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RESUMO: Introdução: O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os seis primeiros meses de vida 

da criança e é importante para proteção contra infecções, além de reduzir os índices de mortalidade infantil. 

O aperfeiçoamento de profissionais de saúde sobre o manejo clínico do aleitamento materno inseridos nos 

serviços de Bancos de Leite Humano (BLH) é necessário para garantir uma boa assistência ao binômio mãe- 

filho. Ações didáticas que complementem a formação ofertada para esses profissionais através do Programa 

“Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC) do Ministério da Saúde podem influenciar diretamente no 

qualidade do manjejo do aleitamento materno e sua maior adesão por parte da mãe. Objetivo: desenvolver 

um curso de aperfeiçomaneto para profissionais de saúde sobre o manejo clínico do aleitamento materno 

baseado na modalidade de ensino blended learning. Metodologia: Foi desenvolvido um produto técnico do 

tipo material didático/instrucional no formato de curso validado por uma banca de especialistas. O estudo 

foi composto por três etapas: 1) Pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scielo e documentos e 

manuais da IHAC e do Ministério da Saúde do Brasil; 2) desenvolvimento do plano de conteúdo utilizando-se 

o modelo de Desenho Instrucional Morrison, Ross e Kemp; 3) validação da semântica e do conteúdo do curso, 

através de um Grupo de Consenso, cujo os especialistas foram selecionados de acordo com modelo de 

Fehring. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Pernambucana de 

Saúde (FPS). Resultados: O curso foi estruturado em quatro módulos com os seguintes eixos temáticos: 

Módulo 1- Introdução ao aleitamento materno; Módulo 2- Manejo clínico; Módulo 3- Mamas e mamilos; 

Módulo 4- Aspectos práticos. Cada módulo possui duas unidades pedagógicas, com conteúdo distribuídos 

por grau de complexidade. O método de ensino híbrido, também chamado de blended learning adotado 

para construção do curso, permitiu que os três primeiros módulos fossem contruídos na modalidade de 

(EaD)  e  o  quarto,  na  modalidade  presencial.  Conclusão:  O  curso  de  aperfeiçoamento  foi  validado  por 

especialistas destinado à profissionais de saúde sobre o manejo clínico do aleitamento materno, baseado 

nas  melhores  evidências  e  nas  diretrizes  do  Ministério  da  Saúde  do  Brasil,  quanto  a  formação  de 

profissionais na área. Trata-se de um protótipo com impacto potencial que será executado pelo núcleo de 

Ensino à Distância da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e disponibilizado de forma irrestrita para o 

público alvo na área de ensino e saúde com abrangência nacional. Novas pesquisas serão realizadas para 

medir o impacto e efetividade do método blended learning e avaliar o desenvolvimento de habilidades e 

competências adquiridas com a realização do curso pelo público-alvo. 

PALAVRAS-CHAVE: educação em saúde;aleitamento Materno;educação à distância 

ABSTRACT: Introduction: Exclusive breastfeeding is recommended until the first six months of the child's life 

and  is  important  for  protection  against  infections,  in  addition  to  reducing  infant  mortality  rates.  The 

improvement of health professionals on the clinical management of breastfeeding inserted in the services of 

Human Milk Banks (HMB) is necessary to ensure good assistance to the mother-child binomial. Didactic 

actions that complement the training offered to these professionals through the Ministry of Health's “Baby 

Friendly Hospital Initiative” (IHAC) Program can directly influence the quality of breastfeeding management 

and its greater adherence by the mother. Objective: develop a training course for health professionals on the 

clinical  management  of  breastfeeding  based  on  the  blended  learning  modality.  Method:  A  didactic  / 

instructional  material  technical  product  was  developed  in  the  course  format  validated  by  a  panel  of 
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specialists. The study consisted of three stages: 1) Bibliographic search in the Pubmed and Scielo databases 

and documents and manuals from the BFHI and the Ministry of Health of Brazil; 2) development of the 

content plan using the Morrison, Ross and Kemp Instructional Design model; 3) validation of the semantics 

and content of the course, through a Consensus Group, whose specialists were selected according to 

Fehring's model. The study was submitted and approved by the Research Ethics Committee (CEP) of 

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). Results: The course was structured in four modules with the 

following thematic axes: Module 1- Introduction to breastfeeding; Module 2- Clinical management; Module 3- 

Breasts and nipples; Module 4- Practical aspects. Each module has two teaching units, with content 

distributed by degree of complexity. The hybrid teaching method, also called blended learning adopted for 

the construction of the course, allowed the first three modules to be built in the (EaD) modality and the 

fourth in the face-to-face modality. Conclusion: The present study allowed the development of a training 

course validated by a panel of specialists for health professionals on the clinical management of 

breastfeeding, based on the best evidence and guidelines from the Ministry of Health of Brazil, regarding the 

training of professionals in area. It is a prototype with potential impact that will be executed by the Distance 

Learning nucleus of the Pernambucana Faculty of Health (FPS) and made available without restriction to the 

target audience, impacting the teaching and health area with national coverage. New research will be carried 

out to measure the impact and effectiveness of the blended learning method and to evaluate the 

development of skills and competences acquired with the course by the target audience. 

KEYWORDS: Health education;Breastfeeding;Distance education 
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RESUMO: Introdução: A educação médica tem modificado nos últimos anos sendo desenvolvidos currículos 

baseados  em  competências  e  modelos  de  avaliação  direcionados  ao  quarto  nível  da  pirâmide  de 

competências de Miller: o “fazer”. O Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) é considerado um importante 

instrumento  de  avaliação  na  residência  médica,  pois  permite  que  o  preceptor  observe  o  residente 

desempenhando  atividades  de  sua  prática  clínica  diária,  identifique  as  falhas  praticadas  e,  através  do 

feedback,   ofereça   medidas   construtivas   proporcionando   melhorias   nos   processos   de   ensino   e 

aprendizagem. Objetivo: Analisar o uso do Mini-CEX como ferramenta de avaliação numa residência de 

pediatria  na  perspectiva  de  preceptores  e  residentes.  Método:  Realizado  um  estudo  de  pesquisa-ação 

educacional qualitativo de fevereiro de 2019 a novembro de 2020. Inicialmente, foi realizada uma oficina 

teórico-prática sobre o Mini-CEX para os preceptores da residência médica de pediatria do Hospital Maria 

Lucinda (HML), Recife -PE. Posteriormente, os preceptores treinados aplicaram o Mini-CEX aos residentes de 

pediatria nos cenários reais de prática em enfermaria e ambulatório. Após a implementação, a coleta de 

dados  foi  realizada  utilizando  entrevistas  semiestruturadas  com  residentes  e  preceptores  acerca  da 

experiência vivenciada. Realizada a análise de dados de acordo com a técnica proposta por Bardin. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o projeto foi aprovado pelo comitê 

de  ética  em  pesquisa  da  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde  CAAE  04460818.0.0000.5569.  Resultados: 

Participaram quatro preceptoras pediatras, sendo dois do ambulatório e dois da enfermaria e dez médicos 

residentes de pediatria, sendo quatro no primeiro ano, três no segundo ano e três no terceiro ano. Foram 
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realizadas 26 avaliações, sendo 12 na enfermaria e 14 no ambulatório. A partir da análise das narrativas 

apresentadas nas entrevistas com os preceptores e com os residentes, emergiram cinco categorias: 1) A 

estrutura do Mini-CEX como instrumento objetivo, prático e de observação direta realizado durante a rotina 

do residente; 2) o Mini-CEX como instrumento para avaliação formativa dando a importância do feedback na 

aprendizagem; 3) aplicação do Mini-CEX dando atenção à influência do cenário, das interferências externas e 

da duração na aplicação do Mini-CEX; 4) Preparação do avaliador e do residente para aplicação do Mini-CEX 

enfatizando a importância do treinamento anterior antes da aplicação do instrumento e 5) relação 

preceptor-residente na aplicação do Mini-CEX considerando a relação de proximidade e confiança entre eles 

que interferiram positiva e negativamente na aplicação da ferramenta. Conclusão: O Mini-CEX foi bem aceito 

pelos preceptores e residentes por ser um ótimo método de avaliação formativo prático e confiável, fácil de 

ser aplicado em vários cenários clínicos durante a rotina diária do residente sem precisar mudar a estrutura 

para a sua realização. Por fim, essa dissertação teve como resultados um artigo científico e um produto 

técnico que foi a elaboração de um manual para aplicação de uma oficina com orientações de 

implementação do Mini-CEX em programas de residência médica. 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação de desempenho profissional;residência;feedback;competência;educação médica 

ABSTRACT: Introduction: Medical education has changed in recent years, competency-based curricula and 

assessment models have been developed aimed at the fourth level of Miller's skills pyramid: “doing”. The 

Mini  Clinical  Evaluation  Exercise  (Mini-CEX)  is  considered  an  important  assessment  tool  in  the  medical 

residency, as it allows the preceptor to observe the resident performing activities of his daily clinical practice, 

identify the flaws and, through feedback, offer corrective measures providing improvements in the teaching 

and learning processes. Objective: To analyze the use of Mini-CEX as an assessment tool in a pediatric 

residency  from  the  perspective  of  preceptors  and  residents.  Method:  A  qualitative  educational  action 

research  study  was  carried  out  from  February  2019  to  November  2020.  Initially,  a  theoretical-practical 

workshop on the Mini-CEX was held for the preceptors of the pediatric medical residency at Hospital Maria 

