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RESUMO  

 

Introdução: educação permanente em saúde é um processo de aprendizagem-trabalho e é uma 

importante ferramenta para qualificar as práticas de cuidado em saúde. Neste produto técnico 

tomamos por base os resultados da pesquisa “Concepção e práticas dos nutricionistas na rede 

de cuidado em saúde: desafios para construção da integralidade” realizada no Programa de Pós-

graduação Ensino em Ciência da Saúde Modalidade Profissional da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP. Tal pesquisa buscou informações sobre o trabalho de Nutricionistas dos 

serviços de saúde para iniciar a proposta de problematização e transformação dos processos de 

trabalho desses profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS-Santos) – São 

Paulo. Objetivo: propor ação educativa como estratégia de formação alinhada aos conceitos da 

educação permanente em saúde e facilitar a construção de um espaço de estudo e reflexão sobre 

o trabalho do nutricionista. Método: realização de encontros na forma de oficinas para a 

construção de uma ação educativa pautada na aprendizagem composta de três fases: 

apresentação, discussão e problematização sobre a pesquisa realizada no município, 

aprofundamento/capacitação sobre questões atuais do campo da Nutrição e, por fim, construção 

de um espaço de estudo e troca de experiências entre os profissionais nutricionistas. Dados do 

produto: nome do produto técnico “Grupo de formação e reflexão sobre o papel do 

nutricionista na rede de cuidado integral em saúde: uma estratégia de educação permanente”. 

Público-alvo – nutricionistas da SMS-Santos. 

Palavras-chave: nutricionistas, educação permanente em saúde, educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

Introduction: permanent health education is a work-learning process and is an important tool 

for qualifying health care practices. This technical product is based on the results of 

“Conception and practices of nutritionists in the health care network: challenges for the 

construction of integrality” research conducted in the Postgraduate Program in Health Science 

Teaching Professional Mode of the Federal University of São Paulo - UNIFESP. This research 

sought information of Nutritionist's work in health services to propose work processes problem 

solving and transformation at the Municipal Secretariat of Health of Santos (SMS-Santos) - São 

Paulo. Objective: to propose an educational action as a training strategy aligned with 

Permanent Health Education concepts to construct a space for study and reflection on 

nutritionist's work. Method: workshops meetings for an educational action based on learning 

composed of three phases: presentation, discussion and problem solving of the research carried 

out in the municipality, deepening/training on current issues in the Nutrition field and, finally, 

construction of a space for study and experiences exchange among nutritionists. Product data: 

name of the technical product “Training group and reflection on the role of nutritionists in the 

integral health care network: a permanent education strategy”. Target audience - nutritionists 

from SMS-Santos. 

Keywords: nutritionists, permanent health education, health education.  
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“É a revolução silenciosa, lenta e progressiva, 

transformadora de pessoas e de instituições, tão 

caras e necessárias à formação e o cuidado em 

saúde” (Figueiredo et al., 2016, p.330). 

 

1. APRESENTAÇÃO: SOBRE O PERCURSO DA 

CONSTRUÇÃO DESTE PRODUTO DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

A presente ação educativa é um produto resultante da pesquisa intitulada “Concepções 

e práticas dos nutricionistas na rede de cuidado em saúde: desafios para construção da 

integralidade”, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

Modalidade Profissional da Universidade Federal de São Paulo. Tal pesquisa foi realizada 

devido à experiência de trabalho da autora principal, que atuou em diversos equipamentos da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Santos, construindo problematizações sobre a 

formação e atuação de seus pares. Durante a realização desta pesquisa foi possível verificar 

várias dificuldades, sendo que uma delas se destacou: o isolamento dos profissionais da área de 

Nutrição, que ficam em sua maior parte do tempo restritos a seus contextos locais de trabalho 

parece trazer consigo o enfraquecimento ou a impossibilidade da realização de uma rede de 

cuidados em alimentação e Nutrição. Tal isolamento profissional leva a problemas de 

comunicação (tanto no aspecto intraprofissional, quanto no aspecto interprofissional), ausência 

de troca de experiências exitosas ou de discussão de casos desafiadores, e, por fim, falta de 

definição de fluxos de trabalho.  

