que o problema se encontra na viabilização dessas políticas. 

O SUS possui uma gestão interfederativa através das suas comissões de pactuação, 

sendo elas a Comissão Intergestora Tripartite (CIT); as Comissões intergestoras Bipartite 

(CIBs) e sa Comissões Intergestoras Regionais (CIRs) criadas no Decreto 7.508/2011. 

Além disso, o SUS ainda tem sua representação popular na regulação e criação das suas 

políticas que são os Conselhos de Saúde.  

Discutindo o contexto atual, afirmou que os problemas enfrentados pelos 

municípios nos anos de 2017 e 2018 são referentes à fragilidade dos municípios, na 

lógica organizativa do SUS. Alguns municípios apresentam incapacidade de manter as 

ações de atenção de média e alta complexidade, situações essas que precisam ser mais 

bem trabalhadas a partir da regionalização em saúde.  

Lembrou que é nas conferências de saúde onde acontece o planejamento do 

SUS e conclui falando sobre algumas estratégias organizativas fundamentais, tais como: 

Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão (SARG/SUS), sobre a 

institucionalização das regiões através do decreto 7.508/2011, criação das linhas de 

cuidados e apoio matricial. A importância do Programação Pactuada e Integrada (PPI); 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS); Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde  

(RENAS).        

Finalizou sua fala agradecendo aos presentes e desejando a continuidade 

desses momentos voltados para discussão do SUS.  
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PRIMEIRO EIXO TEMÁTICO: Saúde, Trabalho e Sociedade 
 

GRUPO DE MULHERES COMO AÇÃO PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Autores: Maria Eduarda da Silva Matos, Maria Cecília Galdino de Araújo, Júlio César 
Romero Moreira de Azevedo, Christiany Mariely de Medeiros Oliveira, Lumena Cristina 
de Assunção Cortez e Luana Caroline de Assunção Cortez Corrêa. 
 
Resumo: Introdução: A Política Nacional da Atenção Básica (AB) incentiva as ações de 
promoção e trabalho em grupo como um princípio para o cuidado em saúde. Nessa 
perspectiva, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF/AB) surge 
com o objetivo de ampliar a cobertura e aumentar a resolutividade da AB, constituído 
por uma equipe multiprofissional para dar apoio e suporte as equipes da AB através de 
dispositivos como a clínica ampliada, e a realizando atividade com grupos para 
promoção da saúde. Objetivo: Descrever as contribuições de um grupo de mulheres e 
sua relação com o empoderamento feminino e promoção da saúde. Metodologia: Trata-
se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório ancorado 
no relato de experiência da vivência de um grupo de mulheres realizado em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no município de Currais Novos/RN. O grupo 
era conduzido por profissionais do NASF/AB e visava promover o empoderamento 
feminino e a autoestima de mulheres usuárias do referido serviço de saúde. As 
atividades foram realizadas no período de fevereiro a março de 2018, com periodicidade 
semanal totalizando seis encontros. Esse foi o primeiro grupo de mulheres realizado 
pelo NASF/AB na unidade, e após o encerramento desse ciclo a ação terá continuidade. 
Resultados: Em cada encontro era abordado uma temática diferente, e dinâmicas 
diversas para promover a troca de experiências e a interação entre os participantes. Os 
temas variaram entre: o “ser mulher” na sociedade atual; a importância do exercício 
físico na prevenção da saúde; dia internacional da mulher; tabus femininos; e ansiedade. 
As discussões durante os encontros foram enriquecedores tanto para as mulheres 
quanto para os profissionais envolvidos, fato evidenciado pelas falas das usuárias acerca 
da problematização dos assuntos em sua realidade cotidiana e participação mais ativa 
nos encontros subsequentes. Assim, a sala da UBS se transformou em um espaço para 
troca e compartilhamento de saberes, e os encontros em os momentos em que as 
usuárias saiam de suas rotinas e problematizavam sobre seu autocuidado e direitos 
sociais. Conclusões: Dessa forma, entende-se que este grupo de mulheres além de 
possibilitar um maior vínculo entre o serviço e a comunidade, permitiu a discussão de 
temas que são encarados como “tabus” sociais e são extrema importância para a saúde 
da mulher. Compreendo-a como ser biopsicossocial, a participação no grupo contribuiu 
para o compartilhamento de experiências e multiplicação de informações. Destaca-se a 
importância da atuação interdisciplinar NASF/AB na condução de atividades, uma vez 
que cada profissional possui a potencialidade de contribuições em suas áreas específicas 
propiciando abordagens de diferentes temáticas voltadas para cada intervenção 
proposta, promovendo a saúde através de um grupo educativo e democratização de 
informações.  
 
Palavras-chave: Atenção Básica. Promoção da Saúde. Equipe Interdisciplinar em Saúde. 
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“QUEBRANDO TABUS” EM GRUPO DE MULHERES NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 
 

Autores: Maria Eduarda da Silva Matos, Maria Cecília Galdino de Araújo, Júlio César 
Romero Moreira de Azevedo, Christiany Mariely de Medeiros Oliveira, Lumena Cristina 
de Assunção Cortez e Luana Caroline de Assunção Cortez Corrêa. 
 
Resumo: Introdução: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM), desenvolvida em 2004, aponta a humanização e a qualidade da atenção em 
saúde como essenciais para a resolução de problemas, ética nas relações interpessoais 
e o respeito aos direitos humanos, diante de situações de desigualdade de gênero, 
vulnerabilidade feminina em saúde e discriminação social. Dessa forma, a Atenção 
Básica (AB), entendida como porta de entrada dos serviços de saúde, tem papel 
estratégico na realização de atividades de promoção à saúde e prevenção de agravos 
em todos os ciclos de vida, pensando a saúde da mulher para além de aspectos 
biomédicos, com ênfase no fortalecimento da autonomia, participação civil e respeito 
às diferenças. Objetivos: Descrever uma atividade desenvolvida em um grupo de 
mulheres realizado na AB com a temática “quebrando tabus” sociais. Metodologia: 
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório 
ancorado no relato de experiência de uma atividade conduzida em um grupo de 
mulheres realizado, em uma Unidade Básica de Saúde, localizada no município de 
Currais Novos/RN. A atividade foi conduzida por profissionais do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (NASF/AB) e tinha o objetivo de problematizar os direitos das 
mulheres, diferentes formas de violência contra a mulher. A referida intervenção foi 
realizada em março de 2018 e contou com a presença de seis usuárias do serviço. 
Resultados: A dinâmica proposta para a intervenção tinha a finalidade de estimular 
participação ativa e a fala das usuárias. Estavam presentes na condução da atividade 
apenas as profissionais do sexo feminino da equipe acima citada (assistente social, 
nutricionista, fisioterapeuta) na perspectiva de deixar o espaço aberto a falas e livre de 
inibições. A dinâmica se desenvolveu da seguinte forma: em uma folha de isopor 
estavam escritos os temas disparadores: “corpo perfeito”, “usar roupas curtas”, 
“profissões masculinas”, “tomar a iniciativa”, “sexualidade feminina”, “violência 
doméstica”, e “toque”. Cada participante sorteava uma das temáticas e tecia 
comentários sobre o assunto. Ao final de cada depoimento, quebrava-se um pedaço do 
isopor em alusão a “quebra de tabus” sociais, tendo em vista a necessidade de se discutir 
temáticas entendidas pela sociedade como polêmicas ou com um viés moralista. As falas 
evidenciavam o quão fortes eram aquelas mulheres e quantas experiências tinham a 
trocar umas com as outras, em um momento muito rico para todos os presentes. 
Conclusão: Nesse sentido, a intervenção enquanto ação educativa discutiu temas 
relacionados aos direitos sociais e culturais da mulher e utilizou-se do debate como 
forma de tornar os temas mais acessíveis à realidade de cada participante. A partir do 
entendimento do conceito ampliado de saúde, esta ação de promoção à saúde na AB se 
apresentou como um importante vetor à democratização de informações, a escuta 
qualificada no trabalho interdisciplinar em saúde, assim como se construiu na tentativa 
de garantir a integralidade em saúde e participação social.  
 
Palavras-chave: Direitos da Mulher. Atenção Básica. Equipe Interdisciplinar de Saúde. 



22 
 

 

O CUIDADO A ALCOOLISTAS SOB A PERSPECTIVA DA REDUÇÃO DE DANOS: 

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 
Autores: Zilmar Bezerra da Silva Filho, Lílian Patrícia Silva de Souza Souza e Lannuzya 
Veríssimo Oliveira. 
 
Resumo: As drogas são quaisquer substâncias, natural ou sintética, que, introduzidas no 
organismo, modificam suas funções. Várias dessas substâncias têm o potencial de 
induzir, em algumas pessoas, um padrão de consumo problemático, com perda de 
controle, o que é denominado de dependência (AMORIM et al., 2007). O cuidado as 
pessoas com necessidades decorrentes do uso problemático de substâncias psicoativas 
deve ser preferencialmente realizado em serviços de base territorial o que exige das 
Equipes de Estratégias de Saúde da Família conhecimento técnico. Este estudo é uma 
pesquisa que tem como Objetivo: compreender os conhecimentos e práticas de 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família acerca do cuidado a alcoolistas sob a 
perspectiva da redução de danos. Método: Estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa, realizado entre os meses de novembro a dezembro de 2017, com 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família do município de Macau, Rio Grande do 
Norte. A amostra foi encerrada em 17 sujeitos, com auxílio da técnica de saturação das 
informações. Para coleta de informações, utilizou-se um formulário sóciodemográfico e 
um roteiro de entrevista semiestruturada. Conduziu-se a análise dos discursos sob a 
ótica da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Resultados: Dos participantes da 
pesquisa 03 eram médicos, 03 eram enfermeiros, 02 técnicos em enfermagem, 07 
agentes comunitários de saúde, 01 dentista e 01 auxiliar de saúde bucal. Eram em sua 
maioria mulheres, católicas, que atuavam nas unidades básicas de saúde há seis anos 
ou mais e poucos tiveram acesso a cursos na área de saúde mental com ênfase nos 
transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Após a análise dos discursos, 
conformaram-se as categorias: Acolhimento de Alcoolistas; Práxis dos profissionais 
quanto ao cuidado a alcoolistas; Facilidades no Cuidado; Dificuldades no Cuidado. 
Conclusões: Há o acolhimento dos alcoolistas pela equipe de Saúde da Família, todavia, 
identifica-se lacunas quanto a continuidade do cuidado em virtude da ausência do 
matriciamento dos usuários, o que justifica-se pela carência de educação continuada no 
âmbito da saúde mental, sobretudo quanto as estratégias de Redução de Danos. O 
Estudo obedeceu às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 
seres humanos, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 466 de 2012, 
sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, (Parecer nº 2.368.222).  
 
Palavras-chave: Alcoólicos. Redução de Danos. Estratégia de Saúde da Família. 
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HIV/AIDS NA PERSPECTIVA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS EM SAÚDE NA FORMAÇÃO PÓS-

GRADUANDA EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Autores: Lumena Cristina de Assunção Cortez e Lucas Pereira de Melo.  
 
