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PLANO DE ENSINO 

 

“EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL” 

FICHA TÉCNICA  

Equipe Profa Dra Edvane Birelo Lopes De Domenico 

Carga horária total 60 horas, 4 créditos (15 horas – 1 crédito) 

Total de créditos 4 

Vagas TOTAL: 30  
PPGEPE: 20 vagas 
PPG CEDESS: 10 vagas 

Nível Mestrado (Acadêmico e Profissional)  
Doutorado 

Linha de pesquisa PPG-EPE: 
 

Gestão, Gerenciamento e Educação em Enfermagem 
e Saúde 

Linha de Pesquisa CEDESS: Educação em Saúde na Comunidade 

Núcleo/ Grupo de pesquisa 
vinculado: 
 

Núcleo/ Grupo de pesquisa vinculado: 
Grupo de Estudo em Prática e Educação Baseados 
em Evidências (GEPEBE) 

Período de ocorrência e 
horário:  
 

• Primeiro semestre de 2021 

• Segundas- Feiras 

• Das 14-16 (atividades de estudo) e 16-18 horas 
(aulas síncronas) 

Modalidade • Ensino remoto  

Público- alvo: 
 

Pós- Graduandos aprovados em processo seletivo 
Multiprofissional 

Turmas:  No mínimo 20 e no máximo 30 participantes 

Periodicidade:  Anual  

Linha de pesquisa PPG-EPE:  
 

Gestão, Gerenciamento e Educação em Enfermagem 
e Saúde 

Linha de Pesquisa Cedess:  Educação em Saúde na Comunidade 

Ementa 
Evolução histórico da educação em saúde no mundo e no Brasil. Crítica e análise dos 
efeitos das diferentes fases da educação em saúde no panorama epidemiológico 
brasileiro. Reflexão sobre a transição das doenças infecciosas para as crônicas não 
transmissíveis como problemas de saúde pública. Análise dos efeitos das mudanças 
culturais, científicas e tecnológicas na educação em saúde.  Caracterização qualitativa 
atual da educação em saúde nas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no 
Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS). Estudos científicos sobre os modelos 
preconizados para qualificação da educação em saúde nas doenças crônicas não 
transmissíveis. Reflexões acerca da responsabilidade e compromisso do profissional de 
saúde para atuar na educação em saúde no SUS. Elaboração de projeto de implantação 
de ação educativa em saúde para DCNT, considerando a realidade de prática profissional 
e o SUS.  

Objetivos  

− Definir as transformações históricas da educação em saúde, no Brasil e no mundo 

− Explicar os métodos empregados e os contextos socioeconômicos culturais 
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− Identificar as repercussões das ações de saúde na condição socio-histórica-
cultural da população brasileira 

− Identificar conhecimentos, atitudes e práticas do cotidiano de trabalho em relação 
a educação em saúde (pessoal e institucional) 

− Elucidar principais fatos que definem as tendências contemporâneas na educação 
em saúde nas DCNT no mundo e no Brasil  

− Comparar as tendências contemporâneas da educação em saúde com as 
anteriores 

− Discorrer sobre potencialidades e fragilidades para a operacionalização das metas 
do Marco Global de Monitoramento das DCNT (2015-25) e do plano estratégico 
brasileiro no SUS 

− Enumerar pressupostos teórico-conceituais e modelos para a educação em saúde 
nas DCNT contemporaneidade 

− Selecionar evidências científicas que configurem eficiência e efetividade dos 
modelos contemporâneos preconizados 

− Identificar responsabilidades profissionais e compromissos sociais dos 
profissionais de saúde para atuarem no favorecimento da educação em saúde nas 
DCNT do SUS 

− Aplicar os conceitos em um projeto de educação em saúde em DCNT voltado para 
prática profissional individual, preferencialmente em apoio ao SUS 

Conteúdos  

− Educação em saúde: história de suas práticas no mundo e no Brasil 

− Contexto sociopolítico cultural das práticas aplicadas à área da saúde pública: 
interesses e repercussões 

− Epidemiologia: Incidência e mortalidade por doenças no Brasil de acordo com as 
intervenções sanitárias 

