
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA

REDE PROFSAÚDE EM

PÁGINA 01 DE 04

07
ABRIL | 2022

INFORMATIVO
BOLETIM

HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ IVO DOS SANTOS PEDROSA 

No dia 7 de abril, a direção do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) e o Núcleo dos Estudos em Saúde 

Pública (NESP) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) homenagearam o professor José Ivo dos 

Santos Pedrosa com a medalha de honra ao Mérito 

em Saúde do CCS/UFPI, como forma de enaltecer sua 

brilhante trajetória profissional nas áreas da saúde, 

educação, pesquisa e inovação em prol do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

PROCESSO 
SELETIVO T4

O processo seletivo da 

Turma 4 está em andamento 

e foram registrados 1.355 

inscritos nacionalmente. Essa 

turma será financiada pelo 

Ministério da Educação 

(MEC)/ Secretaria de 

Educação Superior (Sesu).

EDITAL DE EVENTOS

Com o objetivo de estimular e fortalecer o intercâmbio entre as instituições 

de ensino superior (IES) associadas ao PROFSAÚDE, a Coordenação 

Nacional tornou pública a seleção de propostas para a realização de 

eventos interinstitucionais. Agradecemos a participação das IES 

envolvidas e parabenizamos as cinco instituições cujos projetos foram 

aprovados! As datas serão divulgadas posteriormente.

1º lugar: 

1º Simpósio Brasileiro de 

Atenção Primária à Saúde: 

os desafios da atenção, 

gestão e educação em 

saúde no Brasil atual. 

Proponentes: UFAL e UNIR

2º lugar: 

I Seminário Internacional de 

Saúde da Família e Democracia 

“Formação profissional, acesso 

e desigualdades em saúde no 

contexto pós-pandêmico” e IV 

Simpósio de Saúde Coletiva 

do Sul da Bahia e I Mostra 

Científica PROFSAÚDE – Bahia. 

Proponentes: UFSB e UFRB

I Colóquio sobre Infodemia, fake 

news e desinformação no SUS: 

impactos e estratégias de 

enfrentamento. Proponentes: 

UFRGS e UFCSPA

4º lugar: 

1° Simpósio Nacional de Saúde 

LGBTQIA+: na base do afeto - 10 

anos da PNSI-LGBT. Proponentes: 

UFPI, UFOP, UFJF, UFF e UFU

5º lugar: 

Seminário: educação permanente 

como estratégia de qualificação da 

ESF no contexto do estado do Rio 

de Janeiro. Proponentes: UERJ, 

FIOCRUZ/RJ e UFF

3º lugar: 

T4 ABERTO

ATENÇÃOATENÇÃO

PARA ACESSAR A 
CHAMADA PÚBLICA

CLIQUE AQUI

https://profsaude-abrasco.fiocruz.br/editais


Fórum Atenção Integral 
em Saúde da Família
01 de abril de 2022
26 docentes

Fórum Planejamento e 
Avaliação em Saúde da Família
04 de abril de 2022
28 docentes

Fórum Seminários de 
Acompanhamento
04 de abril de 2022
27 docentes

Fórum Promoção da Saúde
05 de abril de 2022
26 docentes

Fórum Sistema de Informação 
no Cuidado e na Gestão
06 de abril de 2022
20 docentes

Fórum Produção do 
Conhecimento em Serviços 
de Saúde 
07 de abril de 2022
28 docentes

Fórum Atenção e Gestão 
do Cuidado
08 de abril de 2022
23 docentes

Fórum Educação na Saúde
20 de abril de 2022
26 docentes

FORMAÇÃO
DOCENTE 

A Coordenação Nacional em 

conjunto com os responsáveis 

nacionais de disciplinas do 

PROFSAÚDE organizou o 1º 

Fórum Telepresencial de 

Disciplinas que aconteceu 

entre os dias 1 e 20 de abril 

de 2022. A proposta dos 

encontros é promover um 

espaço permanente para a 

reflexão, o debate e a troca 

de experiências entre os 

regentes; além de ser uma 

estratégia de interação entre 

as disciplinas. Esta é uma das 

ações previstas no 

Planejamento Estratégico do 

Programa 2021-2024.