A partir de sua vivência profissional e embasada pela pesquisa realizada, a pesquisadora 

principal pode evidenciar a necessidade da construção de um espaço de reflexão e troca de 

saberes entre os profissionais da Nutrição da SMS – Santos.  

Dessa forma, a partir da pesquisa realizada, propõe-se uma ação educativa junto aos 

profissionais nutricionistas com o objetivo de propor um espaço de formação buscando uma 

abertura para atender de fato o que esses sujeitos – agentes de cuidado – naquilo que eles, de 

fato, precisam e que faz sentido para eles, considerando suas vivências e pontos de vista 

singulares. 

 



 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, convive com mudanças 

observadas no perfil das doenças que mais acometem sua população e essas têm associação 

direta com a transição epidemiológica, demográfica e nutricional e, além disso, mostram-se um 

desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS) (THIEME et al., 2014). Estas mudanças 

demandam uma reorganização do sistema de saúde em ofertar seus serviços, impondo, portanto, 

uma transição na atenção à saúde (DUARTE e BARRETO, 2012).  

Diante desse cenário, a reorganização do processo de trabalho é urgente para uma 

atenção em saúde, entretanto, tal ação depende da consideração às necessidades da população, 

pois na produção de saúde centrada no modelo médico hegemônico temos a valorização de 

procedimentos, da especialidade e da medicalização e esta prática se mostra pouco eficiente 

para a solução dos problemas enfrentados pelo SUS (MALTA e MERHY, 2010). Para garantir 

uma rede de cuidados acessível e resolutiva a todos se faz necessário eliminar a fragmentação 

do trabalho em saúde tanto na maneira de organização dos serviços de saúde, quanto nas 

práticas rotineiras dos profissionais de saúde (MONTENEGRO et al., 2010). 

Uma das estratégias para se trabalhar com a integralidade, extrapolando o atendimento 

clínico pontual e fragmentado, é repensar formas de fazer e ensinar o cuidado em saúde. A 

proposta de Educação Permanente em Saúde (EPS) vem ao encontro destas concepções ao 

pensar a formação de uma maneira reflexiva e dialogada levando em consideração as práticas 

e vivencias, diferenciando do modelo tradicional de educação onde se privilegia a transmissão 

e acúmulo de conhecimentos (SANTOS et al., 2012). Sendo assim, a Educação Permanente em 

Saúde pode ser conceituada como “uma estratégia sistemática e global, que visa à 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, sendo 

fundamental para que o local de trabalho venha a ser um espaço de atuação crítica, reflexiva, 

propositiva, compromissada e tecnicamente competente” (RICARDI e SOUSA, 2015, p.210). 

A formação dos profissionais de saúde no Brasil ainda é voltada para o domínio de 

técnicas e tecnologias, deixando de priorizar a formação de profissionais com habilidades para 

o trabalho em equipe de forma integrada, capazes de lidar com os problemas sociais, 

comportamentais e culturais dos indivíduos (CARDOSO, 2012). 

Importante ressaltar que a qualificação da força de trabalho de trabalhadores que atuam 

com cuidado nutricional  e gestores é uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN) sendo importante estratégica para o enfrentamento dos agravos alimentares 



 
 

em todo território nacional através da proposição de planejamento, monitoramento e avaliação 

das ações de alimentação e nutrição (BRASIL, 2012). 

As ações de alimentação e nutrição são indispensáveis quando pensamos na melhora da 

qualidade de vida da população e a pactuação de uma rede integrada de educação alimentar e 

nutricional deve ser prioritária para garantir a efetividade das práticas. Para um cuidado 

nutricional satisfatório, os profissionais nutricionistas precisam estar qualificados e os serviços 

de saúde devem estar organizados de forma a permitir um processo constante de formação 

(RICARDI e SOUSA, 2015). 