Resumo: Introdução: A pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
advinda da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) rompeu barreiras 
geográficas no mundo de modo avassalador e levantou discussões sobre identidades e 
práticas sexuais tidas moralmente como promíscuas e dissidentes. Objetivos: Discorrer 
sobre as contribuições da disciplina citada para a formação acadêmica discente com 
pesquisas voltadas para a área de Ciências Sociais em Saúde, inseridos no programa de 
pós-graduação em Saúde Coletiva da FACISA/UFRN localizado em Santa Cruz/RN. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e 
exploratório ancorado no relato de experiência sobre a contribuição da disciplina 
“Tópicos Especiais em Saúde Coletiva II: HIV/AIDS na Perspectiva das Ciências Humanas 
e Sociais em Saúde” para formação de discentes do Mestrado Acadêmico supracitado. 
O componente curricular era optativo com carga horária de 30 horas/aula, e a 
metodologia de ensino privilegiou aulas expositivas-dialogadas, com debates, discussão 
e produção de texto e seminários. Para tanto, as atividades foram desenvolvidas 
durante o período de setembro a novembro de 2017, com encontros semanais. Foram 
abordados aspectos para a construção de uma crítica social da epidemia, desde o 
contexto político, social e histórico que antecede sua emergência (décadas de 1960 e 
1970), passando pela ampla produção discursiva sobre o HIV/AIDS midiática e científica, 
bem como os imaginários sociais acionados por este adoecimento. Somou-se a isso, a 
discussão a cerca da categoria “risco”, das sexualidades e práticas sexuais dissidentes, 
do ativismo social em HIV/AIDS, da intimidade e dos afetos e, por fim, o panorama 
hodierno da epidemia que caminha para os seus 40 anos. Resultados: A participação 
possibilitou a problematização do HIV/AIDS compreendendo-o como atravessado por 
marcadores sociais da diferença (gênero, geração, orientação sexual, para citar alguns), 
estigmas e situações de vulnerabilidade em saúde. Foi possível discutir ainda que o 
impacto na experiência de vida daqueles que vivem ou convivem com o HIV/AIDS 
repercute na pauta de suas reivindicações, engajamento pessoal e mobilizações 
coletivas. Conclusões: Conclui-se que componentes curriculares que levantam a análise 
social sobre o HIV/AIDS e suas correlações com o processo saúdedoença para além do 
viés epidemiológico e biomédico ampliam e favorecem a formação do pós-graduando 
em Saúde Coletiva, na compreensão desse discente enquanto pesquisador, professor e 
profissional de saúde atuante.  
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva. HIV/AIDS. Ciências Sociais e Humanas em Saúde 
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CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA “CIÊNCIAS SOCIAIS EM SAÚDE” PARA A FORMAÇÃO 

DO DISCENTE DO MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 
 

Autores: Lumena Cristina de Assunção Cortez, Louise Passos Vigolvino Macêdo e Mercês 
de Fátima dos Santos Silva. 
 
Resumo: Introdução: A construção histórica da Saúde Coletiva (SC) no Brasil teve 
influência de profissionais sanitaristas e do referencial teórico marxista, inseridas em 
um contexto de ampliação do sistema de saúde, cujas pesquisas iniciais estavam 
voltadas para o planejamento e administração em saúde. Atualmente se estrutura em 
três grandes áreas: Epidemiologia; Planejamento, Política e Gestão em Saúde; e Ciências 
Sociais e Saúde. Diante disso, o cenário das Ciências Sociais e Humanas se insere na SC 
no desafio político de romper com o predomínio do conhecimento epidemiológico em 
detrimento de demais áreas de conhecimento. Objetivos: Apresentar as contribuições 
da disciplina acima citada para a formação de discentes do Mestrado Acadêmico em 
Saúde Coletiva. Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter 
descritivo e exploratório ancorado no relato de experiência da participação de discentes 
na referida disciplina, inserida no programa de pós-graduação em SC da FACISA/UFRN, 
localizado em Santa Cruz/RN. Na ocasião, o componente curricular era optativo, com 
carga horária de 30 horas/aulas e as atividades foram desenvolvidas durante o período 
de outubro a dezembro de 2017, em encontros semanais. A metodologia de ensino 
utilizada foi a expositiva-dialogada com participação ativa dos discentes durante os 
encontros. A disciplina foi desenhada de modo contemplar a inserção das Ciências 
Sociais na SC e da pesquisa social em saúde. Nesse sentido, foram discutidos clássicos 
da Sociologia da Saúde, a complexidade do campo saúde enquanto duplo objeto (social 
e biológico); as funções sociais e organização das instituições da saúde, o conceito 
ampliado de saúde, diversidade cultural em saúde, e a humanização das práticas em 
saúde. Os discentes foram estimulados a pensarem a inserção e aplicação das Ciências 
Sociais na sua realidade de profissionais atuantes no sistema nacional de saúde, 
contextualizando com seus projetos de pesquisa desenvolvidos no programa na mesma 
perspectiva. Resultados: A partir de uma perspectiva social, foi possível tecer debates e 
discussões que ultrapassam a prática profissional e permeiam a vida cotidiana em 
coletividade. A participação nesse componente curricular possibilitou um maior 
entendimento sobre a atuação da SC e a interdisciplinaridade inerente da área, bem 
como a problematização das diversas facetas do processo saúde-doença e do processo 
de trabalho em saúde, e sua aplicabilidade em sua pesquisa. Conclusões: Dessa forma, 
a introdução da disciplina na grande curricular do programa, além de fortalecer o lugar 
das Ciências Sociais na saúde e no programa de mestrado em questão, se constrói 
também na tentativa de superação da hierarquia do modelo biomédico na ciência.  
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Capacitação Profissional. Ciências Sociais e Humanas em 
Saúde. 
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SAÚDE EM MOVIMENTO: ACOLHIMENTO, DE BRAÇOS ABERTOS PARA O CUIDADO 
 

Autores: Isaac Newton Machado Bezerra, Jânio Luiz Nascimento, Brenda Nayara Carlos 
Ferreira, Natália Coelho Luiz Benati, Natália Beatriz França de Lucena e Eliana Costa 
Guerra. 

 
Resumo: Introdução: A Política Nacional de Humanização (PNH) – HumanizaSUS, existe 
desde 2003, buscando a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde no dia-a-
dia das práticas de atenção e gestão, nessa perspectiva o acolhimento apresenta-se 
como uma das suas principais diretrizes norteadoras. O acolhimento caracteriza-se pelo 
cuidado em receber, pela escuta, pela atenção oferecida, dentro dos serviços de saúde 
podemos defini-lo como uma relação cidadã e humanizada estabelecida entre 
profissionais e usuários, numa relação de adequação as necessidades especificas de 
cada usuário. Objetivo: Discutir o acolhimento como ferramenta de produção do 
cuidado e como ele se apresenta no contexto das necessidades da população Transexual 
de Natal/RN. Metodologia: Foi construída uma mesa com a presença de profissionais 
dos serviços de saúde e um estudante transexual que encontra-se no processo de 
acompanhamento da transição. O aluno foi o primeiro a falar, expondo suas dificuldades 
de acesso aos serviços de saúde, como não ter o direito de utilizar seu nome social 
respeitado, mesmo sendo decretados por lei, diversos profissionais fazem questão de 
chama-lo pelo nome de batismo, cita também a ausência de profissionais preparados 
para cuidar de uma pessoa transexual, além disso, as consultas ginecológicas também 
são um entrave, tendo em vista que possui órgãos femininos como útero e ovários, no 
entanto sua aparência é completamente masculina, e sente-se constrangido em 
realizalas. O segundo momento foi para a fala de um enfermeiro militante do 
movimento LGBT, ele trouxe a tona as dificuldades que existem em relação à efetivação 
da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBT), como a ausência de Laboratório de Atenção Integral a Travestis e 
Transexuais, o não respeito ao nome social, e os estigmas reproduzidos nos serviços de 
saúde, onde os LGBT são sempre submetidos aos testes rápidos devido a associação 
entre essa população e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). A última fala 
trouxe a experiência exitosa de uma Unidade de Saúde da Família (USF) no processo de 
melhorar o acolhimento a população, retirando a distribuição de fichas aleatórias, 
colocando a escuta qualificada para a triagem evitando que pessoas que não necessitam 
de consultas ocupem o lugar de quem necessita, mas principalmente oferecendo escuta 
a todos os usuários que procuram atendimento na unidade, tornando-a mais humana e 
acessível a todos. Resultados: A partir das falas foram evidenciadas as fragilidades 
envolvidas no processo de acolhimento a população transexual, e a necessidade de uma 
maior qualificação dos profissionais que prestam a assistência. Muitos questionamentos 
foram levantados pelo público presente, sendo sanadas pelos convidados, resultando 
num momento de grande interação e troca de saberes. Conclusão: Fica evidente que 
existe uma evolução no processo de acolhimento mas que esse ainda é fraco para suprir 
as necessidades específicas que são demandadas pela população trans, é necessário que 
o tema continue sendo debatido, ocupando outros espaços e que esses sejam capazes 
de gerar o conhecimento transformador que venha a acolher de fato não apenas essa 
parte da população, mas toda ela de forma equitativa e humana.  
Palavras-chave: Acolhimento. Atenção à Saúde. Populações Vulneráveis. 
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SAÚDE MENTAL - LUTA ANTIMANICOMIAL: A LIBERDADE É TERAPÊUTICA 

 
Autores: Laísla Ludmyla Souza de Farias, Luan Thallyson Danta de Assis, Jânio Luiz do 
Nascimento, Naryllenne Maciel de Araújo, Raul Brener Dantas e  Eliana Costa Guerra. 
 
Resumo: Introdução: O debate é considerado uma metodologia ativa dentro do 
processo de ensino-aprendizagem, o qual gera uma reflexão coletiva reconhecendo 
novos contextos e novas perspectivas. Sendo assim, torna-se forte aliado para a 
reconstrução de conceitos e construção de caminhos. Neste contexto de novas 
reconstruções, o tema abordado foi a luta antimanicomial, o qual teve início na década 
de 1970 no Brasil contra o modelo de exclusão dos manicômios, dos abusos e 
atrocidades que as pessoas com transtornos mentais eram submetidas. A lei nº 10.216, 
conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira foi criada apenas em 2001 e 
tudo isso quis mostrar a luta de muitas pessoas, dentre profissionais, pessoas com 
transtornos mentais e cidadãos que lutaram pelo fim do isolamento e dos absurdos no 
que dizia respeito ao campo da saúde mental. Em suma, a luta contra os preconceitos e 
mudança de paradigmas, dando aos usuários dignidade e acesso a direitos é a essência 
da luta antimanicomial. O que se discute é a busca da autonomia dos usuários e a 
garantia de seus direitos sem discriminação e o cuidado do transtorno mental de forma 
multidisciplinar. Objetivo: Relatar a experiência de discentes na promoção de debate 
sobre saúde mental dentro de um projeto de extensão universitária. Métodos: Estudo 
do tipo relato de experiência de discentes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte na organização e promoção de debate sobre a luta antimanicomial, realizado no 
mês de maio de 2018. Debate este realizado dentro do cronograma do projeto de 
extensão intitulado Saúde em Foco, o qual visa promover debates e mesas redondas 
sobre temas relevantes a área da saúde para docentes, discentes e comunidade externa. 
Resultados: O debate contou com a participação de quatro convidados para a mesa de 
debates, os mesmo apresentaram sua vivência com a saúde mental e a luta 
antimanicomial de forma sucinta. Após esse momento, houve a abertura para falas e 
perguntas da plateia. Conclusões: O desenvolvimento do presente debate possibilitou 
ao participantes um novo acesso ao conhecimento sobre a luta manicomial, 
demonstrando fatos históricos, relatos da vivência atual de pacientes e profissionais, e 
as lutas para a quebra de paradigmas junto a extinção de manicômios. 
 
Palavras-chave: Debate. Antimanicomial. Saúde mental. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Autores: Iara Rayane Silva de Oliveira, Clara Juliany Lima do Nascimento, Renata Costa 

de Souza, Simone Cristina dos Santos, Kisna Yasmin Andrade Alves e Lannuzya Veríssimo 

e Oliveira. 

