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RESUMO: Introdução: Dentre as doenças bucais, a cárie dentária e a doença periodontal são ainda muito 

prevalentes na maioria da população mundial. A escovação dentária adequada associada ao fio dental, 

ainda é considerada o principal e mais efetivo meio de prevenção das doenças bucais. Por essa razão, 

intervenções educativas para motivar os pacientes a realizarem uma higiene bucal eficiente são cada vez 

mais empregadas. Objetivo: Avaliar uma intervenção educativa de saúde bucal em pacientes atendidos em 

uma Unidade Móvel de Pernambuco e produzir material educativo em forma de podcast. Método: Neste 

estudo longitudinal com comparativo do tipo antes e depois foram avaliados em 34 pacientes o índice de 

placa visível (IPV) e índice de sangramento gengival (ISG) na admissão dos pacientes no estudo e com 6 

semanas, e também foram aplicados formulários antes e após o tratamento, a fim de identificar a percepção 

dos  pacientes  quanto  a  sua  higiene  bucal  e  se  as  intervenções  educativas  promovidas  por  cirurgiões- 

dentistas e auxiliares de saúde bucal sobre escovação e uso do fio dental influenciaram nos seus hábitos de 

higiene bucal. Esta foi aprovada pelo Comitê Ético em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde, 

CAAE 76815617.1.0000.5569. Resultados: Verificou-se que a maioria é do sexo feminino (79,4%), possui idade 

entre 30 e 39 anos (38,2%), fez o ensino médio/superior (41,2% - apenas um fez o ensino superior) e mora na 

zona urbana (94,1%). Na distribuição da percepção e práticas dos pacientes relacionadas à saúde bucal, a 

maioria considerou que a falta ou a má aparência dos dentes dá vergonha no relacionamento com outras 

pessoas (90,9%), escova os dentes 3 ou mais vezes ao dia (61,8%), acha que escova bem os dentes (67,6%), 

não utiliza o fio dental durante o dia (61,8%), já percebeu algum sangramento na gengiva ao escovar os 

dentes (67,6%) e fez o último tratamento ao mais de um ano (52,95). Na distribuição dos fatores relacionados 

ao conhecimento prévio dos pacientes quanto à sua saúde e higiene oral, verificou-se que a maioria acredita 

que: o dentista não é o único responsável pela saúde dos seus dentes (79,4%), a saúde da boca pode causar 

problemas no estado de saúde geral de uma pessoa (97,1%), quanto mais cedo se procura o dentista, menos 

caro e menos doloroso será o tratamento (100,0%), sabe que está com dente cariado quando em um buraco 

no dente (58,8%) e acredita que a cárie é resultado de pouca escovação (63,6%). Este estudo teve como 

produto  um  podcast  educativo  ao  público  com  instruções  sobre  saúde  bucal  e  higienização  oral.  Na 

comparação da distribuição do IPV e ISG entre no primeira e sexta consulta de avaliação. Verificou-se que o 

IPV e o ISG apresentaram redução significativa entre a 1º consulta e 6º consulta (ambos apresentaram p- 

valor < 0,001), sendo a redução de 10,52 pontos no IPV e de 7,04 pontos no ISG. Ao comparar o IPV entre a 1ª 

consulta e 6ª consulta percebeu-se que o IPV foi significativo para todas as categorias de sexo, faixa etária e 

escolaridade. Para o ISG o teste não foi significativo apenas no sexo masculino (p-valor = 0,128) e ensino 

fundamental incompleto (p-valor = 0,093). Nas demais categorias foi verificada redução significativa do ISG. 

E como produtos deste trabalho foram desenvolvidos um artigo cientìfico e um podcast educativo com 

orientações em saúde bucal. Conclusão: Observou-se que atividades educativas em saúde bucal são eficazes 

para a melhoria da saúde bucal dos pacientes tanto em nível motivacional quanto clínico. Recomenda-se 

realizar cada vez mais programas de prevenção que facilitem o entendimento e aceitação dos indivíduos 

para as boas práticas em higiene bucal. 

PALAVRAS-CHAVE: saúde bucal;escovação dentária;educação em saúde bucal 

ABSTRACT: Introduction: Among oral diseases, dental caries and periodontal disease are still very prevalent in 
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the majority of the world population. Proper tooth brushing associated with dental floss is still considered 

the main and most effective means of preventing oral diseases. For this reason, educations to motivate 

patients to perform efficient oral hygiene are increasingly employed. Objective: To evaluate an oral health 

educational intervention in patients treated at a Pernambuco Mobile Unit and to produce educational 

material in podcast form. Method: In this longitudinal study, we compared the before and after use of 34 

patients or IPV (visible plaque index) and the gingival bleeding index (SSI) at admission to the study and at 6 

weeks, and also were used before and after treatment in order to identify patients regarding their oral 

hygiene and whether the educational skills promoted by dental surgeons and dental assistants about 

brushing and flossing influence their oral hygiene habits. . It was approved by the Research Ethics Committee 

of the Pernambuco School of Health, CAAE 76815617.1.0000.5569. Results: It was found that the majority are 

female (79.4%), aged between 30 and 39 years (38.2%), had high school / higher education (41.2% - only one 

did the education and lives in the urban area (94.1%). In the distribution of patients' perceptions and 

practices related to oral health, most considered that the lack or bad appearance of teeth shame in 

relationships with other people (90.9%), brushing their teeth 3 or more times a day (61 , 8%), think they brush 

their teeth well (67.6%), do not floss during the day (61.8%), have noticed any bleeding gums when brushing 

their teeth (67.6%) and had the last treatment for over a year (52.95). In the distribution of factors related to 

patients' prior knowledge of their health and oral hygiene, it was found that most believe that: the dentist is 

not solely responsible for the health of their teeth (79.4%), the health of the mouth. can cause problems in a 

person's general health (97.1%), the sooner the dentist is sought, the less expensive and less painful the 

treatment (100.0%), you know you have a decayed tooth when in a hole in the tooth (58.8%) and believes 

that caries is the result of poor brushing (63.6%). This study had as its product an educational podcast to the 

public with instructions on oral health and oral hygiene. In comparing the distribution of IPV and ISG 

between the first and sixth assessment consultation. It was found that the IPV and the ISG showed a 

significant reduction between the 1st consultation and the 6th consultation (both had p-value <0.001), with a 

reduction of 10.52 points in the IPV and 7.04 points in the ISG. When comparing the BTI between the 1st and 

6th appointments, it was noticed that the BTI was significant for all categories of gender, age and education. 

For the ISG the test was not significant only in males (p-value = 0.128) and incomplete elementary school (p- 

value = 0.093). In the other categories, a significant reduction in ISG was verified. And as products of this work 

were developed a scientific article and an educational podcast with guidelines on oral health. Conclusion: It 

was observed that educational activities in oral health are effective for improving the oral health of patients 

at both motivational and clinical level. It is recommended to conduct more and more prevention programs 

that facilitate the understanding and acceptance of individuals for good oral hygiene practices. 

KEYWORDS: oral health;toothbrushing;dental health education 
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ANÁLISE do conhecimento de RESIDENTES em pediatria e PSIQUIATRIA acerca do DIAGNÓSTICO do TRANSTORNO 

do ESPECTRO AUTISTA e elaboração de um manual de orientação para identificação precoce 

Autor: ANNE KARENINA BITTENCOURT DE SOUZA CHAVES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 13/12/2019 

RESUMO: CENÁRIO: O transtorno do espectro autista - TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Pelo 

diagnóstico ser, fundamentalmente, clínico, é importante considerar a formação dos residentes em pediatra 

e psiquiatra sobre o diagnóstico. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de residentes em pediatria e psiquiatria 
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de um programa de residência acerca do diagnóstico do TEA, caracterizar perfil sociodemográficos dos 

residentes, identificar o conhecimento prévio sobre o diagnóstico. MÉTODO: Trata-se de um estudo 

descritivo, de tipo corte transversal. Participaram 42 residentes, sendo 33 residentes de pediatria e 12 

residentes de psiquiatria de programas vinculados ao SUS, que responderam a um questionário contendo 

informações sobre o perfil sociodemográfico e o conhecimento do diagnóstico do TEA composto por cinco 

dimensões: Auto percepção em relação a formação acerca do diagnóstico do TEA, características gerais e 

surgimento, prejuízo na comunicação social recíproca e na interação social, padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou atividades e comorbidades. ASPECTOS ÉTICOS: O período da coleta de dados 

acorreu após a aprovação do comitê de ética e pesquisa do IMIP. O procedimento para a análise dos dados 

foi a revisão dos questionários, para garantir a elegibilidade das respostas. Em seguida ocorreu a 

transposição dos dados para a planilha do Excel, e, posteriormente, para o programa de estatística 

GraphPad Prism Software 5.02. RESULTADOS: Os resultados desta dissertação no formato de dois produtos. 

Um artigo que será submetido a Revista Brasileira de educação Médica e um produto técnico educacional em 

formato de um manual a fim de esclarecer questões fundamentais acerca do diagnóstico do TEA facilitando 

a tomada de decisão clara e eficaz. Com relação às respostas dos residentes 95% responderam que não 

considera suficiente seu conhecimento acerca do TEA, 66% não acha que o conteúdo de TEA visto na sua 

formação deixa o profissional habilitado para o diagnóstico precoce e 66% responderam não considerar que 

o conteúdo é suficiente e, 90% acreditam que deveria haver mais educação sobre o TEA durante a residência 

e graduação. CONCLUSÃO: O conhecimento dos residentes em pediatria e psiquiatria do IMIP a respeito do 

diagnóstico do TEA não seja adequado para o diagnóstico precoce. Sendo assim, possivelmente esta 

pesquisa apontará para a necessidade de atualização das propostas curriculares das residências de pediatria 

e psiquiatria com o objetivo de preparar adequadamente os futuros profissionais no que diz respeito ao 

diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno autístico;Diagnóstico;Conhecimento;Médicos residentes 

ABSTRACT: BACKGROUND: Autism spectrum disorder - ASD is a neurodevelopmental disorder. Because the 

diagnosis is fundamentally clinical, it is important to consider the training of residents in pediatricians and 

psychiatrists about the diagnosis. OBJECTIVES: To evaluate the knowledge of residents in pediatrics and 

psychiatry of a residency program about the diagnosis of ASD, to characterize the sociodemographic profile 

of  residents,  to  identify  previous  knowledge  about  the  diagnosis.  METHOD:  This  is  a  descriptive,  cross- 

sectional study. 42 residents participated, being 33 pediatric residents and 12 psychiatric residents from 

programs linked to SUS, who answered a questionnaire containing information about the sociodemographic 

profile and knowledge of the diagnosis of ASD composed of five dimensions: Self perception in relation to 

training about diagnosis of ASD, general characteristics and appearance, impairment of reciprocal social 

communication and social interaction, restricted and repetitive patterns of behavior, interests or activities 

and comorbidities. ETHICAL ASPECTS: The data collection period elapsed after the approval of the IMIP ethics 

and research committee. The procedure for analyzing the data was to review the questionnaires to ensure 

the eligibility of responses. Then the data was transferred to the Excel spreadsheet, and later to the statistical 

program  GraphPad  Prism  Software  5.02.  RESULTS:  The  results  of  this  dissertation  in  the  form  of  two 

products.  An  article  that  will  be  submitted  to  Revista  Brasileira  de  Educação  Médica  and  a  technical 

educational product in the form of a manual in order to clarify fundamental questions about the diagnosis of 

ASD facilitating clear and effective decision making. Regarding the responses of residents, 95% answered 

that they do not consider their knowledge about ASD sufficient, 66% do not think that the ASD content seen 

in their training leaves the professional qualified for early diagnosis and 66% answered that they do not 

consider that the content is enough, and 90% believe there should be more education about TEA during 

residency and graduation. CONCLUSION: It is believed that the knowledge of residents in pediatrics and 

psychiatry at IMIP regarding the diagnosis of ASD is not adequate for early diagnosis. Thus, possibly this 

research will point to the need to update the curricular proposals of the pediatric and psychiatric residences 

in order to adequately prepare future professionals with regard to the early diagnosis of Autistic Spectrum 

Disorder. 

KEYWORDS: Autistic disorder;Diagnosis;Medical Staff;Hospital 
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Autor: GIEDRA MARINHO HOLLANDA CAVALCANTI 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 02/09/2019 

RESUMO:  Introdução:  A  educação  no  ensino  superior  atualmente  se  volta  para  estratégias  de  ensino- 

aprendizagem que propõem um modelo de aquisição, apreensão e retenção do conhecimento, colocando o 

estudante como participante ativo no processo da sua aprendizagem. O ensino de profissionais de saúde, e 

em  especial  na  área  da  psicologia,  está  buscando  o  desenvolvimento  de  um  currículo  baseado  em 

experiências  que  integrem  conteúdos  teóricos  e  práticos.  Nessa  perspectiva,  percebemos  o  aumento  e 

incremento de práticas e instrumentos específicos que possibilitam aos estudantes formas de aprender 

através  de  atividades  voltadas  mais  a  estratégias  de  ensino  práticas  do  que  teóricas.  Dentro  desses 

instrumentos,  a  presente  pesquisa  destaca  a  utilização  das  Práticas  Laboratoriais  Ativas  (PLA‟S), 

especificamente utilizadas no curso de graduação em Psicologia, onde metodologias ativas especificas da 

área de saúde, podem ser utilizadas simultaneamente, dispostas em estações de trabalho. Objetivo: Analisar 

e avaliar o conhecimento dos estudantes do primeiro ano da graduação em Psicologia, sobre o uso da 

estratégia de ensino, denominada: Prática Laboratorial Ativa (PLA). Método: Este estudo foi realizado no 

Centro  Universitário  dos  Guararapes  -  UNIFG,  Jaboatão  dos  Guararapes/PE,  Brasil.  Para  esta  pesquisa 

obteve-se a participação de 145 estudantes da população de 178 estudantes do primeiro período, em um 

total de 985 estudantes do curso de psicologia (do primeiro ao décimo período). Utilizou-se o desenho de 

pesquisa descritivo, tipo corte transversal. Foi realizada a aplicação de dois questionários de opinião: um no 

modelo  Likert  e  outro  no  modelo  dicotômico.  Resultados:  Participaram  145  estudantes  com  maior 

participação do sexo feminino com 117 (80,7%) estudantes e 28 (19,3%) estudantes do sexo masculino. A 

faixa etária oscilou entre 18 e 62 anos, com média de 27,6, e mediana de 21,5. O desvio padrão foi de 10,6 e 

intervalo interquartil de 8,5. A média geral obtida na análise das respostas do questionário de opinião foi de 

88,4%  em  relação  às  respostas  afirmativas  e  de  14,3%  em  relação  às  respostas  negativas.  Índice  do 

coeficiente de Alpha de Cronbach encontrado de α= 0.9. Os produtos desta pesquisa foram divididos em um 

artigo cientifico para publicação em revista na área da educação, e um Vídeo Cast destinado a instituições de 

ensino superior. Conclusão: Obteve-se a avaliação do conhecimento dos estudantes, expresso em formato 

de opinião quanto ao uso das PLA´s no curso de Psicologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem;Metodologias Ativas em Psicologia;Conhecimento 

ABSTRACT: Introduction: Higher education currently focuses on teaching-learning strategies that propose a 

model of knowledge acquisition, apprehension and retention, placing the student as an active participant in 

the  learning  process.  The  teaching  of  health  professionals,  and  especially  in  the  area  of  psychology,  is 

seeking  the  development  of  an  experience-based  curriculum  that  integrates  theoretical  and  practical 

content. From this perspective, we see the increase and increase of specific practices and instruments that 

enable students to learn through activities aimed at practical rather than theoretical teaching strategies. 

Within these instruments, this research highlights the use of Active Laboratory Practices (PLAs), specifically 

used in the undergraduate course in Psychology, where specific active health methodologies can be used 

simultaneously, arranged in workstations. Objective: To analyze and evaluate the knowledge of first year 

undergraduate students in Psychology about the use of the teaching strategy, called: Active Laboratory 

Practice (PLA). Method: This study was carried out at the Guararapes University Center - UNIFG, Jaboatão dos 

Guararapes / PE, Brazil. For this research was obtained the participation of 145 students from the population 

of 178 students of the first period, in a total of 985 students of the psychology course (from the first to the 

tenth period). We used the descriptive research design, cross-sectional type. Two opinion questionnaires 

were applied: one in the Likert model and one in the dichotomous model. Results: A total of 145 female 

students participated with 117 (80.7%) students and 28 (19.3%) male students. The age range ranged from 18 

to 62 years, with an average of 27.6 and a median of 21.5. The standard deviation was 10.6 and interquartile 
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range 8.5. The overall average obtained in the analysis of the answers of the opinion questionnaire was 

88.4% in relation to affirmative answers and 14.3% in relation to negative answers. Cronbach's alpha 

coefficient index found of α = 0.9. The products of this research were divided into a scientific article for 

publication in a magazine in the area of education, and a Video Cast for higher education institutions. 

Conclusion: It was obtained the assessment of students' knowledge, expressed in opinion format regarding 

the use of PLA's in the course of Psychology. 

KEYWORDS: Teaching-Learning;Active Methodologies in Psychology;Knowledge 
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CONSTRUÇÃO e validação de INSTRUMENTO para avaliação de HABILIDADES CLÍNICAS DOS ESTUDANTES de 

graduação na SIMULAÇÃO REALÍSTICA em atendimento PRÉ-HOSPITALAR 

Autor: CINTHIA FERREIRA REGIS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 14/11/2019 

RESUMO: Introdução: A simulação realística pode direcionar e proporcionar ruptura no modelo tradicional 

de ensino. Tal técnica proporciona a participação proativa do estudante como ator principal na construção 

do seu próprio aprendizado, sendo o docente com a função de mediador do processo. Objetivo: Construir e 

validar  um  instrumento  de  avaliação  de  competências,  habilidades  e  atitudes  dos  estudantes  de 

enfermagem  durante  a  prática  de  simulação  realística  em  atendimento  pré-hospitalar.  Método:  Estudo 

metodológico através do método Delphi, para elaboração e validação de um instrumento. A pesquisa foi 

realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no período de maio a junho de 2019. A coleta de dados 

ocorreu  através  da  aplicação  de  um  formulário  auto-responsivo  tipo  likert,  contendo  21  itens.  Para  a 

validação, participaram onze docentes da instituição. Dos onze docentes, seis foram convidados a realizar a 

validação semântica e um letrólogo. A análise dos dados foi realizada através do Índice de Validação de 

Conteúdo e do Alpha de Cronbach. O projeto seguiu os preceitos éticos segundo a Resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado no Comitê de Ética da Faculdade Pernambucana de Saúde sob o 

parecer consubstanciado nº3.200.098. Resultados: Aproximadamente 73% dos juízes possuiam experiência 

clínica com atendimento pré-hospitalar e 63,6% deles concluíram a graduação há mais de 10 anos. Quanto a 

validação  de  conteúdo,  verifica-se  que  todos  os  Índices  de  Validade  de  Conteúdo  foram  acima  de  0,8, 

indicando alta validade do instrumento acerca das questões de simulação realista em atendimento pré- 

hospitalar. Quanto a confiabilidade do instrumento, através do valor do alpha de Cronbach, o instrumento 

obteve valor de 0,79. Conclusão: O instrumento permaneceu com 21 itens de avaliação com índices de 

validade de conteúdo e alfa de Cronbach satisfatórios. Como produto técnico elaborou-se um Formulário 

intitulado  “Formulário  de  avaliação  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  em  atendimento  pré- 

hospitalar  na  simulação  realística”  com  objetivo  de  contribuir  para  a  avaliação  dos  estudantes  no 

atendimento pré-hospitalar. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em enfermagem;Simulação de Paciente;Treinamento por Simulação 

ABSTRACT: Introduction:  Realistic  simulation  can  drive  and  disrupt  the  traditional  teaching  model.  Such 

technique provides the proactive participation of the student as the main actor in the construction of his own 

learning, being the teacher with the function of mediator of the process. Objective: To construct and validate 

an instrument for assessing nursing students' skills, abilities and attitudes during the practice of realistic 

simulation in prehospital care. Method: Methodological study using the Delphi method for elaboration and 

validation of an instrument. The research was conducted at the Pernambucana College of Health, from May 
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to June 2019. Data collection occurred through the application of a self-responding likert form, containing 21 

items. For validation, eleven professors of the institution participated. Of the eleven teachers, six were invited 

to perform semantic validation and one lyrologist. Data analysis was performed using the Content Validation 

Index and Cronbach's Alpha. The project followed the ethical precepts according to Resolution 510/2016 of 

the National Health Council and was approved by the Ethics Committee of the Pernambuco School of Health 

under the opinion No. 3,200,098. Results: Approximately 73% of the judges had clinical experience with 

prehospital care and 63.6% completed their graduation more than 10 years ago. Regarding content 

validation, it was found that all Content Validity Indexes were above 0.8, indicating high instrument validity 

regarding realistic simulation questions in prehospital care. As for the reliability of the instrument, through 

the Cronbach's alpha value, the instrument obtained a value of 0.79. Conclusion: The instrument remained 

with 21 evaluation items with satisfactory content validity indices and Cronbach's alpha. As a technical 

product, a Form entitled “Evaluation form of knowledge, skills and attitudes in prehospital care in realistic 

simulation” was prepared to contribute to the evaluation of students in prehospital care. 
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RESUMO: Introdução. A formação do profissional de saúde na atuação docente requer o desenvolvimento de 

diversas  competências,  dentre  elas  o  conhecimento  em  diferentes  estratégias  de  avaliação,  como  por 

exemplo  a  construção  de  itens  do  tipo  questões  de  múltipla  escolha  (QME),  a  qual  é  uma  das  mais 

estudadas.  As  QME  tem  como  vantagem  a  abordagem  de  abordam  um  amplo  domínio  em  uma  única 

questão, sendo composta por um enunciado, um comando ou pergunta, seguida das opções de resposta 

(gabarito e distratores). A elaboração deste tipo de item requer conhecimento técnico do docente que a 

elabora.  O  desenvolvimento  docente  requer  especial  atenção  pois  visa  contribuir  com  a  qualidade  do 

processo  de  aprendizagem.  O  tempo  disponível  dos  docentes  para  treinamento  e  oficinas  é  um  fator 

limitante  para  educação  permanente  e/ou  continuada.  A  modalidade  de  Educação  à  distância  vem  se 

apresentando  cada  vez  mais  como  uma  boa  estratégia.  Objetivo:  Elaborar  um  curso  em  EaD  sobre 

elaboração de QME para os docentes de profissões da saúde. Método: Foi utilizado o modelo de design 

instrucional de Kemp, Morrison e Ross, o qual possui 9 etapas: 1- Identificar os problemas instrucionais; 2- 

Características do público alvo; 3- Análise das tarefas, metas e propósitos; 4 - Objetivos instrucionais; 5- 

Sequência dos conteúdos; 6- Estratégias instrucionais; 7- Mensagem instrucional; 8- Desenvolver a instrução; 

9  –  Definir  os  instrumentos  de  avaliação.  Na  primeira  etapa  foi  possível  identificar  as  necessidades  de 

instrução a partir de análise nos bancos de dados BIREME, BVS, Pubmed e Scielo, seguido da análise das 

características dos estudantes a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) vigentes, dos cursos da 

área  de  saúde,  onde  foram  traçados  os  objetivos  de  aprendizagem  conforme  a  taxonomia  de  Bloom  e 

delineado as sequência dos conteúdos, projeção das estratégias de instrução, distribuição dos conteúdos e a 

produção dos instrumentos de avaliação. Resultados: Foi elaborado um curso com carga horária total de 6 

horas, divididas em dois módulos, cada módulo possui 2 unidades temáticas, onde os conteúdos foram 

distribuídos por grau de complexidade. Ao final do curso espera-se que o profissional atinja os seguintes 
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objetivos de aprendizagem: Compreender o conceito de avaliação; Identificar os tipos de avaliação escrita; 

Analisar as vantagens e desvantagens de alguns tipos de avaliação escrita; Avaliar a taxonomia de Bloom; 

Analisar a estrutura de uma questão de múltipla escolha; Reconhecer os erros que devem ser evitados na 

construção de uma questão de múltipla escolha; Aplicar as recomendações para elaboração de questão de 

múltipla escolha. O processo avaliativo ocorrerá no final de cada módulo, através de QME. Conclusão: A QME 

requer estratégias em sua construção. Através da participação do profissional neste curso, é possível adquirir 

conhecimentos importantes para uma melhor elaboração neste tipo de item. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação educacional;aprendizagem;educação a distância;educação continuada 

ABSTRACT: Introduction: The training of health professionals in teaching requires the development of several 

skills,  including  knowledge  in  different  assessment  strategies,  such  as  the  construction  of  items  of  the 

multiple choice questions (MCQ) type, which is one of the most studied . The HSE has the advantage of 

approaching a broad domain in a single question, being composed of a statement, a command or question, 

followed by the answer options (feedback and distractors). The elaboration of this type of item requires 

technical knowledge from the teacher who elaborates it. Teacher development requires special attention as 

it  aims  to  contribute  to  the  quality  of  the  learning  process.  Teachers'  time  available  for  training  and 

workshops is a limiting factor for permanent and / or continuing education. The distance education modality 

is increasingly presenting itself as a good strategy. Objective: To prepare a course in distance education on 

the preparation of MCQ for teachers of health professions. Method: The instructional design model by Kemp, 

Morrison and Ross was used, which has 9 steps: 1- Identify instructional problems; 2- Characteristics of the 

target  audience;  3-  Analysis  of  tasks,  goals  and  purposes;  4  -  Instructional  objectives;  5-  Sequence  of 

contents; 6- Instructional strategies; 7- Instructional message; 8- Develop the instruction; 9 - Define the 

assessment instruments. In the first stage, it was possible to identify instructional needs based on analysis in 

the BIREME, BVS, Pubmed and Scielo databases, followed by the analysis of student characteristics based on 

the  current  National  Curriculum  Guidelines  (DCN)  of  the  courses  in  the  area.  of  health,  where  learning 

objectives were outlined according to Bloom's taxonomy and outlined the sequence of contents, projection 

of instructional strategies, distribution of contents and the production of assessment instruments. Results: A 

course was developed with a total workload of 6 hours, divided into two modules, each module has 2 

thematic units, where the contents were distributed by degree of complexity. At the end of the course, wait 

for the professional to reach the following learning objectives: Understand the concept of evaluation; Identify 

the  types  of  written  assessment;  Analyze  the  advantages  and  disadvantages  of  some  types  of  written 

assessment; Consider Bloom's taxonomy; Analyze a structure of a choice question; Recognize the errors that 

must be avoided when building a question of choice; Apply as a request to elaborate questions of choice. The 

evaluation  process  occurs  at  the  end  of  each  module,  through  the  MCQ.  Conclusion:  a  MCQ  requires 

strategies in its construction. Through the professional's participation in this course, it is possible to obtain 

important knowledge for a better approach in this type of item. 