VÍDEO INSTITUCIONAL DO PROFSAÚDE

No dia 07 de março de 2022 divulgamos o vídeo institucional do 

PROFSAÚDE que já soma mais de 1.000 visualizações no YouTube. 

O vídeo apresenta as informações sobre o programa e demonstra o 

consolidado trabalho dessa potente rede. 

Clique aqui para acessar

MOODLE T4

O Moodle para a oferta da turma quatro está com nova identidade visual. 

O objetivo é trazer modernidade e melhor alinhamento aos padrões de 

design do Ambiente Virtual de Aprendizagem, mantendo a harmonização 

dos elementos em uma proposta mais clean, sem perder a essência do curso. 

10ª SESSÃO TEMÁTICA DA REDE NACIONAL

O PROFSAÚDE organiza mensalmente Sessões Temáticas 

com o objetivo de dar continuidade aos encontros 

nacionais e compartilhar as ricas experiências vivenciadas 

pelos alunos que atuam na Atenção Primária à Saúde nos 

territórios. O evento acontece online, com interação em 

tempo real e é transmitido pelo YouTube. A 10ª Sessão 

intitulada como “Atenção Integral à Saúde em tempos 

de focalização da APS” aconteceu no dia 29 de abril, 

e teve como mediador o Vice-presidente-Abrasco e 

docente da Universidade Federal do Paraná, prof. 

Dr. Deivisson Vianna Dantas dos Santos.

https://www.youtube.com/watch?v=X8487w-Qz1s
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ESTUDO MULTICÊNTRICO

O PROFSAÚDE em parceria com as instituições que compõem a Rede de Pesquisa e de Formação finalizou o trabalho 

de campo sobre a "Prevenção e controle da COVID-19: Estudo Multicêntrico sobre a percepção e práticas no cotidiano 

das orientações médico-científicas pela população dos territórios de abrangência da Atenção Primária à Saúde". 

“A minha participação no projeto multicêntrico, além de 

me trazer uma direção para minha dissertação de 

mestrado, oportunizou-me uma vivência em pesquisa 

nunca tida antes. Aprender com professores experientes e 

renomados através da realização de cursos 

complementares ofertados em cada etapa da pesquisa, 

trouxe uma grande segurança ao realizar a pesquisa, além 

de favorecer minha qualificação e aperfeiçoamento”.

Camila Lazzarotto Gularte
Universidade Federal de Pelotas

Enfermeira

“Participar do estudo multicêntrico foi uma experiência desafiadora 

por vários motivos. 

Conversar sobre uma doença nova e que foi, ao mesmo tempo, 

devastadora para algumas famílias que perderam entes queridos 

foi como tocar nas feridas de um paciente enfermo. (...) A 

experiência de penetrar no universo dessas pessoas, tão fragilizadas 

e conhecer a potência da resiliência humana frente a situações de 

saúde pública, tão desafiadoras como essa, certamente ficará 

tatuada na minha memória enquanto profissional de saúde”.

Ademir Aragão Moura
Universidade Federal do Piauí
Médico

“O Estudo Multicêntrico possibilitou-me conhecer mais de perto a 

realidade vivenciada pela comunidade, suas dificuldades do dia a dia, 

familiares, financeiras, de saúde e ainda conhecer a visão das pessoas 

sobre suas percepções, medos, crenças, fé, religião, política e 

relacionamento intrafamiliar, durante este difícil período da Pandemia. 

(...) O estudo contribuiu para o fortalecimento da importância das 

medidas preventivas contra a COVID-19 na comunidade (...)”.

Isabella Oliveira dos Santos
Universidade do Estado de Amazonas
Cirurgiã-dentista

Kethellen Gerkman Kil
Universidade Federal de Uberlândia

Cirurgiã-dentista
 

“(...) O estudo multicêntrico, de abrangência nacional, foi uma 

ferramenta eficaz de análise capaz de fundamentar tomadas de 

decisão de gestores e balizar profissionais de saúde no 

enfrentamento da pandemia. Participar de uma pesquisa tão 

grandiosa, vinculada a uma instituição de credibilidade ilibada, é 

um orgulho para qualquer membro da comunidade acadêmica. 