Resumo: Introdução: A educação em saúde é uma ferramenta eficaz que auxilia as ações 

de promoção à saúde e pode ser trabalhada em vários espaços, como hospitais, 

ambientes comunitários, escolas, entre outros. Diversas temáticas podem ser 

discutidas, como àquelas relativas à saúde mental. Sobre isso, considera-se que é 

necessário desenvolver diálogos a respeito desse assunto com crianças e jovens, já que 

se evidencia, cada vez mais, o adoecimento mental desse público. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, em uma pesquisa realizada em 2016, revela que a saúde dos 

estudantes brasileiros tem sido prejudicada por fatores determinados pelo estereótipo, 

aspecto que ocasiona o aumento de casos de bullying. Posto isto, é fundamental 

desenvolver iniciativas que possam anteparar essa realidade. Objetivo: Relatar uma 

experiência de educação em saúde vivenciada durante um projeto de extensão 

realizado com escolares do município de Natal, Rio Grande do Norte. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão intitulado “Prevenção de 

bullying nas escolas: um cuidado a saúde mental”, desenvolvido por docentes e 

discentes do curso de Gestão Hospitalar, Técnico em Agente comunitário de saúde e 

Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. As atividades foram desenvolvidas entre os meses de fevereiro e maio de 2018, 

tendo como público-alvo 34 escolares de uma escola municipal de Natal. A fim de avaliar 

o conhecimento prévio dos escolares acerca da temática a ser abordada, aplicou-se um 

questionário antecedendo a realização da primeira oficina. Posteriormente foram 

realizadas oficinas utilizando metodologias ativas de aprendizagem. Resultados: Dos 34 

escolares, 17 (50%) pertenciam ao sexo feminino e 17 (50%) ao masculino; possuíam 

entre 9 a 13 anos de idade; e cursavam o Ensino Fundamental. Constatou-se que os 

principais motivos para o bullying foram: aparência do corpo, cabelo, cor da pele, 

dificuldade de aprendizagem e condição socioeconômica. Frente a isso, desenvolveram-

se duas oficinas. A primeira delas consistiu em uma apresentação teatral com fantoches, 

dinâmica e vídeos que remetessem ao conceito bullying. A peça teatral foi composta por 

cinco personagens e abordou um episódio de bullying entre colegas na escola. A 

dinâmica, por sua vez, constituiu-se de balões com tamanhos e cores distintas que 

fizeram alusão às particularidades de cada indivíduo, aspecto que possibilitou a reflexão 

sobre o respeito às diferenças. Na segunda oficina, abordaram-se as diversas 

circunstâncias que ocasionam bullying - cor da pele, excesso de peso, estatura, sexo e 

deficiência física, mediante emprego de jogos educativos. Conclusão: as oficinas de 

educação em saúde possibilitaram discutir sobre as diversas temáticas relacionadas ao 

bullying no ambiente escolar. Assim, é fundamental o desenvolvimento de ações de 

educação em saúde que abarquem temas da realidade dos estudantes a fim de 

contribuir com mudanças atitudinais que proporcionem melhorias na qualidade de vida, 
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bem como na formação de cidadãos capazes de modificar positivamente suas 

realidades.  

Palavras-chave: Educação em saúde. Estudantes. Bullying. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DE JOGOS EM OFICINA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Autores: Iara Rayane Silva de Oliveira, Anna Martha Ribeiro do Nascimento, Iris 

Auxiliadora da Silva, Simone Silva de Araújo, Lannuzya Veríssimo e Oliveira e Kisna 

Yasmin Andrade Alves. 

Resumo: Introdução: A educação em saúde representa uma estratégia para o 

desenvolvimento de perspectivas críticas e emancipatórias nos indivíduos, através da 

valorização de suas condições de vida e da autonomia frente ao processo saúde-doença. 

Para tanto, a depender do público, como o infanto-juvenil, pode-se adotar diversas 

ferramentas pautadas na ludicidade, uma vez que há o incentivo da criatividade, 

atenção, imitação, autonomia, socialização, entre outros. A exemplo, os jogos permitem 

simular situações que impulsionam os ajustes de regras durante o processo formativo, 

o que colabora com a orientação de condutas e hábitos importantes para a melhoria da 

qualidade de vida e saúde dos indivíduos. Posto isto, questiona-se: como foi a 

experiência do uso de jogos em oficina de educação em saúde com escolares do 

município de Natal, Rio Grande do Norte? Objetivo: Relatar a experiência do uso de 

jogos em oficina de educação em saúde com estudantes do município de Natal, Rio 

Grande do Norte. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de atividades 

desenvolvidas a partir do projeto de extensão “Prevenção de bullying nas escolas: um 

cuidado a saúde mental”, o qual foi implementado por docentes e discentes do curso 

de Gestão Hospitalar, Técnico em Agente comunitário de saúde e Técnico em 

Enfermagem da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 

período de fevereiro e maio de 2018. O projeto abarcou discussões acerca da temática 

bullying mediante metodologias ativas de aprendizagem, como o uso de jogos, para 

estudantes de uma instituição de ensino do município de Natal. O projeto foi aprova 

pela Pró - Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Resultados: O público alvo foi constituído por 34 estudantes com idades entre 9 a 13 e 

cursantes do Ensino Fundamental. Deste quantitativo, 17 (50%) pertenciam ao sexo 

feminino e 17 (50%) ao masculino. Identificou-se que a aparência do corpo, o cabelo, a 

cor da pele, a dificuldade de aprendizagem e a condição socioeconômica eram fatores 

relacionados ao bullying. Frente a este diagnóstico situacional, foram construídos jogos 

educativos relativos a essa temática, a saber: 1) Jogo da memória com imagens acerca 

das diferenças de estatura, cor e deficiência física; 2) Quebra-cabeça sobre 

descriminação racial e cultural; 3) Jogo dos sete erros acerca dos tipos de bullying; e 4) 

Basquete cooperativo em que o estudante, com os olhos vendados, recebia ajuda dos 

demais para atingir a bola na cesta. Durante os jogos, os estudantes trouxeram situações 

de bullying vivenciadas e refletiram sobre medidas para a sua prevenção. Ao término da 

atividade, disponibilizaram-se certificados de “melhor amigo” e, nesse momento, 

discutiu-se a importância da solidariedade, amizade e respeito às diferenças nos 

diversos ambientes, como o escolar. Conclusões: O uso dos jogos educativos nas oficinas 

de educação em saúde possibilitou abordar, de forma divertida e com envolvimento dos 

escolares, acerca de temas sobre bullying, solidariedade, respeito às diferenças, 

amizade, entre outros. Ainda, a experiência relatada possibilitou à equipe responsável 
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aprimorar os conhecimentos relativos às práticas educativas e ao fazer profissional na 

área da saúde.  

Palavras-chave: Educação em saúde. Jogos educativos. Bullying.  
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DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INFARTO 

AGUDO DO MIOCÁRDIO: FERRAMENTAS DO PROCESSO DE TRABALHO 
 

Autores: Sohara Ohana Telémaco Freitas, Carlos Jordão de Assis Silva e Rejane Maria 

Paiva Menezes. 

Resumo: Introdução: Segundo os dados estimados pela Organização Mundial da Saúde 

para o Brasil no ano de 2011, as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis 

por 74% de todas as mortes. Dentre estas, as doenças cardiovasculares, representaram 

33% dos óbitos. Em meio a essa prevalência das doenças cardiovasculares, destaca-se o 

Infarto Agudo do Miocárdio. O objetivo desse estudo é identificar os diagnósticos de 

enfermagem e principais intervenções, para o paciente com infarto agudo do miocárdio. 

Método: Descritivo do tipo relato de experiência, sobre a assistência de enfermagem ao 

paciente acometido pelo infarto agudo do miocárdio, realizada em um hospital da região 

metropolitana da cidade do Natal em 2015. Utilizou-se a anamnese e o exame físico, 

consulta ao prontuário e a Taxonomia da NANDA internacional para elaboração dos 

Diagnósticos de Enfermagem. Resultados: Paciente do sexo feminino, 62 anos, histórico 

familiar de doença cardiovascular. Nega etilismo e tabagismo é hipertenso. Queixa-se 

de “dor como se fosse apertar tudo, bem no meio do peito.”, sem conseguir deambular. 

Os diagnósticos de enfermagem estabelecidos e sua respectiva intervenção foram: (1) 

Risco de intolerância para a atividade relacionada à presença de problemas circulatório 

- Controle da dor e oxigenoterapia; (2) Risco de infecção relacionado a procedimentos 

invasivos. – Intervenção: Observar sinais flogísticos no local da punção venosa (3) Risco 

de sangramento relacionado a efeitos secundários do tratamento - precauções contra o 

sangramento. Conclusões: Foi possível verificar-se a elaboração dos diagnósticos de 

enfermagem para o cuidado com bases científicas e no cuidar individualizado, com foco 

na melhoria das condições de saúde do paciente, além de algumas dificuldades 

ressaltadas pelos enfermeiros no momento do atendimento à urgência e emergência, 

tais como a alta demanda e rotatividade de pacientes. E mesmo diante dessa 

adversidade, é necessário assistir ao paciente após elaboração do processo de 

enfermagem, com vistas a uma assistência de enfermagem com segurança para o 

paciente.  

Palavras-chave: Urgência e Emergência. Diagnóstico de Enfermagem. Infarto Agudo do 

Miocárdio. 
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A ESSÊNCIA DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PACIENTE DE 

GRANDES QUEIMADOS 

 

Autores: Paola Silva, Elayne Paiva e Luis Santos. 

Resumo: Introdução: As queimaduras são consideradas um grande problema de saúde 

pública. As lesões são feridas traumáticas expostas em determinadas áreas do corpo, a 

uma ação direta ou indireta provocada por agentes relacionados à temperatura, 

eletricidades, radiação ou químicos, dessa forma, podendo causar destruição parcial ou 

total da pele e seus anexos. Estima-se que na maioria das vezes os acidentes com 

queimaduras ocorrem em ambiente domiciliar, com incidência em crianças com idade 

inferior a cinco anos. As queimaduras podem ser definidas por pequenas bolhas até 

danos graves, podendo estimular respostas sistêmicas de acordo com a proporção e 

profundidade como tecido celular subcutâneo, músculo, tendões e ossos, que além de 

desfigurar, provocam incapacidade, capaz de ocasionar até a morte. Objetivos: ofertar 

informações sobre ações de enfermagem relacionadas aos pacientes de grandes 

queimados nas unidades hospitalares. Metodologia: Trata-se de um estudo 

bibliográfico, de caráter qualitativo, no qual foi realizado busca nas bases de dados 

Scielo (Revista Científica Brasileira), LILACS, Google Acadêmico, Ministério da Saúde. 

Resultados: A equipe de enfermagem diante deste contexto deve estar atenta a uma 

avaliação inicial na qual a levará a um entendimento em relação aos diferentes tipos de 

padrão de dor e melhor conhecimento em relação à administração de medicamentos, 

como sedativos e analgésicos, assim como tratamentos não farmacológicos, utilizando 

a terapia como medidas importantes no tratamento complementar ao tratamento 

medicamentoso no controle da dor e da ansiedade nos paciente queimados. Diante 

disso, são observados quatro padrões de dor em pacientes com queimaduras. Pode 

haver dor constante presentes em repouso e nos movimentos (background pain), 

agravada por episódios de dor intensa e inesperada (breakthrough pain), o último seria 

a dor presente no período pós-operatório. As primeiras horas de lucidez após o 

acidente, as dores, os tratamentos diários, bem como período prolongado na internação 

entre outros, requer um cuidado diferenciado e humanizado proporcionando conforto 

e suporte ao paciente de grande queimado. Conclusão: O ser humano que passa pelo 

trauma de queimaduras, torna-se um paciente extremamente difícil e complexo de 

cuidar. É fundamental que a abordagem desses pacientes seja de forma multidisciplinar, 

pela complexidade dos fatores da dor, diante das alterações físicas e psicológicas. O 

enfermeiro tem a sua essência no cuidado humanizado, promovendo à assistência a 

saúde, prestando o cuidado ao paciente queimado. Para isso, o profissional deve estar 

capacitado cientificamente, e, é necessário que cada vez mais estudos sejam realizados 

com o intuito de alcançar conhecimentos e estratégias para reduzir os danos e 

proporcionar mais conforto ao paciente durante o cuidado.  

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Tratamento da dor. Queimados. 
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SEGUNDO EIXO TEMÁTICO: Gestão e Organização do Trabalho 
 
 

ESTRESSE GERENCIAL: ANÁLISE DE CONCEITO NA PERSPECTIVA EVOLUCIONÁRIA DE 

RODGERS 
 

Autores: Victor Lucas de Melo Silva, Rayane Saraiva Felix, Nayara de Souza, Camila 
Matias Nascimento, Larissa Kelly Silva de Moura e  Pétala Tuani Candido de Oliveira 
Salvador. 
 