Embasados nesses conceitos teórico-práticos foi proposto um projeto de pesquisa que 

levou à construção da dissertação intitulada “Concepções e práticas dos nutricionistas na rede 

de cuidado em saúde: desafios para construção da integralidade”, defendida em 2019 no 

Programa Ensino em Ciências da Saúde – Mestrado Profissional da UNIFESP. A partir dessa 

dissertação, observou-se que havia uma demanda dos entrevistados – nutricionistas da rede de 

saúde da cidade onde se realizou a pesquisa – quanto à construção de um espaço de reflexão 

sobre o trabalho e trocas de experiencias entre os profissionais dessa área.  

Podemos, a partir dos discursos dos participantes da pesquisa realizada (DE CICCO, 

2019), destacar alguns trechos que explicitam a necessidade de conhecer o trabalho dos 

profissionais da mesma categoria, pensando em fluxos e protocolos e fazendo trocas de 

experiencias, a seguir:  

  

“Eu acho assim, deveria existir uma rede maior, né, com reuniões mesmo pra gente, 

né, estabelecer fluxo, pra gente tirar as dúvidas. Porque eu acho que cada um tá ali no seu 

quadrado e quando a gente abre, a gente aprende muito.” (N4) 

“Eu penso na questão da supervisão para nós. Eu sinto muita falta de educação 

continuada, de algum tipo de auxílio para nós discutirmos os casos, (...), um momento para a 

gente compartilhar.” (N3) 

Considerando que uma das propostas de um Mestrado Profissional é a transformação da 

realidade do profissional, inserido em um contexto de trabalho a partir de propostas concretas 

que visam mudanças qualitativas nos processos e práticas, foi proposto o presente produto 

técnico que, da mesma forma, atende a um dos objetivos da pesquisa realizada. Sendo assim, o 

produto técnico visa propor uma ação educativa junto aos nutricionistas da SMS- Santos, com 

o intuito de permitir uma reflexão sobre suas práticas cotidianas, dificuldades e limitações de 

seu trabalho e, além disso, permitir a construção de práticas assistenciais que contemplem as 

necessidades singulares dos usuários do serviço, na perspectiva do cuidado integral em rede. 



 
 

Cabe ainda ressaltar que, além de uma proposta de formação/educação, há a pretensão de iniciar 

uma construção de um “espaço” de discussão, reflexão, mas, sobretudo, de um encontro 

transformador. Esse espaço de reflexão se torna importante para o processo de fortalecimento 

da categoria profissional do nutricionista, tornando os mesmos capazes de dar sentido as 

experiências vivenciadas, contribuindo para melhoria dos processos de trabalho e permitindo 

que sejam   protagonistas de sua própria formação (FIGUEIREDO et al, 2018). 

Cabe, ainda, recordar que uma das finalidades da Educação Permanente é a sua 

contribuição para que cada equipe, categoria ou grupo de trabalhadores possa conquistar a 

capacidade de ser participativo na formação do saber, em meio a um processo de transformação 

das instituições de saúde (RICARDI e SOUSA, 2015).         

A proposta de um produto técnico a partir da EPS deve levar em conta de que esse 

dispositivo é um processo vivo, mutável e muitas vezes imprevisível. O movimento, as relações, 

as parcerias, os desacordos quando trazem reflexões são importantes ferramentas para 

modificar os processos de trabalho.  O respeito ao conhecimento do outro é algo que não pode 

se esquecido, pois a EPS não se faz sozinha, não é possível encontrar caminhos de proposição 

de mudanças sem parcerias.  

“O meu trabalho em rede, por exemplo, com as duas colegas que eu citei: pra gente é 

muito importante, porque a gente mensalmente faz uma reunião conversando a respeito das 

nossas condutas, daquilo que a gente põe em prática, daquilo que a gente pode melhorar, 

porque tudo é em prol do paciente! (...) Então, o' trabalho em rede é fundamental! Todo mundo 

se conversando pra um entender o trabalho do outro e a gente unir forças em prol do paciente!” 