KEYWORDS: Educational Measurement;distance education;assessment studies;teacher training;examination 

question 
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RESUMO:  Introdução:  No  processo  de  construção  do  conhecimento  o  indivíduo  passa  por  associações 

diversas  entre  novos  conceitos  e  seu  conhecimento  prévio,  chegando  à  aprendizagem  significativa  que 

proporciona organização e maior retenção de informações. Para aprimorar este processo, mapas conceituais 

(MC) são estratégias de aprendizagem que podem ser usadas pois organizam o conhecimento e interligam 

conceitos  relacionados,  contribuindo  para  o  processo  de  aprendizagem  e  estimulando  o  cognitivo.  A 

elaboração de um curso para construção de mapas conceituais é pertinente para colaborar para a formação 

de docentes e discentes da área da saúde, sendo útil como ferramenta em ambientes de aprendizagem 

diversos.  Objetivo:  Elaborar  e  validar  um  curso  na  modalidade  à  distância  para  construção  de  mapas 

conceituais  como  estratégia  de  aprendizagem.  Método:  Foi  elaborado  um  curso  seguindo  as  fases  do 

desenho instrucional baseado no ADDIE (análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação). A 

revisão de literatura para elaboração do plano de ensino foi realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs, Eric e 

PubMed. Na etapa de validação foi usada a estratégia de grupo de consenso. Resultados: Foi definido o 

público-alvo; As ferramentas do curso foram listadas e o plano de ensino do curso foi desenvolvido. Após a 

elaboração do plano de ensino, o conteúdo do curso, atividades e avaliações foram produzidos e logo após 

foi feita a validação do conteúdo por especialistas em educação, que sugeriram aprimoramentos no curso. 

As sugestões foram incorporadas e um novo plano de ensino foi elaborado. O curso é composto por dois 

módulos, onde o primeiro trata do processo de aprendizagem (aprendizagem significativa) e apresenta duas 

unidades pedagógicas; o segundo módulo aborda a história, tipos e elaboração de mapas conceituais e 

contém quatro unidades pedagógicas. Durante o curso à medida que avança nas unidades o cursista tem 

acesso a mídias diversas, trazendo assim, uma experiência leve e lúdica. Além disto, o cursista precisa 

realizar atividades avaliativas ao longo do curso, e ao final do conteúdo, também realiza uma avaliação final. 

Conclusão: Abordar a construção de MC como estratégia de aprendizagem de forma dinâmica traz o cursista 

para reflexão de pontos importantes no processo de aprendizagem. O curso trabalha o aprimoramento de 

técnicas necessárias para construção de MC de modo que esta ferramenta seja utilizada por docentes e 

discentes em ambientes de aprendizagem diversos, colaborando para a aprendizagem significativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem;Educação em saúde;Mapa conceitual;Educação a distância 

ABSTRACT: Introduction:  In  the  process  of  knowledge  construction,  the  individual  goes  through  different 

associations  between  new  concepts  and  their  previous  knowledge,  reaching  meaningful  learning  that 

provides organization and greater retention of information. To enhance this process, concept maps (CMs) are 

learning strategies that can be used because they organize knowledge and interconnect related concepts, 

contributing  to  the  learning  process  and  stimulating  the  cognitive.  The  elaboration  of  a  course  for  the 

construction of concept maps is pertinent to collaborate for the formation of health teachers and students, 

being  useful  as  a  tool  in  diverse  learning  environments.  Objective:  To  develop  and  validate  a  distance 

learning course to construct concept maps as a learning strategy. Method: A course was designed following 

the  phases  of  ADDIE-based  instructional  design  (analysis,  design,  development,  implementation,  and 

evaluation). The literature review for the elaboration of the teaching plan was performed in the databases 

Scielo, Lilacs, Eric and PubMed. In the validation step the consensus group strategy was used. Results: The 

target audience was defined; The course tools were listed and the course syllabus was developed. After the 

elaboration of the teaching plan, the course content, activities and assessments were produced and soon 

after the content was validated by education specialists, who suggested improvements in the course. The 

suggestions were incorporated and a new teaching plan was prepared. The course consists of two modules, 

where the first one deals with the learning process (meaningful learning) and presents two teaching units; 

The second module discusses the history, types and elaboration of conceptual maps and contains four 

pedagogical units. During the course, as the student progresses in the units has access to various media, thus 

bringing  a  light  and  playful  experience.  In  addition,  the  student  needs  to  perform  evaluative  activities 

throughout  the  course,  and  at  the  end  of  the  content,  also  conducts  a  final  assessment.  Conclusion: 

Approaching the construction of MC as a learning strategy dynamically brings the student to reflect on 

important points in the learning process. The course works on the improvement of techniques needed to 

build MC so that this tool is used by teachers and students in diverse learning environments, contributing to 

meaningful learning. 
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RESUMO: Introdução: a visão de saúde na escola, por muito tempo demonstrou-se limitada, pois, enfatizava 

apenas os aspectos biológicos de saúde. No ano de 1971, a Lei número 5.692 veio introduzir formalmente no 

ambiente escolar a temática da saúde tendo o entendimento de que as programações de saúde não devem 

ser  consideradas  no  modelo  de  matéria  ou  disciplina,  mas  como  uma  preocupação  geral  do  processo 

formativo,  intrínseca  à  própria  finalidade  da  escola.  Políticas  e  programas  nacionais  como  a  Política 

Nacional de Assistência Estudantil, o Programa Nacional de Assistência Estudantil e o Programa Saúde na 

Escola, assim como estratégias internacionais como Escolas Promotoras de Saúde salientam a relevância 

social dessa temática. Sendo assim, para acompanhar as demandas atuais da sociedade, é necessário que a 

escola acompanhe as questões diárias que interferem na vida dos estudantes, incluindo as questões de 

saúde. Objetivo: construir e validar diretrizes de educação em saúde para estudantes do Ensino Médio do 

IFSertão-PE.  Método:  estudo  metodológico  de  elaboração  e  validação  que  contemplou  três  etapas:  a 

primeira consistiu na construção de diretrizes de Educação em Saúde para o Ensino Médio do IFSertão-PE 

através  das  bases  de  dados  Education  Resources  Information  Center,  Biblioteca  Regional  de  Medicina, 

EBSCO,  portal  de  periódicos  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamente  de  Pessoal  de  Nível  Superior  e 

documentos institucionais do IFSertão-PE, sendo estes, o relatório gestor (2016 e 2017) e o relatório do 

primeiro fórum discente da assistência estudantil 2017. A segunda, foi a validação de conteúdo através do 

Índice de Validade de Conteúdo que avaliou o nível de concordância dos participantes, juízes especialistas 

no tema, aplicando o ponte de corte maior ou igual a 80% sobre a concordância das afirmações. E a terceira 

etapa, consistiu na validação semântica das diretrizes pelos profissionais de saúde da população alvo desse 

estudo. A validação de conteúdo e semântica foi realizada através do método Delphi com duas rodadas para 

a validação de conteúdo e duas rodadas para validação semântica e cada rodada teve o prazo de uma 

semana para a devolutiva. Aspectos éticos: esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, aprovada sob o número de CAAE 01117618.0.0000.5569, número 

de parecer 3.033.534 e seguiu a resolução número 466/2012 do Conselho de Nacional de Saúde. Resultado: 

na primeira etapa do estudo foram construídos 79 itens distribuídos em nove eixos: Eixo I – Temas Gerais, 

Eixo II – Nutrição, Eixo II – Sexualidade e reprodução, Eixo IV – Segurança física e do meio ambiente, Eixo V – 

Atividade física, Eixo VI – Saúde Bucal, Eixo VII – Psicossocial, Eixo VIII – Doenças, afecções, infecções e 

transtornos,  Eixo  IX  –  Prevenção  e  promoção.  Na  etapa  de  validação  de  conteúdo,  45  desses  itens, 

distribuídos em oito eixos, foram validados pelos juízes. O Eixo Saúde Bucal não foi validado. Nesta etapa, o 

instrumento Diretrizes de Educação em Saúde para o Ensino Médio foi validado com 91% de concordância 

dos Juízes especialistas. Na última etapa de validação semântica, a população alvo analisou os aspectos 

semânticos  do  instrumento  e  validaram  com  96%  de  consenso.  Conclusões:  o  estudo  apresentou  um 

instrumento validado como um recurso educativo para planejamento da temática de Educação em Saúde no 

contexto  escolar,  servindo  como  guia  para  o  IFSertão-PE  e  outros  Institutos  Federais  de  Educação.  O 

desfecho dessa pesquisa é a produção de um artigo científico e de um guia educacional que contempla as 

Diretrizes de Educação em Saúde para o Ensino Médio. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde;Serviços de saúde escolar;Estudos de validação;Guia de prática clínica 

como assunto 

ABSTRACT: Introduction: the view of health at school for a long time was limited, as it emphasized only the 

biological aspects of health. In the year 1971, Law number 5.692 formally introduced the theme of health in 

the school environment with the understanding that health programming should not be considered in the 

model of subject or discipline, but as a general concern of the formative process, intrinsic to the very purpose 

of the school. National policies and programs such as the National Student Assistance Policy, the National 

Student Assistance Program and the Health at School Program, as well as international strategies such as 
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Health Promoting Schools highlight the social relevance of this theme. Thus, to keep up with the current 

demands of society, it is necessary for the school to keep up with the daily issues that interfere with students' 

lives, including health issues. Objective: to build and validate health education guidelines for high school 

students from IFSertão-PE. Method: a methodological study of elaboration and validation that contemplated 

three stages: the first one consisted of the construction of Health Education guidelines for the High School of 

IFSertão-PE through the Education Resources Information Center, Regional Library of Medicine, EBSCO, 

portal. of journals of the Higher Education Personnel Improvement Coordination and institutional 

documents of IFSertão-PE, these being the management report (2016 and 2017) and the report of the first 

student forum for student assistance 2017. The second was the content validation through the Content 

Validity Index that evaluated the level of agreement of the participants, expert judges on the subject, 

applying the 80% or greater cutoff on the agreement of the statements. And the third step consisted of the 

semantic validation of the guidelines by health professionals of the target population of this study. Content 

and semantic validation was performed using the Delphi method with two rounds for content validation and 

two rounds for semantic validation and each round had a one-week deadline for return. Ethical aspects: this 

research was submitted to the Research Ethics Committee of the Pernambuco School of Health - FPS, 

approved under the number CAAE 01117618.0.0000.5569, opinion number 3.03.534 and followed the 

Resolution number 466/2012 of the National Council of Cheers. Result: in the first stage of the study 79 items 

were constructed distributed in nine axes: Axis I - General Themes, Axis II - Nutrition, Axis II - Sexuality and 

Reproduction, Axis IV - Physical and Environmental Safety, Axis V - Physical Activity, Axis VI - Oral Health, Axis 

VII - Psychosocial, Axis VIII - Diseases, Diseases, Infections and Disorders, Axis IX - Prevention and Promotion. 

In the content validation stage, 45 of these items, distributed in eight axes, were validated by the judges. The 

Oral Health Axis was not validated. At this stage, the High School Health Education Guidelines instrument 

was validated with 91% agreement from expert Judges. In the last semantic validation stage, the target 

population analyzed the semantic aspects of the instrument and validated with 96% consensus. Conclusions: 

the study presented a validated instrument as an educational resource for planning the theme of Health 

Education in the school context, serving as a guide for IFSertão-PE and other Federal Institutes of Education. 

The outcome of this research is the production of a scientific article and an educational guide that includes 

the Health Education Guidelines for High School. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 16/08/2019 

RESUMO:  Cenário:  A  interdisciplinaridade  é  caracterizada  pela  intercomunicação  entre  disciplinas  que 

resulta  na  elaboração  de  novos  conhecimentos  a  partir  dessa  relação.  Mudanças  curriculares  vêm 

acontecendo dentro do ensino da fisioterapia com o intuito de promover a formação de profissionais aptos a 

realizar ações integrais de saúde e o estágio curricular supervisionado é o local que auxilia nesse processo de 

aprendizagem  desenvolvendo  no  aluno  habilidades  específicas  que  permitem  o  aprimoramento  da  sua 

formação profissional. Objetivo: Investigar a compreensão de preceptores e discentes de fisioterapia acerca 

da vivência da interdisciplinaridade no contexto do estágio curricular. Método: O presente trabalho é de 
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abordagem qualitativa, com amostra intencional e por conveniência realizada em uma IES privada do 

nordeste de Pernambuco, nos meses de Outubro e Novembro de 2018. Integraram a pesquisa estudantes da 

graduação em fisioterapia que estavam no último período do curso, bem como preceptores que estivessem 

inseridos no cenário de estágio curricular por um período de no mínimo 1 ano. A amostra foi formada por 16 

participantes, divididos em dois grupos, o primeiro com 10 discentes denominados pela letra E e algarismos 

arábicos consecutivos de 1 a 10 e segundo grupo composto por 6 preceptores denominados pela letra P e 

algarismos arábicos consecutivos. A técnica utilizada na pesquisa foi a realização de um grupo focal, guiado 

por um roteiro estruturado contendo questões referentes a interdisciplinaridade e o estágio curricular no 

processo de formação acadêmica em fisioterapia. Antes de iniciar o grupo focal, os estudantes e preceptores, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de acordo com a Resolução CNS 510/16 e a 

discussão criada pelos componentes do grupo foram gravadas pelo autor através do uso de um gravador de 

voz digital. As falas foram transcritas na íntegra e analisadas através da análise de conteúdo de Bardin 

(2009). Resultados: Após a transcrição e análise das falas que emergiram no debate foram estabelecidas 

categorias sobre a temática discutida. A grande temática abordada pelos dois grupos foi a 

Interdisciplinaridade no Processo de Formação e a partir do que foi expressado pelos participantes pode-se 

categorizar suas falas da seguinte maneira: Percepção de Interdisciplinaridade, Estágio Interdisciplinar: 

motivação e desafios e Desenvolvimento pessoal e profissional. Os resultados encontrados com essa 

pesquisa demonstraram que na percepção de estudantes e preceptores a vivência da interdisciplinaridade 

dentro do estágio supervisionado contribui para o processo de formação dos estudantes de fisioterapia. Na 

fala dos integrantes dos grupos analisados a interdisciplinaridade foi percebida de maneira positiva dentro 

da prática de estágio. Entretanto, foi possível observar fragilidades no que se diz respeito a inclusão de uma 

prática interdisciplinar apenas no penúltimo ano da graduação de acordo com o currículo utilizado pelo 

curso da instituição, dificultando a ação integral por parte desses estudantes ao chegarem no estágio. 

Conclusão: Na percepção dos estudantes e preceptores a interdisciplinaridade está presente ao longo do 

estágio curricular e proporciona o desenvolvimento pessoal estimulando o raciocínio crítico, a objetividade e 

a proatividade levando a uma formação profissional mais humanizada e voltada as necessidades do 

paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia;comunicação interdisciplinar;estágio clínico 

ABSTRACT:  Scenario:  Interdisciplinarity  is  characterized  by  intercommunication  between  disciplines  that 

results in the elaboration of new knowledge from this relationship. Curriculum changes have been happening 

within the teaching of physiotherapy in order to promote the training of professionals able to perform 

integral health actions and supervised curricular internship is the place that helps in this learning process 

developing  in  the  student  specific  skills  that  allow  the  improvement  of  their  professional  qualification. 

Objective:  To  investigate  the  understanding  of  preceptors  and  students  of  physical  therapy  about  the 

experience of interdisciplinarity in the context of the curricular internship. Method: The present work is a 

qualitative approach, with intentional sample and for convenience held in a private HEI in the northeast of 

Pernambuco,   in   October   and   November   2018.   The   research   included   undergraduate   students   in 

physiotherapy who were in the last period of the course, as well as preceptors who were inserted in the 

curriculum internship scenario for a period of at least 1 year. The sample consisted of 16 participants, divided 

into two groups, the first with 10 students named by the letter E and consecutive Arabic numerals from 1 to 

10 and the second group consisting of 6 preceptors named by the letter P and consecutive Arabic numerals. 

The technique used in the research was the realization of a focus group, guided by a structured script 

containing questions related to interdisciplinarity and the curricular internship in the process of academic 

formation in physiotherapy. Prior to starting the focus group, students and preceptors signed the Informed 

Consent Form (ICF) in accordance with Resolution CNS 510/16 and the discussion created by the group 

members was recorded by the author using a tape recorder. Digital voice the speeches were fully transcribed 

and analyzed through content analysis by Bardin (2009). Results: After the transcription and analysis of the 

speeches that emerged in the debate, categories were established on the theme discussed.The main theme 

addressed by both groups was Interdisciplinarity in the Training Process and from what was expressed by the 

participants  can  categorize  their  speeches  as  follows:  Perception  of  Interdisciplinarity,  Interdisciplinary 

Internship: motivation and challenges and Personal and Professional Development. The results found with 

this  research  demonstrated  that  in  the  perception  of  students  and  preceptors,  the  experience  of 

interdisciplinarity within the supervised internship contributes to the formation process of physiotherapy 

students. In the speech of the members of the groups analyzed, interdisciplinarity was perceived positively 

within the practice of internship. However, it was possible to observe weaknesses regarding the inclusion of 

an interdisciplinary practice only in the penultimate year of graduation according to the curriculum used by 

the institution's course, hindering the integral action of these students when they reach the internship. 

Conclusion: In the perception of students and preceptors, interdisciplinarity is present throughout the 
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curricular internship and provides personal development by stimulating critical thinking, objectivity and 

proactivity leading to a more humanized professional training and focused on the needs of the patient. 
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A vivência do PROFESSOR de educação FÍSICA SOBRE a prática do TÊNIS de MESA ESCOLAR 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 29/11/2019 

RESUMO: INTRODUÇÃO: A educação física é um componente obrigatório no contexto escolar, ocupando um 

espaço peculiar no currículo da escola. O professor de educação física tornar-se o mediador no processo de 

ensino, seja, no chão da sala de aula ou da quadra. A sua atuação facilita a construção do aprendizado do 

estudante através da concepção da cultura corporal, inserindo o sujeito com hábitos saudáveis na sociedade 

contemporânea. Entre os conteúdos da educação física escolar destacam-se o esporte, jogo, dança, lutas, 

ginástica e a capoeira, estando o tênis de mesa como uma possibilidade de inserção no conteúdo das aulas, 

através de seus conhecimentos teóricos e práticos. OBJETIVO: Compreender na perspectiva do professor de 

educação física a modalidade de tênis de mesa. MÉTODO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa com 

a população de pesquisa formada por professores de educação física no Agreste de Pernambuco. O tipo de 

amostragem utilizado foi a ´´Bola de Neve``, também conhecida como ´´snowball samplig``. Os dados 

foram analisados de acordo com a técnica de Análise de Conteúdo Temática de Minayo. A coleta de dados foi 

realizada através de um grupo focal, sendo realizada na Associação Caruaruense de Esportes – ACADE. 

Efetivada entre o mês de junho a setembro de 2019 após a aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa 

envolvendo  seres  humanos  (CEP)  da  FPS  número  do  Número  do  Parecer:  3.420.479.  RESULTADOS/ 

DISCUSSÃO: Os resultados desta dissertação serão apresentados no formato de dois produtos. O primeiro 

produto diz respeito a um artigo cientifico intitulado A Vivência do Professor de Educação Física sobre a 

prática do tênis de mesa escolar que será encaminhado para a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, o 

segundo produto será a elaboração de um manual de tênis de mesa para auxiliar estudantes e profissionais 

de educação física no ambiente escolar. Foram entrevistados oito professores de educação física em um 

grupo focal e da analises das falas emergiram três categorias temáticas. Os entrevistados possuíam faixa 

etária entre 31 e 42 anos de idade, com predominância do sexo masculino. Quanto à formação acadêmica, 

02 professores possuíam licenciatura plena em educação física, 04 professores licenciatura e bacharel em 

educação  física,  01  possuía  formação  em  Pedagogia  e  Licenciatura  em  Educação  Física  e  01  professor 

possuía formação somente em licenciatura. Todos os participantes têm Pôs Graduação na área de educação 

física. Referente ao local de atuação, 04 professores têm vínculos somente com a rede particular de ensino, 

02 professores possuem vínculos na rede Estadual, Municipal e particular, 01 professor trabalha na rede de 

ensino Estadual e Particular e 01 professor leciona somente na rede Municipal. CONCLUSÕES: Portanto, a 

perspectiva  do  professor  de  educação  física  sobre  a  modalidade  de  tênis  de  mesa,  necessita  de 

aprofundamento teórico para embasamento e consolidação da docência e no treinamento esportivo escolar 

com a modalidade. O perfil do professor de educação física no estudo, apresenta uma predominância do 

sexo masculino, com faixa etária entre 30 a 40 anos, e com Pós-Graduação. A implantação da modalidade na 

escola e participações em competições escolares são potencialidades presente nas falas dos professores, e 

as principais fragilidades foram as insuficientes matérias esportivos e espaços adequados para a prática do 
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tênis de mesa na escola. A elaboração de um material didático para contribuir para a formação e atuação 

docente, surgiu a partir das proposições dos participantes do estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física;Treinamento;Ensino;Docentes;Conhecimento 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Physical education is a mandatory component in the school context, occupying a 

peculiar  space  in  the  school  curriculum.  The  physical  education  teacher  becomes  the  mediator  in  the 

teaching process, either on the classroom floor or on the court. Its performance facilitates the construction of 

student  learning  through  the  conception  of  body  culture,  inserting  the  subject  with  healthy  habits  in 

contemporary society. Among the contents of school physical education stand out sports, games, dance, 

fights, gymnastics and capoeira, with table tennis as a possibility of insertion in the content of the classes, 

through its theoretical and practical knowledge. OBJECTIVE: To understand from the perspective of the 

physical  education  teacher  the  modality  of  table  tennis.  METHOD:  This  is  a  qualitative  study  with  the 

research population formed by physical education teachers in Agreste de Pernambuco. The type of sampling 

used was the Snowball, also known as snowball samplig. Data were analyzed according to the Minayo 

Thematic Content Analysis technique. Data collection was performed through a focus group, being held at 

the Caruaruense Sports Association - ACADE. Effected from June to September 2019 after approval by the FPS 

Research Ethics Committee (CEP) of Opinion Number: 3,420,479. RESULTS / DISCUSSION: The results of this 

dissertation will be presented in two product format. The first product concerns a scientific article entitled 

The Physical Education Teacher Experience on the practice of school table tennis that will be sent to the 

Brazilian Journal of Sport Sciences. The second product will be the elaboration of a table tennis manual. to 

assist students and physical education professionals in the school environment. Eight physical education 

teachers were interviewed in a focus group and from the speech analysis three thematic categories emerged. 