Lucinda (HML), Recife PE. Subsequently, the trained preceptors applied the Mini-CEX to pediatric residents in 

real  practice  settings  in  the  ward  and  outpatient  setting.  After  implementation,  data  collection  was 

performed using semi-structured interviews with residents and tutors about the experience. Data analysis 

was performed according to the technique proposed by Bardin. All participants signed the Free and Informed 

Consent Form and the project was approved by the research ethics committee of Faculdade Pernambucana 

de  Saúde  CAAE  04460818.0.0000.5569.  Results:  Four  pediatric  preceptors  participated,  two  from  the 

outpatient clinic and two from the infirmary and ten pediatric resident doctors, four in the first year, three in 

the second year and three in the third year. 26 evaluations were carried out, 12 in the ward and 14 in the 

outpatient clinic. From the analysis of the narratives presented in the interviews with the preceptors and with 

the residents, five categories emerged: 1) Structure of the Mini-CEX as an objective, practical and direct 

observation  instrument  performed  during  the  resident's  routine;  2)  the  Mini-CEX  as  an  instrument  for 

formative assessment, emphasizing the importance of feedback in learning; 3) application of Mini-CEX paying 

attention to the influence of the scenario, external interferences and duration in the application of Mini-CEX; 

4) Preparing the evaluator and the resident to apply the Mini-CEX emphasizing the importance of previous 

training before the application of the instrument and 5) the preceptor-resident relationship in the application 

of the Mini-CEX considering the relationship of proximity and trust between them that interfered positively 

and negatively in the application of the tool. Conclusion: Mini-CEX was well accepted by preceptors and 

residents as it is a great method of practical and reliable formative assessment, easy to be applied in various 

clinical settings during the resident's daily routine without having to change the structure for its realization. 

Finally, this dissertation resulted in a scientific article and a technical product, which was the elaboration of a 

manual for the application of a workshop with guidelines for implementing Mini-CEX in medical residency 

programs. 

KEYWORDS: professional performance assessment;residence;feedback;competence 
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RESUMO: Introdução: O descarte inadequado de medicamentos, considerado uma das formas de poluição e 

agressão ambiental, também pode acarretar diversos danos à saúde da população. A educação ambiental 

como forma de prevenção deve ocorrer em todos os níveis de ensino, incluindo profissionais de saúde. 

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos profissionais e estudantes de saúde sobre descarte adequado de 

medicamentos. Método: Trata-se de um estudo de validação, descritivo, com 4 etapas, sendo 3 do processo 

de validação e 1 de aplicação dos questionários. Foi desenvolvido em duas instituições de saúde e uma 

instituição de ensino superior especializada em saúde, ambas da região metropolitana de Recife, estado de 

Pernambuco. Foi utilizado como instrumentos de coleta um questionário para profissionais de saúde e outro 

para estudantes. Os questionários foram previamente elaborados, baseados em pesquisas sobre o tema nas 

bases especializadas (LILACS e Scielo; MEDLINE; PubMed; DeCS; BVS; LIS e UpToDate), utilizando descritores 

em  ciências  da  saúde  (Educação  Ambiental,  Poluição  Ambiental,  Contaminação  Ambiental,  Fontes  de 

Contaminação, Resíduos de Serviços de Saúde e Toxicidade) e nos últimos 10 anos (2009 a 2019). Na primeira 

etapa,  os  questionários  elaborados  foram  submetidos  a  validação  de  conteúdo,  por  um  painel  de 

especialistas,  composto  por  equipe  multiprofissional  (uma  médica,  uma  farmacêutica,  uma  enfermeira, 

atuantes no gerenciamento de resíduos do hospital e, um psicólogo, especialista em método científico). Na 

segunda etapa, após consenso dos especialistas, os questionários foram submetidos a validação semântica 

do conteúdo, com a participação de 14 docentes e 14 estudantes da instituição de ensino, tendo nos grupos, 

dois representantes de cada curso da instituição. Na terceira etapa, as observações semânticas apontadas 

na fase anterior foram submetidas para análise do painel de especialistas. Nessa análise obteve-se 100% de 

aprovação pelos membros do painel, ocorrendo a validação consensual final dos questionários. Na quarta 

etapa, os questionários validados foram aplicados aos participantes que atenderam aos critérios de inclusão 

e consentiram sua participação no estudo. Resultados: A pesquisa desenvolveu e validou dois questionários 

com conteúdo sobre descarte de medicamentos, um para avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde 

e outro para estudantes de saúde. Participaram como respondentes dos questionários 110 profissionais e 

175 estudantes de saúde. Foi evidenciado que 53,64% dos profissionais e 62,86% dos estudantes descartam 

medicamentos de forma inapropriada no lixo comum; 88,19% dos profissionais e 87,43% dos estudantes 

dizem não possuir conhecimento sobre logística reversa de medicamentos e 87,27% entre os profissionais e 

87,43% entre os estudantes afirmam não conhecer as legislações sanitárias e ambientais vigentes sobre 

descarte de medicamentos no país e somente 7,27% entre os profissionais e 4,57% entre os estudantes 

dizem possuir o conhecimento necessário para orientar as pessoas onde e como descartar os medicamentos 

de forma adequada. Também foram elaborados dois relatórios técnicos, sendo o relatório dos estudantes 

para a coordenação acadêmica da instituição de ensino e, o outro, com os resultados dos profissionais para 

os gestores das unidades de saúde. Conclusão: Foi possível observar na amostra do presente estudo que a 

maioria  dos  profissionais  e  estudantes  de  saúde  tem  necessidade  de  conhecimento  sobre  o  descarte 

adequado  de  medicamentos,  considerando  que  a  maioria  deles  descartam  medicamentos  de  forma 

inapropriada, principalmente no lixo comum. Muitos não possuem conhecimento sobre logística reversa de 

medicamentos  e  sobre  as  legislações  que  norteiam  o  descarte  de  medicamentos  no  país.  Além  disso, 

identifica que a maioria dos profissionais, por não terem esses conhecimentos sobre o descarte correto dos 

medicamentos, não são multiplicadores dessas informações a sociedade, não prevenindo os problemas 

ambientais e de saúde decorrentes dessa prática inadequada. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente;Educação Ambiental;Educação em Saúde;Resíduos de Serviços de 

Saúde;Contaminação Ambiental 

ABSTRACT: Introduction: The inappropriate disposal of medicines, considered one of the forms of pollution 

and environmental aggression, can also cause several damages to the population's health. Environmental 

education as a form of prevention must occur at all levels of education, including health professionals. 

Objective: To assess the knowledge of health professionals and students on the proper disposal of medicines. 
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Method: This is a validation, descriptive study, with 4 steps, 3 of which are the validation process and 1 of 

questionnaire application. It was developed in two health institutions and a higher education institution 

specialized in health, both in the metropolitan region of Recife, state of Pernambuco. A questionnaire for 

health professionals and another for students were used as collection instruments. The questionnaires were 

previously prepared, based on research on the topic in specialized databases (LILACS and Scielo; MEDLINE; 

PubMed; DeCS; BVS; LIS and UpToDate), using health science descriptors (Environmental Education, 

Environmental Pollution, Environmental Contamination, Sources Contamination, Health Services Waste and 

Toxicity) and in the last 10 years (2009 to 2019). In the first stage, the elaborated questionnaires were 

submitted to content validation, by a panel of specialists, composed of a multidisciplinary team (a doctor, a 

pharmacist, a nurse, working in the hospital's waste management and, a psychologist, specialist in scientific 

method ). In the second stage, after consensus of the experts, the questionnaires were submitted to semantic 

validation of the content, with the participation of 14 teachers and 14 students from the educational 

institution, having in groups, two representatives of each course of the institution. In the third stage, the 

semantic observations pointed out in the previous phase were submitted for analysis by the panel of experts. 

In this analysis, 100% approval was obtained by the panel members, with the final consensual validation of 

the questionnaires. In the fourth stage, validated questionnaires were applied to participants who met the 

inclusion criteria and consented to participate in the study. Results: The research developed and validated 

two questionnaires with content on drug disposal, one to assess the knowledge of health professionals and 

the other for health students. 110 health professionals and 175 health students participated as respondents 

to the questionnaires. It was evidenced that 53.64% of the professionals and 62.86% of the students 

inappropriately discard medicines in the common garbage; 88.19% of professionals and 87.43% of students 

say they do not have knowledge about reverse logistics of medicines and 87.27% among professionals and 

87.43% among students say they do not know the sanitary and environmental laws in force on waste 

disposal. medicines in the country and only 7.27% among professionals and 4.57% among students say they 

have the necessary knowledge to guide people where and how to dispose of medicines properly. Two 

technical reports were also prepared, the students' report for the academic coordination of the educational 

institution and the other, with the results of the professionals for the managers of the health units. 

Conclusion: It was possible to observe in the sample of the present study that the majority of health 

professionals and students need knowledge about the proper disposal of medicines, considering that most of 

them dispose of medicines in an inappropriate way, mainly in the common garbage. Many are unaware of 

reverse drug logistics and the laws that guide drug disposal in the country. In addition, it identifies that most 

professionals, as they do not have this knowledge about the correct disposal of medicines, are not 

multipliers of this information to society, not preventing the environmental and health problems resulting 

from this inappropriate practice. 

