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APRESENTAÇÃO

O IV Encontro dos Profissionais de Saúde do IFRN ocorreu nos dias 25 e 26 de
julho de 2019, tendo como sede principal o campus Natal Central. O evento teve como
objetivo atualizar os profissionais em conhecimentos específicos e também mais
amplos, que perpassam todas as áreas, para poderem atuar de forma mais eficiente e
qualificada dentro do ambiente escolar.
Ao todo, foram 48 inscritos ligados às áreas de Enfermagem, Medicina,
Nutrição e Odontologia. Dentre os quais 41 profissionais participaram efetivamente do
Encontro (Quadro 01).
Quadro 01. Quantitativo de inscritos no IV Encontro dos Profissionais de Saúde do
IFRN.
Cargo
Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro
Médico
Nutricionista
Odontólogo
Técnico de Enfermagem
Técnico em Saúde Bucal

Total no IFRN
05
05
23
11
21
26
01

Inscritos
00
02
07
04
21
14
01

Participantes
00
01
06
04
20
09
01

Na ocasião, houve momentos integrados para capacitação, discussão e
aprofundamento de temas com os diversos profissionais, e outro onde as temáticas
foram trabalhadas por áreas específicas, exceto a Nutrição que foi incorporada à
temática direcionada à Enfermagem. A participação de todos os profissionais de saúde
em momento coletivo foi fundamental para o aprimoramento do olhar sobre os
estudantes e para a qualidade do trabalho prestado no Instituto. No evento,
aconteceram exposições dialogadas, oficina, mesa redonda e momento de discussão.
Dentre as quais podemos classificar:
 01 Oficina de Capacitação em Práticas Integrativas Complementares: Auriculoteria;
 03 Exposições dialogadas (Atualização em Resinas Compostas e Sistemas Adesivos;
Atualização em Ginecologia; e Atualização em Neurologia);
 01 Mesa Redonda sobre Saúde Mental;

 01 Momento de Discussão para Avaliação dos Serviços de Saúde do IFRN.
No anexo I pode-se observar a programação completa do evento.
Quantos às atividades por área, destacamos os seus objetivos:
ODONTOLOGIA: Atualização em resina composta e sistemas adesivos
OBJETIVOS: Atualizar os dentistas quanto a evolução das Resinas Compostas e
Sistemas Adesivos, permitindo conhecimentos avançados das técnicas restauradoras
utilizando a resina composta em dentes anteriores e posteriores, reproduzindo as
características estéticas e funcionais perdidas e objetivando uma prática clínica
consciente e qualificada.
ENFERMAGEM/NUTRIÇÃO: Capacitação em Práticas Integrativas Complementares –
Auriculoterapia
OBJETIVOS: Capacitar a equipe de saúde para trabalhar com práticas integrativas
complementares que dispensam a figura do médico no processo de cuidado em saúde.
De forma mais específica, abordar a contextualização filosófica da medicina tradicional
chinesa com um novo olhar sobre o processo de adoecimento e noções básicas sobre a
anatomia do pavilhão auricular e da técnica de auriculoterapia, incluindo parte prática
com aplicação de sementes nos pavilhões auriculares, tendo como base um modelo de
anamnese energética.
MEDICINA: Atualização em Ginecologia
OBJETIVOS: Atualizar os médicos em conhecimentos básicos de Ginecologia, com
explanações sobre anticoncepcionais, dismenorreia e outras alterações do ciclo
menstrual, que possuem demanda recorrente no setor de saúde do IFRN
MEDICINA: Atualização em Neurologia
OBJETIVOS: Atualizar os médicos em conhecimentos básicos de Neurologia, com
explanações sobre quadros álgicos com ênfase em cefaleia e enxaqueca, que possuem
demanda recorrente no setor de saúde do IFRN.

Quanto às atividades coletivas, destacamos os seus objetivos:
Mesa Redonda – Acolhimento e Rede de Atenção ao paciente em sofrimento
psíquico.
OBJETIVOS: Sensibilizar os profissionais que compõem as Equipes de Saúde do IFRN do
seu papel frente ao acolhimento dos estudantes em sofrimento psíquico, orientar
quanto às estratégias de abordagem destes pacientes e formas de promover saúde
mental.
Discussão sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde do IFRN.
OBJETIVOS: Despertar a reflexão dos profissionais de saúde quanto às formas de
superação das dificuldades/limitações enfrentadas pelos profissionais no seu

cotidiano, bem como encaminhar algumas sugestões aos gestores locais e centrais do
IFRN. Além disso, levantar problemáticas e sugestões para embasar a análise
situacional dos serviços de saúde, as quais podem ser utilizadas para lastrear o
planejamento estratégico da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis nos
próximos anos.
A seguir, podemos analisar as propostas levantadas.

CONTRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS PARA MELHORIA DOS EIXOS QUE ENVOLVEM O
PROCESSO DE TRABALHO DA SAÚDE NO IFRN
No último dia de encontro, os profissionais de saúde do IFRN analisaram as
potencialidades e limitações de alguns eixos que envolvem o processo de trabalho da
saúde no IFRN (Anexo II). Além disso, deram notas de 1 a 5 para cada eixo (1-muito
ruim, 2-ruim, 3-regular, 4-bom, 5-excelente). No Quadro 2, apresentamos os principais
comentários e as notas médias para cada eixo/dimensão analisada.

Quadro 02. Levantamento de limitações, pontos positivos e sugestões para melhoria da qualidade do serviço ofertado pelos setores de saúde dos campi
do IFRN.

DIMENSÃO ANALISADA

NOTA MÉDIA (1 a 5)
1.
2.
3.
4.

PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES
EDUCATIVAS DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS/
MATERIAIS

3,50

5.
6.
7.
8.

2,94

PRINCIPAIS COMENTÁRIOS
Desmotivação da equipe devido ao novo ajuste da jornada de trabalho para 8h;
Necessidade de ações sistêmicas promovidas pela DIGAE;
Necessidade de reuniões sistêmicas da DIGAE sobre planejamento;
Dificuldade de parcerias com os docentes/outros servidores para realização de ações de
educação, o que leva a baixa adesão dos estudantes às atividades;
Falta de coordenação sistêmica que ajude no processo de realização das atividades
educativas;
Falta de inserção das ações educativas no calendário acadêmico;
Falta de apoio da gestão local (Diretoria-geral) e gestão sistêmica (DIGAE);
Visão distorcida da função do serviço de saúde, tanto pela comunidade escolar como
pela gestão, que não apoiam as ações educativas.

1. Em alguns campi já existe um protocolo alinhado entre administração e serviço de
saúde;
2. Continuam as dificuldades para aquisição de materiais e equipamentos;
3. Falta de recurso financeiro no campus;
4. Falta de profissionais administrativos no campus para dar andamento ao processo de
compra;
5. Baixa qualidade dos produtos adquiridos pelo serviço de saúde;
6. Falta de sistematização eficiente e centralizada para compra de materiais;
7. Falta de contratos de manutenção dos equipamentos de saúde;
8. Infraestrutura inadequada nos campi avançados para atender problemas de saúde dos
estudantes.

MÓDULO SAÚDE NO SUAP

4,61

POLÍTICA DE SAÚDE
ESTUDANTIL

4,1

NORMATIZAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DO SETOR

3,83

1. Ferramenta prática e com ajustes disponíveis sempre;
2. Interesse dos profissionais;
3. Os profissionais à frente estão atentos às necessidades da categoria e conseguem
desenvolver efetivamente o SUAP;
4. Necessidade de aprimorar o módulo de planejamento de ações educativas e de registros
administrativos;
5. Apoio da Equipe da TI contribuiu para o bom andamento do Módulo;
6. Necessidade de uma ferramenta de controle de estoque;
7. Necessidade de ferramenta para digitalizar laudos de saúde.
1. Documento importante que corrobora com a normatização do processo de trabalho da
saúde;
2. Necessita de um olhar dos coordenadores de atividades estudantis;
3. Poderíamos avançar neste aspecto realizando protocolos de ações educativas e de
promoção à saúde;
4. Precisa ser atualizada de forma periódica (bianual);
5. Sugestão para em 2020 criar um grupo de trabalho para tanto;
6. Deve ser melhor esclarecida à comunidade escolar;
7. Falta apoio institucional para progressão da Política.
1. Necessidade de apoio institucional para fortalecer o serviço de saúde;
2. Necessidade de profissional médico em algumas equipes;
3. Necessidade de atualização do fluxograma considerando a falta de flexibilização dos
profissionais de saúde;
4. Dificuldade de trabalho noturno considerando o baixo quantitativo de alunos à noite e a
existência apenas de um profissional de cada cargo.
5. Os gestores apenas cobram que o setor esteja aberto em todos os turnos, mas não
compreendem como funciona o setor, qual o seu real objetivo e quais as metas que o
serviço possui;
6. Melhor divulgação do fluxograma.

INFRAESTUTURA DO
SERVIÇO DE SAÚDE

3,72

PARCERIAS COM AS
SECRETARIAS DE SAÚDE
LOCAIS

3,50

TRABALHO EM EQUIPE

APOIO DA GESTÃO

OUTROS

1. Localização desprivilegiada do serviço de saúde: próximo à cantina e à sala de
terceirizados que são locais que produzem muitos resíduos;
2. Dificuldade de gerenciamento de resíduos devido à falta de casa de abrigo de lixo e
contrato de coleta de resíduos;
3. Falta de estrutura mínima como pia;
4. Criar um complexo da Assistência Estudantil;
5. Falta de periodicidade na manutenção dos equipamentos do serviço de saúde.
1. Necessidade de diálogo da gestão com as secretarias locais;
2. Em alguns campi já existe esta parceria e são bem relacionados;
3. Dificuldade de diálogo com a equipe municipal;
4. Falta de iniciativa dos profissionais de saúde para firmar a parceria.