The interviewees were between 31 and 42 years old, with a predominance of males. As for academic training, 

02 teachers had a full degree in physical education, 04 teachers had a bachelor's degree and a bachelor's 

degree in physical education, 01 had a degree in Pedagogy and a degree in Physical Education and 01 teacher 

had a degree only in undergraduate. All participants have postgraduate degrees in the field of physical 

education. Regarding the place of operation, 04 teachers have links only with the private school system, 02 

teachers have links in the State, Municipal and private network, 01 teacher works in the State and Private 

education network and 01 teacher only teaches in the Municipal network. CONCLUSIONS: Therefore, the 

perspective of the physical education teacher on the table tennis modality, needs theoretical deepening to 

support and consolidate the teaching and school sports training with the modality. The profile of the physical 

education teacher in the study presents a predominance of males, aged between 30 and 40 years, and with 

Graduate. The implementation and participation in school competitions are potentialities present in the 

teachers' speeches, and the main weaknesses were the insufficient sports subjects and adequate spaces for 

the practice of table tennis at school. The elaboration of a didactic material to contribute to the formation 

and teaching performance, emerged from the propositions of the study participants. 
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RESUMO: Cenário: O preceptor é fundamental no processo ensino-aprendizagem, com função de ensinar por 
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meio de instruções formais, com objetivos e metas específicas, o estudante a desenvolver aptidões clínicas 

favorecendo a aquisição de competências em situações reais no ambiente de trabalho. Para melhorar as 

habilidades de ensino por parte dos preceptores, a literatura descreve diversas técnicas, entre elas, o modelo 

de microhabilidades, o One Minute Preceptor ou “Preceptor de um minuto” que propõe um conjunto 

estruturado de cinco passos centrados no estudante diferentemente do método tradicional de ensino. 

Objetivo: Analisar a implementação do One Minute Preceptor na vivência da prática profissional em um 

curso de fisioterapia no Nordeste brasileiro. Método: Trata-se de um estudo de intervenção de análise 

quantitativa e qualitativa, tipo sequencial explanatório que obedeceu às orientações da resolução no 510/16 

aprovada pelo CAAE: 00447218.0.0000.5201 mediante as orientações do Conselho Nacional de Saúde. A 

coleta dos dados ocorreu no cenário de prática da Faculdade Pernambucana de Saúde, o centro 

especializado em reabilitação IV, situado no hospital de ensino, entre os meses de fevereiro a julho de 2019, 

sendo a amostra estabelecida por conveniência. Aconteceu em quatro fases: Primeira - aplicação de um 

questionário estruturado sobre a percepção da vivência da prática profissional sob a visão do estudante, e 

da preceptoria sob a visão do preceptor. Segunda – capacitação dos preceptores seguindo o modelo One 

Minute Preceptor. Terceira: vivência da prática profissional seguindo o one minute preceptor e a quarta fase, 

realização de dois grupos focais, com os estudantes e um outro com os preceptores. Os dados quantitativos 

foram tratados e analisados pelo Microsoft Office Excel 2016 e pelo Software Rstudio. A avaliação qualitativa 

seguiu a análise de conteúdo de Bardin. Resultados: De um total de 25 estudantes do quarto e sexto períodos 

do curso de fisioterapia em atividade prática no cenário de coleta de dados, 20 participaram do estudo. Entre 

os 17 preceptores do centro de reabilitação IV que recebem esses estudantes, 10 participaram da pesquisa. 

Em relação a capacitação em preceptoria 90% dos preceptores não participaram, 80% foram formados na 

graduação a partir do método tradicional de ensino e 50% concordaram que se sentem capacitados para 

desenvolver a preceptoria. Dos estudantes, 55% estavam totalmente satisfeitos com as habilidades do seu 

preceptor no desenvolvimento das vivências práticas e 40% também estavam totalmente satisfeitos com a 

forma que seu preceptor conduzia as atividades. Os resultados pós-capacitação com o One Minute 

Preceptor, mostraram que a implementação desse modelo na vivência prática de estudantes de fisioterapia 

foi analisada de maneira positiva tanto pelos preceptores quanto pelos estudantes, e que o modelo atende a 

metodologia ativa de ensino e ao desenvolvimento crítico e reflexivo dos estudantes. Como produtos 

técnicos foram elaborados um manual auto instrucional de preceptoria baseada no modelo One Minute 

Preceptor e um relatório técnico que tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa a instituição de 

ensino superior, local do estudo acerca da utilização do One Minute Preceptor como estratégia para 

melhorar o exercício da preceptoria. Conclusão: A implementação do modelo One Minute Preceptor foi 

analisada de forma satisfatória na vivência da prática profissional por estudantes e preceptores de 

fisioterapia, parecendo contribuir positivamente com o desenvolvimento dessa prática, facilitando o 

raciocínio clínico e crítico dos estudantes e melhorando a condução e a oferta do feedback por parte dos 

preceptores. 

PALAVRAS-CHAVE: Preceptoria;Fisioterapia;Educação baseada em competências 

ABSTRACT: Scenario: The preceptor is fundamental in the teaching-learning process, with the function of 

teaching through formal instructions, with specific goals and objectives, the student to develop clinical skills 

favoring the acquisition of competences in real situations in the workplace. To improve preceptors' teaching 

skills, the literature describes a variety of techniques, including the micro-skills model, the One Minute 

Preceptor, or “One Minute Preceptor,” which proposes a structured set of five student-centered steps unlike 

the method. traditional teaching. Objective: To analyze the implementation of One Minute Preceptor in the 

experience  of  professional  practice  in  a  physiotherapy  course  in  Northeast  Brazil.  Method:  This  is  an 

intervention study of quantitative and qualitative analysis, sequential explanatory type that obeyed the 

guidelines of the resolution 510/16 approved by CAAE: 00447218.0.0000.5201 through the guidelines of the 

National Health Council. Data collection occurred In the practice setting of the Pernambuco School of Health, 

the specialized center for IV rehabilitation, located in the teaching hospital, from February to July 2019, and 

the sample was established by convenience. It happened in four phases: First - the application of a structured 

questionnaire about the perception of the professional practice experience from the student's perspective, 

and from the preceptorship from the preceptor's perspective. Second - training of preceptors following the 

One Minute Preceptor model. Third: experience of professional practice following the one minute preceptor 

and the fourth phase, conducting two focus groups, with students and one with preceptors. Quantitative 

data were processed and analyzed by Microsoft Office Excel 2016® and Rstudio Software®. The qualitative 

assessment followed Bardin's content analysis. Results: From a total of 25 students from the fourth and sixth 

periods of the physical therapy course in practice in the data collection scenario, 20 participated in the study. 

Among the 17 preceptors of the IV rehabilitation center receiving these students, 10 participated in the 

survey. Regarding preceptorship training 90% of preceptors did not participate, 80% were graduated from 
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the traditional teaching method and 50% agreed that they feel able to develop preceptorship. Of the 

students, 55% were totally satisfied with their preceptor's ability to develop practical experiences and 40% 

were also completely satisfied with the way their preceptor conducted the activities. The post-training results 

with One Minute Preceptor showed that the implementation of this model in the practical experience of 

physical therapy students was positively analyzed by both preceptors and students, and that the model 

meets the active teaching methodology and critical development. and reflective of students. As technical 

products, a self-instructional preceptorship manual based on the One Minute Preceptor model was prepared 

and a technical report aimed at presenting the research results to the higher education institution, the study 

site about the use of One Minute Preceptor as a strategy to improve the exercise of preceptorship. 

Conclusion: The implementation of the One Minute Preceptor model was satisfactorily analyzed in the 

experience of professional practice by students and physiotherapy preceptors. It seems to contribute 

positively to the development of this practice, facilitating the clinical and critical thinking of the students and 

improving the driving and the offer. feedback from the preceptors. 
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RESUMO: Cenário: A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma ação educativa que ocorre no espaço 

coletivo de trabalho, atribuindo conhecimento técnico-científico com a finalidade de solucionar problemas 

que surgem no cotidiano da saúde. É proposta como uma forma de integração ensino-serviço que modifica 

as  práticas  profissionais,  aprimora  conhecimentos,  habilidades  e  competências,  visando  a  melhora  na 

qualidade  da  assistência.  Considerando  que  o  ser  humano  encontra-se  no  incessante  processo  de 

aprendizagem e que a EPS é pauta constante na agenda de gestores da saúde, tais processos educacionais 

deveriam ser explorados no âmbito hospitalar, especialmente quando envolve uma equipe multidisciplinar. 

Objetivos: analisar um programa de educação permanente para equipe multiprofissional em um hospital de 

referência no interior de Pernambuco e realizar a validação teórica de um questionário elaborado para 

avaliação de programas de EPS. Método: realizou-se um estudo de corte transversal, no período de agosto de 

2018 a janeiro de 2019. A população do estudo foi composta por 60 profissionais da saúde que participaram 

do  programa  de  EPS  oferecido  pelo  hospital.  Foi  utilizado  um  questionário  submetido  ao  processo  de 

validação teórica para coleta dos dados contendo 31 questões a respeito de programas de EPS. Participaram 

da validação de conteúdo 5 juízes com expertise na área de educação permanente e 10 juízes na validação 

semântica.  O  estudo  foi  autorizado  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  Envolvendo  Seres  Humanos  da 

Faculdade Pernambucana de Saúde (CAAE: 90690418.7.0000.5569, parecer 2.713.578). Resultados: Todos os 

profissionais  acreditam  que  a  EPS  contribui  para  ampliar  seu  conhecimento  científico  bem  como 

proporcionar  troca  de  experiência  entre  profissionais  da  saúde  e  apenas  11,6%  acreditam  não  estar 

comprometidos com sua própria EPS. Quase todos os participantes (98,3%) consideram o hospital um lugar 

apropriado para atividades de EPS, apontando o desejo de aprimorar habilidades um fator motivador para 

participação na EPS. Considerações finais: O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise de 

um programa de EPS para equipe multiprofissional em um hospital. O questionário elaborado e validado 
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identificou que a EPS promove estratégias para solucionar problemas no exercício profissional e que o 

conteúdo do programa de EPS pode complementar os conhecimentos adquiridos na graduação dos 

profissionais da saúde. Ao descrever as ações educativas, observou-se que a EPS atende às expectativas dos 

trabalhadores e proporciona troca de experiências entre a equipe multiprofissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde;Educação continuada;Educação profissional em saúde pública;Equipe 

multiprofissional 

ABSTRACT: Scenario: The Continuing Education (CE) is an educational action that occurs in the collective 

space of work, attributing technical-scientific knowledge with the purpose of solving problems that arise in 

the daily life of health. It is proposed as a form of teaching-service integration that modifies professional 

practices, improves knowledge, skills and competencies, aiming at improving the quality of care. Considering 

that the human being is in the incessant process of learning and that the CE is a constant agenda in health 

managers, such educational processes should be explored in the hospital context, especially when involving 

a multidisciplinary team. Objectives: to analyze a CE for a multiprofessional team in a reference hospital in 

the  interior  of  Pernambuco  and  to  carry  out  the  theoretical  validation  of  a  questionnaire  designed  to 

evaluate CE programs. Method: a cross-sectional study was conducted between August 2018 and January 

2019. The study population consisted of 60 health professionals who participated in the CE program offered 

by the hospital. A questionnaire submitted to the theoretical validation process was used to collect the data 

containing 31 questions regarding CE programs. Five valid judges participated in the validation of content 

with expertise in the area of permanent education and 10 judges in the semantic validation. The study was 

authorized by the Research Ethics Committee Involving Human Beings of the Pernambuco Health College 

(CAAE: 90690418.7.0000.5569, opinion 2,713,578). Results: All professionals believe that CE contributes to 

increase their scientific knowledge as well as provide experience exchange among health professionals and 

only 11.6% believe they are not committed to their own CE. Almost all participants (98.3%) consider the 

hospital an appropriate place for CE activities, pointing out the desire to improve skills as a motivating factor 

for participation in CE. Final considerations: The development of the present study made it possible to 

analyze a CE program for a multiprofessional team in a hospital. The elaborated and validated questionnaire 

identified that the CE promotes strategies to solve problems in the professional practice and that the content 

of the CE program can complement the knowledge acquired in the graduation of health professionals. In 

describing the educational actions, it was observed that the CE meets the expectations of the workers and 

provides an exchange of experiences among the multiprofessional team. 

KEYWORDS: health education;continuing education;public health professional education;patient care team 
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RESUMO:  Introdução:  A  Sífilis  é  uma  doença  infectocontagiosa  de  disseminação  que  ocorre  quando  o 

indivíduo é acometido pela bactéria: Treponema pallidum. Essa patologia desafia os profissionais de saúde, 

permanecendo com seus indicadores elevados independente do desenvolvimento de novas tecnologias, do 

tempo, do diagnóstico rápido, do tratamento eficaz e de baixo custo. Neste cenário, a educação em saúde de 

nível superior, destaca-se com a missão de formar profissionais, capazes de promover a saúde a partir do 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 17/49  

  

entendimento das mudanças da sociedade produzindo conhecimento teórico, científico, prático e com 

potencial de desmistificar os entraves que mantiveram a Sífilis sem controle por mais de 500 anos. Objetivo: 

Avaliar o conhecimento dos discentes no internato de enfermagem e medicina sobre a Sífilis. Metodologia: A 

pesquisa se desenvolveu como um estudo qualitativo, no período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, 

através da estratégia de grupo focal com discentes de uma instituição de ensino superior de saúde, nos 

cursos de enfermagem e medicina. A coleta de dados foi realizada com questionamentos construídos em um 

roteiro de entrevista estruturado sobre a Sífilis até a saturação das respostas, sendo a análise de conteúdo 

realizada conforme define Bardin. Resultado: Foram formados dois grupos focais: o primeiro com os 

discentes de enfermagem, composto por 09 membros e, um outro, com os discentes de medicina, com 08 

membros. A partir da análise das falas foi possível identificar cinco subcategorias relacionadas ao 

conhecimento sobre a Sífilis: 1 - Aprendizagem sobre Sífilis na graduação dos cursos de enfermagem e 

medicina; 2 - Compreensão dos cenários da teoria e prática durante a exposição dos conteúdo da Sífilis; 3 - 

Conhecimento sobre o enfrentamento da Sífilis pelos programas de saúde do Ministério da Saúde; 4 – 

Conhecimento sobre o diagnóstico e tratamento da IST/Sífilis; 5 - Compreensão das fragilidades do sistema 

de saúde, nos cenários da prática, que contribuem para a reflexão crítica na formação profissional e para sua 

atuação na atenção primária; estas foram agrupadas em duas principais categorias: Processo ensino- 

aprendizagem e Contribuição para formação profissional. A partir dos conhecimentos demonstrados sobre a 

Sífilis, os discentes de enfermagem e de medicina, apresentaram o conteúdo construído durante a formação, 

em concordância com o proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Alguns diferenciais na 

aprendizagem que potencializaram o conhecimento foram apontados pelos discentes, destacando-se: 

iniciação precoce nos cenários práticos, desde o primeiro período, nos quais o conhecimento da Sífilis esteve 

presente em situações diversas e no estudo em grupo tutorial. Na integração interdisciplinar das matrizes 

curriculares sobre o tema no projeto pedagógico e as diretrizes curriculares, foi percebido nos discursos a 

apropriação sobre a Sífilis: desde a etiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção, como também, no 

reconhecimento que a temática foi trabalhada durante a realização dos módulos teóricos e atividades 

práticas. Houve destaque para o grupo tutorial com problemas contextualizados e os cenários práticos, os 

quais trouxeram proximidade com os programas de saúde e suas realidades promoveram discussões e 

reflexões sobre como devem ser as intervenções dos profissionais de saúde no cenário atual, sendo esses, 

potenciais diferenciais na formação de nível superior foram fundamentais para atendimento das 

necessidades da população. Os discentes de enfermagem inferiram importância no aprofundamento dos 

conteúdos no que se refere ao conceito, visão holística, acolhimento e prevenção no cuidado, pois 

identificaram a dinâmica da temática, já os discentes de medicina preocuparam-se, principalmente, em 

mostrar os conhecimentos clínicos que abordaram desde a fisiopatologia aplicada, farmacologia e aspectos 

clínicos da doença com o seu tratamento. Conclusão: Os discentes de enfermagem e medicina apresentaram 

conhecimentos sobre a Sífilis, estes construídos a partir da aprendizagem baseada em problemas. 

Enfatizaram o conhecimento adquirido a partir de experiências precoces vivenciadas nos diferentes cenários 

práticos e teóricos. 

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis;Atenção Primária à Saúde;Doenças Sexualmente Transmissíveis;Grupos Focais 

ABSTRACT: Introduction: Syphilis is an infectious disease of hematogenous dissemination that occurs when 

the  individual  is  affected  by  the  bacterium:  Treponema  pallidum.  This  pathology  challenges  health 

professionals, keeping their indicators high regardless of the development of new technologies, time, rapid 

diagnosis, effective treatment and low cost. In this scenario, higher education health education remains with 

the mission of training professionals capable of promoting health through the understanding of changes in 

society with the production of theoretical, scientific and practical knowledge and with the potential to 

demystify the obstacles that have kept the Uncontrolled syphilis for more than 500 years. Objective: To 

evaluate  the  knowledge  of  the  students  at  the  boarding  school  of  nursing  and  medicine  on  Syphilis. 

Methodology:  The  research  developed  as  a  qualitative  study,  through  the  strategy  of  Focal  Group  with 

students  of  a  higher  education  institution  of  health,  in  the  nursing  and  medical  courses,  that  were  in 

boarding school, from December 2017 to December 2018. A structured interview script was used to collect 

the data until the saturation of the responses was obtained, and its analysis was done according to Bardin's 

content analysis. Outcome: Two focus groups were formed, one of the nursing students with 9 members and 

the other with medical students with 8 members. The study identified five syphilis-related subcategories: 1 - 

Syphilis Learning in undergraduate nursing and medical courses; 2 - Understanding the scenarios of theory 

and practice during the exposure of Syphilis content; 3 - Knowledge about the coping of syphilis by health 

programs of the Ministry of Health; 4 - Knowledge about the diagnosis and treatment of STI / Syphilis; 5 - 

Contribution of the learning in the professional training to act in the cases of syphilis in the primary care; 

which were grouped into two main categories: Teaching-learning process and Contribution for vocational 

training. From the demonstrated knowledge about syphilis, the nursing and medical students presented the 
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content received during the training, in agreement with the proposed by the National Curricular Guidelines. 

Some differentials in learning were pointed out by the students, highlighting: initiation in the precocious 

practical scenarios, from the first period, in which Syphilis was present in numerous situations and the study 

in group. In the interdisciplinary integration of the curricular matrices on the subject and pedagogical 

project, the students' knowledge of syphilis was recognized in the discourses: in etiology, diagnosis, 

treatment and prevention, as well as in the recognition that the theme was worked during the realization of 

theoretical and practical modules. The tutorial with contextualized problems and the practical scenarios 

with the proximity to the health programs and their realities promoted discussions and reflections on how 

the interventions of the health professionals in the current scenario should be, being these potential 

differentials in the formation of upper level fundamental for care needs of the population. Nursing students 

inferred more importance to the deepening of the contents regarding concept, holistic vision, reception and 

prevention, and medical students were mainly concerned with showing the clinical knowledge they 

approached from the applied pathophysiology, pharmacology and aspects of the disease with its treatment. 

Conclusion: The students of nursing and medicine presented knowledge about Syphilis, these constructed 

from the use of active methodologies. They emphasized the knowledge acquired from early experiences 

experienced in the different practical scenarios. 
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RESUMO: Cenário: A presente pesquisa acontece em uma instituição de ensino superior da área de saúde, da 

cidade do Recife. Partindo da confirmada existência do racismo, este estudo procura entender como se 

caracteriza, dentro de instituições de ensino superior, a reprodução de um preconceito racial, que estrutura 

o racismo no Brasil. Entendendo que o reconhecimento do racismo na sociedade brasileira é de fundamental 

importância para possibilitar a igualdade racial, buscam-se estratégias de inserir esse diálogo dentro das 

faculdades,  em  todos  os  públicos,  discentes,  docentes  e  funcionários,  para  uma  efetiva  mudança  no 

panorama educacional e a consequente mudança na sociedade. Objetivo: Avaliar o preconceito racial de 

discentes,  docentes  e  funcionários  de  uma  faculdade  de  saúde  do  Recife.  Método:  Estudo  transversal 

realizado com os discentes, docentes e funcionários da instituição. Foi disponibilizado um questionário sócio 

demográfico e a Escala de Racismo Moderno, de forma on-line, através do software LimeSurvey. Na escala 

utilizada as variáveis foram avaliadas a partir de uma escala tipo Likert, com 5 alternativas, variando de 

concordo plenamente até discordo plenamente, sendo o item 3 neutro. Também foi elaborado um podcast, 

contendo informações sobre as características do preconceito racial encontrado na instituição pesquisa e as 

formas  de  combatê-lo.  Resultados:  Avaliando  o  ranking  médio,  de  forma  geral,  dos  participantes  da 

pesquisa, nos fatores de negação do preconceito (= 1.64, DP = 0,6) e afirmação de diferenças ( = 2,18, DP = 

0,9),  percebe-se  claramente  maior  endosso  das  ideias  representadas  por  este  segundo  fator.  A  relação 

afirmação das diferenças e raça/cor proporcionou os seguintes resultados: raça/cor branca (= 2,13, DP 0,8); 

raça/cor parda (= 2,32, DP 0,9) e raça/cor preta ( = 2,01, DP 0,8). A relação afirmação das diferenças e a 

variável sexo proporcionou os seguintes resultados, sexo feminino (= 2,11, DP 0,9), sexo masculino (= 2,41, DP 
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0,9) e o total com a variável sexo (= 2,18, DP 0,9). Na relação entre afirmação das diferenças e idade pode-se 

concluir que pessoas com mais idade têm um ranking médio de afirmação das diferenças maior (valor de p = 

0,006). No podcast elaborado, com formato de áudio e abordagem informativa, foi exposto as características 

do preconceito sutil encontrado na presente pesquisa, e as diversas formas de combatê-lo, de forma 

específica, para discentes, docentes e funcionários. Conclusão: A avaliação do preconceito racial na 

população estudada demonstra que a afirmação das diferenças, ou seja, o reforço de estereótipos sobre a 

população negra, é a principal característica da reprodução do preconceito racial. Com isso, a elaboração do 

podcast visa sensibilizar o público alvo sobre a importância de dialogar sobre essa temática dentro das 

instituições de ensino superior, através de ações sistemáticas e efetivas de prevenção e combate. 

PALAVRAS-CHAVE: Racismo;estereótipos;discriminação;educação em saúde;podcast 

ABSTRACT: Scenario: The present research takes place in a higher education institution in the health area, in 

the city of Recife. Based on the confirmed existence of racism, this study seeks to understand how within the 

institutions of higher education the reproduction of racial prejudice, which structures racism in Brazil, is 

characterized.  Understanding  that  the  recognition  of  racism  in  Brazilian  society  is  of  fundamental 

importance to enable racial equality, strategies are sought to insert this dialogue within the faculties, in all 

the publics, students, teachers and employees, for an effective change in the educational panorama and the 

consequent  change  in  society.  Objective:  To  evaluate  the  racial  prejudice  of  students,  teachers  and 

employees of a health college in Recife. Method: Cross-sectional study carried out with the students, teachers 

and staff of the institution. A socio-demographic questionnaire and the Modern Racism Scale were made 

available on-line through LimeSurvey software. In the scale used the variables were evaluated from a Likert 

scale, with 5 alternatives, varying from fully agree to fully disagree, being item 3 neutral. A podcast was also 

prepared,  containing  information  about  the  characteristics  of  racial  prejudice  found  in  the  research 

institution and ways to combat it. Results: In the general ranking of the participants of the research, in the 

factors of negation of prejudice ( = 1.64, SD = 0.6) and affirmation of differences ( = 2.18, SD = 0.9), one can 

notice a greater ( = 2.13, SD 0.8), race / brown color ( = 2.32), and race / color ratio ( = 2.32, SD = 0.9) and black 

race / color ( = 2.01, SD 0.8). The affirmation of differences relation and sex variable gave the following results, 

female sex ( = 2.11, In the relationship between the affirmation of differences and age, it can be concluded 

that (a) older people have a higher average affirmation of differences (p = 0.006). In the elaborate podcast, 

with an audio format and an informative approach, the characteristics of subtle prejudice were presented, 

and it was concluded that older people have a higher average affirmation of differences (p = 0.006). Found in 

the present research, and the different ways of fighting it, specifically, for students, teachers and employees. 