Poder colaborar com esta empreitada foi, indubitavelmente, uma 

experiência ímpar em minha carreira!”

Fabrícia Paola Fernandes dos Santos
Fiocruz Mato Grosso do Sul
Cirurgiã-dentista

“A oportunidade de participar do PROFSAUDE foi de extrema 

relevância para meu crescimento enquanto servidora do SUS. 

(...). Outra oportunidade engrandecedora foi a participação 

no estudo multicêntrico que abrangeu profissionais de várias 

unidades da federação, debruçando-se em torno do tema 

COVID-19. Estar em contato com a população que procurou 

a UBS para esclarecimentos sobre a pandemia possibilitou a 

troca de saberes horizontalizada, além dos conhecimentos 

adquiridos neste tipo de pesquisa”.

Valquíria Luiz dos Santos Alves
Fiocruz Brasília

Enfermeira

“A participação no Estudo Multicêntrico foi uma experiência 

muito marcante na minha carreira profissional e acadêmica. 

(...) A fase da entrevista ocorreu num momento em que ser 

ouvido era uma necessidade vital, o ato de aproximar das 

pessoas significou para mim um resgate da confiança, do 

vínculo e do cuidado. O registro do depoimento do usuário em 

seu lugar sagrado, talvez o mais seguro que poderia existir, 

significou a reconstrução do elo entre o domicílio e o ambiente 

mais temido por todos naquele momento, a UBS. (...)”.
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Oficina com TIs das IES para oferta da T4

No mês de maio estão previstas duas oficinas 

regionais com as equipes de TI das IES: dia 24 

(Norte e Nordeste) e dia 26 (Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste). O objetivo desses encontros é 

apresentar o Moodle e orientar os 

profissionais em relação aos procedimentos 

padrões necessários para o recebimento e a 

instalação do backup da turma 4 localmente.

15º Congresso Internacional da Rede Unida
Cinquenta e dois (52) trabalhos de docentes, 
discentes e egressos foram aprovados para o evento. 
As inscrições contaram com o apoio financeiro do 
PROFSAÚDE. O evento acontecerá em Vitória, 
Espirito Santo entre os dias 16 e 19/06/2022. 
Maiores informações para esse congresso estão 
disponíveis no site do evento.

Ana Paula M. Bragança dos Santos
Danielle Cristine Alves R. Prereira 

Assessoria da Coordenação Executiva Nacional

Diana Paola Gutierrez Diaz de Azevedo VISITE O NOSSO SITE

EGRESSO DO PROFSAÚDE PARTICIPA DE DEBATE ORGANIZADO PELA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

A XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios realizada em abril, organizada pela 

Confederação Nacional de Municípios, contou 

com a participação do egresso Marcos Pedrosa, 

da segunda turma da Fiocruz PE. Marcos 

apresentou os desafios do financiamento na 

APS e o aumento da carga de problemas de 

saúde nas UBS com o início da pandemia até 

os dias atuais. 

Clique aqui para acessar

REVISTA APS

Clique aqui para acessar

Em parceria com a revista de APS – Atenção Primária à 

Saúde da UFJF, o PROFSAÚDE organizou três edições 

especiais. As publicações visam incentivar a difusão da 

produção científica realizada pelo PROFSAÚDE, dentro 

do escopo da Revista, abordando temáticas diversas 

no campo da pesquisa e de intervenções 

considerando os três campos que orientam o projeto 

pedagógico do curso, a saber: Atenção, Gestão e 

Educação. Estas edições somam 44 artigos produzidos 

por mestrandos, egressos e docentes da Rede 

PROFSAÚDE. A publicação já está pronta, aguardando 

liberação do número do DOI. 

A 1ª edição 

encontra-se 

disponível no 

site da Revista 

de APS. 

Clique aqui para acessar

https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/index
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/painel-tematico-traz-os-desafios-dos-municipios-no-pos-covid-19
http://www.redeunida.org.br/pt-br/evento/11/
https://profsaude-abrasco.fiocruz.br/