KEYWORDS: Environment;Environmental education;Health education;Health Services Waste;Environmental 

contamination 
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RESUMO: Cenário: A disfonia pode ser entendida como o distúrbio ou alteração que acarreta mudanças nas 
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características da voz. A rouquidão, falha ou perda da voz, pode ser detectada tanto na população adulta 

quanto, pediátrica. As causas são diversas e distinguem-se conforme os tipos, tais como, disfonia funcional, 

orgânica ou organofuncional. A abordagem à disfonia neste estudo limita-se às causas da disfonia funcional 

que se relacionam com o uso vocal inadequado e excessivo, neste tipo de distúrbio, inicialmente, não ocorre 

alteração estrutural das pregas vocais, na laringe. Geralmente, a inexistência de cuidados referentes ao uso 

da voz e de controle dos fatores ambientais e organizacionais, eleva as chances de ocorrências das 

alterações. Os profissionais que lidam costumeiramente com a voz, dentre eles o professor, são os mais 

suscetíveis e com risco elevado para o acometimento das disfonias. Neste contexto podemos entender que 

as múltiplas funções, alta carga horária, elevadas demandas psicológicas e físicas no trabalho, indicam o 

desgaste precoce da saúde vocal do professor universitário. Objetivo: Identificar e caracterizar a saúde vocal 

e os aspectos de prevenção da disfonia, em professores universitários. Especificamente: descrever o perfil 

sócio acadêmico dos professores; caracterizar a situação funcional, ambiental e organizacional do trabalho 

dos professores universitários; identificar os aspectos que possam interferir na saúde vocal, tais como; 

hábitos; estilo de vida, entre outros; identificar as práticas de prevenção para os distúrbios de voz. Método: 

Pesquisa exploratória, descritiva com corte transversal e abordagem quantitativa realizada no 

Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, localizado em município baiano. Participaram deste 

estudo, professores que estavam vinculados ao campus de uma universidade do estado da Bahia. A pesquisa 

ocorreu entre o período de março de 2018 a março de 2020, sendo a coleta dos dados realizada no mês de 

março de 2019. Foi utilizado um instrumento contendo dois questionários, o primeiro, a Condição de 

Produção Vocal – Professor, o segundo, o Índice de Triagem de Distúrbio de Voz. A análise ocorreu através da 

mensuração que obteve o ranking médio das respostas atribuídas ao questionário, Condição de Produção 

Vocal – Professor, o que possibilitou identificar os dados, sociodemográficos, ocupacionais, ambientais e 

organizacionais do trabalho, informações do estilo de vida, hábitos e aspectos vocais. A mensuração do 

Índice de Triagem de Distúrbios de Voz, para identificar a sintomatologia vocal, ocorreu segundo as próprias 

recomendações do questionário que sugere o acréscimo de um ponto às opções de respostas nas 

frequências mais altas, às vezes e sempre. A soma resultante igual ou maior que 5 pontos nos escores, inclui 

o respondente no grupo de risco de acometimento dos distúrbios de voz ou disfonia. Aplicou-se às respostas 

inseridas em ambos os questionários, o Alpha de Cronbach, para a mensuração do coeficiente de 

confiabilidade dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Pernambucana de Saúde, sob o número do Parecer: 3.081.476. Resultados: Derivaram deste estudo, três 

produtos, um artigo, uma proposta de oficina e um guia prático. O artigo a ser enviado de acordo com as 

normas de publicação estabelecidas para submissão à Revista CoDas, foi intitulado, Prevenção da Disfonia 

em Professores Universitários. A revista científica e técnica de acesso aberto, CoDAS (on-line ISSN2317-1782) 

publicada bimestralmente pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Uma continuação da anterior 

Revista de Atualização Científica Pró-Fono – ISSN 0104-5687, até 2010 e Jornal da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia- ISSN 2179-6491, até 2012. Trabalha para divulgar o conhecimento técnico e científico em 

Ciências e Distúrbios da Comunicação e áreas associadas – O título Codas, nome da revista, tem por base as 

principais áreas, Distúrbios da Comunicação, Audiologia e Deglutição. Aceita para publicação as submissões 

de Artigos originais, Revisões, Comunicações breves, Relatos de casos, cartas ao editor em Português, 

Espanhol e Inglês. A proposta da oficina que trabalha o conteúdo, prevenção da disfonia e a promoção da 

saúde vocal, será encaminhada a universidade, local do estudo. Desenvolvida por fonoaudióloga, a oficina 

prioriza a demanda do público alvo e recebeu o título, Programa de Saúde Vocal. O guia prático sob o título 

Guia Prático para a Promoção da Saúde Vocal do Professor, destina-se aos professores participantes da 

pesquisa. As informações sociodemográficas delinearam o perfil dos professores universitários, todos com 

nível superior completo, 40% solteiros, 40% casados, 30% homens, 70% mulheres que estavam com 43,6 

anos. Os dados da situação funcional referem-se ao tempo de profissão dos participantes, 17,2 anos, 40% 

lecionavam e realizavam outras atividades, vinculados a instituição como professores substitutos ou com 

classe definida. No ambiente de trabalho dos professores, a acústica e limpeza estavam satisfatórias, 

iluminação e móveis adequados, assim como estava adequado o local para o descanso. Havia poeira e 

ruídos no campus universitário. Quanto à organização do trabalho, havia bom relacionamento com colegas, 

direção e alunos, liberdade para planejar e realizar as atividades, trabalho em ritmo de estresse, tempo para 

realizar as atividades, necessidade de levar trabalho para casa e fatores do trabalho interferiam na saúde. Os 

professores estavam satisfeitos com a função, praticavam a hidratação e o repouso vocal e raramente 

recebiam orientações sobre os cuidados vocais. Os resultados obtidos com a aplicação do Índice de Triagem 

dos Distúrbios da Voz revelaram que 70% dos professores apresentavam pontuação variável, entre 5 e 8 

pontos nos escores. A sintomatologia vocal identificada refere-se à presença de pigarro e outros. Conclusão: 

Os professores apresentavam sintomas de alterações vocais e raramente recebiam orientações sobre os 

cuidados com a voz. No entanto, buscavam manter a hidratação de modo regular, principalmente quando 
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usavam a voz durante o exercício da docência, da mesma forma que aproveitavam as ocasiões em que 

estavam sem os alunos para poupar a voz. Torna-se relevante o repasse de informações aos gestores da 

instituição de ensino, para viabilizar a adoção de medidas de controle dos fatores ambientais, ruído e poeira. 

Assim como, o encaminhamento dos professores com pontuação acima dos escores recomendados pelo 

Índice de Triagem dos Distúrbios da Voz, aos serviços de avaliação médica com otorrinolaringologista e de 

avaliação fonoaudiológica. 

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios da voz;professor universitário;prevenção 

ABSTRACT: Scenario: Dysphonia can be understood as the disturbance or alteration that causes changes in the 

characteristics of the voice. Hoarseness, failure or loss of voice, can be detected in both the adult and 

pediatric population. The causes are diverse and are distinguished according to types, such as functional, 

organic or organofunctional dysphonia. The approach to dysphonia in this study is limited to the causes of 

functional dysphonia that are related to inappropriate and excessive vocal use, in this type of disorder, 

initially, there is no structural change in the vocal folds in the larynx. Generally, the lack of care regarding the 

use of voice and control of environmental and organizational factors, increases the chances of occurrences of 

changes. Professionals who routinely deal with the voice, including the teacher, are the most susceptible and 

at high risk for dysphonia. In this context, we can understand that the multiple functions, high workload, high 

psychological  and  physical  demands  at  work,  indicate  the  premature  wear  of  the  vocal  health  of  the 

university  professor.  Objective:  To  identify  and  characterize  vocal  health  and  aspects  of  dysphonia 

prevention,   in   university   professors.   Specifically:   describe   the   socio-academic   profile   of   teachers; 

characterize the functional, environmental and organizational situation of the work of university professors; 

identify  aspects  that  may  interfere  with  vocal  health,  such  as;  habits;  lifestyle,  among  others;  identify 

prevention practices for voice disorders. Method: Exploratory, descriptive cross-sectional research with a 

quantitative approach carried out in the Department of Human Sciences and Technologies, located in a 

municipality  in  Bahia.  Teachers  who  were  linked  to  the  campus  of  a  university  in  the  state  of  Bahia 

participated in this study.The research took place between March 2018 and March 2020, and data collection 

was carried out in March 2019. An instrument was used containing two questionnaires, the first, the Vocal 

Production  Condition  -  Teacher,  the  second,  the  Voice  Disorder  Screening  Index.  The  analysis  occurred 

through the measurement that obtained the average ranking of the answers attributed to the questionnaire, 

Vocal  Production  Condition  -  Teacher,  which  made  it  possible  to  identify  the  socio-demographic, 

occupational, environmental and organizational data of the work, lifestyle information, habits and vocal 

aspects. The measurement of the Voice Disorders Screening Index, to identify vocal symptoms, occurred 

according to the questionnaire's own recommendations, which suggests adding a point to the response 

options at higher frequencies, sometimes and always. The resulting sum equal to or greater than 5 points in 

the scores, includes the respondent in the group at risk of involvement of voice disorders or dysphonia. 