Resumo: Introdução: O estresse configura-se como um fenômeno emergente na 
sociedade, que atinge os indivíduos independente de sua condição econômica e social. 
Destaca-se, nesse contexto, o estresse ocupacional, que pode ser definido como um 
processo em que o indivíduo percebe demandas do trabalho como estressores, os quais, 
ao exceder sua habilidade de enfrentamento, provocam no sujeito reações negativas. 
Este fenômeno está presente em qualquer profissão. Objetivo: Analisar o conceito 
“estresse gerencial” na perspectiva evolucionária de Rodgers. Metodologia: Trata-se de 
um estudo descritivo, de abordagem mista, realizado a partir do método evolucionário 
de análise conceitual (Método Evolucionário de Rodgers). A fonte de coleta de dados foi 
o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Para a análise dos dados foram seguidas as etapas: análise de 
título e resumos; exclusão dos estudos duplicados; busca da versão completa; e leitura 
na íntegra. Os dados quantitativos foram analisados a partir de estatística descritiva 
simples. Já a análise da variável qualitativa (conceito) deu-se através de análise de 
similitude com suporte do software IRAMUTEQ. Resultados: A amostra final é composta 
por 12 estudos de um total inicial de 314, o que revela um número ainda incipiente de 
pesquisas nacionais sobre a temática, correspondendo a apenas 3,4% do quantitativo 
original. Com relação aos atributos analisados destaca-se os sintomas psíquicos com o 
maior índice de agravamento das relações humanas (8; 66,70%), seguidos dos 
problemas com questões sociais/interpessoais no local de trabalho (5; 41,70%), 
sobrecargas de trabalho (5; 41,70%) e exaustão e esgotamento (5; 41,70%). No que diz 
respeito aos antecedentes do conceito analisado, ou seja, os acontecimentos históricos 
que contribuíram para o seu desenvolvimento, os estudos destacaram as mudanças e 
transformações organizacionais, socioeconômicas e gerenciais (7; 58,3%), extensa 
jornada de trabalho e sobrecarga (4; 33,3%) e pressão para atingir metas e melhorar o 
desempenho (4; 33,3%). Quanto aos consequentes, os destacados como de maior 
impacto aos indivíduos e organizações foram: a redução na produtividade e decréscimo 
no desempenho da organização (9; 75,0%); o aumento do absenteísmo e de licenças 
médicas (8; 66,7%); e as disfunções psicológicas (ansiedade e depressão) (5; 41,7%). O 
conceito de estresse gerencial apresentou 12 termos substitutos, ou seja, palavras que 
os autores dos estudos utilizaram como sinônimos, com destaque para Estresse 
Ocupacional (7; 58,3%) e Estresse no Trabalho (5; 41,7%). Enquanto conceitos 
relacionados, as teses e dissertações analisadas trouxeram 17 tipos diferentes de 
conceitos. Conclusão: A análise de conceito na perspectiva evolucionária de Rodgers 
possibilitou entender e distinguir o conceito “estresse gerencial” dos demais, por meio 
da compreensão de atributos, antecedentes, consequentes, termos substitutos e 
conceitos relacionados. Nesse sentido, o conceito de estresse gerencial foi 
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compreendido como um conjunto de fatores organizacionais e interpessoais no local de 
trabalho, que causam o desgaste fisiológico e psicológico do trabalhador, o que afeta a 
saúde do indivíduo, assim como reflete diretamente na instituição.  
 
Palavras-chave: Estresse Psicológico. Administração de Serviços de Saúde. Gestão em 
Saúde. 
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INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OCUPACIONAL: SCOPING REVIEW 
 

Autores: Sâmia Jamylle Santos Azevedo, Anna Paula Barbosa de Queiroz, Fernanda 
Raquel Aguiar de Lima, Iara Rayane Silva Oliveira, Cláudia Cristiane Filgueira Martins 
Rodrigues e Pétala Tuani Cândido de Oliveira Salvador. 
 
Resumo: Introdução: O estresse é um problema que atinge indivíduos no mundo inteiro, 
gerando inúmeros riscos físicos e psicológicos ao sujeito acometido e, como 
consequência, este necessita de estratégias de enfrentamento para lidar com os 
estressores. Dessa forma, observa-se a importância de identificar o estresse, 
principalmente o ocupacional, sendo necessária a existência de um bom instrumento 
que possa realizar o diagnóstico, subsidiando as organizações no planejamento das 
estratégias de prevenção e de enfrentamento. Nesse ínterim, traçou-se como questão 
de pesquisa: quais instrumentos são utilizados para avaliar o estresse ocupacional? 
Objetivos: Identificar e mapear os instrumentos utilizados para avaliar o estresse 
ocupacional no âmbito das pesquisas brasileiras. Métodos: Trata-se de scoping review 
guiada pelas recomendações do JBI Institute Reviewer’s Manual (JBI, 2015), segundo 
quadro teórico proposto por Arksey e O’Malley (2005). A população de estudo foi 
constituída por pesquisas brasileiras referentes aos instrumentos para avaliar o estresse 
ocupacional. A busca foi realizada no mês de abril de 2017, por meio do descritor 
Estresse Ocupacional, extraído dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), e foi 
utilizada a estratégia das aspas para tornar a coleta de dados mais específica a partir da 
busca do descritor nos estudos analisados. Como primeira etapa de análise foi realizada 
a avaliação do título e do resumo de todos os estudos identificados. Após, selecionou-
se as publicações para leitura completa e conduziu-se com a extração dos dados. Nesta 
última etapa, cinco estudos foram excluídos, por não terem sua versão completa 
disponível online. Resultados: A amostra final consistiu em 50 pesquisas, sendo 43 (86%) 
dissertações e 7 (14%) teses. Os resultados indicaram 24 mecanismos utilizados para 
mensurar o estresse. Os questionários Modelo Explicativo de Análise do Estresse 
Ocupacional (MTEG), Job Stress Scale (JSS) e o Maslasch Burnout Inventory (MBI) se 
destacaram em relação aos demais, foram utilizados em 22% (13 trabalhos), 10% (6 
trabalhos) e 10% (6 trabalhos), respectivamente. O MTEG foi proposto por Zille (2005) 
para explicar o estresse no trabalho envolvendo gerente, e seu objetivo é avaliar os 
níveis e os sintomas de estresse. Já a JSS apresenta 17 questões, que avaliam demandas 
psicológicas e controle no trabalho e o relacionamento com os colegas e líderes, tendo 
como objetivo avaliar o estresse no ambiente de trabalho. A MBI é composta por 22 
itens, distribuídos em três eixos ou dimensões: a exaustão emocional; a 
despersonalização; e a realização pessoal no trabalho. Seu objetivo é avaliar como o 
sujeito vivencia seu trabalho. Conclusões: Observou-se que dentre os instrumentos 
identificados para avaliar o estresse ocupacional em pesquisas brasileiras, destacou-se 
os seguintes questionários: Modelo Explicativo de Análise do Estresse Ocupacional 
(MTEG), Job Stress Scale (JSS) e o Maslasch Burnout Inventory (MBI). Inexistiram na 
amostra estudos sobre o estresse em gestores da área da saúde e, dessa forma, não 
foram identificados instrumentos específicos para mensurar o estresse ocupacional 
nesses profissionais.  
 
Palavras-chave: Estresse ocupacional. Gestão em saúde. Saúde do trabalhador. 
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A SAÚDE DOS PESCADORES ARTESANAIS E ACIDENTES DE TRABALHO: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
 

Autores: Sâmia Jamylle Santos Azevedo, Maria Luíza da Silva Holanda, Sâmella Soares 
de Castro, Camila Marreiro Cunha e Eliane Santos Cavalcante. 
 
Resumo: Introdução: Os acidentes do trabalho constituem um importante problema de 
saúde pública no Brasil visto sua elevada frequência e gravidade. Vários fatores 
favorecem a atividade pesqueira no Brasil, e dentre estes se destacam a longa faixa 
litorânea. A relevância do estudo se justifica, pela sua contribuição ao campo de saberes 
e práticas da Saúde do Trabalhador da pesca, uma vez que não existem muitos estudos 
desta natureza e apresenta significativa relevância social, pois responde a reivindicações 
de entidades que atuam na defesa dos direitos dos trabalhadores da pesca. Objetivos: 
Avaliar a ocorrência de acidentes de trabalho entre pescadores artesanais do litoral do 
Brasil; Identificar os principais riscos de acidentes de trabalho que ocorrem no ambiente 
de pesca artesanal; Traçar estratégias preventivas desses acidentes. Métodos: Trata-se 
de uma revisão integrativa, onde utilizou-se os descritores “acidentes de trabalho”, 
“mergulho” e “doença da descompressão”. Foram selecionados artigos publicados na 
língua portuguesa, nas bases de dados LILACS, BDENF e SCIELO, disponíveis na íntegra e 
na forma online, e no período compreendido entre os anos de 2009 e 2016. A coleta de 
dados foi realizada entre os meses de janeiro a dezembro de 2017. Resultados: 
Evidenciou-se altos índices de acidentes de trabalho entre os pescadores artesanais no 
Brasil. Dentre os principais, temos aqueles por animais do ambiente aquático, 
ferimentos e contaminação por microrganismos na água, provocando por vezes 
incapacidade temporária para o trabalho, bem como riscos de afogamentos. Esses 
acidentes ocorrem devido ao uso inadequado dos Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI, precária noção de primeiros socorros e prevenção de acidentes, e dificuldade no 
acesso aos serviços de saúde. Obervamos que essas condições são agravadas pela falta 
de proteção trabalhista e pela informalidade do trabalho artesanal. Conclusões: Assim 
sendo, verificamos a importância que os direitos previdenciários dessa categoria sejam 
garantidos, bem como a realização de ações de educação em saúde, e a organização do 
SUS para que seus princípios sejam atendidos, e não ocorra a desigualdade no 
atendimento.  
 
 
Palavras-chave: Acidentes de trabalho. Mergulho. Doença da descompressão. 
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COLÓQUIO DE GESTÃO EM SAÚDE: UMA OPORTUNIDADE DE DIÁLOGO ENTRE 

MONITORES, ESTUDANTES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 
Autores: Iana Gomes, Ezequiel Rezende, Rayane Saraiva Félix, Rosires Magali Bezerra De 
Barros e Maria Jalila Vieira de Figueiredo Leite Leite. 
 
Resumo: Introdução: A proposta pedagógica da Escola de Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte prevê a utilização de metodologias ativas como 
estratégia pedagógica voltada para o processo de ensino e aprendizagem. Alem disso, 
compreende a integração ensino e serviço como inerente à formação acadêmica, 
considerando a necessidade de formar profissionais voltados para a realidade dos 
serviços de saúde. O Projeto de Monitoria Ensinando a ensinar: o desafio da monitoria 
é desenvolvido há três anos na Escola de Saúde, com o objetivo de apoiar o aprendizado 
dos estudantes, de forma complementar aos conteúdos ministrados em sala de aula. 
Objetivos: O presente trabalho relata a experiência pedagógica na realização do 
Colóquio de Gestão em Saúde, enquanto experiência didático-pedagógica do 
Componente Curricular de Gestão e Gerência em Saúde do Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Métodos: A atividade consiste na realização de um colóquio que proporciona o 
diálogo entre os estudantes e um(a) gestor(a) convidado(a), com o intuito de conhecer 
e debater suas experiências na gestão do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do 
Norte. Para realização da atividade, inicialmente os estudantes conhecem um breve 
perfil deste(a) gestor(a) e com base nele e nos conteúdos ministrados em sala de aula, 
elaboram questões que desejam compreender melhor a partir das experiencias deste 
(a) gestor(a). Estas questões são direcionadas para os monitores, que fazem uma revisão 
no sentido de melhorar o texto e identificar se realmente estão relacionadas aos 
conteúdos trabalhados em sala de aula e apropriadas às experiências do(a) gestor (a) 
convidado (a). Em seguida, as questões são retornadas aos estudantes, para serem 
apresentadas no dia da atividade, sob coordenação da monitoria. Resultados: A 
realização deste Colóquio proporciona resultados pedagógicos positivos na formação 
dos estudantes, uma vez que o conhecimento das diferentes experiências vivenciadas 
pelo(a) gestor(a) é repassado de uma forma leve e interativa, através do fomento ao 
debate e do estímulo a construção de um saber coletivo. Por outro lado, a realização do 
Colóquio é um importante exercício pedagógico para os monitores que exercitam suas 
características de liderança e competência na orientação da elaboração das questões e 
na realização propriamente dita do evento. Alem disso, o(a) gestor(a) convidado(a) 
também tem a oportunidade de conhecer a instituição, o curso, o componente 
curricular e a experiencia da monitoria, se transformando em um agente de divulgação 
destas iniciativas. Conclusões: Esta experiência tem demonstrado resultados bastante 
positivos para os estudantes, provocando-os a um pensar crítico através dos relatos 
do(a) gestor(a) convidado(a) levando-os a imaginarem o exercício da sua futura prática 
gestora. Para a monitoria se traduz em uma rica experiencia, pela capacidade de 
autonomia e liderança requeridas na sua execução.  
 