(N5) 

“Mas, esquece a integralidade com os outros profissionais! Cadê a integralidade do 

nutricionista na rede pública de saúde? Nós somos um grupo pequeno. Não é um grupo de 

professores. Somos nós. Quando é que a gente senta pra discutir ações de nutrição para o 

serviço público no geral?” (N6) 

A proposta para deste produto técnico, depende, portanto, sobretudo da viabilização de 

espaços estruturados e contínuos de encontro para formação entre os profissionais nutricionistas 

da SMS- Santos, indo além do oferecimento de palestras e capacitações de atualização técnica. 

Trata-se de possibilitar um espaço de trocas, de encontros de saberes, experiências e afetos, 

onde o grupo faça sua própria gestão com sugestão de temáticas de interesse a cada encontro. 

A proposta é formar uma rede com uma produção de trabalho coletiva. Tal “espaço” depende, 

não apenas de uma autorização da gestão, mas também, de uma posição ético-política que visa 



 
 

transformar práticas de cuidado em saúde, valorizando o profissional em seu atuar intra e 

interprofissional.  

MAXIMINO et al. (2017, p.439) reforçam a questão do envolvimento de todos neste 

processo de aprendizagem quando afirma que “o trabalho em saúde é permeado por relações 

humanas que envolvem vínculo, escuta, comunicação e responsabilização com o cuidado”. O 

trabalho em EPS é um constante fazer e refazer, onde somos tanto aprendizes como produtores 

do saber, onde a nossa leitura de mundo (ético e política) influencia no trabalho em saúde e  que 

as parcerias e a comunicação na micropolítica podem definir a condução dos processos de 

trabalho e que a construção do saber é um processo lento e transformador. 

A EPS é uma estratégia para mudança dos processos de trabalho desafiadora, pois não 

é simples a mudança na forma de pensar e nas posturas adquiridas ao longo dos anos. É um 

trabalho que demanda tempo e comprometimento dos envolvidos em sair da postura tradicional 

e do conforto dos saberes adquiridos para a incerteza de questionar.   

Visto isso, a trajetória dessa pesquisa nos mostrou que existe um primeiro movimento 

que deve ser dado em direção aos profissionais da área de Nutrição, no contexto da cidade onde 

se realizou a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 - OBJETIVOS  

 

 
• Propor uma ação educativa, a partir dos conceitos de EPS, na forma de um produto técnico 

com estratégias de formação e troca de saberes pertinentes às necessidades de capacitação 

e atualização de profissionais de Nutrição atuantes na área da Saúde no Município de Santos 

– São Paulo.  

• Apresentar os resultados da pesquisa de Mestrado Profissional realizado na UNIFESP aos 

profissionais com o intuito de permitir uma reflexão sobre suas práticas cotidianas, 

dificuldades e limitações de seu trabalho.  

• Apresentar e discutir sobre os conceitos atuais sobre cuidado em saúde, integralidade, 

PNAN, desafios e estratégias para atuação intra e interprofissional do nutricionista no SUS. 

• Permitir a construção de práticas educativas que contemplem as necessidades de formação 

singulares desses sujeitos, para além da perspectiva tradicionalmente adotada em suas 

práticas atuais. 

 

 

  



 
 

4 - METODOLOGIA  

Será realizada uma capacitação/aprofundamento com profissionais da Nutrição da SMS-

Santos em local (com infraestrutura adequada para no mínimo 12 pessoas por encontro, 

computador e tela, cadeiras e mesa) e data previamente pactuados com as respectivas chefias. 

A periodicidade inicialmente proposta será de um dia por mês, sendo que, no primeiro encontro, 

a duração será de oito horas e, após essa formação inicial, os dois encontros seguintes serão de 

quatro horas e os seguintes serão encontros trimestrais, também com duração de quatro horas. 