Cronbach's Alpha was applied to the answers inserted in both questionnaires to measure the data reliability 

coefficient. The study was approved by the Research Ethics Committee of Faculdade Pernambucana de 

Saúde, under opinionnoted number: 3,081,476. Results: Three products were derived from this study, an 

article, a workshop proposal and a practical guide. The article to be sent according to the publication rules 

established for submission to Revista Codas, was entitled, Prevention of Dysphonia in University Teachers. 

The open access scientific and technical journal, CoDAS (online ISSN2317-1782) published bimonthly by the 

Brazilian Society of Speech Therapy. A continuation of the previous Pro-Fono Scientific Update Magazine - 

ISSN 0104-5687, until 2010 and Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - ISSN 2179-6491, until 

2012. Works to disseminate technical and scientific knowledge in Communication Sciences and Disorders 

and associated areas - The title Codas, name of the magazine, is based on the main areas, Communication 

Disorders,  Audiology  and  Deglutition.  Codas  accepts  submissions  for  original  articles,  reviews,  brief 

communications, case reports, letters to the editor in Portuguese, Spanish and English for publication. The 

proposal of the workshop that works on the content, prevention of dysphonia and the promotion of vocal 

health,  will  be  sent  to  the  university,  place  of  study.  Developed  by  a  speech  therapist,  the  workshop 

prioritizes the demand of the target audience and received the title, Vocal Health Program. The practical 

guide under the title, Practical Guide for the Promotion of Teacher's Vocal Health, is intended for teachers 

and research participants. Sociodemographic information outlined the profile of university professors, all 

with a university degree, 40% single, 40% married, 30% men, 70% women who were 43.6 years old. The data 

on the functional situation refer to the participants' time of profession, 17.2 years, 40% taught and performed 

other activities, linked to the institution as substitute teachers or with a defined class. In the teachers' work 

environment, the acoustics and cleanliness were satisfactory, adequate lighting and furniture, as well as the 

place for resting. There was dust and noise on the university campus. As for the organization of work, there 

were  good  relationships  with  colleagues,  management  and  students,  freedom  to  plan  and  carry  out 

activities, work at a stressful pace, time to carry out activities, need to take work home and work factors 
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interfered with health. Teachers were satisfied with the function, practiced hydration and vocal rest and 

rarely received guidance on vocal care. The results obtained with the application of the Voice Disorders 

Screening Index revealed that 70% of teachers had variable scores, between 5 and 8 points on the scores. The 

vocal symptoms identified, refer to the presence of throat clearing and others. Conclusion: Conclusion: 

Teachers had symptoms of vocal changes and rarely received guidance on voice care. However, they sought 

to maintain hydration on a regular basis, especially when they used their voices during the exercise of 

teaching, in the same way that they took advantage of the occasions when they were without students to 

spare their voices. It is important to pass on information to the managers of the educational institution, to 

enable the adoption of measures to control environmental factors, noise and dust. As well, the referral of 

teachers with scores above the scores recommended by the Voice Disorders Screening Index, to medical 

assessment services with an otolaryngologist and speech therapy assessment. 
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Educação em SAÚDE: vivência de ENFERMEIROS da ESTRATÉGIA SAÚDE da família no interior de Pernambuco 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 14/02/2020 

RESUMO: Cenário: Nas últimas décadas, o cenário de assistência à saúde no Brasil, fortaleceu a promoção da 

saúde e a prevenção da doença por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e através da Política de 

Promoção à Saúde. No contexto da atenção primária, a educação em saúde é inserida como uma atividade 

que deve ser desenvolvida com a participação e a responsabilidade de todos os profissionais que compõem 

a equipe de saúde nos serviços de assistência à saúde, assumindo um importante papel na afirmação e no 

fortalecimento dos princípios do SUS, ao proporcionar um contato direto com os usuários, garantindo um 

mecanismo  de  interlocução  entre  gestão,  profissionais  e  usuários  de  saúde.  Objetivo:  Compreender  a 

vivência de enfermeiros da ESF no desenvolvimento das ações de Educação em Saúde de um município do 

Interior  de  Pernambuco.  Métodos:  Estudo  descritivo  de  abordagem  qualitativa.  A  coleta  dos  dados  foi 

realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. Para a análise das entrevistas, foi utilizada a técnica 

Análise de conteúdo na modalidade análise temática. As entrevistas foram realizadas individualmente na 

instituição de saúde, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram preservados 

os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Pernambucana de Saúde, 

com parecer número 3.033.526. Resultados: Os resultados dessa pesquisa geraram dois produtos, um artigo 

científico intitulado “Educação em saúde: vivência de enfermeiros da estratégia saúde da família” e um guia 

prático produzido com o objetivo de auxiliar os enfermeiros da ESF na execução e planejamento das ações 

de educação em saúde a ESF. Foram entrevistados oito enfermeiros da ESF, seis eram do sexo feminino. A 

idade  dos  participantes  variou  entre  28  e  52  anos,  a  média  de  idade  foi  de  38,3  anos.  A  maioria  dos 

participantes eram casados e dois não possuíam filhos. Quatro participantes se graduaram em universidades 

públicas e quatro em instituições privadas. A maioria possuía mais de dez anos de formação. Todos os 

enfermeiros cursaram pós-graduação latu senso em diversas áreas da saúde e três na área de saúde pública. 

Dos enfermeiros participantes, dois eram mestres na área de educação, cinco eram efetivos e três eram 

contratados temporários. Cinco entrevistados possuíam mais de um vínculo empregatício, além da ESF. 
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Cinco profissionais estavam há mais de cinco anos na ESF e os demais atuavam há menos de 3 anos. Todos 

os participantes afirmaram possuir experiência em outro nível de atenção à saúde, além de afirmarem ser 

cristãos. A partir da análise do conteúdo das entrevistas emergiram quatro categorias: Desenvolvimento das 

ações de educação em saúde na perspectiva dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

Planejamento das ações educativas pelos enfermeiros, Estratégias utilizadas nas práticas educativas e 

Potencialidades e fragilidades na execução das Ações Educativas em Saúde. Discussão: Na primeira 

categoria: Desenvolvimento das ações de educação em saúde na perspectiva dos enfermeiros da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), os participantes relataram como executam e desenvolvem as ações de educação em 

saúde nas ESF. Os enfermeiros ressaltaram a importância do trabalho em equipe, buscando engajar cada 

membro da ESF em todas as etapas do processo de desenvolvimento das atividades educativas. A segunda 

categoria denominada Planejamento das ações educativas pelos enfermeiros: os participantes descreveram 

como é realizado o planejamento das ações educativas que serão executadas na ESF. Nas reuniões mensais 

da ESF são definidas as datas e os temas a serem abordados na execução das atividades educativas. A 

categoria seguinte denominada Estratégias utilizadas nas práticas educativas, os entrevistados elencaram as 

abordagens utilizadas nas ações de educação em saúde na ESF. O uso de palestras, banners e panfletos 

foram trazidos como os principais métodos utilizados nas atividades educativas do serviço. Na última 

categoria: Potencialidades e fragilidades na execução das Ações Educativas em Saúde, os enfermeiros 

apontaram os pontos fortes em suas práticas educativas de saúde, tais como: a troca de experiências na 

unidade de saúde através da problematização e da valorização do conhecimento prévio dos usuários, como 

também a promoção de ações com resultados positivos na comunidade. Considerações Finais: A educação 

em saúde é ferramenta utilizada pelos enfermeiros para auxiliar na prevenção de doenças, com 

metodologias pautadas na transmissão de conhecimento, a fim de favorecer mudanças de comportamento 

do indivíduo e/ou da população. É necessário que os gestores garantam condições para a execução das 

atividades educativas nas ESF através de disponibilização de recursos materiais, investimento em estrutura 

física das unidades de saúde e promovam ações de educação permanente aos enfermeiros da ESF. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde;Estratégia Saúde da Família;Educação em Saúde 

ABSTRACT:  Scenario:  In  the  recent  decades,  the  health  care  scenario  in  Brazil  has  strengthened  health 

promotion  and  disease  prevention  through  the  Family  Health  Strategy  (FHS)  and  through  the  Health 

Promotion Policy. In the context of primary care, health education is inserted as an activity that must be 

developed with the participation and responsibility of all professionals who compose the health team in 

health care services, assuming an important role in affirming and strengthening the principles of the SUS, by 

providing direct contact with its users, ensuring dialogue between management, professionals and health 

users.  Objective:  To  understand  the  experience  of  FHS  nurses  in  the  development  of  Health  Education 

actions in a city in the interior of Pernambuco. Methods: It is a descriptive study with a qualitative approach. 