Palavras-chave: Colóquio. Monitoria. Gestão e gerência. 
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A EFETIVIDADE DAS PICS NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO 

DE SAÚDE PÚBLICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 
Autores: Yuri Santos Alves, Pâmela Crislaine Pedrosa de com Lima, , Patrícia Kessie 
Oliveira Moraes e Mércia Maria de Santi. 
 
Resumo: Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde são 
ofertadas no Sistema Único de Saúde (SUS), como preveem as Políticas Nacionais de 
Promoção da Saúde e de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. O 
Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) em 2006, como forma de utilizar as práticas de conhecimento popular a nível 
institucional na rede do SUS, e motivado pela constante adoção de medidas alternativas 
nos atendimentos na rede pública estadual e municipal de forma desigual. Objetivo: 
Analisar a efetividade das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no 
processo saúde-doença dos usuários que utilizam estas práticas. Metodologia: A 
Pesquisa é multimétodos de natureza quantitativa e qualitativa, elaborando 
instrumentos que viabilizem a construção das informações que a pesquisa pretende 
apresentar ao seu término. Onde foi realizado alguns movimentos para alcançar alguns 
objetivos que o propõem: Definir da amostra de usuários das Unidades de Saúde, tendo 
como parâmetro de inclusão ser portador de doenças crônicas como diabetes, 
hipertensão, distúrbios ósteo-músculo-esquelético e depressão, aplicar o questionário 
aos usuários sobre a eficácia destas práticas na melhora do seu processo saúde-doença 
e a tabulação dos dados e produção de gráficos para a explicação dos mesmos e os 
achados da pesquisa. Resultados: Até o presente momento da pesquisa, foram 
coletados cerca de 51 estabelecimentos de saúde, que corresponde 68,9% do total. Dos 
quais 07 unidades oferecem alguma pratica integrativas aos usuários, dentre elas, yoga, 
dança circulares, acupuntura, cantoterapia, aromaterapia e entre outros. Através do 
questionário aplicado podemos observar que as práticas, fez uma grande melhoria no 
processo saúde doenças das pessoas que possuíam algum tipo de doença crônica. 
Conclusão: A inserção das práticas integrativas e complementares em saúde na rede de 
atenção em saúde do sistema único de saúde, tem apresentado ótimos resultados, 
auxiliando na promoção e prevenção de agravos em saúde dos usuários da rede, bem 
como incentivando a participação mais ativa da comunidade de saúde. A partir dos 
dados coletados pode se notar que houve uma melhoria da saúde da população por 
esses métodos alternativos, no entanto a pesquisa continua em andamento onde se 
pretendesse coletar dados até o final desse semestre 2018.1, onde mais 4 unidades de 
saúde que ofertam algum tipo de pratica integrativa, para assim que possa verificar uma 
quantidade maior que oferta.  
 
Palavras-chave: Práticas Integrativas. Doenças Crônicas. Serviços de Saúde. 
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TERCEIRO EIXO TEMÁTICO: Gestão da Informação em Saúde 

 

PREVALÊNCIA DE ALTO RISCO PARA EVENTOS   CORONÁRIOS NO BRASIL, SEGUNDO 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, HÁBITOS ESTILO DE VIDA E AUTOAVALIAÇÃO DE 

SAÚDE, 2013 

 
Autores: Pedro Gilson da Silva, Karina Cardoso Meira, Laiane Felix Borges, Auzenda 
Conceição Perreira de Assis, Maria das Vitórias Silva, Juliano dos Santos e Taynãna César 
Simões. 
Resumo: Introdução: As doenças do aparelho circulatório representam um problema de 
saúde pública com altas taxas de morbimortalidade. O Brasil tem como meta a redução 
das mortes por estas doenças em 25% até 2025. Neste sentido, se faz necessária a 
vigilância dessas doenças e seus fatores de risco e proteção na população brasileira. 
Objetivo: Analisar a associação entre o alto risco a eventos coronários (AEC) e as 
variáveis sociodemográficas, hábitos e estilo de vida e autoavaliação de saúde, na 
população adulta brasileira, com base na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 2013. 
Metodologia: Foram classificados como alto risco para evento coronário os indivíduos 
que responderam sim para pelo menos uma das seguintes questões: presença de 
diabetes; infarto; acidente vascular encefálico; angina; insuficiência renal crônica e 
cirurgia de revascularização (ponte de safena), conforme a determinação da I Diretriz 
Brasileira de Prevenção Cardiovascular. As análises bivariadas entre variável alto risco 
para evento coronário (sim/não) foram realizadas pelo teste qui-quadrado com 
correção de Rao e Scott, e entre categorias pelo teste entre proporções, considerando 
os pesos amostrais utilizando-se a biblioteca survey, do programa estatístico R versão 
3.2.1. O nível de significância considerado neste estudo foi p≤0,05. Por tratar-se de 
dados de acesso livre no qual não há a identificação dos sujeitos, o estudo não foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: A prevalência de AEC na 
população brasileira foi de 11,06% (IC95% 10,83-11,29), a maior proporção dos 
indivíduos classificados com alto risco para evento coronário referiram diabetes mellitus 
(64,79%; IC95% 63,66-65,92), acidente vascular cerebral (15,56%; IC95% 14,73-16,39) e 
insuficiência renal crônica (14,51%; IC95% 13,65-15,37). Evidenciou-se maior 
prevalência de AEC no sexo feminino (56,92%; IC95% 55,71-58,13), faixa etária de 60 e 
mais anos (49,92%; IC95% 48,71-51,13), casados (54,19%; IC95% 53,06-55,33), ensino 
fundamental completo (47,42%; IC95% 46,24-48,61), da raça/cor branca (51,41; IC95% 
50,15-52,66) e residentes na região Sudeste (48,01%; IC95% 46,45- 49,57).Observou-se 
que os brasileiros classificados com AEC apresentam maior prevalência de indivíduos 
com menor nível de escolaridade, que autorreferiram sua saúde como muito ruim/ruim, 
não praticavam atividade física, fumantes no passado, quando comparados aos 
indivíduos não classificados com alto risco. Destaca-se que estas diferenças foram 
estatisticamente significativas ao nível de 5%. Conclusão: Os achados do presente 
estudo mostraram que cerca de 11,0% da população brasileira apresenta alto risco para 
evento coronário. E assim, possuem mais de 20% de risco de um novo evento 
coronariano nos próximos 10 anos. Acredita-se que esta realidade seja fruto do 
envelhecimento da população brasileira associado às mudanças nos hábitos e estilo de 
vida.  
Palavras-chave: Demografia. Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. 
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À IDEAÇÃO SUICIDA ENTRE PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
Autores: Suerda Lillian da Fonseca Lins, Romeika Carla Ferreira de Sena, Micael Pyerre 
Martins Duarte, Glauber Weder dos Santos Silva, Bruna Araújo Vale e Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda.  
 
Resumo Introdução: Os profissionais de enfermagem que atuam na rede hospitalar de 
urgência e emergência estão submetidos a precárias condições de trabalho em 
ambiente insalubre e desafiador, colocando em risco a saúde física e mental. Objetivo: 
Analisar a prevalência e os fatores associados à ideação suicida e variáveis 
sociodemográficas, ocupacionais e fatores de riscos para suicídio entre profissionais de 
enfermagem dos setores de urgência e emergência de hospitais regionais do Rio Grande 
do Norte. Métodos: Estudo transversal que envolveu amostra não probabilística de 56 
enfermeiros e 91 técnicos de enfermagem (n=147) dos Hospitais Públicos da Rede de 
Atenção às Urgências e Emergências das II, IV e VII Unidades Regionais de Saúde Pública 
do RN. A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a novembro de 2017, utilizando-
se quatro instrumentos. Os dados obtidos foram tratados no Microsoft Excel® v.2016 e 
conferidos por dupla entrada. Realizou-se a análise descritiva, análises bivariada e 
multivariada. Para testes, utilizaram-se os softwares SPSS v.20 e o Pacote R v.2.7.1. O 
nível de significância utilizado foi de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFRN sob 
Parecer nº 1.877.910 de 21 de dezembro de 2016. Resultados: Identificou-se um 
quantitativo maior de profissionais do sexo feminino, 74,8% (n=110). A média de idade 
foi de 42 anos. Casados ou união estável representaram 57 % (n=84) da amostra. Sobre 
a escolaridade, 42% (n=63) dos participantes terminaram o ensino médio e 7,5% (n=11) 
relataram possuir ensino superior incompleto, 19,7% (n=29) com ensino médio 
completo e com pós-graduação, contabilizou-se 29,9% (n=44) dos participantes. 
Observa-se um maior quantitativo de técnicos de enfermagem 61,9% (n=91). A média 
referente ao tempo de serviço nas instituições hospitalares foi de 8,8 anos (DP= 8,0), e 
no serviço de urgência e emergência 10,3 anos (DP=8,1). Quanto a possuir outro vínculo 
profissional, 61,9% (n=91) referiram trabalhar em outras instituições e 59,2 % (n=87) 
mantinham uma jornada de trabalho de 30-40 horas semanais. Verificou-se Ideação 
Suicida (IS) em 4,8% (7) dos participantes. Houve relação estatisticamente significativa 
entre Ideação Suicida e as variáveis orientação sexual (p=0,006), baixa autoestima (p-
valor=0,010) e estados depressivos (p=0,012). Os modelos ajustados evidenciaram que 
heterossexuais tiveram 60% menos chances de desenvolver ideação suicida quando 
comparados com homossexuais (RP 0,44-0,83 – IC95%). Os que possuíam baixa 
autoestima tiveram 17% maior chance de desenvolver Ideação Suicida (RP 1,02-1,34 – 
IC95%). Conclusão: Evidencia-se que os profissionais de enfermagem deste estudo 
apresentaram processos de adoecimento mental no contexto do serviço hospitalar de 
urgência e emergência. Especificamente, a ideação suicida esteve associada a fatores 
pessoais e coletivos do ambiente de trabalho. Sugerese o desenvolvimento de estudos 
de cunho analíticos que possam avaliar principalmente as questões de autoestima e 
apoio social, para o alcance de novas evidências.  
 
Palavras-chave: Serviço hospitalar de emergência. Saúde do Trabalhador. Ideação 
Suicida. 
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DEPRESSÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
Autores: Micael Pyerre Martins Duarte, Romeika Carla Ferreira de Sena, Suerda Lillian 
Fonseca Lins, Glauber Weder dos Santos Silva, Bruna Araújo Vale e Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda. 
 
