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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou analisar a prática de educação em saúde enquanto 
estratégia de atenção à saúde de estudantes matriculados no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR, contexto desta investigação, 
onde há um ambulatório de atendimento a alunos e servidores no qual atua uma 
equipe multiprofissional. Com o intuito de ampliar o olhar sobre as práticas 
educativas em saúde desenvolvidas por estes profissionais, a equipe foi 
caracterizada, identificando-se o conceito de saúde que norteia sua atuação e quais 
práticas de educação em saúde ela desenvolve e em quais contextos. Os sujeitos da 
pesquisa foram os profissionais de saúde que atuam na Coordenação de 
Assistência ao Estudante do IFRR. Os dados foram obtidos por meio de respostas a 
questionários elaborados segundo um roteiro semiestruturado. A pesquisa foi 
desenvolvida segundo a modalidade Estudo de Caso, com abordagem qualitativa. 
Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, do tipo temática. Os 
resultados revelam que entre os membros da equipe há distintas concepções e 
entendimentos, o que evidencia a necessidade de um direcionamento destes 
profissionais. Assim, sugere-se a implementação de um projeto de capacitação que 
permita aprimorar práticas educativas voltadas à educação em saúde como 
estratégia primeira na atenção à saúde dos estudantes desta Instituição Federal de 
Ensino. 
 
Palavras-Chave: Educação em saúde; Educação; Práticas educativas; Promoção 
da Saúde; Equipe multiprofissional. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA 

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO  

Historicamente, a educação em saúde no Brasil e no mundo tem sofrido grandes 

transformações, o que também exige mudanças de atitudes e comportamentos por parte 

dos profissionais que atuam com práticas educativas em saúde.  

Os novos cenários e os diversificados contextos onde a educação em saúde se faz 

presente, um deles o espaço escolar, tornam necessário que os profissionais de saúde 

estejam capacitados para atuar nestes locais em consonância com essas transformações. 

Para tanto, devem zelar, constantemente, por seu aprimoramento pessoal e profissional de 

forma a atender tantas demandas. Conforme assinala  L’Abbate, S. (1994):  

“É possível dividir a demanda dos profissionais pela área da Educação em 

Saúde em duas direções: a primeira, voltada para a instrumentalização em 

técnicas didático-pedagógicas, e a segunda, para o desenvolvimento do 

papel profissional”. 

Assim, atendendo à nossa proposta de utilizar a educação em saúde enquanto 

estratégia de atenção à saúde dos estudantes matriculados no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, apresentamos este projeto de capacitação 

com vistas a instrumentalizar os profissionais da equipe multiprofissional do IFRR para o uso 

desta importante estratégia de promoção da saúde.  

 

2 OBJETIVOS:  

2.1 Objetivo Geral  

Capacitar os profissionais integrantes da equipe multiprofissional que atua na 

assistência à saúde dos alunos e servidores do IFRR para a utilização da educação em 

saúde com vistas à reorientação do modelo de atenção de assistência prestada. 

 2.2 Objetivos Específicos  



 Promover oficinas de capacitação dirigidas aos profissionais que atuam com 

assistência à saúde na CAES do IFRR com base em uma proposta de um novo modelo 

de atenção à saúde. 

 Estimular produção de material pedagógico para práticas educativas em saúde que 

atendam aos princípios do modelo dialógico de educação em saúde. 

 Constituir um grupo de discussão sobre novas metodologias de ensino em saúde, 

envolvendo a equipe pedagógica com vistas a estimular a participação dos alunos e 

servidores nas ações educativas propostas.  

 

3 DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO  

3.1 Equipe  

Será composta uma equipe com profissionais das áreas de saúde e educação que 

tenham experiência no desenvolvimento de práticas educativas inovadoras e, 

principalmente, que atuem segundo o conceito norteador desta proposta com vistas a 

reorientar o modelo de atenção, propondo o uso da educação em saúde como  principal 

estratégia para a atenção à saúde dos estudantes no IFRR. 

 Para sua estruturação, a equipe poderá contar com o apoio da Universidade Federal 

de São Paulo - UNIFESP, através do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde - CEDESS.  

3.2 Local  

As atividades de capacitação serão desenvolvidas no Campus Boa Vista do IFRR, no 

próprio espaço da CAES ou em outros que possibilitem reunir a equipe e que disponibilizem 

salas de aulas, de multimeios, biblioteca e outros espaços pedagógicos. 

3.3 Público-Alvo  

Profissionais da equipe multiprofissional que atuam na assistência à saúde no IFRR. 

Atualmente esta equipe é composta por cinco técnicos de enfermagem, um técnico em 

higiene dental, duas médicas, duas assistentes sociais, dois odontólogos, um enfermeiro, 

uma psicóloga, duas pedagogas e uma assistente de alunos.  

 

3.4 Atividades  



As atividades atenderão ao propósito de privilegiar práticas inovadoras,  adotando  

metodologias diversificadas visando à apropriação da equipe durante seu processo de 

capacitação. As estratégias pedagógicas incluirão oficinas, rodas de conversa, discussões 

coletivas, jornadas e seminários.  

 

4 AVALIAÇÃO  

O projeto será avaliado durante todo o processo de capacitação com base no 

envolvimento dos profissionais nas atividades propostas, bem como por meio de um 

rigoroso acompanhamento do desenvolvimento das propostas dirigidas aos estudantes e 

servidores do IFRR. 
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