Conclusion:  The  evaluation  of  racial  prejudice  in  the  population  studied  shows  that  the  affirmation  of 

differences, that is, the reinforcement of stereotypes about the black population, is the main characteristic of 

the reproduction of racial prejudice. With this, the preparation of the podcast aims at sensitizing the target 

audience about the importance of dialoguing on this theme within higher education institutions, through 

systematic and effective actions of prevention and combat. 
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Volume: 1 PÁGINAS: 42 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: Biblioteca da Faculdade Pernambucana de Saúde 

Área de Concentração: EDUCAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

Linha de PESQUISA: PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Projeto de PESQUISA: Nível de Preconceito Racial em Discentes, Docentes e Funcionários de uma Faculdade 

de Saúde do Recife 

Orientador: EDVALDO DA SILVA SOUZA 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim 

BANCA EXAMINADORA  

Nome Categoria 

EDVALDO DA SILVA SOUZA DOCENTE 

GILLIATT HANOIS FALBO NETO DOCENTE 

VALDENICE JOSE RAIMUNDO PARTICIPANTE EXTERNO 

FINANCIADORES  

Não existem financiadores associados ao trabalho de conclusão. 

Conhecimento SOBRE PRESCRIÇÃO de BENZODIAZEPÍNICOS entre MÉDICOS RESIDENTES de medicina da família 

e comunidade no Recife 

Autor: LUCAS VASCONCELOS PONZO 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 20/49  

  

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 06/05/2019 

RESUMO: Introdução: Com o fenômeno da medicalização no campo da saúde mental, o uso não criterioso e 

abusivo de medicamentos psicotrópicos tornou-se um problema de saúde pública. Benzodiazepínicos (BZP) 

estão entre os psicotrópicos mais prescritos no âmbito da atenção primária à saúde, frequentemente de 

forma inadequada. Tem-se assim a importância do aprimoramento curricular dos programas de residência 

em Medicina de Família e Comunidade (MFC) para o desenvolvimento das competências necessárias ao 

manejo de benzodiazepínicos. Objetivos: Analisar o conhecimento de médicos residentes de MFC sobre uso 

de BZP no contexto da atenção primária à saúde (APS). Método: Estudo de natureza qualitativa realizado 

com médicos matriculados em programas de residência em MFC no Recife. Para análise das entrevistas foi 

utilizado o método de análise temática sugerido por Minayo. Resultados e discussão: A partir das entrevistas 

de 16 residentes foram analisadas as categorias BZP no contexto da atenção primária à saúde, efeitos 

adversos dos BZP, prescrição racional de BZP e BZP e formação médica. A análise temática demonstrou que 

os residentes apresentam lacunas no que se refere ao conhecimento sobre a farmacoepidemiologia dos BZP, 

indicações clínicas e efeitos adversos esperados. A maioria considera a abordagem da temática durante a 

graduação médica insuficiente e descontextualizada. Todos os participantes manifestaram interesse em 

realizar  capacitações  e  oficinas  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  na  temática. 

Conclusão:  Diante  da  complexidade  desse  grave  problema  de  saúde  pública,  este  estudo  oferece  uma 

contribuição no sentido de analisar, sob a perspectiva de médicos residentes, possíveis lacunas no processo 

de formação e desenvolvimento de competências para o manejo de BZP durante a graduação e a residência 

médica. 

PALAVRAS-CHAVE: Benzodiazepinas;Saúde Mental;Educação Médica;Competência Clínica;Atenção Primária à 

Saúde 

ABSTRACT: Introduction: With the phenomenon of medicalization in the field of mental health, the use non- 

judicious and abusive use of psychotropic drugs has become a health problem public. Benzodiazepines (BZP) 

are among the most prescribed psychotropic drugs in the primary health care, often inappropriately. Thus, 

there is importance of the curricular improvement of medical residency programs in Family and Community 

(MFC)  for  the  development  of  the  necessary  competences  for  the  management  of  benzodiazepines. 

Objectives: To analyze the knowledge of doctors CFM residents on the use of BZP in the context of primary 

health care (PHC). Method: Qualitative study carried out with doctors enrolled in MFC residency programs in 

Recife. For the analysis of the interviews, the thematic analysis method suggested by Minayo. Results and 

discussion: From the interviews with 16 residents, the BZP categories were analyzed in the context of care 

primary  health,  adverse  effects  of  BZP,  rational  prescription  of  BZP  and  BZP  and  training  doctor.  The 

thematic  analysis  showed  that  residents  have  gaps  in  terms  of  refers  to  knowledge  about  the 

pharmacoepidemiology  of  BZPs,  clinical  indications  and  expected  adverse  effects.  Most  consider  the 

approach  of  the  theme  during  the  insufficient  and  out-of-context  medical  graduation.  All  participants 

expressed  interest  in  conducting  training  and  workshops  for  the  development  of  skills  and  thematic 

competences. Conclusion: Given the complexity of this serious problem public health, this study offers a 

contribution towards the analysis, under the perspective of resident doctors, possible gaps in the training 

process and development of competencies for the management of BZP during graduation and medical 

residency. 
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CURSO na modalidade a DISTÂNCIA para DESENVOLVIMENTO DAS CONGRUÊNCIAS do tutor na aprendizagem 

BASEADA em PROBLEMAS. 

Autor: RENATA ARAUJO LIMA VERDE 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 09/12/2019 

RESUMO: INTRODUÇÃO:  A  Aprendizagem  Baseada  em  Problemas  é  uma  metodologia  ativa  centrada  no 

estudante na qual o facilitador do processo de aprendizagem é o tutor. Esse tem papel fundamental, ativo, 

mas não diretivo e seu bom desempenho é um dos fatores importantes para a efetividade do método. A 

correspondência de caráter e qualidade que equivalem à efetividade do tutor em relação a boa performance 

dos   estudantes   dá-se   o   nome   de   Congruência.   O   papel   dele   é   estabelecido   em   três   domínios 

interdependentes de congruências: Congruência de Conteúdo, que trata do domínio de conhecimento sobre 

o tema explorado nos problemas; Congruência Cognitiva, caracterizada pela capacidade de questionar os 

estudantes de maneira a estimulá-los a estudar e discutir; e, por fim, Congruência Social, representada por 

sua   capacidade   de   relacionamento   com   o   grupo.   A   literatura   aponta,   dentre   outras   opções,   o 

desenvolvimento  destas  três  congruências  pelo  facilitador  resultaria  numa  melhoria  significativa  da 

aprendizagem. E, embora esses domínios de congruências tenham relação com o perfil de cada indivíduo, 

são considerados passíveis de serem desenvolvidos por meio de treinamento. OBJETIVO: Elaborar e validar 

um curso na modalidade a distância com finalidade de desenvolver as congruências do tutor. MÉTODOS: 

Análise das necessidades de aprendizagem do público alvo quanto à temática por meio de uma revisão 

integrativa da literatura sobre o tema; Projeto de elaboração do plano de ensino em que foram definidos os 

objetivos   de   aprendizagem,   estrutura,   conteúdos   e   o   planejamento   do   processo   de   avaliação; 

Desenvolvimento de conteúdo e recursos didáticos do curso, definição dos recursos midiáticos e formulação 

das atividades e avaliações ao longo e final do curso. Realização da validação do plano de ensino e conteúdo 

do curso por técnica de consenso de um grupo de especialistas e, obtendo a versão final do plano de ensino 

e conteúdo do curso seguindo as orientações do grupo de consenso. RESULTADOS: Curso na modalidade a 

distância com metodologia e recursos didáticos aplicados no formato autoinstrucional, com carga horária 

total de 30h. Cujo conteúdo e plano de ensino foram validados por consenso em um painel de especialistas. 

Artigo  científico  intitulado:  Curso  para  desenvolvimento  das  congruências  do  tutor  na  aprendizagem 

baseada em problemas. CONCLUSÃO: Esperase que este curso contribua para a formação e desenvolvimento 

das congruências de tutores. E assim, sejam capazes de exercer efetivamente seu papel de facilitador do 

processo de aprendizagem dos estudantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Baseada em Problemas;Tutor;Educação a distância 

ABSTRACT: INTRODUCTION: The Problem-Based Learning is a active student-centered methodology where the 

learning process facilitator is named tutor. This one has a fundamental role, very active, but not directive, 

and his good fulfilment is one of the factors most important for method effectiveness. The character and 

quality matching that equates to the tutor effectiveness related to the good student performance is named 

Congruency. His role is based upon three interdependent congruency domains: Content Congruency, related 

to the knowledge explored in problems; Cognitive Congruency, characterized by the ability to question 

students stimulating them to study and debate; and finally Social Congruency, defined by its ability to relate 

with the group. Literature points, among other options, to reach a greater effectiveness of tutor acting, the 

development of these three congruencies would result a significant raise in student learning. And, although 

these congruency domains are related to each tutor profile, they are considered able to be enhanced by 

training. OBJECTIVE: Elaborating and validating a course in distance learning to develop tutor congruencies. 

METHODS: Target people learning needs analysis through an integrative literature review about this subject; 

Project elaborating the teaching plan defining the learning objectives, the structure, contents, evaluative 

process  planning;  Course  contents  and  didactic  resources  development,  media  resources  definition, 

elaboration of activities and evaluations throughout and after the course. Obtain the teaching plan and 

course contents validation which used the consensus group technique and, finally, teaching plan and course 

contents refinement by specialists group accordance. RESULTS: Distance learning course with methodology 

and teaching resources applied in self-instructional format, with a total workload of 30h. Whose content and 

teaching  plan  was  validated  by  consensus  in  an  expert  panel.  Scientific  article  titled:  Course  for  the 

development of tutor congruences in problem-based learning. CONCLUSION: This course is expected to 

contribute formation regarding the tutor congruencies development. This way, the tutors will be able to 

effectively perform their role as facilitators of the students' learning process. 

KEYWORDS: Problem-Based Learning;Tutor;Distance education 
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RESUMO: Introdução: A necessidade de mudanças no ensino médico no Brasil começou a se tornar mais 

evidente no início do século XXI, após a constatação de que o médico formado não preenchia as desejadas 

características de um profissional para realizar atendimento integral e humanizado, além de desconsiderar 

as dimensões ética, ambiental, política, biológica, cultural e socioeconômica do ser humano. Na busca por 

este perfil, as escolas médicas realizaram adequações na formação de seus estudantes. A Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) é uma das metodologias ativas mais difundidas em todo o mundo e vem sendo 

utilizada para mudar o perfil desse profissional. Para que os objetivos da ABP sejam alcançados, a avaliação 

é  ponto  fundamental.  Para  que  seja  efetiva,  ela  deve  ser  baseada  em  instrumentos  com  validade  e 

confiabilidade adequadas. Os instrumentos de avaliação de estudantes em sessões tutoriais publicados 

apresentam algumas divergências em quantidade e qualidade de habilidades, atitudes e competências a 

serem avaliadas. Portanto, são necessárias mais pesquisas para estabelecer melhores instrumentos, de 

preferência adequados a uma realidade local. Objetivos: Desenvolver e realizar a validação do conteúdo para 

um instrumento de avaliação para ser usado por docentes na avaliação de estudantes em sessões tutoriais. 

Método: Foi realizado um estudo de validação de conteúdo através da técnica Delphi. Inicialmente foi feita 

uma  revisão  sistemática  rápida  nas  bases  de  dados  Pubmed,  BVS,  e  Ebsco  para  identificação  das 

habilidades, atitudes e conhecimentos que devem ser verificados em estudantes em sessões tutoriais de 

cursos médicos em instrumentos já publicados. Após, formou-se um painel de especialistas em avaliação de 

estudantes em ABP da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). O critério para ser especialista foi que 

tivesse ao menos cinco anos de experiência em avaliação de estudantes em sessões tutoriais. A este painel 

foram submetidas as habilidades, atitudes e conhecimentos identificados para validação de conteúdo para o 

instrumento a ser criado. Os itens foram apresentados em formato de escala de Likert. Foi previsto um índice 

de 70 por cento de concordância parcial ou total, nível mínimo de consenso a ser obtido. Resultados: A 

versão inicial do conteúdo para o instrumento elaborado após a Revisão Sistemática Rápida foi composta de 

24 itens, agrupados em três domínios (Utilização de recursos de aprendizagem, compreensão e raciocínio- 

D1, Profissionalismo e trabalho em equipe-D2, e Resolução de problemas e efetividade no grupo-D3). Esta 

versão inicial foi submetida ao painel de especialistas da FPS através da técnica Delphi. Dos 32 experts que 

inicialmente compunham o painel, 17 respostas foram computadas, por terem respondido o questionário 

completo. Todos os 24 itens tiveram pelo menos 70 por cento de concordância parcial ou total na primeira 

rodada, o que dispensou a necessidade de rodadas subsequentes. Com o intuito de aumentar o grau de 

validade  do  instrumento,  foram  excluídos  os  itens  com  concordância  parcial.  Assim,  a  versão  final  do 

conteúdo para o instrumento foi composta por 13 itens, sendo quatro no D1, cinco no D2 e quatro no D3. 

Conclusões: O conteúdo para o instrumento foi validado. A versão final, com treze itens, trouxe componentes 

com várias semelhanças aos que compõem os instrumentos publicados na literatura já validados, que por 

sua vez estão de acordo com os objetivos de aprendizagem propostos pela ABP reportados na literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Educacional;Tutoria;Educação em Saúde 

ABSTRACT: Introduction: The need for changes in medical education in Brazil began to become more evident 
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at the beginning of the 21st century, after finding that the trained doctor did not meet the desired 

characteristics of a professional to perform integral and humanized care, besides disregarding the ethical, 

environmental, political, biological, cultural and socioeconomic dimensions of the human being. In the 

search for this profile, medical schools performed adjustments in the training of their students. Problem- 

Based Learning (PBL) is one of the most widely used active methodologies in the world and has been used to 

change the profile of this professional. For PBL objectives to be achieved, assessment is a key point. To be 

effective, it must be based on instruments with adequate validity and reliability. The assessment instruments 

of students in published tutorials present some differences in the quantity and quality of skills, attitudes and 

competences to be evaluated. Therefore, further research is needed to establish better instruments, ideally 

suited to a local reality. Objectives: To develop and carry out the validation of the content for an assessment 

instrument to be used by teachers in evaluating students in tutorial sessions. Method: A content validation 

study was performed using the Delphi technique. Initially, a systematic systematic review of the Pubmed, 

BVS, and Ebsco databases was performed to identify the skills, attitudes and knowledge that should be 

verified in students in medical course tutorial sessions in published instruments. Afterwards, a panel of 

experts in the evaluation of students in PBL of the Pernambuco Health College (FPS) was formed. The 

criterion for being a specialist was that he had at least five years of experience evaluating students in tutorial 

sessions. This panel was submitted the identified skills, attitudes and knowledge to validate content for the 

instrument to be created. The items were presented in Likert scale format. A 70 percent index of partial or 

total agreement, minimum consensus level to be obtained, was foreseen. Results: The initial version of the 

content for the instrument elaborated after the Rapid Systematic Review was composed of 24 items, grouped 

in three domains (Use of Learning Resources, Understanding and Reasoning- D1, Professionalism and 

Teamwork-D2, and Resolution of problems and effectiveness in group-D3). This initial version was submitted 

to the FPS panel of experts through the Delphi technique. Of the 32 experts that initially composed the panel, 

17 responses were computed, because they answered the complete questionnaire. All 24 items had at least 

70 percent of partial or total agreement in the first round, which dispensed with the need for subsequent 

rounds. In order to increase the degree of validity of the instrument, items with partial agreement were 

excluded. Thus, the final version of the content for the instrument was composed of 13 items, four in D1, five 

in D2 and four in D3. Conclusions: The content for the instrument was validated. The final version, with 

thirteen items, brought components with several similarities to those that make up the instruments 

published in the literature already validated, which in turn are in accordance with the learning objectives 

proposed by the PBL reported in the literature. 

KEYWORDS: Educational Assessment;Interactive tutorial;Medical Education 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: o fisioterapeuta respiratório nas Unidades de Terapia Intensiva visa o atendimento 

ao  paciente  crítico  em  condições  clínicas  graves,  atuando  nas  condutas  da  ventilação  mecânica,  a 

reabilitação desses indivíduos incorporou cuidados com a via aérea artificial e manuseio da assistência 

ventilatória mecânica, tais como, o preparo e ajuste do ventilador mecânico artificial, na evolução dos 
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pacientes, no processo de desmame e auxiliando na extubação. A Ventilação Mecânica propicia recuperação 

da saúde, porém pode ocasionar complicações quando realizada de forma inadequada, causando 

instabilidade hemodinâmica, lesões físicas, infecções respiratórias, pneumonia associada à ventilação 

mecânica, aumentando os índices de mortalidade e custos com internamentos hospitalares. As 

complicações a saúde do paciente podem ser prevenidas ou minimizadas por profissionais capacitados 

através de cursos e treinamentos iniciados desde a vida acadêmica. OBJETIVO: elaborar um curso no modelo 

de ensino híbrido (formato de ensino a distância e presencial) para o ensino em ventilação mecânica para 

estudantes e profissionais de fisioterapia. MÉTODO: o estudo foi realizado na Faculdade Pernambucana de 

Saúde em Recife, no período de março de 2018 a fevereiro de 2019. As validações do conteúdo e do protótipo 

final do curso foram realizadas por cinco fisioterapeutas com especialização em fisioterapia respiratória com 

experiência em docência. O percurso metodológico foi realizado com base nas três primeiras fases do 

modelo de desenho instrucional ADDIE. O desenvolvimento do conteúdo do curso foi realizado pelo 

pesquisador principal, após análise da literatura cientifica e material técnico sobre o tema, assim como o 

protótipo do curso. O conteúdo do curso foi apresentado aos fisioterapeutas/docentes para ajustes e 

aprovação. Em seguida, foi apresentado o protótipo do curso aos mesmos profissionais para ajustes e 

aprovação, para elaboração da versão final do curso. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde (CEP-FPS), CAAE nº 88887718.3.0000.5569. RESULTADOS: foi 

elaborado um curso híbrido sobre ventilação mecânica com carga horaria de 145 horas, sendo definido os 

objetivos de aprendizagem, o conteúdo do curso, plano de ensino, atividades, material de apoio, os 

instrumentos para validação do conteúdo e validação do protótipo do curso. No processo de validação do 

conteúdo do curso foi evidenciado entre os especialistas que os estudantes apresentam dificuldades em 

contextualizar e integrar conceitos básicos em ventilação mecânica, com os modos e modalidades 

respiratórias e seus ajustes ventilatórios, bem como dúvidas na análise gráfica para um adequado ajuste nos 

parâmetros do paciente. No que se refere ao processo de validação do protótipo do curso foi destacada a 

importância das atividades práticas no ambiente simulado e real, e a discussão de casos clínicos nos grupos 

tutoriais. CONCLUSÕES: a pesquisa pôde contribuir com a elaboração de um curso sobre ventilação 

mecânica, elencando os principais conteúdos e objetivos de aprendizagem para construção desse 

treinamento, bem como as atividades, exercícios, material a ser utilizado na aplicação do curso. Como 

limitações deste estudo destaca-se que há necessidade de prosseguir as etapas do desenho instrucional 

proposto, com proposito de aplicar e avaliar o curso. 

PALAVRAS-CHAVE: Ventilação Mecânica;Aprendizagem;Educação em saúde;Educação à distância 

ABSTRACT: INTRODUCTION: the respiratory physiotherapist in the Intensive Care Units aims to assist the 

critical patient in severe clinical conditions, acting in the mechanical ventilation ducts, the rehabilitation of 

these  individuals  incorporated  care  with  the  artificial  airway  and  handling  of  mechanical  ventilatory 

assistance, such as, preparation and adjustment of the artificial ventilator, in the evolution of the patients, in 

the weaning process and aiding in extubation. Mechanical Ventilation promotes recovery of health, but can 

cause  complications  when  performed  inadequately,  causing  hemodynamic  instability,  physical  injuries, 

respiratory infections, pneumonia associated with mechanical ventilation, increasing mortality rates and 

hospital admission costs. Complications to the patient's health can be prevented or minimized by trained 

professionals through courses and trainings initiated since academic life. OBJECTIVE: to elaborate a course in 

the hybrid teaching model (distance and face-to-face teaching format) for teaching mechanical ventilation 

for students and physiotherapy professionals. METHOD: the study was carried out at the Pernambuco Health 

College in Recife from March 2018 to February 2019. The validations of the content and the final prototype of 

the course were carried out by five physiotherapists with specialization in respiratory physiotherapy with 

teaching  experience.  The  methodological  course  was  based  on  the  first  three  phases  of  the  ADDIE 

instructional design model. The content of the course was developed by the principal researcher, after 

analyzing the scientific literature and technical material on the subject, as well as the prototype of the 

course. The content of the course was presented to the physiotherapists / teachers for adjustment and 

approval. Then, the prototype of the course was presented to the same professionals for adjustments and 

approval,  to  prepare  the  final  version  of  the  course.  The  study  was  approved  by  the  Research  Ethics 

Committee of the Pernambucan Health College (CEP-FPS), CAAE 88887718.3.0000.5569. RESULTS: a hybrid 

course was elaborated on mechanical ventilation with a 145 hour workload, defining the learning objectives, 

course  content,  teaching  plan,  activities,  support  material,  instruments  for  validation  of  content  and 

validation of the prototype of the course. In the validation process of the course content it was evidenced 

among the specialists that the students present difficulties in contextualizing and integrating basic concepts 

in mechanical ventilation, with respiratory modes and modalities and their ventilatory adjustments, as well 

as doubts in the graphical analysis for an adequate adjustment in the parameters of the patient. With regard 

to the validation process of the prototype of the course, the importance of practical activities in the 
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simulated and real environment was highlighted, as well as the discussion of clinical cases in the tutorial 

groups. CONCLUSIONS: the research was able to contribute to the elaboration of a course on mechanical 

ventilation, listing the main contents and learning objectives for the construction of this training, as well as 

the activities, exercises, material to be used in the application of the course. As limitations of this study it is 

emphasized that it is necessary to continue the steps of the proposed instructional design, with the purpose 

of applying and evaluating the course. 
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RESUMO: Introdução: As competências comunicacionais são consideradas como habilidade central para os 

farmacêuticos e são necessárias para a garantia da segurança do paciente. Deve ser estabelecida uma base 

para a prática de aconselhamento de alta qualidade durante a formação do profissional farmacêutico, que 

irá prepará-lo para estar junto ao paciente comunicando-se com eficiência. No entanto, existem dificuldades 

para  avaliar  tais  competências  comunicacionais  adquiridas  durante  a  formação  profissional.  Objetivo: 

Elaborar  e  validar  o  conteúdo  e  a  semântica  de  um  instrumento  para  avaliação  de  competências 

comunicacionais na orientação farmacêutica. Métodos: Foi realizado um estudo de validação de conteúdo e 

semântica de um instrumento autoavaliativo para competências comunicacionais para farmacêuticos. Na 

fase  de  validação  de  conteúdo,  o  instrumento  passou  por  um  painel  composto  por  especialistas:um 

especialista  em  método  científico;  um,  em  escalas  psicométricas;  um,  em  linguística  e  dois,  no  tema 

abordado.  A  validação  semântica  contou  com  a  participação  de  farmacêuticos  recém-formados  e  que 

trabalhavam  prestando  a  orientação  farmacêutica.Na  validação  de  conteúdo  e  semântica,  o  critério  de 

mudança utilizado foi de 90% de concordância. Para a finalização da etapa da validação de conteúdo, o 

instrumento foi retornado ao painel de especialistas para obtenção da versão consensual final. A pesquisa 

obedeceu   aos   critérios   éticos   da   Resolução   510   de   abril   de   2016   e   foi   aprovada   pelo   CAEE 

83290518.2.0000.5569,  através  do  Comitê  de  Ética  de  Pesquisa  da  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde. 