4,44

1. A maioria dos campi relatam boa integração da equipe de saúde com experiências
positivas de interdisciplinaridade;
2. Necessidade de reuniões de equipe para trabalhar práticas da atenção básica como
acolhimento, escuta, projeto terapêutico singular, clínica ampliada.

3,39

1. Gestores precisam conhecer melhor o serviço de saúde e o processo de trabalho em
saúde.
2. Necessidade dos gestores valorizarem os trabalhadores em saúde;
3. Existência de um distanciamento entre gestão e serviço de saúde;
4. Negligência do diretor-geral;
5. Necessidade de mais apoio da DIGAE;
6. Diretor-geral controlador e centralizador;
7. Diretor-geral muito apoiador.
1. Necessidade de integração de todos os profissionais da COAES para acompanhamento
mais resoluto dos casos, promoção da saúde e qualidade de vida dos estudantes;

AVALIAÇÃO DO EVENTO
Durante o evento, os participantes puderam avaliar o Encontro através do
questionário de avaliação (anexo III), onde apreciaram o pré-evento (divulgação,
programação e liberação para participação) e o evento em si (palestras, estrutura física e
aplicabilidade do evento). Quanto ao pré-evento 64% o consideraram excelente. Enquanto
nenhum participante relatou que o pré-evento foi ruim ou muito ruim.

Quanto as

capacitações por área, 61,36% a classificaram como excelente, nenhum participante a
classificou como ruim ou muito ruim e algumas críticas foram feitas ao lanche e carga
horária dos cursos. Quanto ao momento coletivo, 96% dos participantes o consideraram
com excelente ou bom e as críticas ocorreram apenas no item lanche. Os gráficos 1 a 3
demonstram os resultados detalhados da avaliação.

Gráfico 1. Avaliação do pré-evento.
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Gráfico 2. Avaliação das capacitações por área.

Capacitação por área
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Gráfico 3. Avaliação do momento coletivo.
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Quanto aos principais pontos elencados do evento, destacam-se:
Pontos positivos:




Integração com outros profissionais;
Temática excelente para nossa prática diária e escolha muito relevante dos
palestrantes (alto nível);
Troca de experiências;




Temas abordados;
Aproximação dos temas abordados com a realidade do IFRN.

Pontos negativos:





A gestora não participou do encontro;
Carga horária da programação insuficiente;
Carga horária da capacitação específica poderia ter sido mais de 1 dia;
Lanche poderia ter sido mais saudável.

Comentários:






Capacitações devem ser frequentes, anualmente e com mais dias;
Realizar mais momentos como esse e abordar outros módulos do curso de
auriculoterapia;
Videoconferências com temas importantes para a equipe de saúde;
Capacitação específica para nutricionista na próxima edição do encontro da
saúde;
Parabéns pela organização do evento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interação da equipe de trabalho agrega valor ao serviço e gera confiança entre os
parceiros, o que proporciona um ambiente de trabalho mais saudável, positivo e produtivo.
Assim, os membros do grupo se sentem motivados e preparados para assumir desafios que
ajudem no alcance da missão da instituição.
A educação permanente/qualificação no trabalho enquanto “prática de ensinoaprendizagem” significa a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições a partir
da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia
do trabalho e as experiências desses atores como base de interrogação e mudança. Assim,
torna-se necessária a formação contínua e o desenvolvimento continuado dos
trabalhadores no âmbito das instituições.

Neste sentido, considera-se que o IV Encontro de Profissionais de Saúde do IFRN foi
um momento importante para a sensibilização dos profissionais para o trabalho em equipe,
bem como para o aprimoramento de suas habilidades profissionais com foco no
cumprimento da missão da Diretoria de Atividades Estudantis do IFRN.