Resumo: Introdução: A depressão caracteriza-se como um dos transtornos mentais que 
mais atinge os profissionais de enfermagem e produz danos à capacidade laboral e vida 
pessoal. Objetivo: Analisar a prevalência e os fatores associados à predisposição a 
depressão e variáveis sociodemográficas, ocupacionais e fatores de riscos para suicídio 
entre profissionais de enfermagem dos setores de urgência e emergência de hospitais 
regionais do Rio Grande do Norte. Método: Estudo transversal que envolveu amostra 
não probabilística de 56 enfermeiros e 91 técnicos de enfermagem (n=147) dos 
Hospitais Públicos da Rede de Atenção às Urgências e Emergências das II, IV e VII 
Unidades Regionais de Saúde Pública do RN. A coleta de dados ocorreu no período de 
janeiro a novembro de 2017, utilizando-se quatro instrumentos. Os dados obtidos foram 
tratados no Microsoft Excel® v.2016 e conferidos por dupla entrada. Realizou-se a 
análise descritiva, análises bivariada e multivariada. Para testes, utilizou-se os softwares 
SPSS v.20 e o Pacote R v.2.7.1. O nível de significância utilizado foi de 5%. A pesquisa foi 
aprovada pelo CEP/UFRN sob Parecer nº 1.877.910 de 21 de dezembro de 2016. 
Resultados: Identificou-se um quantitativo maior de profissionais do sexo feminino, 
74,8% (n=110), com uma média de idade de 42 anos, situação marital casados ou união 
estável, 57 % (n=84). Sobre a escolaridade, 42% (n=63) dos participantes terminaram o 
ensino médio, e 7,5% (n=11) informaram superior incompleto, 19,7% (n=29) ensino 
médio completo e, com pós-graduação, contabilizou-se 29,9% (n=44) participantes. 
Observa-se um maior quantitativo de técnicos de enfermagem 61,9% (n=91). A média 
referente ao tempo de serviço nas instituições hospitalares foi de 8,8 anos (DP= 8,0), e 
no serviço de urgência e emergência, 10,3 anos (DP=8,1). Quanto a possuir outro vínculo 
profissional, 61,9% (n=91) trabalhavam em outras instituições e 59,2 % (n=87) 
mantinham uma jornada de trabalho de 30-40 horas semanais. Verificou-se estados 
depressivos mínimo: 86,4% (n=124), leve: 12,2% (n=18) e moderado: 1,4% (n=2). Houve 
relação estatisticamente significativa entre: estados depressivos e último treinamento 
sobre situações de urgência (p=0,041), avaliação da relação familiar (p=0,012), auto 
relato de baixa autoestima (p=<0,0001) e desesperança (p=0,001). Os modelos 
ajustados evidenciaram que os indivíduos com relação familiar ruim (RP 3,87-12,30 - 
IC95%) e baixa autoestima (RP 2,07-10,57 - IC95%) apresentaram maiores chances de 
desenvolver estado depressivo leve/moderado, 35% e 76% respectivamente. 
Conclusão: Evidenciase que os profissionais de enfermagem deste estudo apresentaram 
processos de adoecimento mental no contexto do serviço hospitalar de urgência e 
emergência. Especificamente, a depressão esteve associada a fatores 
pessoais/familiares e ocupacionais relacionadas a cursos de aperfeiçoamento na área, 
provocando insegurança e desmotivação no trabalho. Sugere-se o desenvolvimento de 
estudos de cunho analíticos que possam avaliar principalmente as questões de 
autoestima e apoio social, para o alcance de novas evidências. 
 
Palavras-chave: Serviço hospitalar de emergência. Saúde do Trabalhador. Depressão. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NO 

PERÍODO DE 2000 A 2014 

 
Autores: Rayane S. Felix, Taynãna C. Simões, Iara Rayane S. de Oliveira, Juliano dos 
Santos, Dyego Leandro B. de Sousa e Karina C. Meira. 
 
Resumo: Introdução: O câncer de mama representa a principal causa de incidência e 
mortalidade por câncer em mulheres no Brasil e no mundo. Relativamente raro antes 
dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente 
após os 50 anos. No Brasil, as regiões apresentam mortalidade ascendente, com exceção 
da região Sudeste. Este cenário é devido às dificuldades de acesso à atenção oncológica. 
Objetivo: Analisar a tendência das taxas de mortalidade por câncer de mama nos 
estados da região Nordeste no período de 2000 a 2014. Metodologia: Trata-se de um 
estudo ecológico de tendência temporal. Os registros de óbito por câncer de mama 
feminino (20- 29 a 80 anos e mais) e os dados populacionais, foram obtidos no 
SIM/DATASUS. Corrigiram-se os registros de óbitos por meio da redistribuição 
proporcional por ano e faixa etária para causas mal definidas e diagnóstico incompleto 
de câncer. As análises foram realizadas com faixas etárias, períodos e coortes de 
nascimento estratificadas em intervalos de cinco anos, totalizando 13 faixas etárias, três 
períodos e 15 coortes de nascimento. Calcularam-se taxas específicas por faixa etária e 
padronizadas pelo método direito, tendo como referência a população mundial 
proposta por Segi. As análises da tendência de mortalidade foram realizadas por meio 
de equações polinomiais. As taxas padronizadas de mortalidade e por faixa etária foram 
consideradas como variável dependente (y) e os anos do período de estudo como 
variável independente (x), utilizando modelos de regressão. Para evitar a correlação 
serial entre os termos da equação de regressão, recomenda-se fazer a transformação 
da variável período na variável períodocentralizada (período menos o ponto médio da 
série histórica), estimando-se, então, o modelo de regressão correspondente Todas as 
análises foram realizadas no programa R versão 3.2.1. Por se tratar de dados de acesso 
livre, sem identificação dos sujeitos o presente estudo não foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN. Resultados: Em todos os estados da região Nordeste 
verificou-se aumento progressivo do risco de morte por câncer de mama, com o avançar 
da idade, sendo mais expressivo na faixa etária de 80 e mais anos. As maiores taxas de 
mortalidade foram observadas na coorte de nascimento de 1920 a 1944, com redução 
progressiva em mulheres nascidas a partir da coorte de 1960. A avaliação da 
mortalidade segundo período do óbito, identificou aumento do risco de morte por esta 
neoplasia, no último quinquênio da série histórica (2010-2014), exceto para os estados 
do Ceará e Rio Grande do Norte. Contudo todos os estados apresentaram tendência 
ascendente de mortalidade por câncer de mama (p≤0,05). Conclusão: Os achados deste 
estudo estão em consonância com o de outros estudos. Além disso, o estudo indicou 
aumento do risco de morte por esta neoplasia em todos os estados do Nordeste, com 
exceção do RN. Neste sentido, é importante avaliar a prevenção e o controle do câncer 
de mama nesses estados, para identificar as fragilidades que têm contribuído para essa 
situação.  
 
Palavras-chave: Câncer de Mama. Mortalidade. Tendência Temporal. 
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO RN: ANÁLISE DE INCIDÊNCIA E 

MORTALIDADE POR REGIÕES DE SAÚDE 

 
Autores: Rayane Saraiva Felix, Patrícia Fernanda Gomes, Victor Lucas de Melo Silva, 
Filipe Cunha Reges da Costa , Marcelo de Paula Camargo e Maria José da Silva.  
 
Resumo: Introdução: O Boletim Epidemiológico se configura como instrumento de 
vigilância para promover a disseminação de informações relevantes qualificadas, com 
potencial para contribuir com a orientação de ações em saúde pública no país. A Dengue 
é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da 
forma como se apresente: infecção inaparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica 
da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais 
importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em sério problema de 
saúde pública no mundo. Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar 
informações epidemiológicas sobre a Dengue nas regiões de saúde do Rio Grande do 
Norte (RN) durante o período de 2001 a 2012, mostrando taxas de incidência e 
mortalidade por essa doença. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico com 
abordagem quantitativa. Os dados foram coletados na plataforma do Ministério da 
saúde e DATASUS por meio da ferramenta TABNET. Os dados de incidência e 
mortalidade foram coletados durante o período de 2001 a 2012. Para tabulação de 
dados usamos o Excel. Foram analisadas taxas de incidência e mortalidade por regiões, 
faixa etária, sexo e raça/cor. Resultados: A taxa de incidência dos casos de dengue no 
RN apresenta números bem expressivos com distribuição heterogênea entre as regiões. 
Embora a região de Caicó não seja a que possui o maior número de habitantes, esta 
alcançou as maiores taxas entre todas as regiões no ano de 2001, com cerca de 1.370 
casos para cada 100 mil hab., seguida pela região de Açu com 1.040 casos para cada 100 
mil hab. Podemos observar ainda que, neste recorte de tempo, cinco das sete regiões 
de saúde alcançaram as maiores taxas de incidência no ano de 2001. A população que 
compreende as faixas etárias entre 20 a 69 anos possuem os dados mais elevados de 
casos de incidência da Dengue. Dentre elas, a faixa etária que envolve as pessoas 
economicamente ativas, ou seja, de 40 a 59 anos é a que apresenta a maior taxa de 
incidência no ano de 2001 com cerca de 813/100 mil habitantes. Ao analisarmos as 
proporções dos casos de dengue por Raça/cor no RN concluímos que cinco das sete 
regiões de saúde do estado possuem como maioria acometida pela Dengue a raça parda. 
Ao analisarmos o período estudado (2001 a 2012) as maiores taxas de mortalidade 
foram as alcançadas pela região de Santa Cruz, com cerca de 5,49/100 mil hab. 
Conclusão: Frente aos fatores predisponentes para ocorrência da dengue, bem como, 
às informações aqui apresentadas, entende-se que o poder público deve alavancar 
ações educativas permanentes sobre a doença, promovendo participação ativa da 
comunidade, no sentido de sensibilizá-la quanto a mudanças de comportamento em 
situações de risco real de transmissão. Por fim, destaca-se a importância de estabelecer 
um Plano estratégico de atendimento aos pacientes suspeitos de dengue, facilitando 
seu acesso precoce aos serviços de saúde.  
 
Palavras-chave: Dengue. Epidemiologia Descritiva. Medidas de Epidemiologia. 
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HOMICÍDIOS EM HOMENS NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE: ANÁLISE DO EFEITO 

DA IDADE-PERÍODO E COORTE DE NASCIMENTO 

 

Autores: Rayane Saraiva Felix, Laiane Felix Borges, Marcelo de Paula Camargo, Iara 
Rayane Silva de Oliveira, Raylanne Felipe de Sousa e Karina Cardoso Meira.  
 
Resumo: Introdução: O Brasil encontra-se em processo de transição demográfica e 
epidemiológica. Nessa realidade, as causas externas representam a terceira causa de 
mortalidade, ainda nas últimas três décadas os óbitos por homicídios assumiram a 
primeira causa de morte entre as causas externas, representando a principal causa de 
morte em adultos jovens, sobretudo, homens negros que residem em localidades com 
alta vulnerabilidade social, constituindo-se em um problema de saúde pública de grande 
transcendência e magnitude. Objetivo: Analisar a influência dos efeitos de idade, 
período e coorte de nascimento (APC) na tendência temporal das taxas de homicídio em 
homens, na faixa etária de 15-19 a 80 e mais anos, nos estados da região Nordeste, no 
período de 1980 a 2014. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico de tendência 
temporal, cujas unidades de análise foram os estados da região Nordeste. Extraíram-se 
os registros de óbitos por agressão, evento cuja intenção é indeterminada (ECI) do 
SIM/DATASUS. Os dados populacionais foram obtidos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Calcularam-se taxas de mortalidade padronizadas pela 
população mundial proposta pela Organização Mundial da Saúde e taxas específicas por 
faixa etária. A análise da tendência da mortalidade por agressão e evento cuja intenção 
é indeterminada foi feita utilizando variação percentual anual estimada (EAPC) e 
modelos probabilísticos para estimação dos efeitos temporais (APC) através de funções 
estimáveis, no software estatístico R. Por se tratar de dados de acesso livre, sem 
identificação dos sujeitos o presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN. Resultados: A taxa de mortalidade média padronizada na região 
Nordeste foi de 58,68 óbitos por 100.000 homens. As maiores taxas de mortalidade 
média padronizadas foram observadas nos estados de Alagoas (157,74), Pernambuco 
(109,58) e Sergipe (57,37), e as menores no Maranhão (36,29) e Piauí (23,57). Em todos 
os estados observa-se aumento progressivo nas taxas de mortalidade a partir dos 15-19 
anos atingindo o pico de incidência na faixa etária de 30-34 anos. Ainda, evidenciou-se 
tendência ascendente na mortalidade em todos os estados, com exceção de 
Pernambuco, que apresentou estacionariedade (0,47%%; IC95% -0,42 a 1,37%) e 
aumento do risco de morte para as coortes de nascimento mais jovens a partir da 
década de 1960. Conclusão: A ascendência das taxas de mortalidade por homicídios na 
região Nordeste e em 88,88% dos seus estados, indica a interiorização da violência, 
fenômeno que está diretamente associado às condições socioeconômicas e as políticas 
de segurança pública que foram implementadas nas regiões Sul e Sudeste na década de 
2000. Frente a isso, é de extrema importância identificar os fatores que têm contribuído 
para essa situação na região Nordeste do país, e o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas para a redução da violência e a manutenção da cultura da paz.  
 