Resultados: Como resultados dessa dissertação, foi elaborado e validado um instrumento autoaplicável para 

avaliação de competências comunicacionais para a orientação farmacêutica, um guia com a versão do 

instrumento para ser aplicado por docentes de cursos de graduação e pós-graduação de farmácia e um 

relatório técnico para o Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco. Na validação de conteúdo do 

instrumento,  os  especialistas  mantiveram  por  consenso  a  dimensão  de  conhecimentos  e  uniram  as 

dimensões habilidades e atitudes. Como se tratava de um instrumento autoaplicável, foi sugerido deixar 

mais claras as afirmativas com exemplos. Na validação semântica, a versão do instrumento do painel de 

especialistas foi discutida por nove farmacêuticos em grupo focal. Poucos ajustes foram sugeridos, como 

substituição por sinônimos de palavras e sugestões de mais exemplos. Após passar novamente pela revisão 

do painel de especialistas, a versão final do instrumento foi enviada para o pré-teste da fase experimental de 

aplicação  do  instrumento  por  e-mail,  utilizando  o  LimeSurvey,  e  62  farmacêuticos  recém-formados  o 

responderam. A análise da consistência interna das respostas foi aferida por meio da utilização do teste Alfa 

de Cronbach, o qual obteve coeficiente médio de 0,9025, sendo demonstrado que o instrumento atingiu a 
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equivalência conceitual, considerando o padrão do coeficiente Alfa de Cronbach que é aproximadamente de 

0,80 e 0,90. Conclusões: Esta pesquisa mostrou que o Instrumento para Avaliação de Competências 

Comunicacionais na Orientação Farmacêutica teve resultados satisfatórios quanto a sua validação de 

conteúdo, semântica e consistência interna, o que demonstra que essa ferramenta tem potencial para medir 

eficientemente o que se pretende, podendo identificar fragilidades nos processos educacionais que 

possibilitam o desenvolvimento das competências comunicacionais, e assim, ser possível traçar planos para 

melhorias na orientação farmacêutica dos profissionais farmacêuticos. 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação em saúde;relações profissional-paciente;educação em farmácia;atenção 

farmacêutica;educação baseada em competências 

ABSTRACT:  Introduction:  Communication  skills  are  considered  a  central  skill  for  pharmacists  and  are 

necessary  to  guarantee  patient  safety.  A  basis  should  be  established  for  the  practice  of  high-quality 

counseling during the training of the pharmaceutical professional, which will prepare you to be with the 

patient   communicating   efficiently.   However,   there   are   difficulties   to   assess   such   communicative 

competences acquired during vocational training. Objective: To elaborate and validate the content and 

semantics  of  an  instrument  for  the  evaluation  of  communicational  competences  in  the  pharmaceutical 

orientation.  Methods:  A  study  of  content  and  semantic  validation  of  a  self-evaluative  instrument  for 

communicational  competences  for  pharmacists  was  performed.  In  the  content  validation  phase,  the 

instrument  went  through  a  panel  composed  of  specialists:  an  expert  in  scientific  method;  One  on 

psychometric scales; One in linguistics and two in the subject addressed. The semantic validation relied on 

the participation of newly graduated pharmacists and who worked providing pharmaceutical guidance. In 

the validation of content and semantics, the criterion of change used was 90% of concordance. To finalize the 

content validation step, the instrument was returned to the Panel of experts to obtain the final consensual 

version. The research complied with the ethical criteria of resolution 510 April 2016 and was approved by the 

CAEE 83290518.2.0000.5569, through the Research Ethics Committee of the Faculdade Pernambucana de 

Saúde.  Results:  As  the  results  of  this  dissertation,  a  self-administered  instrument  was  elaborated  and 

validated for the evaluation of communicative competences for the pharmaceutical orientation, a guide with 

the version of the instrument to be applied by professors of courses of Undergraduate and postgraduate 

pharmacy  and  a  technical  report  for  the  Regional  Pharmacy  Council  of  Pernambuco.  In  the  content 

validation of the instrument, the specialists maintained by consensus the dimension of knowledge and 

joined the dimensions skills and attitudes. As it was a selfapplicable instrument, it was suggested to clarify 

the  statements  with  examples.  In  semantic  validation,  the  instrument  version  of  the  expert  panel  was 

discussed by nine pharmacists in a focal group. Few adjustments have been suggested, such as substitution 

for synonyms of words and suggestions for more examples. After reviewing the panel of Experts again, the 

final version of the instrument was sent to the pre-test of the experimental phase of application of the 

instrument by e-mail, using LimeSurvey, and 62 newly formed pharmacists responded. The analysis of the 

internal consistency of the responses was measured by using the Cronbach's alpha test, which obtained a 

mean  coefficient  of  0.9025,  and  it  was  demonstrated  that  the  instrument  reached  the  conceptual 

equivalence, considering the standard of the coefficient Conbrach Alpha which is approximately 0.80 and 0.9. 

Conclusions: This research showed that the instrument for the evaluation of communicative competences in 

the  pharmaceutical  orientation  had  satisfactory  results  regarding  its  content  validation,  semantics  and 

internal consistency, which demonstrates that this Tool has the potential to efficiently measure what is 

intended,  and  can  identify  weaknesses  in  the  educational  processes  that  enable  the  development  of 

communication skills, and thus be possible to draw up plans for improvements in Pharmaceutical guidance 

of pharmaceutical professionals. 

KEYWORDS:   health   communication;professional-patient   relations;pharmacy   education;pharmaceutical 

care;competency-based education 
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Elaboração e validação de INSTRUMENTO de avaliação para a prática SUPERVISIONADA obrigatória na 

graduação em terapia ocupacional 

Autor: ROSANA CAVALCANTI DE BARROS CORREIA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/06/2019 

RESUMO:  Introdução:  A  formação  de  profissionais  da  área  de  saúde  tem  passado  por  mudanças 

significativas, um dos fatores que pode ter contribuído é a reformulação nos currículos acadêmicos baseada 

nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais.  Na  operacionalização  dos  currículos,  a  avaliação  é  instrumento 

indissociável do processo ensino-aprendizagem e esta deve ser educativa e colaborativa. Neste âmbito, tem- 

se discutido a importância de avaliar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética em todos os 

ambientes de aprendizagem do estudante. No contexto da formação do Terapeuta Ocupacional, de modo 

geral, tem-se por objetivo capacitar o estudante de acordo com as competências e habilidades específicas da 

profissão. Objetivo: Elaborar e validar um instrumento para avaliação dos estudantes durante o estágio 

supervisionado  obrigatório  na  área  Saúde  Funcional  –  Infância  e  Adolescência  do  curso  de  Terapia 

Ocupacional baseando-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Método: Estudo de abordagem quantitativa 

para elaboração e validação de um instrumento de avaliação para o estágio supervisionado obrigatório na 

graduação de Terapia Ocupacional. Foi desenvolvido em uma Universidade Estadual, na cidade de Maceió, 

no período de maio de 2017 a junho de 2019. A amostra foi intencional, composta por vinte e três juízes, 

entre terapeutas ocupacionais em atividade de docência e letrológo. Para validar o conteúdo os juízes 

deveriam  cumprir  os  seguintes  critérios:  ser  Terapeuta  Ocupacional  membro  do  Núcleo  Docente 

Estruturante ou preceptor de estágio supervisionado obrigatório do curso de Terapia Ocupacional, possuir 

experiência profissional de no mínimo três anos e ter titulação mínima de mestre. Para validação semântica: 

os profissionais terapeutas ocupacionais deveriam ter experiência prática de no mínimo três anos na área da 

infância e adolescência e os profissionais letrólogos (acima você descreveu que era “letrólogo”, aqui está no 

plural) deveriam ter, no mínimo, especialização. Foi considerado como critério de exclusão, profissionais que 

estivessem  sob  licença  médica  ou  afastamento.  O  estudo  foi  composto  por  duas  etapas:  I)  revisão  de 

literatura para elaboração de instrumento e II) validação do conteúdo (e semântica também). Para validação 

de conteúdo, utilizou-se o método Delphi, para obtenção do Índice de Validade de conteúdo e para validação 

semântica utilizou-se análise descritiva. Para a coleta de dados, a comunicação com os participantes foi 

através de sistema informatizado para envio do instrumento. Para avaliação do instrumento em relação ao 

conteúdo, foi utilizado uma escala de respostas tipo Likert, e para a avaliação semântica os participantes 

assinalavam  “adequado”  ou  “inadequado”.  O  instrumento  foi  dividido  em  três  dimensões  (domínio 

cognitivo, psicomotor e afetivo), contendo 36 itens. Como método para análise do conteúdo, foi utilizado o 

Índice de Validação de Conteúdo, e o ponto de corte foi considerado ≥ 80%, já a análise semântica foi 

realizada de forma descritiva, sem apresentação de tabelas. Para a formatação dos dados do consenso dos 

juízes, foram utilizados os softwares STATA/SE 12.0 e o Excel 2010. Os resultados foram apresentados sob a 

forma de tabela com suas respectivas frequências absoluta e relativa. O estudo atendeu os aspectos éticos 

dispostos na Resolução 510/16 teve aprovação do (CAEE) Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Faculdade Pernambucana de Saúde. Resultados: Em relação ao perfil dos juízes, 65,2% tinham mais de 10 

anos de graduação, 52% mais de 10 anos de experiência e 74% tinha titulação de mestre. O instrumento 

submetido obteve Índice de Validação de Conteúdo ≥ 90% nos itens do domínio cognitivo na segunda 

rodada do painel Delphi, e na terceira rodada nos itens dos domínios psicomotor e afetivo. Conclusão: O 

instrumento  elaborado  obteve  consenso,  com  mais  de  90%  em  todos  os  itens  contemplando  as 

competências específicas da terapia ocupacional. Todas as sugestões dos juízes foram realizadas. Faz se 

necessário que o instrumento proposto seja aplicado na prática a fim de que possam ser identificados seus 

pontos fortes e frágeis, para que ele seja aprimorado e contribua de forma mais efetiva com o processo de 

formação do estudante na área da Terapia Ocupacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação;Competências;Graduação;Terapia Ocupacional;Estudos de Validação 

ABSTRACT: Introduction: The training of health professionals has undergone significant changes, one of the 

factors  that  may  have  attributed,  are  the  reformulation  in  academic  curricula  based  on  the  National 

Curriculum  Guidelines.  In  the  operationalization  of  the  curricula,  the  assessment  is  an  inseparable 
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instrument of the teaching-learning process and it must be educational and collaborative. In this context, the 

importance of assessing knowledge, skills, attitudes, values and ethics in all the student's learning 

environments has been discussed. In the context of the training of the Occupational Therapist, the objective 

is to train the student according to the specific skills and abilities of the profession. Objective: To elaborate 

and validate an instrument for the evaluation of students during the compulsory supervised internship in the 

area of Functional Health - Childhood and Adolescence of the Occupational Therapy course based on the 

National Curricular Guidelines.Method: Quantitative approach study for the elaboration and validation of an 

evaluation instrument for the Mandatory Supervised Internship in the graduation of Occupational Therapy. 

The study was developed at a State University, in the city of Maceió, from May 2017 to June 2019. The sample 

was intentional, composed of twenty-three judges, among occupational therapists in teaching and letrológo 

activities. To validate the content - the judges should meet the following criteria: be an Occupational 

Therapist member of the Structuring Teaching Nucleus or a compulsory supervised trainee of the 

Occupational Therapy course; have at least three years' professional experience; and have a minimum 

master degree. And for semantic validation: professional occupational therapists with practical experience of 

at least three years in the area of childhood and adolescence and letrólogo, with specialization. Exclusion 

criteria were defined as professionals who were under medical leave or leave. The study was composed of 

two stages: I) literature review for instrument elaboration and II) content validation, using the Delphi 

method, to obtain the Content Validity Index and semantic validation using descriptive analysis. For the data 

collection, the communication with the participants was through a computerized system for sending the 

instrument. To evaluate the instrument in relation to the content, a scale of Likert type responses was used, 

and for the semantic evaluation the participants pointed out (adequate or inadequate). The instrument was 

divided into three dimensions (cognitive, psychomotor and affective domain), containing 36 items. As a 

method for content analysis, the Content Validation Index was used, and the cutoff point was considered ≥ 

80%, since the semantic analysis was performed in a descriptive way, without tables presentation. For the 

formatting of the data of the consensus of the judges, the software STATA / SE 12.0 and Excel 2010 were used. 

The results were presented in table form with their respective absolute and relative frequencies. The study 

complied with the ethical aspects set out in Resolution 510/16 was approved by the Committee of Ethics in 

Research with Human Beings of the Pernambucan Health Faculty. Results: In relation to the profile of the 

judges, 65.2% had more than 10 years of graduation, 52% had more than 10 years of experience and 74% had 

a master's degree. The submitted instrument obtained Content Validation Index ≥ 90% in the items of the 

cognitive domain in the second round of the Delphi painel, and in the third round in the items of the 

psychomotor and affective domains. Conclusion: The instrument was able to reach a satisfactory consensus, 

with more than 90% in all items contemplating the specific competences of the occupational therapy. All the 

suggestions of the judges were contemplated. It is necessary that the proposed instrument be applied in 

practice so that its strengths and weaknesses can be identified, so that it is improved and contributes more 

effectively to the student training process in the area of Occupational Therapy. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 29/08/2019 

RESUMO:  Introdução:  As  atividades  desenvolvidas  nos  serviços  hemoterápicos  estão  entre  as  mais 

importantes  intervenções  para  o  tratamento  em  saúde.  A  transfusão  de  sangue  é  um  procedimento 

complexo, não isento de riscos e, algumas vezes, com danos irreversíveis ao receptor. A terapia transfusional 

é um processo que envolve uma equipe multiprofissional e, para realizá-lo de forma segura, dependerá da 

competência de toda a equipe. Objetivo: Elaborar e validar os conteúdos e os objetivos de aprendizagem de 

um curso em terapia transfusional para médicos e enfermeiros em unidades hospitalares. Método: Pesquisa 

metodológica  para  elaboração  e  validação  do  conteúdo  de  um  curso.  Utilizou-se  de  uma  abordagem 

exploratória  de  revisão  de  literatura  e  uma  abordagem  quantitativa.  Foi  realizado  na  Faculdade 

Pernambucana de Saúde (FPS), localizada no Recife-PE, no período de maio de 2018 a maio de 2019. Ocorreu 

em cinco etapas: 1- Realizou-se o levantamento dos conteúdos do curso, através de análises bibliográficas, 

literaturas e leis regulamentadoras da ANVISA; 2- Foram elaborados dois instrumentos, 01 formulário para 

seleção dos juízes para validação do conteúdo, constituído com perguntas referentes às características dos 

participantes e 01 formulário com 10 conteúdos e 43 os objetivos de aprendizagem dispostas em escala tipo 

likert de quatro pontos, contendo opções como: “Não deve ser incluído” a “indispensável”. 3- Seleção de 

juízes,  de  diferentes  localidades,  para  validação  do  conteúdo.  4-  Iniciou-se  a  validação  do  instrumento 

contendo  os  conteúdos  e  os  objetivos  de  aprendizagem  quanto  à  relevância.  Os  participantes  foram 

esclarecidos previamente sobre a pesquisa e assinaram o Termo Livre e Esclarecido (TCLE). 5- Realizou-se a 

validação semântica do conteúdo por profissionais de mesma unidade hemoterápica. Outro formulário foi 

elaborado contendo o mesmo conteúdo, porém com diferentes opções: “adequado” e “não adequado”. 

Quanto  à  análise  gramatical,  o  profissional,  analisou  o  conteúdo  quanto  à  clareza,  compreensão  e 

pertinência. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de 

Saúde, sob o nº 2.673.844. Resultados: Na validação do conteúdo foi realizada por 21 juízes (biomédicos, 

enfermeiros, médicos, biólogo e farmacêutico) de formação acadêmica e profissional na área docente e/ou 

prática  em  hematologia,  terapia  celular,  hematologia  e/ou  área  de  saúde  obedecendo  aos  critérios  de 

seleção estabelecida pelo modelo de Fehring. O cálculo utilizado para validação conteúdo foi através do 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Os “conteúdos” atingiram o IVC de 98% enquanto os “objetivos de 

aprendizagem”,  IVC  de  96%.  Para  a  validação  semântica,  05  especialistas  em  hemoterapia  (médicos, 

enfermeiras e biomédica), as respostas tiveram consenso em 100% para a opção: “adequado”. Quanto à 

análise  gramatical,  01  profissional  (letrólogo)  sugeriu  realizar  correções  sucintas  no  texto,  porém  sem 

comprometer o contexto. Conclusão: Foi possível constatar que o conteúdo poderá contribuir se aplicado 

nos treinamentos, curso de capacitação e/ou atualização inseridos programa de educação permanente em 

saúde nas unidades hospitalares. Por fim, espera-se que nossa pesquisa oportunize e favoreça reflexões e 

discussões sobre a aplicabilidade da transfusão sanguínea. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos de validação;Capacitação;Terapia transfusional. 

ABSTRACT: Introduction: The activities developed in hemotherapy services are among the most important 

interventions for health treatment. Blood transfusion is a complex, non-riskfree procedure and sometimes, 

with irreversible damage to the recipient. Transfusion therapy is a process that involves a multi professional 

team and to do so safety, will depend on the competence of the whole team. Objective: To Elaborate and 

validate the contents and learning objectives of course in transfusion therapy for physicians and nurses in 

hospital  units.  Method:  Methodological  research  to  elaborate  and  validate  the  content  of  a  course.  An 

exploratory  literature  review  approach  and  a  quantitative  approach  were  used.  It  was  held  at  the 

Pernambuco School of Health (FPS), located in Recife-PE, from May 2018 to May 2019. It took place in five 

stages: 1- The course contents were surveyed through bibliographical analyzes literatures and regulatory 

laws of ANVISA. 2- Two instruments were elaborated: 01 form for selection of judges for content validation, 

consisting of questions regarding the characteristics of the participants and 01 form with 10 contents and 43 

learning objectives arranged on a standard scale four-point Likert, containing options such as: “Must not be 

included the “Indispensable”. 3- Selection of judges from different locations for content validation. 4- Started 

validation of the instrument containing the contents and learning objectives as to relevance. The participants 

were previously informed about the research and signed the Free and Informed Consent Term (TCLE). 5- 

Semantic validation of the content was performed by professionals of the same hemotherapy unit. Another 

form was elaborated with the same construct, but with different options “Adequate” and “Not suitable”. As 

for  the  grammatical  analysis,  the  professional  analyzed  the  content  for  clarity,  comprehension  and 

relevance. The project was approved by the Research Ethics Committee of the Pernambuco School of Health, 

under nº 2.673.844. Results: In the validation of the content was performed by 21 judges (biomedical doctor, 

nurses, physicians, biologist and pharmacists) of academic and professional training in teaching and/or 

practice  area  in  hematology,  cell  therapy,  hematology  and/or  heath  area  obeying  the  selection  criteria 
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established by the Fehring model. Criteria the calculation used for content validation was through the 

Content Validity Index (CVI). The “contents” reached the CVI of 98% while the “learning objectives”, CVI of 

96%. For semantic validation, 05 hemotherapy specialists (doctor, nurses and biomedical), the answers were 

100% positive for the “adequate” option. As for the grammatical analysis, 01 professional (Portuguese 

teacher) suggested making corrections in the text, therefore without compromising the context. Conclusion: 

It was possible to verify that the contract could contribute applied in the training, qualification course 

inserted in the permanent health education program in the localities. Finally, it is hoped that our research 

will provide opportunity and favor reflexes and discussions the applicability of blood transfusion. 

KEYWORDS: Validation studies;Training;Transfusion 
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RESUMO: Introdução: O entendimento do processo saúde-doença levando em consideração os aspectos 

biológicos, sociais, ambientais, culturais e espirituais propicia o modelo de atenção pautado em um dos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a integralidade na saúde. Apesar de seu conceito polissêmico, a 

integralidade pode ser definida como um conjunto articulado de ações em saúde em todos os níveis de 

atenção, levando em consideração a complexidade dos sujeitos, de forma individual ou na coletividade. A 

incorporação  na  assistência  desse  princípio  doutrinário  ainda  encontra  entraves  e  um  dos  fatores  que 

podem fortalecer o seu estabelecimento de forma sólida é uma mudança na formação dos profissionais de 

saúde. Dentre essas transformações, a inclusão de metodologias ativas e a modificação nos currículos com 

inserção de práticas desde os ciclos básicos fomentam o raciocínio reflexivo e crítico com ênfase no SUS, 

conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais. Objetivo: Investigar a vivência da integralidade 

em  saúde  na  formação  de  estudantes  de  fisioterapia.  Métodos:  Estudo  qualitativo,  realizado  em  uma 

Instituição de Ensino Superior em uma cidade no agreste de Pernambuco. Foi realizado um grupo focal com 

estudantes do último período do curso de fisioterapia que estavam finalizando o estágio supervisionado. O 

debate foi gravado com posterior transcrição e análise dos dados pela Técnica de Análise de Conteúdo 

Temática, a partir das três etapas propostas por Minayo. A pesquisa seguiu as normas e diretrizes propostas 

pela Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Pernambucana de Saúde sob o parecer número 2.624.085 e 

CAAE 87127718.4.0000.5569. A coleta de dados só teve início após compreensão dos objetivos da pesquisa 

por parte de todos os participantes e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

mesmos.  Resultados:  Os  resultados  desta  dissertação  são  apresentados  sob  a  forma  de  três  produtos 

educacionais, a saber, um artigo científico, um relatório técnico para a IES com os resultados da pesquisa e 

um guia sobre a integralidade na saúde para estudantes e profissionais de saúde. Sete estudantes do sexo 

feminino participaram do grupo focal. A média de idade das participantes foi 23,4 anos; 6 eram solteiras e 

apenas 1 casada, nenhuma tinha filhos e todas residiam em Caruaru no momento da coleta de dados. 

Quatro eram católicas, 2 evangélicas e 1 afirmou não ter religião. Nenhuma estudante exercia atividade 

laboral durante a graduação. Discussão: Através da análise dos discursos observou-se um conhecimento 
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aprofundado sobre a integralidade na saúde. Dentre os fatores potencializadores, foram abordados o 

modelo de estágio integrado, a presença dos preceptores como auxiliares na formação do perfil profissional 

e a inserção precoce na prática com abordagem biopsicossocial dos sujeitos com ênfase na atenção básica. 

Sobre as fragilidades, foram citados alguns profissionais com formação no modelo biomédico e consequente 

dificuldade em trabalhar no modelo de integralidade e a alta demanda de pacientes. Considerações finais: 

Os estudantes entrevistados têm conhecimento acerca da integralidade na saúde, não apenas no seu 

conceito básico, mas incorporando o seu amplo sentido no cuidado aos pacientes. Eles percebem a 

complexidade dos sujeitos na sua integralidade e não de forma compartimentalizada. Apesar dos resultados 

satisfatórios quanto a vivência e incorporação da integralidade na formação dos estudantes de fisioterapia, 

por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa com um pequeno número de participantes e apenas 

de um curso, não se pode generalizar os dados, sendo essa uma limitação do estudo. Portanto, sugerem-se 

pesquisas com outras Instituições públicas e privadas do Brasil que ofertam o curso de fisioterapia. 

PALAVRAS-CHAVE: Integralidade em saúde;Fisioterapia;Educação superior 

ABSTRACT: Introduction: The understanding of the health-disease process taking into account the biological, 

social, environmental, cultural and spiritual aspects propitiates the health care model based on one of the 

principles of Sistema Único de Saúde (SUS). In spite of its polysemic concept, completeness can be defined as 

an articulated set of actions in health at all levels of attention, taking into account the complexity of the 

subjects, either individually or collectively. The incorporation in assistance of this doctrinal principle still 

finds obstacles and one of the factors that can strengthen its establishment in a solid way is a change in the 

formation of health professionals. Among these transformations, the inclusion of active methodologies and 

the modification of curricula with the insertion of practice from the basic cycles fosters reflexive and critical 

thinking  with  emphasis  on  SUS,  as  recommended  by  the  National  Curricular  Guidelines.  Objective:  To 

investigate the health integrality experience of students in the physical therapy course. Methods: Qualitative 

study, carried out in a Higher Education Institution of agreste of Pernambuco. A focus group was held with 

students from the last period of the physical therapy course who were completing the supervised training. 