Data collection was carried out through semi-structured interviews. For the analysis of the interviews, the 

content analysis technique was used in the thematic analysis modality. The interviews were conducted 

individually at the health institution, after signing the Free and Informed Consent Form. The ethical precepts 

established by Resolution 510/16 of the National Health Council were preserved. The research was approved 

by the Ethics Committee in Research with Human Beings of Faculdade Pernambucana de Saúde, registered 

by the number 3,033,526. Results: The results of this dissertation generated two products: a scientific article 

entitled  “Health  education:  experience  of  nurses  in  the  family  health  strategy”  and  a  practical  guide 

produced with the objective of assisting FHS nurses in the execution and planning of education actions the 

FHS in health. Eight nurses from the FHS were interviewed, six were female. The age of the participants varied 

between 28 and 52 , the average age was 38.3. Most participants were married and only two had no children. 

Four participants graduated from public universities and four from private institutions. Most had more than 

ten years of training. All nurses attended postgraduation courses in several health areas and only three in the 

public health area. Two nurses had a masters diploma in the field of education, five were permanent and 

three  were  temporary  hires.  Five  respondents  had  more  than  one  job,  in  addition  to  the  FHS.  Five 

professionals had been in the FHS for more than five years and the others worked for less than 3 years. All 

participants claimed to have experience in another level of health care, and to be Christians. From the 

analysis  of  the  content  of  the  interviews,  four  categories  emerged.  Discussion:  In  the  first  category: 

Development of health education actions from the perspective of nurses from the Family Health Strategy 

(ESF), the participants reported how they carry out and develop health education actions in the ESF. Nurses 

stressed the importance of teamwork, seeking to engage each member of the FHS in all stages of the process 

of developing educational activities. The second category called Planning of educational actions by nurses: 

the participants described how the planning of educational actions to be carried out in the FHS is done. In 

the monthly meetings of the FHS, the dates and themes to be addressed in the execution of educational 

activities are defined. The next category called Strategies used in educational practices, the interviewees 
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listed the approaches used in health education actions in the FHS. The use of lectures, banners and 

pamphlets were appointed as the main methods used in the service's educational activities. In the last 

category: Potentials and weaknesses in the execution of Educational Health Actions, nurses pointed out the 

strong points in their educational health practices, such as: the exchange of experiences in the health unit 

through the problematization and appreciation of users' prior knowledge , as well as the promotion of 

actions with positive results in the community. Final Considerations: Health education tool is used by nurses 

to assist in disease prevention, with methodologies based on the transmission of knowledge, in order to 

favor changes in the behavior of the individual and / or the population. It is necessary for managers to 

guarantee conditions for carrying out educational activities in the ESF through the provision of material 

resources, investment in the physical structure of the health units and to promote permanent education 

actions for the ESF nurses. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 26/06/2020 

RESUMO: Cenário: Cardiopatia congênita (CC) é uma importante causa de morbi-mortalidade, que pode ser 

diagnosticada já no período pré-natal. O diagnóstico precoce, idealmente durante o pré-natal ou no período 

neonatal, melhora o prognóstico clínico cirúrgico, porém na maioria das vezes a suspeita e o manejo inicial 

deve ser feito pelo pediatra. O programa de residência médica em pediatria teve sua duração ampliada para 

3 anos em 2016, no entanto na Resolução número 1 da Comissão Nacional de Residência Médica não há 

definição clara das competências e habilidades em cada área de atuação pediátrica, bem como o tempo de 

treinamento nestas áreas. Educação continuada é uma das ferramentas para melhorar o conhecimento, 

trazendo melhoria na qualidade da assistência. Educação à distância se mostra como uma boa forma de 

educação continuada através de estudo individualizado, devendo seguir modelos de design instrucional 

para obtenção de cursos bem estruturados. Objetivo: Elaborar e validar um curso de educação à distância 

sobre  cardiopatias  congênitas  para  pediatras.  Método:  Estudo  de  elaboração  e  validação  de  curso  de 

educação  à  distância  sobre  cardiopatias  congênitas  para  o  pediatra  utilizando  o  modelo  de  design 

instrucional de Kemp, Morrison & Ross, que possui 9 etapas com interdependência flexível: Identificação do 

problema instrucional; analise dos público alvo, identificação dos conteúdos, definição dos objetivos de 

aprendizagem, Separação do conteúdo em módulos, planejamento das estratégias instrucionais, seleção 

das mídias desenvolvimento do conteúdo instrucional, desenvolvimento dos instrumentos de avaliação, 

seleção dos recursos. Resultados: Na primeira etapa foi analisado os documentos da Residência Médica de 

Pediatria,  demonstrando  a  importância  do  conhecimento  das  cardiopatias  congênitas  para  o  pediatra. 

Analisando o estudo demográfico do Conselho Federal de Medicina identificamos como características do 

público alvo: pediatra no Brasil tem idade média de 47,6 anos, sendo 74,2% do sexo feminino. Conteúdos 

foram baseados na proposta do currículo pediátrico global. Objetivos de aprendizagem gerais propostos 

foram:  diferenciar  cardiopatias  congênitas  das  cardiopatias  adquiridas,  entendendo  as  adaptações 

cardiovasculares  anatômicas  e  fisiológicas;  entender  a  evolução  clínica  dos  pacientes  com  suspeita  de 

cardiopatias congênitas, diferenciando entre as principais apresentações clínicas; entender as principais 
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cardiopatias congênitas, descrevendo a clínica e os exames complementares; organizar o manejo inicial de 

pacientes com CC, explicando o manejo nas apresentações clínicas. Os conteúdos foram separados em 4 

módulos. Material instrucional foi planejado alternando vídeos e animações utilizando recursos originais, 

desenvolvidos especialmente para o curso, ou recursos educacionais aberto. Material foi apresentado em 

documento do Powerpoint e validado por cardiologistas pediátricos, pediatras com experiência em 

docência. Estratégias de avaliação foram baseadas nos objetivos de aprendizagem. Finalmente, referências 

complementares foram propostas. Discussão: A utilização da educação à distância com cursos bem 

estruturados, tem se mostrado uma forma efetiva de educação continuada. O modelo de design instrucional 

proposto por Kemp, Morrison & Ross é uma boa escolha devido as suas etapas flexíveis, que podem ser feitas 

ao mesmo tempo. Este projeto mostrou como podemos desenvolver um curso à distância para ser utilizado 

como educação continuada na área da saúde. Apesar da importância do conhecimento sobre cardiopatia 

congênita para o pediatra, a formação do pediatra nesta área é bastante heterogênea, salientando a 

necessidade de educação continuada sobre o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Cardiopatias congênitas;pediatria;educação médica;educação a distância;projetos de 

tecnologia de informação e comunicação 

ABSTRACT: Background: Congenital heart defect (CHD) is an important cause of morbidity and mortality, 

which can be diagnosed even during prenatal period. Early diagnosis, ideally during prenatal or neonatal 

period, improves the surgical clinical prognosis, however in the majority of cases, the investigation and initial 

handling should be performed by the pediatrician. Even though the pediatric medical residency program had 

its duration extended to 3 years in 2016, there is no clear definition in the resolution from the National 

Medical Residency Commission regarding the competencies and skills in each area of pediatric practice, as 

well  as  the  training  time  in  these  fields.  Continuing  education  (CE)  is  one  of  the  strategies  to  improve 

knowledge about pediatric practice, which allows an improvement on assistance quality. Distance education 

(DE) shows itself as a good form of CE through individualized study, and it must follow instructional design 

models to obtain well-structured courses. Objective: To elaborate and to validate a DE course about CHD for 

pediatricians. Methods: Elaboration study, using Kemp, Morrison & Ross instructional design (ID) model, with 

9 steps: Instructional problem identification; Target public analysis; Contents identification; Learning 

objectives stating; Content separation on modules; Instructional strategies planning, selecting medias; 

Developing of instructional content; Assessment instruments development; Resources selection. Results: In 

the first stage, the documents from the Pediatric Medical Residence were analyzed, demonstrating the 

importance of knowledge about CHD for pediatricians. Analyzing the demographic study by the Federal 

Council of Medicine, the characteristics of the target audience were identified: pediatricians in Brazil have an 

average age of 47.6 years, with 74.2% being female. Contents were based on global pediatric curriculum. The 

proposed general learning objectives were: to differentiate congenital heart disease from acquired heart 

disease, understanding the anatomical and physiological cardiovascular adaptations; to understand the 

clinical evolution of patients with suspected congenital heart disease, differentiating between the main 

clinical presentations; to understand the main congenital heart diseases, describing the clinic and 

complementary exams; to organize the initial management of patients with CHD, explaining management in 

clinical presentations. The contents were separated into 4 modules. Instructional material was planned 

alternating videos and animations using original resources, developed especially for the course, or open 

educational resources. The material was presented in a PowerPoint® file and validated by pediatric 

cardiologists and pediatricians with experience in teaching. Assessment strategies were based on learning 

objectives. Finally, complementary references have been proposed. Discussion: The use of distance 

education with well-structured courses has been shown to be an effective form of continuing education. The 

instructional design model proposed by Kemp, Morrison & Ross is a good choice due to its flexible steps, 

which can be performed at the same time. This project showed how it is possible develop a distance course 

to be used as continuing education in health. Despite the importance of knowledge about congenital heart 

disease for pediatricians, pediatrician training in this area is quite heterogeneous, highlighting the need for 

continuing education on the subject. 