Palavras-chave: Violência e Saúde. Homicídios. Homens. 
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SAÚDE DA POPULAÇÃO ADULTA: PRINCIPAIS CAUSAS DE MORBIDADE HOSPITALAR 

EM 2017 NO MUNICIPIO DE NATAL/RN 
 

Autores: Isaac Newton Machado Bezerra Bezerra, Rafaela Priscila Carvalho da Silva, 
Natalia Raiane Silva Vieira, Barbara Danielle Calixto de Alcântara, Mariel Wagner 
Holanda Lima e Jônia Cybele Santos Lima. 
 
Resumo: Introdução: A idade adulta compreende o período dos 20 aos 59 anos de idade, 
compondo uma parcela significativa assistida pelas equipes de saúde. As mudanças do 
perfil demográfico brasileiro ocorrido nas últimas décadas tem feito com que o número 
de pessoas nesta faixa etária aumentasse no país, consequentemente o aumento das 
doenças prevalentes nessa fase também tem aumentado. A Atenção Integral à Saúde 
do Adulto possui um caráter transversal nas políticas públicas de saúde e está presente 
sob diferentes perspectivas, sendo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (PAISM) e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 
as principais estratégias utilizadas para melhoria das condições de saúde dessa 
população. Objetivo: identificar as principais causas de morbidade hospitalar que 
acometeram a população adulta do município de Natal/RN no ano de 2017. 
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal, cuja fonte de 
dados utilizada foi o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), do departamento 
de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as causas foram identificadas de 
acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Resultados: Entre a 
população masculina as Causas Externas (Cap. XIX) foram responsáveis por 29,7% das 
internações, sendo que as fraturas de ossos e o traumatismo intracraniano 
representaram 69,2% dessas, as Neoplasias (Cap.II) aparecem em segundo lugar com 
11,4% e as Doenças do Sistema Osteomuscular e Tecido Conjuntivo (Cap. XIII) com 8,2%. 
Já entre a população feminina as Neoplasias (Cap.II) foram as principais causas de 
internação hospitalar, representando um total de 28,4% do total, as Doenças do 
aparelho geniturinário aparecem como a segunda principal causa com 11,4%, já as 
Causas Externas (Cap. XIX) representaram 9,3% do total. Conclusão: No que tange à 
saúde do adulto, o cenário atual refere-se, a necessidade de formular e implementar 
políticas de saúde direcionadas à promoção e proteção da saúde de forma a prevenir o 
surgimento das chamadas Doenças Crónicas Não Transmissível (DCNT) como as 
Neoplasias, principal causa de internação entre as mulheres e segunda entre os homens. 
As Causas Externas também necessitam de uma maior atenção, tendo em vista o alto 
número de internações entre a população adulta e os custos envolvidos nesse processo. 
A promoção da atenção integral a população adulta é primordial para acompanhar as 
mudanças do perfil demográfico da população, tendo em vista que a expetativa de vida 
tem aumentado gradativamente e com ela as necessidades de saúde têm aumentado 
pelo próprio processo de envelhecer.  
 
Palavras-chave: Saúde Holística. Atenção à Saúde. Sistema Único de Saúde. 
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CONHECIMENTOS DE ENFERMEIROS ONCOLÓGICOS SOBRE O MANEJO DA DOR NO 

CÂNCER 

 
Autores: Iara Rayane S. de Oliveira, Flávia dos S. Ferreira, Rayane S. Félix, Juliano dos 
Santos, Eliane S. Cavalcante e Karina Cardoso Meira. 
 
Resumo: Introdução: A dor é considerada como o quinto sinal vital e representa o 
sintoma mais frequente em pessoas vivendo com câncer devido à evolução da doença, 
procedimentos terapêuticos e diagnósticos. O manejo adequado da dor em pacientes 
com câncer tem sido considerado um indicador da qualidade da assistência prestada a 
pessoa vivendo com câncer. A presença de conhecimento inadequado sobre avaliação, 
tratamento medicamento e não medicamentoso para dor oncológico é a principal 
barreira para o adequado controle da dor, resultando em desconforto e em deterioração 
física e emocional do doente. Objetivo: Avaliar o conhecimento de enfermeiros 
oncológicos sobre o manejo da dor no câncer e as variáveis sociodemográficas, 
profissionais e conhecimentos gerais sobre dor associados. Metodologia: Estudo 
transversal com 126 enfermeiros que atuavam em um Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia no município do Rio de Janeiro. O conhecimento sobre o manejo da dor no 
câncer foi avaliado por meio do instrumento “Conhecimento do Enfermeiro Sobre o 
Manejo da Dor no Câncer – OMS. ” A relação entre as variáveis classificatórias foi 
avaliada com o teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher; e para as variáveis 
quantitativas avaliou-se a diferença entre as médias com teste t-student, após 
verificação de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Na análise da associação entre o 
conhecimento em relação ao manejo da dor oncológica e as variáveis independentes 
utilizou-se a Regressão de Poisson com variância robusta, sendo considerados 
estatisticamente significativos valores de p≤0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição envolvida (CAAE: 13594613.0.0000.5274) e todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas 
vias. Resultados: A maioria dos enfermeiros (54,1%) apresentou conhecimento 
adequado. Verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre os enfermeiros 
com conhecimento adequado e inadequado em relação ás variáveis: faixa etária, tempo 
de formado e tempo de experiência profissional. Houve aumento progressivo da chance 
de conhecimento adequado com o aumento do tempo de experiência profissional 
(RP=3,45 IC95% 2,25-5,29). Do mesmo modo enfermeiros que não acreditam que os 
opióides causavam mal aos pacientes apresentaram maior chance de conhecimento 
adequado (RP=1,20;IC95% 1,12-1,20. Conclusão: Os resultados do presente estudo são 
alarmantes, pois observou-se alta prevalência de enfermeiros com conhecimento 
inadequado do manejo da dor, ainda mais por tratar-se de um hospital especializado no 
tratamento de pacientes com câncer. Ainda, o conhecimento adequado para o manejo 
da dor foi dependente do tempo de experiência profissional e de não acreditar que o 
uso de opióides faz mal aos pacientes. Assim, para melhorar o controle da dor nos 
pacientes com câncer é necessário que o serviço mantenha uma política de educação 
permanente com vistas a reduzir o desconhecimento sobre a temática e assim melhorar 
a qualidade da assistência ao paciente com câncer.  
 
Palavras-chave: Câncer. Conhecimento. Manejo da dor. 
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TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS EM MULHERES NOS ESTADOS DA 

REGIÃO NORDESTE, NOS ÚLTIMOS 35 ANOS 

 
Autores: Marcelo de Paula Camargo, Rayane Saraiva Felix, Iara Rayane S. de Oliveira. 
Ezequiel B. Resende, Raylanne Felipe de Sousa e Karina Cardoso Meira. 
 
Resumo: Introdução: Os assassinatos de mulheres decorrentes de conflitos de gênero 
são denominados femicídios ou feminicídios. Estes crimes são perpetrados por homens, 
sobretudo, parceiros ou ex-parceiros, resultantes de situações de abuso e ameaças, e 
manifestam-se cotidianamente em localidades em que a cultura patriarcal ainda se 
perpetua. Neste contexto, na última década houve mais de 40 mil assassinatos de 
mulheres no Brasil, e assim, o país ocupa a quinta colocação entre os países que mais 
matam mulheres no mundo. Objetivo: Analisar a tendência de mortalidade por 
homicídios em mulheres nos estados da região Nordeste, no período de 1980 a 2014. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de tendência temporal da mortalidade por 
homicídios nos estados da região Nordeste, no sexo feminino, no período de 1980 a 
2014. Os registros de óbitos, assim como os dados populacionais foram coletados no 
SIM/DATASUS. Sabe-se que nem todos os óbitos por homicídios em mulheres são 
decorrentes de violência de gênero, mas devido aos problemas de qualidade de 
informação, quando consideramos todos os óbitos por agressão como feminicídio não 
estamos superestimando a mortalidade por essa causa. Realizou-se a correção dos 
óbitos por agressão, redistribuindo os classificados como evento cuja intenção é 
indeterminada de acordo com a proporção de óbitos por agressão em relação ao total 
de óbitos por causas externas acidentais e intencionais. Corrigidos os registros de óbitos, 
calcularam-se taxas de mortalidade, específicas por faixa etária, brutas e padronizadas 
pelo método direito, utilizando a população feminina brasileira do Censo de 2010. A 
tendência da mortalidade foi avaliada por meio da variação percentual anual estimada 
(EAPC). Por se tratar de dados de acesso livre, sem identificação dos sujeitos o presente 
estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Resultados: Neste 
cenário, as maiores taxas médias de mortalidade padronizadas por 100.000 mulheres, 
foram observadas nos estados de Pernambuco (8,25) e Alagoas (6,32) e a menor no Piauí 
(2,25). Em todos os estados houve aumento progressivo da mortalidade a partir da faixa 
etária de 15-19 anos, atingindo o pico de incidência na faixa etária de 30-34 anos. A 
tendência de mortalidade foi ascendente em todos os estados da região Nordeste, 
exceto em Sergipe que teve tendência estacionária. Os estados de Pernambuco (7,35%; 
IC95% 2,95-11,93) e Ceará (5,30%; IC95% 3,56-7,05) apresentaram o maior aumento 
percentual do período em estudo, enquanto que o menor aumento foi observado nos 
estados do Rio Grande do Norte (1,89%; 0,66-3,14). Conclusão: Evidenciou-se tendência 
ascendente da mortalidade por este grupo de causas em todos os estados da região 
Nordeste, sinalizando uma realidade na qual a violência contra à mulher é cotidiana, 
culminando com o evento de maior gravidade, o assassinato por desigualdade de 
gênero. Nesse sentido, é urgente a ampliação da rede de proteção às mulheres em 
situação de violência.  
 
Palavras-chave: Violência e Saúde. Homicídios. Mulheres. 
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QUARTO EIXO TEMÁTICO: Gestão de Serviços em Saúde 
 

PAPEL DO GESTOR NA GARANTIA DA RESOLUTIVIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Autores: Júlia Carrilho, Lavínia Nonato, Amanda Mata e Jalila Leite. 
 
Resumo: Introdução: O serviço de atenção básica tem um papel crucial como 
coordenador do cuidado e ordenador da rede de atenção à saúde, sendo a modalidade 
com maior grau de descentralização e capilaridade na rede de atenção à saúde. No 
entanto, estas responsabilidades não têm sido acompanhadas por um apoio adequado, 
na medida em que se observam graves dificuldades de financiamento, de qualidade da 
gestão e da organização adequada do modelo de atenção. É reconhecida a necessidade 
da gestão em saúde estar voltada ao objetivo de resolver problemas sanitários, para 
tanto, um importante papel é imputado ao gestor, que necessita dispor de atributos, 
tais como: autonomia, governança e profissionalização. Objetivo: Esta pesquisa teve o 
objetivo de discutir o papel do gestor nos serviços de atenção básica quanto à sua 
capacidade de contribuir para resolução dos problemas presentes no cuidado oferecido 
à população. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo Revisão Narrativa que analisou o 
“estado da arte” relacionado à gestão da atenção básica no sistema único de saúde 
brasileiro em publicações disponibilizadas na biblioteca “Latino-americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde” (LILACS) e no Portal da “Scientific Eletronic Library Online” 
(SCIELO) e publicadas entre os anos de 2009 a 2018. Resultados: Os resultados 
evidenciaram clareza quanto aos fundamentos e diretrizes para organização das ações, 
respaldadas nas suas normatizações. No entanto, são recorrentes as afirmativas das 
dificuldades de gestão, sejam elas relacionadas ao perfil dos gestores, com baixa 
profissionalização, práticas autocráticas, baixa autonomia e governança insuficiente. 
Além destas características, são evidenciadas dificuldades relacionadas à equipe de 
trabalho, grande parte delas desmotivadas em função dos baixos salários, sobrecarga 
de trabalho e poucas condições de trabalho. Ademais, é histórico o subfinanciamento 
das ações, exacerbado com as recentes normatizações que desvincularam os repasses 
financeiros para uso específico no financiamento da atenção básica, anteriormente 
garantidos. É importante ainda reforçar que a regionalização e organização da rede de 
atenção à saúde ampliaram os atributos e responsabilidades do gestor na atenção 
básica, com aumento da oferta e abrangência dos serviços. Conclusões: Foi possível 
concluir que a gestão da atenção básica é um importante instrumento de efetivação das 
políticas públicas, em que se faz necessária a participação efetiva do gestor na 
implementação de medidas conforme a realidade atual do seu território, analisando o 
processo de trabalho, incluindo a realização de planejamento e avaliação, buscando 
junto à equipe o cumprimento das metas definidas no planejamento das ações de saúde. 
É necessário que o gestor em saúde possua habilidades para o desenvolvimento efetivo 
de suas ações e capacidade técnica no que diz respeito ao uso do conhecimento 
específicos da área e competência para aplicar métodos e técnicas necessárias para 
melhor tomada de decisão no ambiente de trabalho.  
 