The discussion was recorded with subsequent transcription and data analysis by the Thematic Content 

Analysis Technique, based on the three steps proposed by Minayo. The research followed the norms and 

guidelines proposed by Resolution 510/2016 of the National Council of Health. The project was approved by 

the Committee of Ethics in Research with Human Beings of the Pernambucan Health Faculty under the 

opinion number 2.624.085 and CAAE 87127718.4.0000.5569. Data collection only started after the participants 

had understood the research objectives and after signing the Free and Informed Consent Term. Results: The 

results of this dissertation are presented in the form of three educational products, namely a scientific article, 

a technical report for the institution with the results of the research, and a guide on integrality in health for 

students and health professionals.Seven female students participated in the focus group. The mean age of 

participants was 23.4 years; 6 were single and only 1 household, none had children and all lived in Caruaru at 

the time of data collection. For was catholic, 2 gospel and 1 clamed to have no religion. No student was 

employed during graduation. Discussion: Through the analysis of the discourses a deep knowledge about 

integrality in health was observed. Among the potentiating factors were the integrated stage model, the 

presence of preceptors as auxiliaries in the formation of the professional profile and the early insertion in the 

practice  with  biopsychosocial  approach  of  the  subjects  with  emphasis  in  the  basic  attention.  On  the 

weaknesses were mentioned some professionals with training in the biomedical model and consequent 

difficulty in working on the integrality model and the high demand of patients. Final considerations: The 

students  interviewed  have  knowledge  about  integrality  in  health,  not  only  in  its  basic  concept,  but 

incorporating its broad sense in the care of patients. They perceive the complexity of the subjects in their 

entirety and not in a compartmentalized way. Despite the satisfactory results regarding the experience and 

incorporation of integrality in the training of physiotherapy students, because it is a qualitative research with 

a small number of participants and only with the physical therapy course, it is not possible to generalize the 

data, this being a limitation of the study. Therefore, we suggest researches with other public and private 

Public and private institutions in Brazil that offer the physiotherapy course. 

KEYWORDS: Integrality in health;Physical Therapy Specialt;Education, Higher 
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Integralidade no currículo de enfermagem: vivência de COORDENADORES, DOCENTES e DISCENTES de uma 

faculdade de enfermagem 

Autor: JOSE DE VASCONCELOS CARVALHO JUNIOR 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/10/2019 

RESUMO: INTRODUÇÃO: A formação do profissional de enfermagem, com base nos princípios do SUS se dá 

através das diretrizes curriculares nacionais. O currículo de enfermagem integralizado contribui para uma 

formação contemporânea e ajuda na quebra de paradigmas em uma educação ainda fragmentada para uma 

educação holística, imersa nos problemas sociais e regionais de cada instituição de ensino superior (IES) das 

regiões  especificas  do  BRASIL.  A  vivência  que  o  docente  tem  ao  longo  de  sua  prática  pedagógica  será 

importante para fomentar o ensino e aprendizagem dos discentes integralizando o conteúdo em sala de aula 

com os serviços de saúde para a prática. OBJETIVO: Avaliar à percepção e vivência dos coordenadores, 

docentes e discentes sobre a integralidade do currículo presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Enfermagem em uma instituição de ensino superior. MÉTODO: O estudo teve uma abordagem qualitativa. A 

coleta  de  dados  foi  realizada  em  duas  etapas,  à  primeira  ocorreu  mediante  a  técnica  de  entrevista 

individualizada semiestruturada com os coordenadores de prática, de pesquisa e extensão e pedagógico. A 

segunda etapa envolveu dois grupos focais com discentes do último período de enfermagem e docentes de 

períodos diferentes do curso de enfermagem. As entrevistas foram realizadas por um docente de outra 

instituição. Análise de dados por Bardin1, de março a abril de 2019. O projeto foi aprovado pelo comitê de 

ética  em  pesquisa  da  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde,  CAAE  01238918.9.0000.5569  RESULTADOS: 

Emergiram da análise das falas as seguintes categorias: O grupo focal I dos discentes; A relação teórico- 

prática  no  estágio  curricular,  fatores  que  interferem  na  aprendizagem  do  discente  durante  o  estágio 

curricular. O grupo focal II com os docentes; elementos de um currículo e suas relações dialéticas com os 

docentes  para  sua  integralidade  e  potencialidades  e  fragilidades  do  currículo  na  prática  pedagógica.  A 

entrevista com os coordenadores emergiu as seguintes categorias: Gerenciamento das práticas curriculares 

pelos  coordenadores  e  as  necessárias  adaptações  no  currículo  e  conhecimento  de  currículo  oficial, 

operacional  e  oculto.  CONCLUSÕES:  Este  estudo  apontou  que  tanto  os  docentes,  discentes  e  os 

coordenadores de curso reconhecem que a formação é voltada em moldes generalistas do profissional de 

saúde. Os docentes acreditam estarem de acordo com as Diretrizes curriculares Nacionais de Enfermagem, 

entretanto existem dificuldades de integralização e avaliação das diretrizes na prática e teoria dos discentes. 

Como produto final será entregue para a instituição um relatório técnico, abordando as necessidades de 

aprofundar de forma linear a integralidade do currículo. 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção;Currículo;Diretrizes Curriculares Nacional;Enfermagem 

ABSTRACT: INTRODUCTION: The training of nursing professionals, based on the principles of SUS, is provided 

through national curriculum guidelines. The integrated nursing curriculum contributes to a contemporary 

education and helps to break paradigms in a still fragmented education for a holistic education, immersed in 

the social and regional problems of each higher education institution (HEI) in the specific regions of BRAZIL. 

The experience that the teacher has throughout their pedagogical practice will be important to foster the 

teaching and learning of students integrating the content in the classroom with health services to practice. 

OBJECTIVE: To evaluate the perception and experience of coordinators, teachers and students about the 

completeness of the curriculum present in the National Nursing Curriculum Guidelines in a higher education 

institution. METHOD: The study had a qualitative approach. Data collection was performed in two stages, the 

first was through the semi-structured individualized interview technique with the practice, research and 

extension and pedagogical coordinators. The second stage involved two focus groups with students from the 

last nursing period and teachers from different periods of the nursing course. The interviews were conducted 

by a teacher from another institution. Data analysis by Bardin1, from March to April 2019. The project was 

approved   by   the   Research   Ethics   Committee   of   the   Pernambuco   School   of   Health,   CAAE 

01238918.9.0000.5569 RESULTS: The following categories emerged from the speech analysis: The focus group 
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I of the students ; The theoretical-practical relation in the curricular internship, factors that interfere in the 

student's learning during the curricular internship. The focus group II with the teachers; elements of a 

curriculum and its dialectical relations with teachers for their completeness and potentialities and 

weaknesses of the curriculum in pedagogical practice. The interview with the coordinators emerged from the 

following categories: Management of curriculum practices by the coordinators and necessary curriculum 

adaptations and knowledge of official, operational and hidden curriculum. CONCLUSIONS: This study 

pointed out that both teachers, students and course coordinators recognize that training is geared towards 

generalist health professionals. Teachers believe they are in accordance with the National Nursing 

Curriculum Guidelines, however there are difficulties in integrating and evaluating the guidelines in the 

practice and theory of students. As a final product, a technical report will be delivered to the institution, 

addressing the needs to linearly deepen the completeness of the curriculum. 
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Motivação INTRÍNSECA de PRECEPTORES do CURSO de medicina em HOSPITAL no NORDESTE do BRASIL: um 

ESTUDO de corte TRANSVERSAL 

Autor: DEBORAH GOIS AMORIM LAFAYETTE 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/06/2019 

RESUMO:  Introdução:   no   cenário   da   preceptoria   clínica,   estratégia   importante   para   aquisição   de 

conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  exigidas  para  a  formação  médica,  a  motivação  do  preceptor 

propiciará efetividade na ação, uma vez que se associa à melhor aprendizagem, desempenho e bem estar. 

Entre  os  princípios  teóricos  para  fundamentar  estratégias  de  estímulo  a  motivação  está  a  Teoria  da 

Autodeterminação,  que  possui  como  pilares  três  necessidades  psicológicas  básicas:  a  autonomia, 

competência  e  estabelecimento  de  vínculos  interpessoais.  Objetivo:  identificar  a  motivação  intrínseca 

baseada na Teoria da Autodeterminação em médicos atuantes no cenário de preceptoria clínica e analisar 

fatores associados. Método: estudo transversal com componente analítico, envolvendo médicos preceptores 

das  enfermarias  e  ambulatórios  das  áreas  de  Pediatria,  Clínica  Médica,  Cirurgia  Geral,  Ginecologia  e 

Obstetrícia, realizado durante o período entre novembro de 2017 a junho de 2019, sendo a coleta de dados 

realizada entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019. Para a coleta das informações foram utilizados o 

Inventário de motivação intrínseca e questionário para caracterização sociodemográfica e acadêmica dos 

preceptores.  O  inventário  é  composto  por  45  itens,  distribuídos  em  sete  subescalas:  interesse/prazer, 

competência  percebida,  esforço/importância,  pressão/tensão,  percepção  da  escolha,  valor/utilidade  e 

integração (relacionamento). Trata-se de escala, tipo Likert com sete opções de resposta variando desde 

“Não verdadeiro”, “Algo verdadeiro” até “Muito verdadeiro”. A análise do instrumento foi feita por meio da 

média aritmética do conjunto das respostas compondo o escore médio geral e o escore médio por subescala. 

Para  a  análise  do  escore  medio  geral  foi  considerado  o  seguinte  ponto  de  corte  para  a  definição  dos 

subgrupos de comparação: ≤5,6 e >5,6. Esse ponto de corte foi definido durante a análise dos dados ao 

encontrar alta motivação entre os participantes. Foi optado por comparar o grupo com inferior ou igual 

motivação  a  média  (5,56)  com  o  grupo  com  motivação  superior  a  média.  A  partir  daí,  definiu-se  uma 

gradação considerando os seguintes pontos de corte para subescalas: ≤ 3,0 (não motivado), > 3,0 e ≤ 4,0 

(motivação baixa), > 4,0 e ≤ 5,0 (motivação moderada), > 5,0 e ≤ 6,0 (motivação alta) e > 6 (motivação muito 

alta).  A  verificação  da  confiabilidade  do  instrumento  foi  realizada  por  meio  do  coeficiente  de  Alfa  de 
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Cronbrach, considerando como aceitáveis valores acima de 0,70. Para identificar possíveis fatores 

associados à motivação intrínseca na atividade de preceptoria, foi realizada a análise univariada e, em 

seguida, multivariada de Poisson e a diferença de medianas com o teste de Mood. O nível de significância 

considerado foi < 5,0%. A pesquisa obedeceu aos critérios éticos da Resolução CNS 510/2016. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do IMIP com o CAAE: 79769717.0.0000.5569. Resultados: os 

preceptores no geral se mostraram com alta motivação (escore médio geral 5,56) e, na análise por subescala, 

com muito alta motivação no interesse/prazer e no valor/utilidade (escore médio por subescala 6,24 e 6,39 

respectivamente). Na subescala pressão/tensão foi observado um escore medio de 2,33 que pelo sentido da 

colocação dos itens indicou percepção de baixa pressão e tensão na realização da tarefa. Nas subescalas 

competência percebida, esforço/importância, percepção da escolha e relações, as motivações foram altas 

(escore médio por subescala 5,61; 5,56; 5,71 e 5,72 respectivamente). Não foram observadas associações 

entre as variáveis da condição sociodemográfica e acadêmica estudadas e a motivação. Conclusões: os 

profissionais pesquisados se mostraram motivados para a realização da preceptoria e apesar dos achados 

positivos, ressalta-se a importância da implementação permanente de estratégias de motivação capazes de 

promover a autonomia, o desenvolvimento da competência e adequadas relações interpessoais. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Médica;Motivação;Estudos Transversais;Preceptor;Autodeterminação 

ABSTRACT: Background:  in  the  scenario  of  clinical  preceptorism,  an  important  strategy  for  acquiring  the 

knowledge, skills and attitudes required for medical training, the motivation of the preceptor will provide 

effectiveness in the action, since it is associated with better learning, performance and well-being. Among the 

theoretical principles to motivate strategies to stimulate motivation is the Theory of Self-Determination, 

which has as its pillars the three basic psychological needs: autonomy, competence and bondings. Objective: 

to identify the intrinsic motivation based on the Theory of Self-determination in physicians acting in the 

clinical  preceptor  scenario  and  to  analyze  associated  factors.  Method:  a  cross-sectional  study  with  an 

analytical component, involving preceptor physicians in the wards and outpatients of the Pediatrics, Internal 

Medicine,  General  Surgery,  Gynecology  and  Obstetrics  areas,  performed  during  the  period  between 

November 2017 and June 2019, data collection was performed between 2018 and February of 2019. For the 

collection  of  data  were  used  the  Inventory  of  intrinsic  motivation  and  form  for  sociodemographic  and 

academic  characterization  of  the  preceptors.  The  inventory  consists  of  45  items,  distributed  in  seven 

subscales: interest / pleasure, perceived competence, effort / importance, pressure / tension, perception of 

choice, value / utility and integration (relationship). It is a Likert scale with seven response options ranging 

from "Not True", "Something True" to "Very True". The analysis of the instrument is done by means of the 

arithmetic mean of the set of answers composing the general average score and the average score by 

subscale. For an analysis of the mean score of the general, the following cutoff was considered for the 

definition of the comparison subgroups: ≤5.6 and> 5.6. This cutoff point was defined during data analysis to 

find high motivation among participants. It was decided to compare the group with motivation below or 

equal to the average (5.56) with the group with motivation above the average. From this, a gradation was 

defined considering the following cutoff points: ≤ 3.0 (unmotivated),> 3.0 and ≤ 4.0 (low motivation),> 4.0 and 

≤ 5.0 (motivation moderate),> 5.0 and ≤ 6.0 (high motivation) and> 6 (very high motivation). The reliability of 

the instrument was verified using the Cronbach alpha coefficient, considering acceptable values above 0.70. 

To identify possible factors associated with the intrinsic motivation in the preceptory activity, we performed 

the univariate and then Poisson multivariate analysis and the median difference with the Mood test. The 

significance level considered was <5.0%. The research obeyed the ethical criteria of Resolution CNS 510/2016. 

The project was approved by the Research Ethics Committee of IMIP with CAAE: 79769717.0.0000.5569. 

Results: (general average score 5.56), and in the subscale analysis, with very high motivation in the interest / 

pleasure and value / utility subscales (mean score by subscale 6,24 and 6,39, respectively). In the subscale 

pressure / tension was an average score by subscale of 2.33 that by the sense of placement of the items 

indicated the perception of low pressure and tension in the accomplishment of the task. In the subscales 

perceived competence, effort / importance, perception of choice and relationships, motivations were high 

(mean score by subscale 5.61, 5.56, 5.71 and 5.72 respectively). No associations were found between the 

socio-demographic and academic variables studied and the motivation. Conclusions: the researched 

professionals were motivated to perform the preceptory and despite the positive findings, the importance of 

the permanent implementation of motivational strategies capable of promoting autonomy, the development 

of competence and adequate interpersonal relations is emphasized. 
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Objective STRUCTURED clinical examination (OSCE) como ferramenta avaliativa no CURSO médico da 

faculdade pernambucana de SAÚDE: treze ANOS de experiência 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 22/03/2019 

RESUMO: INTRODUÇÃO: Competência profissional é a capacidade de integrar conhecimentos, habilidades e 

atitudes  no  contexto  do  trabalho,  a  serviço  do  indivíduo  e  da  comunidade.  As  competências  básicas, 

pessoais  e  profissionais  para  os  estudantes  de  medicina  são  orientadas  pelas  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais,  que  recomendam  a  utilização  de  metodologias  ativas  e  avaliação  do  processo  de  ensino- 

aprendizagem. Essa avaliação pode ser formativa e somativa e inclui diferentes estratégias. Em função da 

dificuldade em analisar competências, em 1975 Harden desenvolveu o OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination)  no  Reino  Unido.  Trata-se  de  um  modelo  baseado  em  estações  planejadas  para  que  os 

estudantes demonstrem como fazer a competência testada. A estruturação do exame inclui definição do 

número e duração das estações, estratégia de feedback aos estudantes, formulação de planos de exame ou 

blueprints e critério de avaliação. Atualmente considerado padrão-ouro para avaliar competências, o OSCE 

vem sendo implementado em várias escolas no mundo e no Brasil. No Brasil, a primeira escola a implantar o 

OSCE foi a Universidade Estadual de Londrina, em 1991. O Revalida também utiliza essa ferramenta. Em 

Pernambuco, a Faculdade Pernambucana de Saúde foi fundada em 2006, adota em seu currículo o método 

da Aprendizagem Baseada em Problemas e utiliza o OSCE como uma das ferramentas avaliativas para os 

estudantes do curso médico. O OSCE é aplicado como Teste de Habilidades e Competências ao final dos 

quatro  primeiros  períodos  letivos  da  graduação.  A  disseminação  dessa  experiência  institucional  pode 

facilitar o conhecimento dos próprios participantes e de outras instituições que se interessem em executar o 

OSCE. OBJETIVO: Analisar a aplicação do Teste de Habilidades e Competências para o curso de Medicina da 

Faculdade Pernambucana de Saúde, descrevendo sua estrutura, o planejamento e o resultado das estações. 

MÉTODO: Estudo descritivo. Relato de experiência realizado através de questionário e coleta de dados para 

análise documental. O local de estudo foi a FPS, entre março de 2018 e fevereiro de 2019. Coordenadores e 

docentes que participaram como avaliadores ou organizadores do THC entre 2006 e 2018 foram convidados 

para  responder  ao  questionário,  elaborado  pelo  pesquisador,  que  utilizou  a  ferramenta  SWOT  em  sua 

confecção. Os participantes puderam pontuar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do THC. As sete 

respostas mais prevalentes em cada um dos itens foram compiladas num quadro. No segundo instrumento 

de coleta de dados, foi registrado espaço físico, recursos humanos, características das estações, blueprints, 

critério de avaliação, estratégia de feedback e resultados das estações nas edições do THC contempladas no 

período de estudo. Para análise dos dados foram seguidas etapas de pesquisa documental e a relação entre 

as variáveis categóricas foi feita a partir de cálculos percentuais. A pesquisa obedeceu aos critérios éticos da 

Resolução 510 de abril de 2016. RESULTADOS: Foram realizadas 26 edições do THC na FPS entre 2006 e 2018. 

378 estações foram formuladas, com um total de 6940 alunos avaliados. O local do THC incluiu o hospital- 

Escola, o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, entre 2006 e 2014, e o campus da FPS a partir 

de então. Neste local, os circuitos puderam ser quadruplicados pela existência de estrutura física maior para 

alocação das estações. A equipe participante por exame variou de 41 a 57 profissionais de apoio técnico, 

docentes e coordenadores. As estações sempre foram em número de sete, cada uma com duração de três 

minutos e, a partir de 2015, foram formuladas a partir de blueprints englobando as áreas de semiologia, 

comunicação, procedimentos, anatomia ou imagem. O feedback do avaliador para o estudante sempre foi 

dado dentro do tempo da tarefa. As orientações foram dadas através de envelopes com informações das 

estações para os avaliadores, bem como pelo sistema de som para chamada e alocação dos estudantes. O 

critério de avaliação sempre pontuou a realização da tarefa como adequada ou inadequada. Globalmente, 
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72,15% das estações tiveram como resultado adequado, sendo que o pior resultado foi o do grupo de 

estações de anatomia e imagem, com 36,5% de inadequados, e o melhor resultado foi o de procedimentos, 

com 21,5% de inadequados. Dos doze convidados, dez participaram da pesquisa e a média de tópicos 

descritos para cada item do formulário SWOT foi de sete, então foram relatados os sete mais prevalentes. 

Dentre as forças, foram citadas motivação intrínseca, possibilidade de feedback, de debriefing, avaliação 

integrativa, utilização de modelos, validade externa e possibilidade de registro audiovisual; como fraquezas, 

necessidade de grande número de profissionais, risco de avaliação díspar, estrutura física inicial insuficiente, 

ausência de atores, interação prévia deficiente entre os tutores, além do medo e ansiedade dos estudantes; 

dentre as oportunidades, fragmentação do teste, integração dos tutores, estímulo à criatividade, 

possibilidade de aprendizagem significativa, criação de um centro de simulação, formação de massa crítica e 

reflexão sobre o currículo; por último, ameaças apontadas foram indução ao erro, banalização do teste, 

divergências de opiniões, parcialidade na avaliação, repetição de cenários, alto custo e vazamento de 

questões. CONCLUSÕES: Houve certa limitação do estudo ao avaliar apenas uma das várias ferramentas 

avaliativas da FPS. Além disso, os registros institucionais apresentam lacunas de informações em alguns 

períodos. De toda forma, este estudo foi capaz de mostrar que o THC envolve grande número de profissionais 

e a estrutura física é importante para avaliar um crescente número de estudantes. A formulação de 

blueprints possibilitou a avaliação de várias competências, bem como a validade e a reprodutibilidade do 

exame, e o feedback é estratégia imprescindível para consolidação da aprendizagem. Existem variações de 

como o OSCE é aplicado desde sua introdução e entre diferentes instituições. A disseminação de sua prática 

deve ser acompanhada por contínuo aprimoramento. Novos estudos precisam avaliar o impacto dessa 

forma de avaliar. A associação de diferentes formas de avaliação é um caminho, pois pode aproveitar o que 

há de melhor em cada método e atenuar as falhas existentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação;Educação Médica;Competência Profissional 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Professional competence is the ability to integrate knowledge, skills and attitudes 

in the context of work, at the service of the individual and the community. Basic, personal and professional 

skills for medical students are guided by the National Curricular Guidelines, which recommend the use of 

active methodologies and evaluation of the teaching-learning process. This evaluation can be formative and 

summative  and  includes  different  strategies.  Due  to  the  difficulty  in  analyzing  skills,  in  1975  Harden 

developed the OSCE (Objective Structured Clinical Examination) in the United Kingdom. It is a model based 

on planned stations for students to demonstrate how to make the competency tested. The structure of the 

exam includes definition of the number and duration of the stations, strategy of feedback to students, 

formulation  of  examination  plans  or  blueprints  and  evaluation  criteria.  Currently  the  gold  standard  for 

assessing competencies, the OSCE has been implemented in several schools worldwide and in Brazil. In 

Brazil, the first school to be implemented by the OSCE was Universidade Estadual de Londrina in 1991. 

Revalida also uses this tool. In Pernambuco, Faculdade Pernambucana de Saúde was founded in 2006, 

adopts in its curriculum the method of Problem-Based Learning and uses the OSCE as one of the evaluative 

tools for medical students. The OSCE is applied as a Teste de Habilidades e Competências at the end of the 

first four academic periods of the graduation. The dissemination of this institutional experience can facilitate 

the knowledge of the participants themselves and of other institutions interested in implementing the OSCE. 

OBJECTIVE: To analyze the application of the Teste de Habilidades e Competências for the medical course of 

the Faculdade Pernambucana de Saúde, describing its structure, planning and the results of the seasons. 

METHOD: Descriptive study. Experience report through questionnaire and data collection for documentary 

analysis. The study site was the FPS, between March 2018 and February 2019. Coordinators and teachers who 

participated as evaluators or organizers of THC between 2006 and 2018 were invited to respond to the 

questionnaire, prepared by the researcher, who used the SWOT tool in his confection. Participants were able 

to score THC's strengths, weaknesses, threats and opportunities. The seven most prevalent responses in 

each of the items were compiled into one table. In the second data collection instrument, physical space, 

human  resources,  station  characteristics,  blueprints,  evaluation  criterion,  feedback  strategy  and  station 

results  were  recorded  in  the  THC  editions  contemplated  in  the  study  period.  To  analyze  the  data, 

documentary research was followed and the relationship between the categorical variables was made from 

percentage calculations. The research complied with the ethical criteria of Resolution 510 of April 2016. 