Sendo assim, a proposta de produto técnico tem três partes: a primeira, composta por 

um encontro, com seis horas de duração, voltada para estruturação e apresentação das propostas 

do grupo de encontro; a segunda parte, com dois encontros de três horas de duração, cada qual 

com discussão de temáticas necessárias para atualização e aprofundamento sobre questões 

atuais da área de Nutrição, na forma de aulas expositivas e trocas de experiências entre os 

participantes e a terceira parte, composta pelos encontros trimestrais, de três horas de duração, 

que tem como proposta a construção de um espaço contínuo de formação e aperfeiçoamento, 

no qual os participantes vão propor temáticas de trabalho, estratégias de discussão e ação, bem 

como intervenção individual e em grupo.  

As etapas propostas serão explicitadas a seguir:  

PRIMEIRA PARTE:  

CARGA HORÁRIA: SEIS HORAS 

1. Apresentação dos integrantes da equipe, dinâmica de boas-vindas, apresentação da 

proposta (origem, objetivos, estrutura/cronograma das atividades, etc). 

• Tempo previsto: 40 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: apresentação em powerpoint 

• Objetivo da atividade: permitir a contextualização da proposta ao grupo, situando-os 

quanto suas etapas e expectativas dos organizadores.  

• Descrição da estratégia pedagógica: inicialmente os organizadores da atividade dão 

boas vindas e se apresentam brevemente. A seguir será apresentado um powerpoint 

contendo os principais elementos da estrutura da proposta, como título, 

participantes/responsáveis, origem da proposta, objetivos, cronograma de atividades, 

etc) 



 
 

2. Apresentação dos participantes do grupo  

• Tempo previsto: 40 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: Papel, caneta e uma esfera.  

• Objetivo da atividade: Apresentação dos participantes e uma primeira impressão sobre 

o grupo em formação. 

• Descrição da estratégia pedagógica: propõe-se que seja feito um círculo e cada 

integrante do grupo, ao segurar uma esfera fale seu primeiro nome e uma palavra que 

melhor o caracterize, passando a esfera para o participante ao lado que fará o mesmo 

procedimento. Será solicitado aos participantes que cada um faça um pequeno texto ou 

um desenho de si mesmo. Após isso, solicite que dobrem o papel e misturem. Isto feito, 

sorteiam-se os papéis, fazendo com que cada um descubra quem é quem, se 

apresentando logo em seguida. 

3. Apresentação e discussão sobre os contextos de trabalho dos participantes 

• Tempo previsto: duas horas 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: Papel cartolina, revistas, canetas, cola, tinta, fita adesiva.  

• Objetivo da atividade: Uma primeira impressão sobre o contexto de trabalho dos 

participantes em seu cotidiano. 

• Descrição da estratégia pedagógica: Será solicitado aos participantes que escolham um 

parceiro para essa atividade. Cada dupla produzirá um cartaz no qual vai expor de forma 

esquemática que tipo de atividade realiza em seu cotidiano de trabalho. Após a produção 

dos cartazes, cada dupla vai apresentar o grupo todo o cartaz de seu parceiro. Após a 

apresentação de todos os cartazes o grupo como um todo vai produzir um cartaz falando 

sobre aspectos em comum a todas as apresentações e um cartaz sobre 

especificidades/diferenças entre todas as apresentações. Após a produção desses dois 

cartazes, será apresentado e discutido pelo grupo como um todo, apontando questões 

pertinentes para reflexão e discussão e elegendo um relator para registro desses pontos. 

O relator fará a leitura dos registros e será escolhido um membro do grupo para estudar 

(fazendo articulação com a literatura disponível na área) a questão e apresentar no 

próximo encontro. Cada ponto destacado terá, portanto, um responsável para a 

discussão posterior. O ideal é que cada participante receba um ponto para estudo e 

apresentação.  



 
 

4. Intervalo para almoço: uma hora 

5. Apresentação da pesquisa de Mestrado intitulada “Concepções e práticas dos 

nutricionistas na rede de cuidado em saúde: desafios para construção da integralidade” 

• Tempo previsto: uma hora 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: apresentação em powerpoint 

• Objetivo da atividade: Fazer uma comparação/discussão dos dados colhidos das 

primeiras impressões dos participantes da capacitação com os dados da pesquisa. 