− Transições demográficas, epidemiológica e envelhecimento populacional: DCNT 
como problema global 

− Sistema Único de Saúde no Brasil: demandas para educação em saúde nas 
DCNT nos níveis micro (interação com o paciente/usuário), meso (prestação de 
serviço e comunidade) e macro (política)  

− Política e plano nacional de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT 

− Marco Global de Monitoramento das DCNT, da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) 

− Competências, responsabilidades profissionais e compromissos sociais dos 
profissionais de saúde para a educação em Saúde  

− Componentes de um projeto de educação em saúde: diferenças do modelo 
tradicional para o dialógico 

Estratégias de ensino 

− Recursos baseados em metodologias ativas serão amplamente utilizados para as 
Atividades de Estudo (AE) 

− Moodle da Disciplina “Educação em saúde na doença crônica não transmissível” 
(plataforma Unifesp, Pró-reitora de PG):  

− Procedimentos: o Moodle conterá o plano de disciplina, cronograma e será o 
organizador das atividades de estudo.  

− Recursos do Moodle que serão utilizados:  

− Arquivo: para disponibilização de referências para leituras 

− Atividade colaborativa/ todos: os estudantes em duplas e trios se organizarão para 
apresentar o histórico da educação em saúde numa linha temporal dos conteúdos 
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centrais e os demais grupos participam com as respostas (AE-1), utilizando a 
bibliografia básica da disciplina. Recurso: wiki (Moodle) 

− Fórum: estudantes em duplas terão a responsabilidade de formular pelo menos 
uma pergunta no Fórum que permita a discussão de barreiras e ou obstáculos dos 
conteúdos centrais e os demais grupos participam com as respostas (AE-2). 

− Tarefa: recurso que organizará a realização dos seminários (AE-3). Os estudantes 
responsáveis por conteúdos previamente estabelecidos, poderão apresentar 
qualquer conteúdo digital (arquivos), como documentos de texto, planilhas, 
imagens ou áudio e videoclipes, bem como os Mapeamentos Conceituais (AE-4).  

− Wiki: será utilizado na para preparo do projeto de educação em saúde para uma 
DCNT (PES-DCNT) (AE-5) voltado para prática profissional (individual ou em 
duplas) e para o SUS, preferencialmente. 

− Aulas expositivas-dialogadas: introdutórias para os diferentes conteúdos que 
compõem a disciplina, com intencionalidade explicativa e preparo para as 
atividades de estudo. 

− Trabalho em pequenos grupos: seminário e PES-DCNT 

− Mapeamentos Conceituais (MC): estratégia de ensino que consiste em recurso 
esquemático para representar um conjunto de conceitos incluídos numa estrutura 
de proposições, cujo objetivo é representar relações de significados entre 
conceitos.  No caso, expressará o estado inicial de conhecimento dos estudantes 
sobre os conceitos “educação em saúde” e “doenças crônicas não transmissíveis” 
e, posteriormente, favorecerá o desenvolvimento do conceito com graus 
diferenciados de esquemas mentais. A utilização de artigos publicados em bases 
de dados será fortemente estimulada para esta construção avançada. 

− Procedimentos: Estudantes serão orientados a usar o software Cmap Tools® 
elaborado pelo Institute for Human and Machine Cognition – IHMC. A primeira 
atividade será incluir, separadamente, os dois conceitos na tela e cumprir a tarefa 
de desenvolvê-los a partir da pergunta: Represente seus conhecimentos sobre os 
conceitos Educação em Saúde e Doenças Crônicas Não Transmissíveis?  

− A estratégia MC será utilizada em todas as aulas, em período concedido para 
aprimoramento de ambos os conceitos. 

 

Recursos Materiais 

− Acesso ao software Cmap Tools® e Moodle- Unifesp 

− Acesso ao Google Meet  

Estratégias de avaliação 

− Monitoramento: no decorrer da disciplina, duas avaliações qualitativas parciais serão 
realizadas (4ª e 8ª semanas), buscando-se adequar as atividades às expectativas e 
dimensionar a viabilidade. Para estas avaliações de monitoramento, será 
disponibilizada a seguinte pergunta no Fórum: Quais as suas percepções acerca do 
atendimento dos objetivos da disciplina até o momento e da viabilidade operacional 
das atividades propostas? Sugestões serão apreciadas.   