KEYWORDS:    Congenital    heart    defects;pediatrics;medical    education;distance    education;Information 

Technologies and Communication Projects 
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Elaboração e validação de uma matriz de COMPETÊNCIAS para RESIDÊNCIA médica em cirurgia pediátrica 

Autor: NIEDSON THIAGO PEREIRA CAVALCANTE 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 31/08/2020 

RESUMO:  Cenário:  O  profissional  almejado  dos  cursos  da  área  de  saúde  tem  um  perfil  cada  vez  mais 

humanista, crítico e reflexivo, atuando não apenas em um modelo fragmentado do saber, mas levando em 

consideração todos os níveis de atenção à saúde, como também nas necessidades de atuação na prática 

mediante  às  demandas  de  uma  população.  A  residência  médica  é  uma  modalidade  de  ensino  de  pós- 

graduação  destinada  a  médicos,  sob  a  forma  de  curso  de  especialização  credenciado  pelo  Comissão 

Nacional de Residência Médica, realizada em instituições de saúde, sob a instrução de profissionais médicos 

mais qualificados, e que, norteada por um currículo por competência, deve equilibrar e alternar a aquisição 

de  conhecimentos  com  o  desenvolvimento  das  habilidades  necessárias  à  boa  prática  da  especialidade 

proposta. O programa de residência médica em Cirurgia Pediátrica conta com duração de 03 (três) anos, 

possui pré-requisito do programa de cirurgia geral, porem até a produção escrita deste trabalho, não existe 

um padrão oficialmente adotado entre os diversos centros formadores para o perfil de formação do cirurgião 

pediátrico no Brasil. Objetivo: Elaborar e validar uma matriz de competência para programa de residência 

médica  em  Cirurgia  Pediátrica  no  Brasil.  Método:  Foi  realizado  um  estudo  de  validação  de  matriz  de 

competências  utilizando  a  técnica  Delphi  modificada,  em  duas  rodadas.  Inicialmente  foi  elaborado  um 

questionário estruturado com base na revisão da literatura com uma lista de habilidades e competências 

para residentes de programa de residência médica em Cirurgia Pediátrica, que foi submetido à validação 

semântica por cirurgiões pediátricos gerais, seguido da pesquisa de validação de painelistas membros da 

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (n=42). Tal grupo foi escolhido por representar todos os centros 

formadores de cirurgiões pediátricos no país e por possuírem expertise nas competências a serem adquiridas 

durante o programa de residência. Para análise da relevância das competências através de uma Escala Likert 

de cinco pontos, o critério de consenso para inclusão de uma competência na Matriz utilizado neste estudo 

foi ser considerado por 70% das avaliações como “indispensável” ou “muito importante” e como critério de 

exclusão  ser  considerado  por  70%  das  avaliações  como  “dispensável”  ou  “pouco  importante”.  As 

competências que não atingiram consenso foram submetidas a segunda rodada Delphi para reavaliação dos 

painelistas que posteriormente foram analisadas tendo como critério de consenso para inclusão de uma 

competência na Matriz utilizado neste estudo foi o de pelo menos 50% das avaliações como “indispensável” 

ou “muito importante” e como critério de exclusão 50% das avaliações como “dispensável” ou “pouco 

importante”. A consulta incluiu também o momento para o domínio dessa competência pelo residente se até 

o final de primeiro, segundo ou terceiro ano da residência. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em 

Pesquisa  da  FPS  (CAAE:  14903019.5.0000.5569).Resultados:  Mediante  revisão  na  literatura,  utilizando  as 

bases de dados BIREME, PUBMED, ERIC, MEDLINE, com os termos do DeCS (1) educação, (2) currículo, (3) 

estudos de validação, (4) internato e residência; do MeSH (5) education, (6) curriculum, (7) validation studies 

(8) medical education; como também da busca livre na internet de outros termos como (9) cirurgia 

pediátrica, (10) matriz de competência foram identificadas 146 competências que compuseram o formulário 

de pesquisa organizado em 14 áreas distintas do conhecimento. As competências foram julgadas por 42 

painelistas, sendo 21 (58,3%) do sexo masculino; a idade em média dos respondentes foi de 48 anos (min: 32 

anos, máx: 75 anos) (DP: 10,7); distribuídos nas diferentes regiões do país; tendo concluído o curso médico 

em média há cerca de 24 anos (min: 8 anos / máx: 49 anos) (DP 10,6); o tempo em média de experiência com 

preceptoria de cirurgia pediátrica foi de 18, 9 anos (min: 3 anos / máx: 47 anos) (DP – 11,6) e de 11,7 anos 

(min: 0 anos / máx: 40 anos) (DP – 10,2) anos como supervisor de programa de residência médica. Em relação 

à maior titulação, 8 (22,22%) tinham doutorado, 10 (27,8%) com mestrado e 18 (50,0%) eram especialistas. 

Após 2 rodadas Delphi, das 146 competências originalmente elencadas, 12 foram excluídas e outras 

combinadas por tratarem do mesmo tema, resultando em 96 competências que foram classificadas e 

reorganizadas pelo ano que elas devem ser adquiridas durante a residência médica em cirurgia pediátrica. 
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Conclusão: Através da utilização de uma matriz validada a formação do cirurgião pediátrico passa a atender 

as demandas de uma população. Essa matriz será disponibilizada para Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Pediátrica como proposta de ser convencionada como modelo de matriz única em todo território nacional. 

PALAVRAS-CHAVE: educação;currículo;estudos de validação;internato e residência;matriz de 

competência;cirurgia pediátrica 

ABSTRACT: Scenario: The professional targeted for courses in the health area has an increasingly humanistic, 

critical and reflective profile, acting not only in a fragmented model of knowledge, but taking into account all 

levels of health care, as well as the needs of health professionals. performance in practice through the 

demands of a population. Medical residency is a modality of postgraduate education for doctors, in the form 

of  a  specialization  course  accredited  by  the  National  Medical  Residency  Commission,  held  in  health 

institutions,  under  the  instruction  of  more  qualified  medical  professionals,  and  which,  guided  by  a 

competency-based  curriculum,  it  must  balance  and  alternate  the  acquisition  of  knowledge  with  the 

development of the skills necessary for the good practice of the proposed specialty. The medical residency 

program in Pediatric Surgery has a duration of 03 (three) years, has a prerequisite for the general surgery 

program, but until the written production of this work, there is no standard officially adopted among the 

various training centers for the profile training of pediatric surgeons in Brazil. Objective: Develop and validate 

a competency matrix for a medical residency program in Pediatric Surgery in Brazil. Method: A competency 

matrix validation study was carried out using the modified Delphi technique, in two rounds. Initially, a 

structured questionnaire was elaborated based on a literature review with a list of skills and competences for 

residents of a medical residency program in Pediatric Surgery, which was submitted to semantic validation 

by general pediatric surgeons, followed by validation research by panelists who are members of the Brazilian 

Association of Pediatric Surgery (n = 42). This group was chosen because it represents all the centers that 

train pediatric surgeons in the country and because they have expertise in the skills to be acquired during the 

residency program. For analysis of the relevance of competencies through a five-point Likert Scale, the 

consensus criterion for including a competency in the Matrix used in this study was to be considered by 70% 

of the evaluations as “indispensable” or “very important” and as a criterion for exclusion be considered by 

70% of the evaluations as “expendable” or “not important”. The competencies that did not reach consensus 

were  submitted  to  the  second  Delphi  round  for  reevaluation  of  the  panelists  who  were  subsequently 

analyzed using the consensus criteria for including a competency in the Matrix used in this study was that of 

at least 50% of the evaluations as “indispensable” or “very important” and as an exclusion criterion 50% of 

the evaluations as “expendable ”or“ not important ”. The consultation also included the moment for the 

resident to master this competence if by the end of the first, second or third year of residence. The research 

was approved by the FPS Research Ethics Committee (CAAE: 14903019.5.0000.5569). Results: By reviewing 

the  literature,  using  the  BIREME,  PUBMED,  ERIC,  MEDLINE  databases,  with  the  terms  of  the  DeCS  (1) 

education, (2) curriculum, (3) validation studies, (4) boarding and residency; the MeSH (5) education, (6) 

curriculum, (7) validation studies (8) medical education; as well as the free search on the internet of other 

terms  such  as  (9)  pediatric  surgery,  (10)  competence  matrix,  146  competencies  were  identified  that 

comprised the research form organized in 14 different areas of knowledge. Competencies were judged by 42 

panelists, 21 (58.3%) of whom were male; the average age of the respondents was 48 years (min: 32 years, 

max: 75 years) (SD: 10.7); distributed in different regions of the country; having completed the medical course 

on average for about 24 years (min: 8 years / max: 49 years) (SD 10.6); the average time of experience with 

preceptorship of pediatric surgery was 18, 9 years (min: 3 years / max: 47 years) (SD - 11.6) and 11.7 years 

(min: 0 years / max: 40 years) (SD - 10.2) years as a medical residency program supervisor. Regarding the 

highest degree, 8 (22.22%) had a doctorate, 10 (27.8%) had a master's degree and 18 (50.0%) were specialists. 

After 2 Delphi rounds, of the 146 competencies originally listed, 12 were excluded and others combined 

because they deal with the same theme, resulting in 96 competencies that were classified and reorganized by 

the year that they must be acquired during the medical residency in pediatric surgery. Conclusion: Through 

the  use  of  a  validated  matrix,  the  training  of  the  pediatric  surgeon  starts  to  meet  the  demands  of  a 

population. This matrix will be made available to the Brazilian Society of Pediatric Surgery as a proposal to 

be agreed as a single matrix model nationwide. 