• Descrição da estratégia pedagógica: serão apresentados os principais resultados da 

pesquisa para os participantes e, além disso, serão pontuados os desafios do autor no 

percurso da pesquisa. Após isso, será aberto um canal para discussão, comparando as 

primeiras impressões dos participantes sobre os dados da pesquisa, que deverão propor 

questões ao final para discussão no grupo.  

6. Reflexões sobre o material apresentado: discussão relacionando-o com o processo de 

Educação Permanente em Saúde. 

• Tempo previsto: 30 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: Flip Chart, caneta piloto 

• Objetivo da atividade: Discussão e anotação das primeiras impressões dos participantes 

da capacitação sobre o tema. 

• Descrição da estratégia pedagógica: Após a apresentação da pesquisa, os participantes 

irão pontuar quais temáticas consideram pertinentes para sua formação, considerando 

do processo de EPS. 

7. Apresentação das etapas do dia e propostas para próximo encontro. Encerramento.  

• Tempo previsto: 15 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: retomada da apresentação do cronograma de atividades previstas 

• Objetivo da atividade: explicitar o percurso realizado e proposta para próximo encontro 

• Descrição da estratégia pedagógica: será apresentado novamente o cronograma, 

indicando de forma gráfica o que já foi realizado e a previsão para o próximo encontro.  

Confirmação de data, participantes e estruturação de formato de contato (email coletivo,  

WhatsApp, etc). 



 
 

SEGUNDA PARTE:  

PRIMEIRO ENCONTRO: CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS 

1. Apresentação de conceitos teórico-práticos a serem trabalhados pelo grupo 

• Tempo previsto: 90 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: computador (para apresentação de powerpoint), Laser Pointer 

• Objetivo da atividade: aprofundamento teórico de conceitos de interesse na área de 

Alimentação e Nutrição. 

• Proposta: 

Temáticas propostas:  

1. Atuação do nutricionista no SUS 

2. Introdução a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

3. Contribuições da Vigilância Alimentar e Nutricional nos processos de organização da 

atenção nutricional 

2. Apresentação de um caso para estudo/discussão em grupo a partir dos conceitos da 

apresentação 

• Tempo previsto: 60 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: folhas sulfite, canetas, descrição do caso em powerpoint (e material 

impresso do caso) 

• Objetivo da atividade: articulação de conceitos teóricos estudados com reflexões sobre 

situações da prática cotidiana. Identificação de dificuldades e necessidades de 

intervenção.  

• Descrição da estratégia pedagógica: Serão distribuídos aos participantes da capacitação 

textos impressos de algumas situações do cotidiano do profissional e solicitados para 

que seja feita uma leitura. Após a leitura será aberto um espaço para que sejam 

discutidas as opiniões, reflexões, críticas, problemas de comunicação, enfim quaisquer 

pontos que tenham relação do profissional com o seu mundo de trabalho, em especial 

com as pessoas que estão sob os seus cuidados, considerando-se também as demandas 

dos participantes da capacitação. 



 
 

SEGUNDO ENCONTRO: CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS 

1 – Realização de um trabalho em subgrupos para construção de alternativas de 

intervenção.  

• Tempo previsto: 90 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: Textos sobre métodos educativos alternativos ao tradicional, 

cartolina, cola, papéis, garrafas plásticas, tesoura, caneta, lápis, revistas e jornais 

antigos, computador com internet, latas, entre outros. 

• Objetivo da atividade: Apresentação dos métodos educativos alternativos ao tradicional 

para que todos os participantes possam propor alternativas de intervenção. 

• Descrição da estratégia pedagógica: Serão apresentados textos sobre métodos 

educativos alternativos ao tradicional, como o modelo dialógico/problematizador, a fim 

de permitir a composição de propostas e reflexões para o aperfeiçoamento das ações já 

existentes em seus serviços. Para isto será proposta a realização de um trabalho em 

subgrupos para que todos os participantes possam propor alternativas de intervenção. 