− Desempenho: 

−   A) Apresentação do PES-DCNT acompanhado de avaliação entre pares. 
Procedimentos: em data determinada, todos os estudantes deverão preparar uma 
apresentação, em slides, do PES-DCNT que construíram (de 15 a 20 slides). Nos dias 
das apresentações, duplas serão sorteadas para a correção entre pares. Os critérios de 
correção compreendem: tema/justificativa; população-alvo e abrangência; objetivos; 
conteúdos; recursos e estratégias de ensino; estratégias de monitoramento e de 
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avaliação; adequabilidade aos modelos contemporâneos preconizados; percepção geral: 
fraquezas e fortalezas do projeto. Pontuação: 0 a 100 pontos. Nota final: média simples 
da nota do grupo avaliador, da autoavaliação dos executores e do professor.   

− B) Cumprimento de atividades no MOODLE: tarefas de estudo (linha do tempo, fórum, 
seminários). Critérios: 90-100% de cumprimento -A; 80-70%- B; 60-50%- C; 40% ou 
menos- D. 
❖ Os conceitos finais serão: A - Excelente, com direito às Unidades de Crédito; B – 

Bom, com direito às Unidades de Crédito; C - Regular, com direito às Unidades de 
Crédito; D - Reprovado, sem direito às Unidades de Crédito. Conceito D ou frequência 
inferior a 75% significa reprovação.  

Bibliografia 
Básica 

1. Candeias NMF. Evolução histórica da educação em saúde como disciplina de 
ensino na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - 1925 a 
1967. 1988. Rev. Saúde Pública; 22(4): 347-365. Doi.org/10.1590/S0034-
89101988000400013. 

2. Silva CMC, Meneghim MC, Pereira AC, Mialhe FL. Educação em saúde: uma 
reflexão histórica de suas práticas. 2010 Ciênc. saúde coletiva; 15( 5 ): 2539-
2550.Doi.org/10.1590/S1413-81232010000500028. 

3. World Health Organization. Projections of mortality and causes of death, 2016 to 
2060. Disponível em: https://www.who.int/ 
healthinfo/global_burden_disease/projections/en/.  

4. Guimarães EM et al. Modelos educacionais aplicados às atividades de educação 
em saúde na atenção primária. 2016. Rev. Bra. Edu. Saúde v. 6, n.2, p. 13-20. 
Doi: doi.org/10.18378/rebes.v6i2.3784 

5. Cuidados innovadores para las condiciones crónicas: Organización y prestación 
de atención de alta calidad a las enfermidades crónicas no transmisibles en las 
Américas. Washington, DC: OPS, 2013 

6. Organização Pan-Americana da Saúde. Cuidados inovadores para condições 
crônicas: organização e prestação de atenção de alta qualidade às doenças 
crônicas não transmissíveis nas Américas. Washington, DC: OPAS, 2015. 1. 
Doença Crônica. 2. Assistência à Saúde. 3. Inovação. 4. Américas. I. Título. II. 
Organização Mundial da Saúde. ISBN 978-92-75-71738-7. 

7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. 
Relatório do III Fórum de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil [recurso 
eletrônico]/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 121p. 

8. World Health Organization. Chronic Diseases and Health Promotion. World Health 
Organization, Geneva; 2018. Disponível em: 
https://www.who.int/chp/about/integrated_cd/en/ [Acesso em: 22 Jul. 2020]. 

9. World Health Organization. Global Health Estimates 2016: disease burden by 
cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016. Geneva: World Health 
Organization; 2018. Disponível em: 
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.h tml 
[Acesso em 22 de julho de 2020].  

10. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014. Redefine a 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101988000400013
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101988000400013
https://doi.org/10.18378/rebes.v6i2.3784


 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Enfermagem 

 
 

     
© 2013 Escola Paulista de Enfermagem / Universidade Federal de São Paulo 

Rua Napoleão de Barros, 754 - 1º Andar - Vila Clementino - CEP 04024-002 - São Paulo SP - Tel: +55 11 5083 1965 

Email: diretoria.epe@unifesp.br  
 

 

 

Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das 
suas linhas de cuidado. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0483_01_04_2014.html 

Complementar: 
1. Leite MMJ, Prado C, Peres HHC. Educação em saúde: desafios para uma prática 

inovadora. São Paulo: Difusão Editora. 1ª ed. 2017.  
2. Freire P. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra. 16ª ed. 2009. 
3. Kastner M, Hayden L, Wong G, et al.Underlying mechanisms of complex 

interventions addressing the care of older adults with multimorbidity: a realist 
review BMJ Open 2019;9:e025009. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025009 

4. Pelullo CP, Giuseppe GD. Vaccinations among Italian adolescents: Knowledge, 
attitude and behavior, Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2018; 14:7, 1566-
72. 

5. Tran BX, Than PTQ, Doan TTN, Nguyen HLT, Thi Mai H, Nguyen THT et al. 
Knowledge, attitude, and practice on and willingness to pay for human 
papillomavirus vaccine: a cross-sectional study in Hanoi, Vietnam. Patient Prefer 
Adherence. 2018. 30; 12:945-54. 

6. Xavier BLS; Santos I; Silva FVC. Promoting self-care in clients on hemodialysis: 
application of the Nola Pender’s diagram. Rev Fund Care Online. 2017 abr/jun; 
9(2):545-550. 

7. Howell D, Harth T, Brown J, et al. Self-management education interventions for 
patients with cancer: a systematic review. Support Care Cancer. 2017;25:1323-55. 

8. Prip A, Møller KA, Nielsen DL, et al. The Patient-Healthcare Professional 
Relationship and Communication in the Oncology Outpatient Setting: A Systematic 
Review. Cancer Nurs. 2018;41(5):E11-E22. 

 
Cronograma 

Distribuição da carga horária: 60 h (distribuídos em 
15 dias) 
Aula: 4h (2h: síncronas e 2h de atividade de estudo) 

 

DATAS PROGRAMAÇÃO- 2021 

08/03/21 − Introdução à Disciplina 

− Apresentação do Moodle 

− Apresentação do software CMap Tools®  

− MC: autoavaliação dos conhecimentos sobre os conceitos 
centrais- Atividade de estudo  

− Esclarecimentos sobre a atividade de construção do PES-DCNT  

15/03 
22/03 
29/03 

− História da educação em saúde: construção colaborativa da linha 
do tempo (Moodle -Wiki) 

− Divisão em duplas para elaboração das perguntas do Fórum 
(Moodle)  

− Divisão em pequenos grupos para apresentação dos Seminários  

− Construção do MC 

05/04 
12/04 
19/04 
26/04 

− Aulas expositivas: convidados externos 
a. Epidemiologia: Incidência e mortalidade por doenças no Brasil. A 

Educação em Saúde no Brasil 
b. Transições demográficas, epidemiológica e envelhecimento 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0483_01_04_2014.html
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populacional: DCNT como problema global 

− Construção do MC 

03/05 
10/05 
17/05 
24/05 
 

− Seminários.  
a. Tema 1: Sistema Único de Saúde no Brasil: demandas para 

educação em saúde nas DCNT nos níveis micro (interação com o 
paciente/usuário), meso (prestação de serviço e comunidade) e 
macro (política)  

b. Tema 2: Política e plano nacional de ações estratégicas para o 
enfrentamento das DCNT 

c. Tema 3: Marco Global de Monitoramento das DCNT, da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 

d. Tema 4: Competências, responsabilidades profissionais e 
compromissos sociais dos profissionais de saúde para a 
educação em saúde no SUS 

− Avaliação coletiva das postagens nos Fóruns 

− Atividade de estudo: construção do MC 

31/05 
07/06 

− Apresentações dos Projetos de Educação em Saúde 

− Atividade de avaliação entre pares 

− Avaliação coletiva das postagens nos Fóruns 

 
14/06 

− Compartilhamento dos MC 

− Autoavaliação do desenvolvimento (teórico e capacidade de 
generalização) 

− Fechamento das atividades e avaliação da disciplina  

 

 

 

 

 

 

 