KEYWORDS: education;curriculum;validation studies;boarding school and residence;competence 

matrix;pediatric surgery 
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Elaboração e validação de uma matriz de COMPETÊNCIAS para um programa de RESIDÊNCIA médica em 

neonatologia 

Autor: LIANA PAULA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 29/06/2020 

RESUMO: Cenário: Ao longo do tempo diversos tipos de currículos foram moldados baseados nas teorias de 

aprendizagem. Atualmente o currículo baseado em competências está sendo amplamente discutido e. Por 

meio da Residência utilizado em programas de treinamento de diversas áreas da saúde, como na educação 

médica em vários países Médica o médico pode aperfeiçoar suas competências na área da sua escolha. 

Trata-se de uma pós-graduação essencialmente prática e necessita da reflexão sobre a vida profissional em 

suas  múltiplas  dimensões,  dessa  forma  um  currículo  por  competência  na  residência  deve  equilibrar  e 

alternar a aquisição de conhecimentos com o desenvolvimento das habilidades necessárias à uma boa 

prática  da  especialidade  proposta.  Objetivo  elaborar  e  validar  uma  matriz  de  competências  para  um 

programa  de  residência  médica  em  neonatologia.  Método:  Inicialmente  houve  a  elaboração  de  um 

questionário estruturado com base na revisão da literatura e busca documental que foi submetido à opinião 

dos painelistas, experts na área de neonatologia. Na primeira rodada foi realizado a análise da relevância das 

competências através de uma escala Likert de cinco pontos e solicitado a opinar em qual ano da residência 

médica que a competência deveria ser incluída. O critério de consenso para inclusão de uma competência na 

Matriz  utilizado  neste  estudo  foi  o  de  “50%  mais  um”  das  avaliações  como  “Muito  Importante”  ou 

“Indispensável” e para exclusão, “50% mais um” das avaliações como “Não deveria ser incluído” e “Pouco 

importante”, ainda existia um espaço para sugestões. Na segunda rodada foi submetida pela mesma escala 

likert as sugestões da primeira rodada. A pesquisa obedeceu às orientações da resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FPS. Resultado: Foram 

identificadas  91  competências  que  foram  agrupadas  por  áreas  de  conhecimento,  considerando  a 

convergência. Dos 20 especialistas membros da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatal selecionados, 9 (45%) 

responderam ao formulário. O grupo respondente em sua maioria foi de mulheres 7(77,8%), com idade 

média 52,3 anos,natural em sua maior parte do sudeste. O tempo de graduação variou entre 12 a 44 anos 

com média de 28,6 (DP - 10,1) anos e o tempo em média de preceptoria em neonatologia foi de 19,2 (DP – 

11,2) anos. Em relação à maior titulação, 5(55,6%) tinham doutorado, 2(22,2%) com mestrado e 2(22,2%) 

eram especialistas. Na primeira rodada todas as competências sugeridas forma validadas e houve a sugestão 

de uma nova competência e adequações de quatro competências. As sugestões foram submetidas aos 

painelistas para análise de relevância através de uma escala likert, usando o mesmo critério de consenso da 

primeira rodada. Desta forma foram consensuadas e agrupadas em 80 competências, sendo distribuídas 58 

para o primeiro ano de residência e 22 para o segundo ano de residência. Conclusão: O estudo teve como 

resultado uma matriz de competência validada por experts e um Relatório técnico com as recomendações 

para um Programa de Residência Médica em Neonatologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação médica;internato e residência;neonatologia 

ABSTRACT: Scenery: Over time, different types of curriculum have been shaped based on learning theories. 

Currently, the competency-based curriculum is being widely discussed and used in training programs in 

different areas of health, such as medical education in several countries. Through the Medical Residency, the 

doctors can improve their competencies for a specific specialty. It is an essentially practical postgraduate 

course  and  requires  reflection  on  professional  life  in  its  multiple  dimensions,  thus,  a  curriculum  by 

competence in the residency must balance and alternate the acquisition of knowledge with the development 

of the necessary skills for a good practice of the proposed specialty. Objective: To elaborate and validate a 

competency  matrix  for  a  medical  residency  program  in  neonatology.  Method:  Initially,  a  structured 

questionnaire was elaborated based on the literature review and document search, which was submitted to 

the opinion of the panelists, experts in the field of neonatology. In the first round, the analysis of the 
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relevance of the competencies was carried out using a five-point Likert scale and asked to give an opinion in 

which year of medical residency the competence should be included. The consensus criteria for inclusion of a 

competency in the Matrix used in this study will be, “50% plus one” of the evaluations as “Very Important” or 

“Indispensable” and “50% plus one” of the evaluations as “Should not be included” and “Not very 

important” , there was still a space for suggestions. I n the second round, the suggestions from the first round 

was submitted using the same likert scale. The research followed the guidelines of resolution 510/16 of the 

National Health Council (CNS), being approved by the Research Ethics Committee of the FPS. Result: 91 

competencies were identified and grouped by areas of knowledge, considering the convergence. Of the 20 

specialist members of the Brazilian Neonatal Research Network selected, 9 (45%) responded to the form. The 

majority of respondents were women 7 (77.8%), with a mean age of 52.3 years, mostly from the southeast. 

Graduation time ranged from 12 to 44 years with an average of 28.6 (SD - 10.1) years and the average 

preceptorship time in neonatology was 19.2 (SD - 11.2) years. Regarding the highest degree, 5 (55.6%) had a 

doctorate, 2 (22.2%) had a master's degree and 2 (22.2%) were specialists. In the first round, all the suggested 

competencies were validated and a new competency was suggested and four competencies were adapted. 

The suggestions were submitted to the panelists for analysis of relevance through a likert scale, using the 

same criteria as the first round. In this way, they were agreed and grouped into 80 competencies, with 58 

distributed for the first year of residence and 22 for the second year of residence. Conclusion: The study 

resulted in a competency matrix validated by experts and a technical report with recommendations for a 

Medical Residency Program in Neonatology. 

KEYWORDS: Medical education;internship and residency;neonatology 
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RESUMO:  Introdução:  A  parada  cardiorrespiratória  na  gestação  demanda  da  equipe  multiprofissional 

conduta  diferenciada,  tendo  em  vista  a  sua  especificidade.  Dessa  forma,  destaca-se  a  necessidade  de 

capacitação desde a formação acadêmica a partir de recursos didáticos como o vídeo educativo. Objetivo: 

elaborar e validar vídeo educativo para estudantes de Enfermagem acerca da Parada Cardiorrespiratória 

(PCR) em gestantes. Método: Realizou-se estudo metodológico incluindo as etapas de construção do roteiro 

a partir do storyboard, produção do vídeo e validação pelo público-alvo. O conteúdo foi validado por 22 

juízes-especialistas  a  partir  do  Instrumento  de  Validação  de  Conteúdo  Educacional  que  contempla  a 

concordância dos juízes em relação ao objetivo, estrutura, apresentação e relevância do storyboard. O 

recrutamento  do  público-alvo  ocorreu  por  conveniência,  e  foram  incluídos  21  acadêmicos  do  curso  de 

Bacharelado em enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco do 

campus Pesqueira. Os alunos responderam ao questionário adaptado do Suitability Assessment of Materials 

(SAM) que possui questões acerca do conteúdo, linguagem, imagens e motivação e adequação cultural. O 

conteúdo e a aparência do vídeo foram validados pelo cálculo do Índice de Validade de Conteúdo maior ou 

igual  a  0,80%  (IVC  ≥0,8).  A  pesquisa  foi  submetida  a  aprovação  do  comitê  de  ética  com  parecer  nº 

3851786.Resultados:  O  conteúdo  do  storyboard  apresentado  aos  juízes  foi  dividido  em  5  blocos  que 

versavam sobre as mudanças fisiológicas na gravidez, as etapas do suporte básico e identificação da PCR, 
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compressões e ventilação, desfibrilação e cesariana. No que se refere à concordância identificada entre os 22 

juízes, todos apresentaram concordância superior a 80% em todos os itens. Na validação da aparência do 

vídeo para o público-alvo os valores de IVC e do teste binomial indicaram a concordância estatisticamente 

superior a 80% em todos os itens, demonstrando que o vídeo foi avaliado como compreensível para a 

população a que se destinou. Todos os alunos informaram que já recorreram a este tipo de tecnologia para 

buscar conteúdos acadêmicos e todos consideraram o vídeo como boa opção de ferramenta educativa que 

pode ajudar no seu processo de formação acadêmica. Conclusão: O vídeo foi considerado válido em relação 

ao conteúdo de acordo com a concordância de juízes especialistas e na semântica e aparência pelo público- 

alvo. 