RESULTS: Twenty-six THC editions were held at FPS between 2006 and 2018. 378 stations were formulated, 

with a total of 6940 students evaluated. THC site included the hospital-School, Instituto de Medicina Integral 

Prof. Fernando Figueira, between 2006 and 2014, and the FPS campus thereafter. At this location, the circuits 

could be quadrupled by the existence of a larger physical structure for the allocation of the stations. The 

participating  team  by  examination  ranged  from  41  to  57  technical  support  professionals,  teachers  and 

coordinators. The stations were always in the number of seven, each lasting three minutes and, from 2015, 

were formulated from blueprints encompassing the areas of semiology, communication, procedures, 
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anatomy or image.The evaluator's feedback to the student has always been given within the task time. The 

guidelines were given through envelopes with information from the stations to the evaluators, as well as the 

sound system for call and student allocation. The evaluation criterion always pointed to the accomplishment 

of the task as adequate or inadequate. Overall, 72.15% of the stations had an adequate result, and the worst 

result was that of the anatomy and imaging stations group, with a poor result of 36.5%, and the best 

performance was the procedures, with 21.5 % of inadequate. Of the twelve guests, ten participated in the 

survey and the average number of topics described for each SWOT item was seven, so the seven most 

prevalent were reported. Among the strengths were: intrinsic motivation, possibility of feedback, debriefing, 

integrative evaluation, use of models, external validity and possibility of audiovisual registration; such as 

weaknesses, the need for a large number of professionals, the risk of disparate evaluation, insufficient initial 

physical structure, absence of actors, poor prior interaction between the tutors, and the fear and anxiety of 

the students; among the opportunities, fragmentation of the test, integration of tutors, stimulation of 

creativity, possibility of meaningful learning, creation of a simulation center, critical mass formation and 

reflection on the curriculum; Finally, the threats mentioned were error induction, banalization of the test, 

divergences of opinions, bias in evaluation, repetition of scenarios, high cost and issues leakage. 

CONCLUSIONS: There was some limitation of the study when evaluating only one of the several evaluation 

tools of FPS. In addition, institutional records have information gaps in some periods. In any case, this study 

was able to show that THC involves a large number of professionals and the physical structure is important to 

evaluate an increasing number of students. The formulation of blueprints made it possible to evaluate 

several competences, as well as the validity and reproducibility of the exam, and feedback is an essential 

strategy for consolidating learning. There are variations on how the OSCE is applied since its introduction 

and between different institutions. The dissemination of its practice must be accompanied by continuous 

improvement. New studies need to assess the impact of this form of assessment. The association of different 

forms of evaluation is one way, because it can take advantage of the best in each method and mitigate the 

existing flaws. 
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Opinião de PRECEPTORES e ESTUDANTES de FISIOTERAPIA SOBRE o USO do mini-cex para avaliação de 

COMPETÊNCIAS CLÍNICAS 

Autor: JACKELINE COSTA DE SIQUEIRA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 15/02/2019 

RESUMO: Introdução: O Mini-Cex é um instrumento avaliativo que promove aprimoramento nas habilidades 

específicas  na  prática,  permitindo  analisar  o  desenvolvimento  das  competências  e  habilidades  clínicas 

necessárias na área de saúde. As competências e habilidades devem ser adquiridas pelos estudantes nos 

cenários de prática e no processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de alcançar efetividade nos 

domínios necessários à prática fisioterapêutica é preciso criar condições de avalição condizentes com o 

objetivo principal da formação profissional e sua inserção no mercado de trabalho. Nesse contexto saber 

aplicar  um  instrumento  rápido  e  eficiente,  torna-se  importante  no  desenvolvimento  dos  estudantes  no 

ambiente prático. Objetivo: Conhecer a opinião de preceptores e estudantes de fisioterapia sobre o uso do 

Mini-Cex  como  instrumento  de  avaliação  da  prática  supervisionada  no  Centro  de  Reabilitação  do  IMIP. 

Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, tipo survey, a coleta de dados foi realizada entre novembro de 
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2017 e agosto de 2018. A população de estudo foi composta por preceptores e estudantes da FPS do curso de 

Fisioterapia, do sétimo e oitavo período que estavam no rodízio de estágio curricular obrigatório no Centro 

de Reabilitação do IMIP. Foi realizado treinamento com preceptores para a utilização do Mini-Cex e aplicação 

durante o estágio com seus estudantes. A partir disso foi possível conhecer a opinião dos preceptores e 

estudantes sobre o instrumento. Os dados referentes à opinião dos participantes foram por um questionário 

com respostas em escala tipo Likert, e pelo LinguaKit, um pacote de ferramentas multilingues para o 

Processamento da Linguagem Natural (PLN), que contém módulos de análise, extração, anotação e 

correlação linguística e através de ranking médio. A pesquisa seguiu todos os requisitos preconizados pela 

Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, seguindo a Resolução 466/12 e sendo aprovada 

pelo CEP, vide número CAAE: 672377717.3.0000.5569 e número do parecer: 2.388.832. Resultados: 

Participaram deste estudo 14 estudantes do rodízio com média de idade de 23,4 (DP 3,4) anos, (78%) eram 

do sexo feminino; (92%) se diziam solteiros; (71%) cursavam o sétimo período. Sobre a opinião (50%) 

afirmaram que o instrumento prepara para a prática profissional (RM 4,4); (92%) afirmaram que o Mini-Cex 

avalia competências (RM 4,2); (64%) que o cenário de avalição foi satisfatório (RM 4,3). Afirmaram (78%) que 

os avaliadores estavam bem preparados para dar o feedback (RM 4,7); (85%) afirmaram que o feedback 

contribui para a formação acadêmica e profissional (RM 3,7); afirmaram (85%) que o feedback ofereceu 

oportunidade de aprendizagem (RM 4,7). A média de idade dos preceptores foi de 27,3anos (DP 1,1); (80%) 

apresentam renda de seis salários; (80%) trabalham 40h semanais;(100%) afirmam que houve relevância em 

realizar o treinamento para utilizar o Mini-Cex; (100%) afirma que o Mini-Cex promove mudança positiva no 

estudante. Os estudantes e preceptores do presente estudo opinaram que o Mini-Cex, possibilitou uma 

forma inovadora de se avaliar e o feedback recebido contribuiu para melhorar o desempenho prático. 

Conclusão: Conclui-se que os preceptores e estudantes de Fisioterapia relataram que o instrumento 

contribuiu para avaliar as habilidades e competências de seus estudantes na prática clínica de forma 

inovadora e permite ao estudante participar ativamente do processo de avaliação conhecendo suas 

potencialidades e fraquezas através do feedback. 

PALAVRAS-CHAVE: Habilidades;Competências;Avaliação;Mini-Cex;Feedback 

ABSTRACT: Introduction: Mini-Cex is an evaluative instrument which promotes upgrading in specific abilities in 

practice, it allows to analyze the development of clinical competences and skills required to clinical practice 

in health field. Skills and abilities must be purchased by students in scenarios of practice and in the teaching- 

learning process. In order to achieve effectiveness in the necessary areas for physiotherapeutic practice, it is 

necessary to create conditions of evaluation consistent with the main objective of training and insertion of 

the professional in the labor market. In this context, knowing how to apply a quick and efficient instrument 

can increase potential and development in of students in practical environment. Objective: To know the 

opinion  of  preceptors  and  students  about  the  use  of  Mini-Cex  as  an  evaluation  instrument  of  practice 

activities in the Rehabilitation Center of IMIP. Methods: A descriptive study, in survey-type, was carried out 

and its data collection was performed between November 2017 and August 2018. The study population was 

composed by preceptor and students of seventh and eighth‟s semester of the FPS Physiotherapy course who 

were in required internship in rehabilitation in IMIP. Training was made with preceptors to use Mini-Cex and 

to administrate it with their students. From this it was possible to know the opinion of preceptors and 

students about the instrument. The data referring opinion of participants were analyzed with Likert scale and 

with  LinguaKit,  that  is  a  multilingual  toolkit  to  Natural  Language  Processing  (PNL),  it  contains  analysis 

modules, extraction, notes and linguistic correlation. It was also used average ranking. The research followed 

all the requirements advocated by the National Commission of Ethics and Research with Human Beings, 

following resolution 466/12 and being approved by the CEP, see CAAE number: 672377717.3.0000.5569 and 

opinion number: 2.388.832. Results: A total of 14 students participated of this study, with average age of 23,4 

(DP 3,4) years, (78%) were female; (92%) were single; (71%) were enrolled in the seventh semester. About 

their opinion, (50%) affirmed that the instrument prepares for professional practice (RM 4,4); (92%) agree 

that Mini-Cex evaluate competences (RM 4,2); (64%) agree that evaluation scenario was satisfactory (RM 4,3). 

(78%) affirmed that evaluators were well prepared to give feedback (RM 4,7); (85%) agree that feedback 

contributes to academic and professional training (RM 3,7); (85%) agree that feedback offered opportunity of 

learning (RM 4,7). The average age of preceptors was 27,3 (DP 1,1); (80%) have income of six salaries; (80%) 

work 40 hours a week; (100%) affirm that it was relevant using the training to use Mini-Cex; (100%) affirm that 

Mini-Cex promotes positive change in the student. Students and preceptors of the present study opined that 

Mini-Cex  was  an  innovative  tool  for  evaluation  and  the  feedback  received  contributed  to  improve  the 

practical performance. Conclusion: It was concluded that Physiotherapy preceptors and students expressed 

that the instrument contributed to evaluate skills and competences of students in clinical practice in an 

innovative way and it allows the student to participate actively of evaluation process by knowing their 

potentialities and weaknesses through feedback. 
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RESUMO: Introdução: A Atenção Básica, preconizada como principal “porta de entrada” do Sistema Único de 

Saúde,  constitui  um  conjunto  de  intervenções  de  saúde  no  âmbito  individual  e  coletivo  que  envolve  a 

promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças por meio de práticas sanitárias democráticas, 

participativas e gerenciais. A incorporação da educação em saúde às práticas da estratégia de saúde da 

família se mostra cada vez mais atual e necessária, principalmente quando esta ocorre a partir da troca de 

conhecimentos, estabelecendo mais do que um ensino e uma aprendizagem, um ato de criar e transformar. 

A tecnologia educacional aplicada na enfermagem é uma importante ferramenta para o cuidado às pessoas, 

possibilitando  desenvolver  novas  formas  visando  auxiliar  os  profissionais  no  ensino  do  autocuidado. 

Objetivo: analisar as práticas educativas realizadas pelos enfermeiros da estratégia de saúde da família para 

autonomia do sujeito. Método: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa 

em saúde. Realizada nas Unidades Saúde da Família, de um distrito sanitário do município de Recife, no 

período  de  01/04/2019  à  30/06/2019.  A  coleta  de  dados  foi  através  de  um  roteiro  de  entrevista 

semiestruturada. No roteiro de entrevistas foram abordadas questões ou temas referentes ao autocuidado e 

a promoção à saúde. Foi utilizado também um diário de campo, onde foram anotadas todas as informações 

complementares ao estudo e as impressões do pesquisador durante as entrevistas. Antes da realização das 

entrevistas foram apresentados o TCLE e informados sobre os objetivos da pesquisa e os que aceitaram 

participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise foi realizada por meio da 

técnica de análise temática de Minayo. Realizou-se escuta, transcrição e leitura imersiva do material. A 

identidade de cada participante foi codificada de forma aleatória contendo a letra „E‟ seguida de um numeral 

romano. A partir da exploração textual, as falas foram reagrupadas em três temas principais: Concepção da 

educação em saúde e aplicação no cotidiano do enfermeiro na ESF, Compreensão sobre autonomia do 

sujeito; Conhecimento e utilização das tecnologias educativas. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética 

da Faculdade Pernambucana de Saúde sob o nº 3.260.348. Resultados: A dissertação gerou dois produtos: 

um artigo a ser encaminhado para submissão à Revista Eletrônica Acervo Saúde e um relatório técnico a ser 

entregue à Secretaria de Saúde do Recife. Participaram 12 enfermeiros, todos do sexo feminino, a maioria 

com mais de 10 anos de atuação na Atenção Básica, 11 possuíam especialização em saúde da família e ou 

saúde pública, 01 possuía especialização em outra área e a faixa etária variou entre 32 anos a 65 anos. Os 

profissionais reportam realizar atividade educativas, contudo referem a dificuldade do sujeito em promover 

o autocuidado ainda que realizada a educação em saúde e que a falta de atualização profissional é uma 

fragilidade para desenvolver mais ações com os comunitários. Observa-se nos discursos que os enfermeiros 

utilizam na rotina as tecnologias nos serviços ofertados a população, porém não associando a terminologia e 

conceitos  de  tecnologias  nas  práticas.  Conclusão:  Conclui-se  diante  do  discurso  dos  profissionais  o 

conhecimento sobre o conceito educação em saúde e a mesma é trabalhada com os usuários no serviço. 

Percebe-se como limitação identificada pelos discursos dos enfermeiros no que se refere a organização de 

atividades sugeridas pelo Ministério da Saúde como sendo um dos principais momentos de abordagem nas 

ações e atividades de educação em saúde. Pontua-se que tal atividade deve ser desenvolvida no processo de 
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rotina das equipes e não apenas como ações pontuais. Na ótica dos entrevistados o autocuidado dos 

pacientes deve ter participação ativa não sendo transferida a responsabilidades apenas aos profissionais de 

saúde. Em relação ao uso das tecnologias os profissionais desconhecem o conceito e como são utilizadas 

mesmo utilizando na rotina. 

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia;Tecnologia educacional;Estratégia de Saúde da Família 

ABSTRACT: Introduction: Primary Care, advocated as the main “gateway” of the Unified Health System, is a set 

of individual and collective health interventions that involve the promotion, prevention, rehabilitation and 

treatment   of   diseases   through   democratic,   participatory   health   practices.   and   management.   The 

incorporation of health education into the practices of the family health strategy is becoming increasingly 

current and necessary, especially when it occurs from the exchange of knowledge, establishing more than 

teaching and learning, an act of creating and transforming. . The concept of technology encompasses the set 

of knowledge and instrument that expresses through the work process the agents articulate their practice 

with  totality  creating  a  social  relationship  network.  Educational  technology  applied  in  nursing  is  an 

important tool for people care, enabling the development of new ways to assist professionals in teaching 

self-care  and  developing  skills.  Objective:  To  analyze  the  educational  practices  for  subject  autonomy 

performed by nurses of the family health strategy. Method: This is an exploratory, descriptive study with a 

qualitative approach to health. Held at the Family Health Units, in a health district of the city of Recife, from 

01/04/2019 to 06/30/2019. The data collection was the semi-structured interview. In the interview script, 

questions or themes related to self-care and health promotion were addressed. A field diary was also used, 

where  all  the  complementary  information  to  the  study  and  the  researcher's  impressions  during  the 

interviews were noted. Prior to the interviews, the participants were presented with the consent letter and 

informed about the research objectives and those who agreed to participate signed the Informed Consent 

Form. The analysis was performed using Minayo's thematic analysis technique. Listening, transcription and 

immersive  reading  of  the  material  were  performed.  Each  participant's  identity  was  randomly  encoded 

containing the letter 'E' followed by a Roman numeral. From the textual exploration, the speeches were 

grouped into three main themes: Conception of health education and application in the daily life of nurses in 

the  FHS,  Understanding  about  subject  autonomy;  Knowledge  and  use  of  educational  technologies.  The 

research was approved by the ethics committee of the Pernambuco School of Health under No. 3.260.348. 

Results: The dissertation generated two products: an article to be submitted for submission to the Electronic 

Health  Acquisition  Magazine  and  a  technical  report  to  be  delivered  to  the  Recife  Health  Secretariat. 

Participated  12  nurses,  all  female,  most  with  more  than  10  years  of  practice  in  Primary  Care,  11  had 

specialization in family health or public health, 01 had specialization in another area and the age ranged 

from 32 years to 65 years. Professionals report performing educational activities, however they refer to the 

difficulty of the subject to promote self-care even if health education is carried out and that the lack of 

professional updating is a weakness to develop more actions with the community. It is observed in the 

speeches that nurses routinely use technologies in the services offered to the population, but not associating 

the terminology and concepts of technologies in practices. Conclusion: It is concluded before the discourse of 

professionals the knowledge about the concept health education and it is worked with users in the service. It 

is perceived as a limitation identified by the speeches of nurses regarding the organization of activities 

suggested by the Ministry of Health as one of the main moments of approach in health education actions and 

activities. It is pointed out that such activity should be developed in the routine process of the teams and not 

just  as  specific  actions.  From  the  perspective  of  the  interviewed  patients  self-care  should  have  active 

participation and not be transferred to responsibilities only to health professionals. Regarding the use of 

technologies professionals are unaware of the concept and how they are used even using in routine. 
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Percepção DOS ESTUDANTES SOBRE a atenção primária à SAÚDE na formação médica 

Autor: DJALMA FELICIANO DOS SANTOS JUNIOR 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/10/2019 

RESUMO: Introdução: O Sistema Único de Saúde no Brasil tem a Atenção Primária à Saúde como ordenadora 

da formação de recursos humanos e principal porta de entrada do sistema de saúde. A percepção dos 

estudantes sobre a formação nesse nível de atenção é essencial para a adequação curricular e primordial 

para melhoria da qualidade da educação médica. Objetivo: Compreender a percepção dos estudantes do 

último período do curso de medicina de uma faculdade privada de Recife sobre a formação e prática em 

Atenção Primária à Saúde. Método: Foi utilizada a metodologia qualitativa, a amostragem foi definida por 

critério de saturação teórica. Foram entrevistados 10 estudantes do último período da turma 2018 do curso 

de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde na cidade do Recife-PE. Os dados obtidos por meio das 

entrevistas individuais gravadas pelo pesquisador foram transcritos integralmente e analisados seguindo as 

três etapas operacionais da Análise Temática de Minayo: Pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados obtidos, e interpretação. As falas foram reagrupadas em quatro temas principais: Atributos da 

Atenção Primária à Saúde, papel da preceptoria, precariedade do cenário de prática e contribuição da 

Atenção Primária à Saúde na formação médica. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Pernambucana de Saúde e todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O projeto atende as normas da Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e 

discussão: Os estudantes demonstraram conhecimento teórico adequado sobre os conceitos da Atenção 

Primária à Saúde, e destacaram a importância da Atenção Primária à Saúde para a sua formação médica e 

na aquisição das competências profissionais, bem como, identificaram déficits na preceptoria que em parte 

demonstrava desinteresse ou falta de atualização teórica, como também, a precariedade dos cenários de 

práticas  que  dificultaram  o  aprendizado.  Conclusão:  Diante  das  mudanças  curriculares  nacionais  na 

graduação de medicina, esse estudo sugere sob a percepção dos estudantes, a necessidade de maiores 

investimentos e desenvolvimento de preceptoria e melhoria dos cenários de prática em Atenção Primária à 

Saúde, a fim de formar adequadamente recursos humanos para à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Médica;Atenção Primária;Conhecimento 

ABSTRACT: Introduction: The Unified Health System in Brazil has Primary Health Care as the ordering of 

human resources training and the main gateway to the health system. Students' perception of training at this 

level  of  attention  is  essential  for  curriculum  and  primary  adequacy  to  improve  the  quality  of  medical 

education. Objective: To understand the perception of students of the last period of medical school of a 

private  college  in  Recife  about  the  training  and  practice  in  Primary  Health  Care.  Method:  Qualitative 

methodology was used, sampling was defined by theoretical saturation criterion. Ten students from the last 

period of class 2018 of the medical course of the Faculdade Pernambucana de Saúde in Recife-PE were 

interviewed. Data obtained through individual interviews recorded by the researcher were fully transcribed 

and analyzed following the three operational steps of Minayo Thematic Analysis: Pre-analysis, exploration of 

the material and treatment of the results obtained, and interpretation. The speeches were grouped into four 

main themes: Primary Health Care attributes, preceptor role, precariousness of the practice scenario and 

Primary Health Care contribution to medical education. The project was approved by the Research Ethics 

Committee of the Faculdade Pernambucana de Saúde and all respondents signed the Informed Consent 

Form. The project meets the norms of Resolution 510/16 of the Conselho Nacional de Saúde. Results and 

discussion:  The  students  demonstrated  adequate  theoretical  knowledge  about  the  concepts  of  Primary 

Health Care, and emphasized the importance of Primary Health Care for their medical training and in the 

acquisition of professional skills, as well as identified deficits in preceptorship that partly showed lack of 

interest or lack of updating. theoretical, as well as the precariousness of the practice scenarios that made 

learning difficult. Conclusion: Given the national curriculum changes in undergraduate medicine, this study 

suggests from the students' perception, the need for greater investments and development of preceptorship 

and improvement of Primary Health Care practice scenarios, in order to adequately train human resources 

for health. 
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Percepção DOS GESTORES da educação permanente, no âmbito da atenção primária, NAS REGIÕES de 

SAÚDE no ESTADO de Pernambuco 

Autor: CARLOS HENRIQUE TENORIO ALMEIDA DO NASCIMENTO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/09/2019 

RESUMO:  Introdução:Em  2007,  o  Ministério  da  Saúde  instituiu  através  da  Portaria  nº  1.996,  a  Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde como uma estratégia prioritária educativa para consolidação 

do Sistema Único de Saúde. Após a implantação dessa Política, ocorreram movimentos que ocasionaram 

mudanças significativas na gestão do SUS, melhorando o processo de trabalho em saúde. Vinculada ao 

ensino, serviço e docência através de uma aprendizagem com mudanças nas ações e nas práticas de saúde,a 

Educação Permanente tem por objetivo auxiliar a gestãona melhoria do cuidado prestado àpopulação. 

Objetivo:Analisar  a  percepção  dos  gestores  da  Educação  Permanente  em  Saúde,  quanto  às  ações 

desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária, nas Regiões de Saúde do Estado de Pernambuco. Método:O 

estudo foi caracterizado por um corte transversal com abordagem qualitativa e realizado nas 12 Regiões de 

Saúde de Pernambuco. A população de estudoconstituiu-sedos 12 gestoresda Educação Permanente de 

cadaRegião de Saúde. A coleta foi realizada por meio de entrevista semiestruturadanosmesesde dezembro 

de 2017 aagosto de 2019 eaanálise do conteúdo conforme proposto por Bardin. A pesquisa aconteceu dentro 

dos padrões da norma da resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Com parecer do Comitê de 

Ética da Faculdade Pernambucana de Saúde – AECISA nº 03091518.7.0000.5569. Resultados:Os conteúdos 

foram  organizados  e  deram  origem  a  quatro  categorias.Osresponsáveis  pela  Educação  Permanente 

dasRegiões de Saúde foram entrevistados e houve a análise temática das suas falas, através da qual se 

permitiu a construção dequatro categorias empíricas:Compreensão de Educação Permanente em Saúde; 

Dificuldades  na  realização  de  ações  de  Educação  Permanente;  Potencialidades  nas  ações  de  Educação 

Permanente;  Avaliação  da  Política  de  Educação  Permanente  em  Saúde.  Por  meio  da  análise  dessas 

categorias,  percebeu-se  que  as  ações  de  educação  em  saúde  não  foram  implementadas  de  forma 

adequada,no que se refere ao eixo estratégico da Atenção Primária. Percebeu-se ainda a ausência de uma 

coordenação   para   planejar   ações   na   Educação   Permanente   e   o   enfraquecimento   das   comissões 

permanentes da Integração Ensino-Serviço. Quanto à análise do Plano Estadual Permanente em Saúde 

Pernambuco, identificou-se, nas falas dos entrevistados, a distância entre o que preconiza o documento 

mencionado e às ações que deveriam ser desenvolvidas na Atenção Primária efetivamente. No que diz 

respeito às dificuldades encontradas, verificou-se um dimensionamento inadequado de recursos humanos e 

de investimentos financeiros, além da falta de apoio da gestão estadual quanto a monitorar e avaliar as 

ações de forma contínua.Em relação às potencialidades, os entrevistados apontaram o apoio dado pela 

gestão estadualà realização dessas ações de Educação Permanente em Saúde, ao diálogo estabelecido entre 

os atores e a preparação profissional dos responsáveis técnicos para lidar com as demandas próprias de suas 

atividades.Conclusão:Os resultados demonstram que a percepção dos gestores das Regiões de Saúdedo 

Estado encontra-se em concordância com as discussões que apontam a relevância da Educação em Saúde. 