Palavras-chave: Atenção Básica. Gestão e Gerência na Atenção Básica. Resolutividade. 
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AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NATAL 

 
Autores: Victor Lucas de Melo Silva, Eduarda Beatriz da Silva Lima, Maria Francineide 
Melo, Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante, Angélica Teresa Nascimento de 
Medeiros, Cleonice Andrea Alves Cavalcante e Isabela Xavier Barbalho Bezerra. 
 
Resumo: Introdução: O ambiente de trabalho é um local com possibilidade de gerar 
inúmeros riscos à integridade física e/ou mental do trabalhador, nesse sentido o mapa 
de risco propicia a identificação dos riscos existentes e a sensibilização dos 
trabalhadores e da gestão quanto às medidas preventivas. Objetivo: O trabalho teve 
como objetivo relatar as experiências e vivências na avaliação dos ambientes de 
trabalho e elaboração do mapa de risco de uma unidade básica de saúde no município 
de Natal. Métodos: Para identificação e avaliação dos riscos ambientais, discentes do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar realizaram visitas técnicas à unidade 
de saúde. Assim, para elaboração do mapa foram utilizados dois instrumentos de coleta 
de informações: o primeiro, uma planilha contendo os nomes das salas (linhas) e os tipos 
de riscos (colunas); e o segundo para percepção dos trabalhadores, contendo duas 
questões abertas referentes aos riscos: “o que incomoda” e” quanto incomoda”. 
Conclusão: O mapa de risco é uma ferramenta importante no planejamento das ações 
de promoção a saúde do trabalhador, uma vez que a partir da identificação dos riscos é 
possível intervir de forma eficaz nos agentes causadores de acidentes e adoecimentos 
advindos do trabalho.  
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Centros de saúde. Riscos ambientais. Mapa de 
Risco. 
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SEXTO EIXO TEMÁTICO: Práticas de Gestão em Saúde 
 

PROCESSO DE FUNDAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE GESTÃO HOSPITALAR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Autores: Sâmella Soares de Castro, Sâmia Jamylle Santos de Azevedo, Maria Luíza da 
Silva Holanda, Alessandra Dias de Luna  Silva, Ana Costa de Melo e Pétala Tuani Cândido 
de Oliveira Salvador. 
 
Resumo: Introdução: Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada 

e gerida por alunos de um curso superior, cujos principais objetivos são: fomentar o 

aprendizado prático do universitário em sua área de atuação e aproximá-lo do mercado 

de trabalho. Criada em 2018 a partir de um processo que envolveu discentes e docentes 

do curso de Gestão Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

a ASCONLIFE tem como missão formar gestores comprometidos, realizando serviços de 

alta qualidade e proporcionado, por meio da atividade prática, a formação de gestores 

em saúde capazes de transformar e estimular o desenvolvimento das habilidades e a 

aplicação prática dos temas discutidos em sala de aula. Objetivo: Relatar o processo de 

fundação da Empresa Júnior do curso de Gestão Hospitalar da UFRN. Método: Trata-se 

de relato de experiência acerca do processo vivenciado pelos discentes que participaram 

da formação da ASCONLIFE. Resultados: A ideia de consolidar uma Empresa Júnior para 

o curso de Gestão Hospitalar partiu, inicialmente, de docentes, que envolveram alunos 

do 6º período dos semestres 2014.1, 2014.2, 2015.1 e 2015.2 no processo de pensar em 

uma proposta de formalização desse movimento. Em 2016, por meio de uma palestra 

sobre empreendedorismo, os alunos do primeiro período do curso do primeiro semestre 

deste ano foram incitados e provocados a buscar mais informações sobre o movimento 

empresa júnior. Sendo assim, os discentes e docentes promoveram reuniões e debates 

relacionados à importância de uma empresa júnior para o curso de Gestão Hospitalar. 

A partir disso, foi buscado o órgão responsável pelas empresas juniores do RN, a RN 

Júnior, para dar início ao processo de fundação, denominado CAJU. Para que esse 

processo de fundação seja completo, alguns documentos e ações necessitaram ser 

realizadas, dentre os quais se destacam: Estatuto Social; definição do Modelo de 

Negócio; estrutura organizacional com descrição de Cargos; Recrutar e Selecionar 

Membros; Diretrizes Estratégicas; Carta de Serviços; Declaração de Orientação de 

Professor Tutor; Declaração de Reconhecimento da IES; Ata de Fundação; Termo de 

Posse; Relação da Diretoria Eleita e Conselho Fiscal; Requerimento dirigido ao Oficial 

Registro de Pessoas Jurídicas; Mapeamento do Público-Alvo; Certidão de Fundação; 

Contrato com Contador; Metodologia de Gerenciamento dos Projetos; Identidade 

Visual; E-mails Institucionais; CNPJ com CNAE Adequado; Mapeamento do Fluxo da 

Consultoria/Desenvolvimento do Produto; Plataforma de Compartilhamento de Dados. 

Após a realização correta de todas as entregas, constatadas pela auditoria responsável, 

a empresa júnior é declarada fundada e passa para um novo processo: a federação. 
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Conclusões: É possível, portanto, perceber o grau de importância da EJ na formação 

universitária de profissionais de caráter técnico e de gestão, uma vez que permite a 

inserção destes, em seu âmbito profissional, permitindo a consolidação e aplicação do 

conhecimento adquirido a um nível acadêmico e, por outro lado, contribuir com a 

sociedade à medida que torna as atividades acessíveis às empresas de menor porte, 

possibilitando melhorar a competitividade dessas.  

Palavras-chave: Universidades. Organizações. Gestão em Saúde. 
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ACREDITAÇÃO HOSPITALAR NO BRASIL: QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
 

Autores: Ana Rodrigues de Almeida Neta, Larissa Inês Galvão de Lima e Theo Duarte da 
Costa. 
 
Resumo: Introdução: Em virtude da busca pela excelência na qualidade da assistência 

de cuidados em saúde, a acreditação hospitalar foi introduzida sob influência da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Neste sentido, programas de qualidade vem sendo implantados sob novas 

maneiras de gerenciar estão apresentando maior significância neste meio. Sendo uma 

estratégia que tem sido utilizada por sistemas de saúde em todo o mundo, para 

promover qualidade em saúde, caracteriza-se como um processo de avaliação externa, 

voluntário, onde a organização especializada avalia a instituição de saúde, para verificar 

se padrões são possíveis de serem atendidos, a fim de propiciar uma melhoria continua 

de qualidade nos serviços. A base de um sistema de melhorias é a mensuração de 

desempenho, possibilitando intervenções de melhoria progressiva. (Couto; Pedrosa, 

2007). A presente pesquisa norteia-se pela seguinte questão: “Qual nível de participação 

do setor público hospitalar em serviços acreditados?” Objetivo: O objetivo deste estudo 

foi realizar um levantamento dos hospitais brasileiros acreditados pela ONA enfatizando 

a participação dos serviços públicos de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo 

quantitativo, desenvolvido a partir de um levantamento realizado no site da 

Organização Nacional de Acreditação (ONA) se dirigindo estritamente as informações 

relacionadas à rede hospitalar, seja ela empresarial, pública ou sem fins lucrativos, 

atualmente acreditadas dentre seus três tipos de certificação: Acreditado, Acreditado 

Pleno e Acreditado com Excelência, com ênfase de discussão ao setor público. 

Resultados: Atualmente no Brasil existe um total de 302 hospitais acreditados dentre 

privados, públicos e sem fins lucrativos, distribuídos ao longo de todo país com exceção 

dos estados do Acre e Tocantins. A rede pública ainda é uma parcela tímida diante as 

demais organizações com participação de 11% de hospitais acreditados. Através da 

pesquisa ¹ Tecnóloga em Gestão Hospitalar pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, capacitada em Auditoria Hospitalar pela mesma instituição ² Enfermeira. 

Especialista em Cardiologia. Tecnóloga em Gestão Hospitalar pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Capacitada em Auditoria Hospitalar pela mesma instituição. ³ 

Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Professor 

da Escola de Saúde da mesma instituição, Coordenador do curso tecnologo em gestão 

hospitalar. pôde-se constatar a concentração dos hospitais públicos acreditados na 

região sudeste do país, região mais desenvolvida e de maior concentração de recursos 

e tecnologia no Brasil. Faz-se importante destacar também neste estudo o índice de 

organizações públicas acreditadas com excelência, com 54,5% possuindo o maior nível 

de acreditação cedido pela ONA. Conclusões: Destacando a importância da qualidade 

no serviço hospitalar, o setor público vêm se adequando ao longo dos anos e tomando 

seu espaço diante das empresas privadas. Diante dos resultados obtidos é possível 

concluir que ainda é pouco mas o nível de participação dos “hospitais SUS” se torna o 
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inicio da valorização de um sistema público efetivo em seu atendimento, buscando 

vários benefícios como: o aumento da segurança para os pacientes e profissionais; 

ampliação de qualidade de assistência; capacitação e educação permanente dos 

profissionais; fortalecimento de trabalho em equipe; melhoria continua dos processos 

de trabalho e redução de custos.  

Palavras-chave: Acreditação hospitalar. Qualidade em serviços de saúde. Gestão em 

saúde 
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CONSTRUINDO O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 

PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA 

 

Autores: Giuliano Silva Pessoa, Monike de Azevedo Silva e Lavínia Uchoa Azevedo de 
Araújo. 
 
Resumo: Introdução: O Plano Municipal de Saúde é um dos instrumentos fundamentais 

utilizados pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde no planejamento das 

ações. Sua construção deve ocorrer de forma coletiva, a cada quatro anos, a partir da 

identificação de problemas, da eleição de prioridades, do estabelecimento de metas e 

estimativa de recursos e gastos necessários para o alcance dos resultados esperados. 

Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos alunos do 

curso de Saúde Coletiva no projeto de extensão “Construindo o Plano Municipal de 

Saúde”. Métodos: O processo de construção do Plano Municipal de Saúde de Natal foi 

conduzido, em duas etapas, pela Assessoria de Planejamento da Secretaria Municipal 

de Saúde de Natal (ASPLAN) com apoio de docentes do curso de Saúde Coletiva do 

Departamento de Saúde Coletiva da UFRN. Na primeira etapa o projeto incluiu a 

realização de oficinas de nivelamento teórico sobre planejamento em saúde; elaboração 

de instrumento de diagnóstico situacional; planejamento e apoio a realização de oficinas 

locais e distritais. Na segunda etapa foram feitas a consolidação dos relatórios da 

situação de saúde dos distritos sanitários; e a relatoria das propostas apresentadas na 

plenária final. Resultados: Como resultado, o projeto aproxima os estudantes envolvidos 

no Projeto com os serviços de saúde e a área técnica do nível central da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Natal permitindo a articulação e troca de experiências 

entre os profissionais da SMS e docentes e discentes da UFRN na construção do Plano 

Municipal de Saúde de Natal para o quadriênio 2018-2021. Conclusões: O projeto 

possibilitou aos alunos do Curso de Saúde Coletiva a oportunidade de colocarem em 

prática a teoria vista em sala de aula, proporcionada pelas atividades desenvolvidas 

como mediadores e facilitadores nas oficinas locais, e responsáveis pela relatoria do 

desenvolvimento das atividades em cada Distrito Sanitário.  

Palavras-chave: Plano Municipal de Saúde. Planejamento em Saúde. Práticas de Gestão. 
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