PALAVRAS-CHAVE: Ressuscitação Cardiopulmonar;Recursos Audiovisuais;Educação em Saúde;Gravidez 

ABSTRACT: Introduction: PCR in pregnancy demands a differentiated conduct from the multidisciplinary team, 

in view of its specificity. In this way, the need for training from academic training from educational resources 

such as educational video is highlighted. Objective: to elaborate and validate educational video for Nursing 

students about Cardiorespiratory Arrest (PCR) in pregnant women. Method: A methodological study was 

carried  out  including  the  stages  of  script  construction,  video  production  and  validation  by  the  target 

audience.  The  content  was  validated  by  22  expert  judges  using  the  Educational  Content  Validation 

Instrument  (IVCE),  which  includes  the  agreement  of  the  judges  in  relation  to  the  objective,  structure, 

presentation  and  relevance  of  the  storyboard.  The  recruitment  of  the  target  audience  occurred  for 

convenience, and 21 students from the Bachelor of Nursing course at the Federal Institute of Education, 

Science  and  Technology  of  Pernambuco  at  the  Pesqueira  campus  were  included,  using  the  validated 

American  questionnaire  that  was  adapted  called  the  Suitability  Assessment  of  Materials  (SAM)  and  has 

questions  about  content,  language,  images  and  motivation  and  cultural  adequacy.  The  content  and 

appearance of the video was validated by calculating the CVI (Content Validity Index (CVI) greater than or 

equal to 0.80% (CVI ≥0.8). The research was submitted for approval by the ethics committee with opinion nº 

3,787,307.Results: The content of the storyboard presented to the judges was about physiological changes in 

pregnancy, the stages of basic support and identification of CRP, compressions and ventilation, defibrillation 

and cesarean section. judges, all had agreement greater than 80%. It is noteworthy that the items “Present 

current theme” and “Contribute to knowledge in the area” showed 100% agreement between the judges. It 

was possible to observe that only two items had disagreement “They encourage behavior change” by 4 

judges and "It presents necessary information" by one judge. In validating the appearance of the video to the 

target audience, the CVI values and the binomial test indicated a statistically greater agreement than 80%, 

demonstrating that the video was assessed as understandable by the target population. 100% of students 

reported  that  they  have  already  used  this  type  of  technology  to  search  for  academic  content  and  all 

considered video as a good option as an educational tool that can help in their academic training process. 

Conclusion: The video was considered valid according to the agreement of expert judges and by the target 

audience. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/04/2020 

RESUMO: Introdução: A vivência da prática exercida pelo estudante de graduação em enfermagem ocorre 

durante todo o período da graduação. Entretanto, é no último ano que essa atividade se intensifica e é 

denominado de estágio supervisionado obrigatório, fase crucial para sedimentar o desenvolvimento do 

futuro profissional. Neste contexto, surge o profissional que atua como preceptor nas atividades práticas do 

estudante, que tem a função de introduzir o estudante na realidade de trabalho da profissão. Objetivo: 

Compreender a percepção do enfermeiro sobre as atividades práticas desenvolvidas durante a graduação e 

sua  contribuição  para  o  desempenho  profissional.  Método:  Pesquisa  de  abordagem  qualitativa,  com 

população de enfermeiros, lotados no Instituto de medicina integral de Pernambuco- Imip. A coleta de dados 

foi realizada entre os meses de Agosto e Setembro por entrevistas semiestruturadas, onde um roteiro com 04 

perguntas disparadoras foi utilizado, foram gravadas através de aparelho celular e aconteceram em sala 

previamente  reservada  da  unidade  hospitalar,  no  horário  da  conveniência  do  participante,  estando 

presentes apenas a pesquisadora e o participante, visando manter sigilo e confidencialidade, atendendo a 

resolução 510/2016. Foram utilizadas quatro perguntas disparadoras: Como foram suas práticas durante a 

graduação? Havia espaço para realizar os procedimentos? O preceptor estava próximo no momento da 

execução  dos  procedimentos  para  tirar  dúvidas?  Os  campos  de  estágio  favoreceram  o  aprendizado?  A 

amostra foi composta por saturação, posteriormente, realizada a transcrição na íntegra e utilizada a análise 

de conteúdo proposta por Bardin, seus conteúdos foram avaliados por categorias e frequência das respostas 

semelhante.  Resultados:  Esta  dissertação  originou  dois  produtos,  um  artigo  intitulado:  Percepção  dos 

enfermeiros  sobre  as  suas  vivências  práticas  durante  a  graduação;  e  um  relatório  técnico,  intitulado: 

relatório  sobre  a  percepção  dos  enfermeiros  na  sua  primeira  prática  profissional.  No  total  foram  nove 

participantes, todas do sexo feminino e sem filhos, três são do interior de Pernambuco e vieram residir em 

Recife  para  estudar  e  trabalhar.  nove,  oito  estavam  formadas  a  menos  de  cinco  anos,  três  cursaram 

residência em enfermagem, cinco cursaram especialização A partir das entrevistas com as participantes, 

emergiram  quatro  categorias:  Percepção  de  práticas:  Dinâmica  de  estágio;  Atuação  da  preceptoria  e 

Ambiente físico. De acordo com os discursos das entrevistadas, as aulas práticas permitem aos estudantes 

aperfeiçoarem as técnicas vistas na teoria, bem como, o acompanhamento dos casos reais de estudo e 

aplicação  dos  procedimentos.  Essa  atividade  permite  o  alinhamento  entre  teoria  e  prática  para  a 

solidificação  do  conhecimento  e  são  desenvolvidas  as  habilidades  profissionais,  além  de  aperfeiçoar 

técnicas  e  procedimentos  realizados  diariamente  no  exercício  da  profissão.  Assim,  o  período  de 

aprendizagem em ambiente real contribui para formação de profissionais capacitados, através da realização 

de atividades em ambiente real, sob supervisão, o que proporcionará melhor preparação para enfrentar o 

mercado  de  trabalho.  Conclusões:  Esse  estudo  permitiu  entender  as  potencialidades  do  período  de 

atividades práticas, como forma de exercitar o conhecimento teórico e a contribuição do papel do preceptor, 

sendo um elo de ligação entre o teórico e a realidade na prática e o ambiente físico, onde foi possível 

observar discrepâncias entre o esperado e a realidade. Assim como, foram observadas fragilidades nesse 

processo, como: o grande número de estudantes por grupos de estagiários em cada unidade de atuação e a 

ausência de atividades em alguns momentos. Essas fragilidades podem trazer prejuízos ao profissional de 

enfermagem em formação, repercutindo diretamente nas futuras tomadas de decisões profissionais, no 

desenvolvimento da consciência crítica e nas reflexões a respeito das múltiplas formas de atuação desses 

sujeitos enquanto enfermeiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção;Atividades práticas;Educação em enfermagem 

ABSTRACT: Introduction: The experience of the practice exercised by the graduate student in nursing occurs 

throughout the period of graduation. However, it is in the last year that this activity has intensified and is 

called a mandatory supervised internship, a crucial phase to consolidate the development of the future 

professional. In this context, comes the professional who acts as a preceptor in the student's practical 

activities, who has the function of introducing the student into the work reality of the profession. Objective: 

Understand  the  nurse's  perception  of  the  practical  activities  developed  during  graduation  and  their 

contribution to professional performance. Method: Research with a qualitative approach, with a population 

of nurses, based at the Institute of Integral Medicine of Pernambuco-Imip. Data collection was carried out 

between  the  months  of  August  and  September  by  semi-structured  interviews,  where  a  script  with  04 

triggering questions was used, were recorded using a cell phone and took place in a previously reserved 

room  of  the  hospital,  at  the  time  of  the  participant's  convenience,  with  only  the  researcher  and  the 

participant present, in order to maintain secrecy and confidentiality, in compliance with resolution 510/2016. 

Four trigger questions were used: How were your practices during graduation? Was there space to perform 

the procedures? Was the preceptor close at the time of carrying out the procedures to answer questions? Did 

the internship fields favor learning? The sample was composed of saturation, afterwards, the transcription 
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was carried out in full and the content analysis proposed by Bardin was used, its contents were evaluated by 

categories and similar frequency of responses. Results: This dissertation originated two products, an article 

entitled: Nurses' perception of their practical experiences during graduation; and a technical report, entitled: 

report on the perception of nurses in their first professional practice. In total there were nine participants, all 

female and without children, three are from the interior of Pernambuco and came to live in Recife to study 

and work. nine, eight had graduated less than five years ago, three attended nursing residency, five attended 

specialization from the interviews with the participants, four categories emerged: Perception of practices: 

Internship dynamics; Performance of preceptorship and physical environment. According to the 

interviewees' speeches, practical classes allow students to perfect the techniques seen in theory, as well as 

the monitoring of real case studies and application of procedures. This activity allows the alignment between 

theory and practice to solidify knowledge and professional skills are developed, in addition to perfecting 

techniques and procedures performed daily in the exercise of the profession. Thus, the learning period in a 

real environment contributes to the training of trained professionals, through the realization of activities in a 

real environment, under supervision, which will provide better preparation to face the labor market. 

Conclusions: This study allowed us to understand the potential of the period of practical activities, as a way 

of exercising theoretical knowledge and the contribution of the preceptor's role, being a link between the 

theoretical and the reality in practice and the physical environment, where it was possible to observe 

discrepancies between expected and reality. As well as, weaknesses were observed in this process, such as: 

the large number of students by groups of interns in each unit of activity and the absence of activities at 

certain times. These weaknesses can bring harm to the nursing professional in training, directly impacting 

future professional decision-making, the development of critical awareness and reflections about the 

multiple ways in which these subjects act as nurses. 
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