Cada subgrupo apresentará suas considerações para serem debatidas amplamente com 

todos os subgrupos. Cada subgrupo apresentará um “produto” como resultado de suas 

discussões e reflexões (um documento, um cartaz, uma atividade de roll-play, um vídeo, 

etc). 

2. Realização de uma avaliação da atividade por meio de um instrumento de avaliação 

especialmente elaborado. 

• Tempo previsto: 30 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 

• Material necessário: formulários impressos do instrumento de avaliação, canetas. 

• Objetivo da atividade: Avaliação da capacitação pelos participantes, em uma relação 

dialógica. 

• Descrição da estratégia pedagógica: o uso de um instrumento de avaliação padronizado 

poderá trazer dados significativos para aprimoramento da atividade, explicitando 

críticas e sugestões pertinentes.  

 

3 - Encerramento do encontro e confraternização. 

• Tempo previsto: 30 minutos 

• Participantes: 10 nutricionistas + equipe técnica (mediador e observador) 



 
 

• Material necessário: alimentos variados 

• Objetivo da atividade: Intensificar a troca de saberes e afetos no encontro através de 

conversas “informais” que permitam a construção de vínculos para propostas futuras. 

• Descrição da estratégia pedagógica: realização de um coffee break. 

 

TERCEIRO PARTE: PROPOSTA DE ENCONTRO TRIMESTRAL DE FORMA 

CONTINUADA 

CARGA HORÁRIA DE CADA ENCONTRO: TRÊS HORAS 

 

1. Apresentação do percurso de formação até o momento: retomada de conceitos.  

2. Avaliação dos impactos da atividade proposta até o momento  

3. Construção de um cronograma de temáticas e atividades para estruturação do “GRUPO DE 

FORMAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO NUTRICIONISTA NA REDE DE 

CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE: UMA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE”, considerando estratégias de sustentabilidade e objetivos a serem construídos 

de forma horizontal e a partir de trocas dialógicas de pontos de vistas, conhecimentos e 

demandas.  

 

5 - DADOS DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Dissertação de origem: Concepções e práticas dos nutricionistas na rede de cuidado em saúde: 

desafios para construção da integralidade. 

Nome do produto técnico: Grupo de formação e reflexão sobre o papel do nutricionista na rede de 

cuidado integral em saúde: uma estratégia de Educação Permanente 

Público-alvo: Nutricionistas lotados na SMS-Santos 

Número de participantes:  12   pessoas 

Cronograma: serão realizados encontros em três etapas com datas previamente pactuados com 

as respectivas chefias de departamento e COFORM.  

 

 

 

 



 
 

 

6 - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

TÉCNICO 

Nome do participante:      Data:  

Instituição/Área:       Formação: 

 Marque com um X 

Os temas abordados na capacitação já eram de seu conhecimento?  SIM NÃO 

Os temas foram apresentados de forma clara e de fácil compreensão?  SIM NÃO 

Suas expectativas para a atividade como um todo foram satisfeitas?  SIM NÃO 

Você pretende fazer uso das informações/experiências aprendidas nessa capacitação? 

De que forma? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

SIM NÃO 

Avalie com relação a:              Sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4 (bom), 5 (muito bom) 

Equipe de capacitação   1                2 3 4   5 

Pontualidade       1                2 3 4   5 

Conteúdo 1                2 3 4   5 

Qualidade dos materiais didáticos 1                2 3 4   5 

Recursos audiovisuais 1                2 3 4   5 

Dinâmicas grupais 1                2 3 4   5 

Carga horária 1                2 3 4   5 

Compatibilidade entre objetivos e proposta de intervenção   1                2 3 4   5 

Qualidade das instalações 1                2 3 4   5 

Sugestões: 

 

 

Observações/comentários: 

 

 

Atribuindo uma nota de zero a dez, sendo zero a pior nota e dez a melhor nota,  

como você avaliaria essa capacitação como um todo?  

Nota: 

_______ 
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