Porém, essas ações passam por um processo permeado por muitas barreiras tais como: falta de apoio da 

coordenação estadual no monitoramento das ações; faltadecoordenação específica nas Regiões de Saúde; 

baixo investimento em recursos humanos e financeiros para o programa. Produtos:Como produto desta 

pesquisa foi elaborado um artigo a ser submetidoà Revista Brasileira de Enfermagem – REBEM, além de um 
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relatório técnico com a proposta deum curso Introdutório de Educação Permanenteem Saúde na Atenção 

Primária para os gestores das Regiões de Saúdee responsáveis técnicos pela Educação Permanentecom 

objetivo de contribuir para suas formações, visando à qualificação do processo de trabalho e o 

fortalecimento das ações na Atenção Primária à Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente;Atenção Primária à Saúde;Gestão em Saúde 

ABSTRACT: Objective:  To  analyze  the  perception  of  the  managers  of  Permanent  Education  regarding  the 

actions developed in the scope of Primary Care in the Health Regions of the State of Pernambuco. Method: 

Qualitative approach conducted in the 12 Health Regions. The collection was performed through a semi- 

structured  interview  in  March  2019.  The  content  analysis  proposed  by  Bardin  was  used.  Results:  The 

participants  were  interviewed  and  the  thematic  analysis  allowed  the  construction  of  four  empirical 

categories:  Understanding  of  Permanent  Education  in  health;  Difficulties  in  carrying  out  Permanent 

Education actions; Potentialities in Permanent Education actions; Evaluation of Permanent Health Education 

Policy. Conclusion: Managers understand the importance of the work done in health education, but the 

process presents barriers such as lack of support from the state management, absence of the position of 

Coordinator in the organizational structure and low investment. in Permanent Education. 

KEYWORDS: Education;Continuing;Primary Health Care;Health Management 
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Preceptoria na ESTRATÉGIA de Saúde da Família: a Percepção DOS PROFISSIONAIS de Enfermagem em um 

Município do AGRESTE Pernambucano 

Autor: BARBARA PESSOA RAFAEL FERNANDES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/06/2019 

RESUMO:  Introdução:  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  em  enfermagem  propõem  novas  formas  de 

organização curricular, diferentes cenários, incluindo a Atenção Primária à Saúde como campo de prática 

para os estudantes de graduação na área de saúde. Observa-se envolvimento dos profissionais do SUS com 

atividades de supervisão/orientação de estudantes de graduação na área de saúde. A preceptoria tem a 

finalidade de alcançar objetivos de aprendizagem através de situações práticas. Objetivo: compreender o 

significado atribuído pelo profissional de enfermagem sobre a preceptoria na atenção primária à saúde. 

Método: estudo de natureza qualitativa realizado no município de Pesqueira no Agreste Pernambucano 

entre maio de 2017 e junho de 2019. Foram envolvidos profissionais enfermeiros atuantes como preceptores 

na  atenção  primária  em  saúde  há  pelo  menos  um  ano  e  em  atividade  no  serviço.  Entrevistou-se  06 

preceptores  selecionados  por  conveniência,  sendo  o  número  final  definido  segundo  os  critérios  de 

saturação.  Como  técnica  para  análise  de  dados,  foi  eleita  a  entrevista  na  sua  modalidade  individual  e 

semiestruturada, para a qual foi elaborado roteiro com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos 

autores Barreto et al. Esse referencial teórico serviu como ancoragem para a reinterpretação das narrativas 

dos participantes. Foi utilizada a Análise de Conteúdo, na modalidade temática para a análise das falas. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, tendo em vista a fidedignidade dos depoimentos. A 

análise  das  informações,  incluindo  a  leitura  transversal  do  material,  levou  a  identificação  das  áreas 

temáticas. Por fim, foi realizada a interpretação, com discussão pela equipe de pesquisadoras, privilegiando 

a subjetividade apreendida a partir do contexto das falas e sempre ancorada no referencial teórico adotado. 

A pesquisa obedeceu aos critérios éticos do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
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Pernambucana de Saúde com o CAAE: 87211018.3.0000.5569. Resultados: Foram identificadas quatro 

categorias de análise: percepção dos enfermeiros quanto ao processo de ensino aprendizagem; relação 

preceptor-educando; processo de avaliação e pactuação entre a Instituição de Ensino Superior e o serviço. 

Conclusão: Os preceptores reconhecem a importância da sua função para a formação dos estudantes, 

destacaram a aprendizagem colaborativa como ferramenta do processo, porém, relataram que o processo 

ensino-aprendizagem ocorre na rotina de serviço, sem comunicação ou planejamento efetivos com a 

Instituição de Ensino Superior. A principal demanda foi a necessidade de treinamento que as capacitasse a 

melhorar sua atividade docente em benefício do estudante. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde;Atenção Primária à Saúde;Educação na 

Saúde;Preceptoria;Estratégia de Saúde da Família 

ABSTRACT:  Introduction:  The  National  Curricular  Guidelines  in  nursing  propose  new  forms  of  curricular 

organization, different scenarios, including Primary Health Care as a field of practice for undergraduate 

students in the health area. It is observed the involvement of SUS professionals with supervisory / orientation 

activities of undergraduate students in the health area. The preceptory aims to achieve learning objectives 

through practical situations. Objective: to understand the meaning attributed by the nursing professional 

about the preceptor in primary health care. Method: a qualitative study carried out in the municipality of 

Pesqueira in the Agreste state of Pernambuco between May 2017 and June 2019. Nursing professionals were 

involved as preceptors in primary health care for at least one year and in service activities. We interviewed 06 

preceptors selected for convenience, the final number being defined according to the saturation criteria. As a 

technique for data analysis, the interview was chosen in its individual and semi-structured mode, for which a 

script  was  drawn  up  based  on  the  National  Curricular  Guidelines  and  the  authors  Barreto  et  al.  This 

theoretical reference served as an anchor for the reinterpretation of the participants' narratives. Content 

Analysis was used in the thematic modality for the analysis of the speeches. The interviews were recorded 

and  transcribed  in  full,  due  to  the  trustworthiness  of  the  testimonies.  The  analysis  of  the  information, 

including the transversal reading of the material, led to the identification of the thematic areas. Finally, the 

interpretation was carried out, with discussion by the team of researchers, privileging the subjectivity seized 

from the context of the lines and always anchored in the theoretical framework adopted. The research 

complied with the ethical criteria of the National Committee for Ethics in Research Resolution 466/2012 of 

the National Health Council. The project was approved Research Ethics Committee of the Pernambucan 

Health Faculty with the CAAE: 87211018.3.0000.5569. Results: Four categories of analysis were identified: 

nurses'  perception  of  the  learning  process;  preceptor-educating  relationship;  process  of  evaluation  and 

agreement between the Institution of Higher Education and the service. Conclusion: Preceptors recognize the 

importance of their role in the training of students, highlighted collaborative learning as a tool of the process, 

but  reported  that  the  teaching-learning  process  occurs  in  the  routine  of  service,  without  effective 

communication or planning with the Institution of Education Higher. The main demand was the need for 

training that would enable them to improve their teaching activity for the benefit of the student. 
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Volume: 1 PÁGINAS: 45 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: Biblioteca da Faculdade Pernambucana de Saúde 

Área de Concentração: EDUCAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

Linha de PESQUISA: PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Projeto de PESQUISA: Preceptoria na Estratégia de Saúde da Família: A Percepção dos Profissionais de 

Enfermagem num Município do Agreste Pernambucano 

Orientador: ANA RODRIGUES FALBO 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim 

BANCA EXAMINADORA  

Nome Categoria 

ANA RODRIGUES FALBO DOCENTE 

CARLA ADRIANE FONSECA LEAL DE ARAUJO PARTICIPANTE EXTERNO 

CARMINA SILVA DOS SANTOS DOCENTE 

FINANCIADORES  

Não existem financiadores associados ao trabalho de conclusão. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 27/06/2019 

RESUMO: Introdução: O profissionalismo médico tem se tornado tema preocupante nas sociedades médicas, 

inclusive internacionalmente, que apontam o seu declínio, tornando o desenvolvimento dessa competência 

um desafio para as escolas médicas. O ensino do profissionalismo precisa compreender aspectos individuais, 

interpessoais e socioculturais, respeitando sua constituição multidimensional. Deve contemplar o olhar de 

todos os envolvidos, refletindo a relação entre a medicina e a sociedade. Instrumentos que pretendem 

avaliar o desenvolvimento do profissionalismo devem alcançar a perspectiva do paciente sobre o tema, 

respeitando os princípios fundamentais do profissionalismo: bem estar do paciente; autonomia do paciente; 

justiça social. Objetivo: Compreender o profissionalismo médico na perspectiva do paciente e identificar 

“conteúdos”  para  compor  um  instrumento  de  autoavaliação  de  estudantes  de  medicina.  Método: 

abordagem qualitativa, com entrevistas áudio-gravadas e semiestruturadas, produzidas em outubro de 2018 

com pacientes do ambulatório de Clínica Médica de um hospital da rede pública de saúde em Recife. O 

referencial teórico metodológico considerou a análise de conteúdo temática, realizada em três etapas: pré 

análise; exploração do material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP conforme 

Parecer  Nº  2.766.207  e  CAAE  90822418.5.0000.5201.  O  pesquisador  declara  a  ausência  de  conflitos  de 

interesses.  Resultados:  Foram  entrevistados  nove  pacientes,  com  idades  entre  22  e  65  anos,  com 

escolaridade variando entre analfabetos e pós graduados. Os pacientes opinaram que a realização do exame 

físico, a análise dos exames complementares e gostar do que faz estão associados com o bom médico. 

Conhecer a vida do paciente, como vivem, orientar sobre os cuidados que devem e o que não devem fazer 

foram atitudes esperadas pelos pacientes. Valorizam o olhar nos olhos, a escuta e relacionam essas atitudes 

a  uma  maior  chance  de  diagnosticar  corretamente  e  de  aplicar  bem  o  conhecimento.  Conclusão:  Um 

instrumento  de  autoavaliação  de  estudantes  deve  contemplar  aspetos  do  exercício  da  medicina,  da 

contextualização e individualização do paciente e também características pessoais dos médicos. O exame 

físico e a análise dos exames complementares são deveres do exercício da medicina e devem ser observados 

quanto ao seu significado para os pacientes. A visão global do paciente tem um impacto positivo na correta 

aplicação do conhecimento e a satisfação com a profissão favorece o dever profissional. Perceber o paciente 

na sua integralidade, observar os resultados da comunicação verbal e não verbal e refletir sobre a equidade 

são atitudes vinculadas ao profissionalismo médico. Buscar uma relação respeitosa e empática assim como 

acolher, valorizando o olhar e a escuta, são habilidades essenciais para a competência médica e para o 

cumprimento dos deveres e responsabilidades profissionais. Ao final da dissertação, e como produto da 

pesquisa, foram sugeridas atitudes de profissionalismo para compor um instrumento de autoavaliação pelos 

estudantes. Um roteiro com o passo a passo do processamento de dados foi produzido como produto 

educacional de apoio à análise temática. 

PALAVRAS-CHAVE: pacientes;profissionalismo;estudantes de medicina 

ABSTRACT:  Introduction:  Medical  professionalism  has  become  a  matter  of  concern  in  medical  societies, 

including internationally, which point to its decline, making the development of this competence a challenge 

for  medical  schools.  The  teaching  of  professionalism  must  understand  individual,  interpersonal  and 

sociocultural  aspects,  respecting  its  multidimensional  constitution.  It  must  contemplate  the  eyes  of  all 

involved, reflecting the relationship between medicine and society. Instruments that aim to evaluate the 

development  of  professionalism  should  reach  the  patient's  perspective  on  the  subject,  respecting  the 

fundamental  principles  of  professionalism:  patient  well-being;  autonomy  of  the  patient;  social  justice. 

Objective:  To  understand  medical  professionalism  from  the  perspective  of  the  patient  and  to  identify 

"contents" to compose a self-assessment instrument for medical students. Method: qualitative approach, 

with audio-taped and semi-structured interviews, produced in October 2018 with patients from the clinic of a 

public  health  hospital  in  Recife.  The  theoretical  methodological  reference  considered  the  analysis  of 

thematic content, carried out in three stages: preanalysis; exploitation of the material; treatment of results 

obtained  and  interpretation.  The  project  was  approved  by  the  Ethics  and  Research  Committee  of  the 

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP according to Opinion No. 2.766.207 and CAAE 

90822418.5.0000.5201. The researcher declares the absence of conflicts of interest. Results: Nine patients, 

aged  between  22  and  65  years,  with  education  varying  between  illiterates  and  postgraduates,  were 

interviewed. Patients felt that performing the physical examination, analyzing the complementary exams 

and liking what they do are associated with the good doctor. Knowing the life of the patient, how they live, 

guiding them about the care they should and should not do were expected by patients. They value eye 

contact,  listening,  and  relate  these  attitudes  to  a  greater  chance  of  correctly  diagnosing  and  applying 

knowledge well. Conclusion: A student self-assessment tool should contemplate aspects of the practice of 

medicine, the contextualization and individualization of the patient and also the personal characteristics of 
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the physicians. The physical examination and the analysis of the complementary examinations are duties of 

the exercise of the medicine and must be observed as to their meaning for the patients. The patient's global 

vision has a positive impact on the correct application of knowledge and satisfaction with the profession 

favors professional duty. Perceiving the patient in its entirety, observing the results of verbal and non-verbal 

communication and reflecting on equity are attitudes linked to medical professionalism. Seeking a respectful 

and empathetic relationship as well as welcoming, valuing the look and listening, are essential skills for 

medical competence and for the fulfillment of professional duties and responsibilities. At the end of the 

dissertation, and as a research product, attitudes of professionalism were suggested to compose an 

instrument of self-assessment by the students. A step-by-step roadmap of data processing was produced as 

an educational product in support of thematic analysis. 
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RESUMO: Introdução: No cenário atual, existe uma busca crescente, por parte das instituições de ensino, 

pelos métodos inovadores nos cursos de graduação, possibilitando ao estudante o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica ética, crítica e reflexiva, ultrapassando uma formação meramente tecnicista. Os novos 

currículos dos cursos superiores priorizam a utilização de métodos ativos de aprendizagem baseados em 

competências e enfatizam a necessidade da aquisição de habilidades e atitudes necessárias ao exercício de 

uma boa prática profisisonal. Dessa maneira, o uso de metodologias ativas, tão bem descritos na literatura, 

estão sendo cada vez mais utilizados nos cursos da área de saúde, visando reproduzir a realidade a ser 

experimentada pelo estudante, à medida que este torna-se personagem ativo e central do seu processo de 

aprendizagem. Dentre os diversos tipos de metodologias ativas, destaca-se o método Peer Instruction ou 

Instrução por Pares, o qual é baseado na interação entre os estudantes, oferecendo um ambiente de maior 

cooperação e articulação estudante-estudante e estudante-professor, facilitando assim o aprendizado em 

sala de aula. Objetivo: Compreender a vivência de estudantes do curso médico sobre a utilização do método 

Peer  Instruction  como  ferramenta  de  aprendizagem.  Métodos:  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  natureza 

qualitativa, realizada com estudantes do curso médico em uma instituição pública da cidade de Recife- 

Permambuco. Participaram do estudo discentes maiores de 18 anos, regularmente matriculados no terceiro 

período e que estavam cursando o módulo Doença I durante a coleta de dados, realizada entre os meses de 

setembro e dezembro de 2018. O período total do estudo ocorreu de fevereiro de 2018 a junho de 2019. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a técnica de Grupo Focal - instrumento da pesquisa 

qualitativa - que, através do auxílio de um moderador, busca compreender a vivência de um pequeno 

número de participantes sobre uma determinada temática, onde os participantes ficam livres para expor 

suas percepções, crenças, atitudes e valores. Ressalta-se que o Grupo Focal foi guiado por um roteiro de 

entrevista, com utilização de perguntas-chave, com o intuito de aprofundamento da discussão. O número de 

encontros foi determinado pelo critério de saturação do conteúdo, segundo Turato, quando as informações 

passam   a   se   tornar   redundantes   para   o   objetivo   visado.   Foram   coletados,   também,   os   dados 

sociodemográficos dos estudantes, referente a: sexo, idade, estado civil e conhecimento prévio sobre o 
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método Peer Instruction. Após o térimino do Grupo Focal, as informações foram gravadas e transcritas na 

íntegra e, posteriormente, analisadas através da Técnica de Análise de Conteúdo Temática proposta por 

Minayo, seguindo as etapas da pré-analise, exploração do material e interpretações previstas no seu quadro 

teórico. A pesquisa obedeceu a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa, através do Parecer número 2.590.283 e CAAE número 84908018.4.0000.5192. Os riscos 

gerados pelo estudo foram mínimos e buscaram ser suavizados através do sigilo e anonimato dos 

participantes durante a apresentação dos dados. Resultados: Os resultados desta dissertação serão 

apresentados em formato de dois produtos: o primeiro diz respeito a um artigo científico intitulado “Vivência 

de estudantes do curso médico sobre o método Peer Instruction como ferramenta de aprendizagem” que 

será submetido à Revista Brasileira de Educação Médica e o segundo produto versará sobre um guia prático 

para docentes da área de saúde sobre a utilização do método Peer Instruction como ferramenta de 

aprendizagem. Com relação à caracterização da população estudada, participaram da pesquisa nove 

estudantes, dos quais cinco eram do sexo masculino. A faixa etária variou entre 19 e 23 anos de idade, cuja 

média de idade foi de 20,33 anos. No que diz respeito ao estado civil, todos os estudantes afirmaram ser 

solteiros. Em relação ao contato com o método Peer Instruction, os entrevistados ressaltaram que a 

utilização ocorreu pela primeira vez no momento do estudo. Discussão: A análise dos dados permitiu 

osurgimento de quatro categorias, a saber: 1) A utilização de métodos de ensino inovadores na perspectiva 

dos estudantes do curso médico; 2) O conhecimento de metodologias ati- vas pelos estudantes; 3) A vivência 

do método Peer Instruction como estratégia de apren- dizagem na perspectiva dos estudantes; 4) As 

potencialidades e fragilidades do método Peer Instruction. Os estudantes relataram que já possuiam algum 

contato e conhecimento prévio com métodos innovadores de ensino, embora não conseguissem nomeá-los. 

Des- creveram o uso de metodologias ativas como bastante interesante, proveitoso e capaz de auxiliar no 

aprendizado, à medida que é possivel fazer uma articulação teórico-prática. Destacaram, ainda, que este 

tipo de metodologia exige que o discente esteja imerso e ativo, tornando-se protagonista no proceso de 

construção do conhecimento. Com relação à vivência do método Peer Instruction, os estudantes 

assinalaram que o método despertou uma “competição saudável” entre o grupo, pois a discussão em pares 

com um colega no mesmo nível de conhecimento constrói o raciocínio e facilita o aprendizado, sendo pos- 

sível consertar o erro com pontos de vista diferentes, além de aprender com ele. As ques- tões realizadas 

antes de forma individual e, posteriormente com um par/colega de turma, permite que as respostas sejam 

comparadas e, consequentemente, o conhecimento vai sendo tecido em conjunto. Além disso, o fato de 

estudar o conteúdo antes e ter a oportu- nidade de discutí-lo em sala de aula entre seus pares e também 

com o profesor, constitui uma das potencialidades do Peer Instruction. Em contrapartida, algunas 

fragilidades tam- bém foram mencionadas pelos discentes, tais como o fato de ter que estudar o assunto 

com certa antecedência, aliado ao fato de estar com um par que não se dedicou e estudou adequdamente o 

conteúdo que foi abordado, fragiliza o processo de aprendizagem. Os participantes chamaram a atenção, 

também, que a falta de acesso à internet, seja por computador ou celular, aliada a uma estrutura física 

inadequada pode ser um limitador para o bom funcionamento do método. Considerações Finais: Os 

estudantes avaliaram o uso do Peer Instruction como uma importante ferramenta no proceso de 

aprendizagem significativa do conteúdo. Apesar dos resultados positivos apontados nesta pesquisa, por se 

tratar de um estudo de natureza qualitativa com poucos estudantes e em um contexto específico, não se 

pode generalizar os resultados. Dessa maneira, sugere-se novas pesqui- sas nos cursos médicos de outras 

instituições públicas e privadas de Pernambuco e do Brasil, no intuito de uma possível incorporação deste 

método nos cursos da área de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem;Estudantes;Educação Médica;Instrução por pares;Vi- vência 

ABSTRACT: Introduction: In the current scenario, there is a growing search by educational instituti- ons for 

innovative  methods  in  undergraduate  courses,  enabling  the  student  to  develop  an  ethical,  critical  and 

reflexive pedagogical practice, surpassing a purely technical forma- tion. New higher education curriculum 

prioritize the use of active, competency-based le- arning methods and emphasize the need to acquire the 

skills and attitudes necessary for good proficiency practice. In this way, the use of active methodologies, as 

well described in the literature, are being increasingly used in health courses, in order to reproduce the 

reality to be experienced by the student, as he becomes an active and central character of the learning 

process. Among the several types of active methodologies, the Peer Instruc- tion method is based on the 

interaction between the students, offering an environment of greater cooperation and articulation between 

student-student and student-teacher, thus fa- cilitating learning in the classroom. Objective: To understand 

the experience of medical students on the use of the Peer Instruction method as a learning tool. Methods: 

This is a qualitative research carried out with students of the medical course at a public institution in the city 

of Recife-Permambuco. Participants were students over the age of 18, regularly enrolled in the third period 

and who were attending the module Doença I during data collection, performed between September and 
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December 2018. The total period of the study was from February 2018 to June 2019. As a data collection 

instrument, the Focal Group technique - a qualitative research instrument - was used, which, through the 

help of a moderator, seeks to understand the experience of a small number of participants on a given theme, 

where the participants are free to expose their perceptions, beliefs, attitu- des and values. It should be noted 

that the Focus Group was guided by an interview script, using key questions, in order to deepen the 

discussion. The number of encounters was determined by the content saturation criterion, according to 

Turato, when information became redundant for the target. The socio-demographic data of the students 

were also collected, referring to: gender, age, marital status and prior knowledge about the Peer Instruction 

method. After the end of the Focus Group, the information was recorded and transcribed in its entirety and 

later analyzed through the Thematic Content Analysis Tech- nique proposed by Minayo, following the steps 

of the pre-analysis, exploration of the material and interpretations foreseen in its theoretical framework. The 

research complied with Resolution 510/16 of the National Health Council and was approved by the Ethics 

Committee in Research, through Opinion number 2.590.283 and CAAE number 84908018.4.0000.5192. The 

risks generated by the study were minimal and sought to be softened through the confidentiality and 

anonymity of the participants during the presen- tation of the data. Results: The results of this dissertation 

will be presented in two product formats: the first one refers to a scientific paper entitled "Students' 

experience of the me- dical course on the Peer Instruction method as a learning tool", which will be 

submitted to the Brazilian Journal of Medical Education and the second product will be about a practical 

guide for health teachers about the use of the Peer Instruction method as a lear- ning tool. With regard to the 

characterization of the study population, nine students par- ticipated, of which five were male. The age range 

varied between 19 and 23 years of age, with a mean age of 20.33 years. As regards marital status, all students 

stated that they were unmarried. Regarding the contact with the Peer Instruction method, the interviewees 

pointed out that the use occurred for the first time at the time of the study. Discussion: Data analysis allowed 

the emergence of four categories, namely: 1) The use of innovative teaching methods from the perspective of 

medical students; 2) Knowledge of active me- thodologies by students; 3) The experience of the Peer 

Instruction method as a learning strategy from the perspective of the students; 4) The potentialities and 

weaknesses of the Peer Instruction method. The students reported that they already had some contact and 

prior knowledge with innovative teaching methods, although they could not name them. They described the 

use of active methodologies as quite interesting, useful and able to aid in learning, as it is possible to make a 

theoretical-practical articulation. They also empha- sized that this type of methodology requires the student 

to be immersed and active, beco- ming a protagonist in the process of knowledge construction. Regarding 

the experience of the Peer Instruction method, the students pointed out that the method aroused a "heal- 

thy competition" among the group, because the discussion in pairs with a colleague at the same level of 

knowledge builds the rationale and facilitates the learning, fix the error with different points of view as well 

as learn from it. The questions asked before individually and later with a peer / classmate allow the answers 

to be compared and consequently the knowledge is woven together. In addition, studying content before 

and having the oppor- tunity to discuss it in the classroom between peers and with the teacher is one of the 

potential of Peer Instruction. On the other hand, some weaknesses were also mentioned by the students, 

such as having to study the subject with a certain antecedence, coupled with being with a pair that did not 

dedicate itself and adequately studied the content that was approach, weakens the learning process. The 

participants also pointed out that the lack of access to the internet, whether by computer or cellular, coupled 

with an inadequate physical structure can be a limiting factor for the proper functioning of the method. Final 

Considerations: Students evaluated the use of Peer Instruction as an important tool in the process of 

meaningful learning of content. Despite the positive results pointed out in this research, because it is a 

qualitative study with few students and in a specific context, the results can not be generalized. In this way, 

new researches in the medical courses of other public and private institutions of Pernambuco and Brazil are 

suggested, in order to a possible incorporation of this method in the courses of the health area. 
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