ANEXO I – PROGRAMAÇÃO DO IV ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO IFRN

IV ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO IFRN
PROGRAMAÇÃO
25/07/2019 – Quinta-feira
Capacitação por área específica

Odontologia
HORÁRIO
08h00
12h00
14h00
18h00

TEMAS
RESPONSÁVEL
Alex
José
Souza dos Santos
 Atualização
em
resinas
Professor
UFRN
compostas
e
sistemas
adesivos
Almoço
Alex José Souza dos Santos
• Atualização
em
resinas
Professor UFRN
compostas
e
sistemas
adesivos
Encerramento das Atividades das atividades do dia

LOCAL
Sala DIAC 01 (NatalCentral)

Sala DIAC 01 (NatalCentral)

25/07/2019 – Quinta-feira
Capacitação por área específica

Enfermagem
HORÁRIO
08h00

TEMAS
 Práticas
Integrativas
Complementares: Auriculoterapia

12h00

Almoço

14h00

• Práticas Integrativas
Complementares: Auriculoterapia

18h00

RESPONSÁVEL
Flávio César Bezerra da Silva
Professor UFRN

Flávio César Bezerra da Silva
Professor UFRN

LOCAL
Laboratório
da Escola de
Saúde da
UFRN
Laboratório
da Escola de
Saúde da
UFRN

Encerramento das Atividades das atividades do dia

25/07/2019 – Quinta-feira
Capacitação por área específica

Medicina
HORÁRIO
08h00
12h00

TEMAS
 Cefaleias
Almoço

RESPONSÁVEL

LOCAL

Clécio de Oliveira Godeiro Júnior
Neurologista

Sala DIAC 02
(NatalCentral)

14h00

• Anticoncepcionais e dismenorreia

18h00

Aline de Mello Pessoa Sousa

Sala DIAC 02
(NatalCentral)

Encerramento das Atividades das atividades do dia

26/07/2019 – Sexta-feira
Momento coletivo
TEMAS

HORÁRIO

RESPONSÁVEIS

LOCAL

Jocélio Ramalho
Médico psiquiatra

08h00

 Acolhimento e rede de atenção do paciente
em sofrimento psíquico.

Fabiana Teixeira Marcelino
Psicóloga

Ana Eloá Cerqueira
Representante da Saúde Mental
da SESAP

Mini
auditório
CNAT

Mediador: Thiago Raulino

12h00

Intervalo

14h00

 Discussão coletiva sobre as dificuldades
enfrentadas pelos profissionais de saúde do
IFRN

17h00

Encerramento das atividades do dia

Equipe Digae

Mini
auditório
CNAT

ANEXO II – MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Avaliação do Serviço de Saúde
Gostaríamos de saber sua opinião a respeito do funcionamento do Serviço de Saúde no seu
campus. Por favor, assinale a alternativa que considera adequada para cada critério, de acordo
com a pontuação abaixo. Obrigado pela colaboração!
1
MUITO RUIM

2
RUIM

3
REGULAR

4
BOM

5
EXCELENTE

QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE...
Descrição
Planejamento e execução das ações educativas de saúde no seu
campus

Pontuação
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Aquisição de equipamentos/materiais
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Módulo Saúde no SUAP (prontuário eletrônico, relatórios,
planejamento de ações educativas, agenda de atendimentos, etc)
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Política de Saúde Estudantil
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Normatização do Funcionamento do Setor (atividades em comum,
fluxograma, horário de funcionamento...)
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Infraestrutura do Serviço de Saúde (Ex.: Gerenciamento de
resíduos, localização, climatização, iluminação...)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Parceria com as Secretarias de Saúde do município
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Trabalho em Equipe
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Apoio da Gestão
A que você atribui esse resultado? Tem alguma sugestão?

Tem algum outro ponto a avaliar? Qual?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ANEXO III– QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EVENTO

Data: 25 e 26 de julho de 2019
Avaliação do Encontro de Saúde
Gostaríamos de saber sua opinião a respeito do curso. Por favor, assinale a alternativa que considera
adequada para cada critério, de acordo com a pontuação abaixo. Obrigado pela colaboração!

1
MUITO RUIM

PONTUAÇÃO
3
4
REGULAR
BOM

2
RUIM

5
EXCELENTE

N.A.
NÃO SE APLICA

ANTES DO EVENTO
Descrição

1

2

Pontuação
3
4

5

Nível de interesse em participar do evento?
Comunicação sobre o evento: programação, local, etc.
Liberação da chefia para participar na capacitação
AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO:_____________________________
Pontuação
Descrição
1
2
3
4
5

N.A

Conteúdo abordado
Materiais utilizados
Metodologia Utilizada nas Exposições
Carga horária
Espaço Físico
Lanche
AVALIAÇÃO DO MOMENTO COLETIVO
Descrição

Conteúdo abordado
Materiais utilizados
Metodologia Utilizada nas Exposições
Carga horária
Espaço Físico
Lanche
Destaques da capacitação:
Positivos:

Negativos:

1

Pontuação
2
3
4

5

Comentários e Sugestões

ANEXO IV – FOTOGRAFIAS
CAPACITAÇÃO EM AURICULOTERAPIA

CAPACITAÇÃO EM RESINAS COMPOSTAS

CAPACITAÇÃO EM NEUROLOGIA

CAPACITAÇÃO EM GINECOLOGIA

MESA REDONDA: SOFRIMENTO PSÍQUICO

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO IFRN

