CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO 2021
MODALIDADE EAD

O Instituto Desiderata tem como um de seus eixos
de atuação a formação de profissionais da saúde.
Desde 2007 oferecemos cursos de qualificação
voltados para este público. Em 2021, diante do
contexto imposto pela pandemia COVID-19 e compreendendo a potencialidade do ensino à distância
para a expansão de alcance para outros municípios,
o Instituto Desiderata passou a oferecer dois cursos
na modalidade EAD para qualificação dos profissionais da Atenção Primária do estado do Rio de Janeiro:
Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil e
Cuidados Relacionados à Obesidade em Crianças e
Adolescentes. O projeto foi financiado pelo Fundo
Rogério Jonas Zylbersztajn e pela UMANE.

fundamental para que os profissionais tenham
habilidade em reconhecer a relevância dessas
doenças e possam considerar suas especificidades
no cuidado.

Entendemos que o aprimoramento das ações de
qualificação na Atenção Primária à Saúde seja

Este documento apresenta os principais resultados
do primeiro ano do projeto.

DESTAQUES DOS CURSOS

1638
49%
65%
9,6

pessoas inscritas

acessaram a plataforma

dos que acessaram a plataforma
concluíram o curso

foi a nota média atribuída pelos
concluintes dos cursos quando
questionados se recomendaria
os cursos para outros
profissionais da saúde

Os cursos contam com um corpo docente composto por profissionais de saúde do Instituto Nacional
do Câncer, Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro, Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, Centro de
Recuperação e Educação Nutricional, Associação
Brasileira para Estudos da Obesidade e Universidade do Estado do Rio de Janeiro e são ofertados
de forma gratuita aos profissionais de saúde.

Informações gerais

24
49

117
17

turmas, com 12 tutores de diferentes formações
e com experiência na Atenção Primária à Saúde
reuniões de articulação e pactuação nas
instâncias deliberativas do SUS

encontros on-line para tutoria
docentes de distintos campos de formação
na área da saúde, com experiência em
oncologia e obesidade infantojuvenil

DOS 1638 INSCRITOS:

INSCRITOS, POR GÊNERO*

762

Gestão
municipal*

41%

concluiram

(n=312)

876

Livre
demanda

23%

concluiram

(n=203)

INSCRITOS, POR RAÇA/COR*

(n=2)

*Mesquita, Niterói, Rio
de Janeiro e São Gonçalo

*35% sem informação

44% branca

0,3%
amarela 1%

indígena
(n=5)

54%

90%

(n=255)

negra**(n=312)

10%

feminino

masculino

(n=940)

(n=100)
*37% sem informação

**a categoria negro refere-se ao somatório de pretos e pardos

INSCRITOS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EAD
Por Região de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
09

Curso “Diagnóstico Precoce do Câncer”

09

Curso “Cuidados relacionados à Obesidade”
09
14
25

*2% de sem informação

13

30

35

493 450
02

15

18

22

191

160
46

60

Baía da Ilha Grande
Baixada Litorânea
Centro-Sul
Médio Paraíba
Metropolitana I
Metropolitana II
Noroeste
Norte
Serrana

A partir destas informações, identificamos que o maior desafio para o segundo ano será aumentar a
taxa de conclusão dos cursos. Para tanto, ampliaremos a articulação com as gestões municipais,
formando turmas específicas para cada município, e buscaremos outras estratégias a fim de
aumentar a taxa de concluintes, bem como a certificação.

CURSO

Diagnóstico Precoce do
Câncer Infantojuvenil

12

turmas, com 6 tutores de
diferentes campos de formação
e com experiência na Atenção
Primária à Saúde

59

encontros on-line
para tutoria

TEMÁTICAS ABORDADAS

12

825

Políticas públicas de saúde e câncer infantojuvenil
A Estratégia Saúde da Família e o cuidado da criança
e do adolescente com câncer

docentes de distintos campos
de formação na área da saúde,
todos com experiência em
oncologia infantojuvenil

pessoas inscritas

a
53% Acessaram
plataforma

Os sinais e sintomas de suspeição

(n=435)

Os cuidados necessários para a atenção à saúde da
criança e do adolescente com câncer

66%

A organização do sistema de referência e
contrarreferência para a assistência à criança
e ao adolescente com câncer

dos que acessaram
a plataforma
concluiram o curso

35% concluiram
o curso

Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde

(n=288)

Comunicação de Notícias Difíceis

CARGO E/OU OCUPAÇÃO DAS PESSOAS INSCRITAS*
* 3% não informados

Enfermeira
8%

Médica

10%

31%

Cirurgiã dentista

6%

Agente comunitária

7%

Coordenação Atenção Básica/
Áreas Técnicas
9%
25%

Outras profissionais de nível
superior
Outras profissionais de nível
médio ou técnico

CURSO

Cuidados relacionados à Obesidade
em Crianças e Adolescentes

12

58

turmas, com 6 tutores de
diferentes formações e com
experiência na Atenção
Primária à Saúde

encontros on-line
para tutoria

TEMÁTICAS ABORDADAS

5

813

Ampliando o olhar sobre as crianças e
adolescentes com excesso de peso

docentes de distintos campos
de formação na área da saúde,
com experiência em cuidados
relacionados à obesidade

pessoas inscritas

a
44% Acessaram
plataforma

Estigma e Obesidade em crianças
e adolescentes

(n=361)

dos que acessaram
a plataforma
concluiram o curso

Políticas Públicas de Saúde e a
Obesidade em crianças e adolescentes

63%

Importância da vigilância nutricional
das crianças e dos adolescentes

28% concluiram
o curso
(n=227)

CARGO E/OU OCUPAÇÃO DAS PESSOAS INSCRITAS*
* 1% não informado

Enfermeira
9%

Médica
31%

9%

Nutricionista
Agente comunitária

10%

Coordenação Atenção Básica/
Áreas Técnicas

12%

14%
12%

Outras profissionais de nível
superior
Outras profissionais de nível
médio ou técnico

Pesquisa de Satisfação
ESCALA DE 0 A 5
Após a conclusão do
curso, como considera
o seu preparo para
trabalhar com o tema?

O que achou da
qualidade e da
pertinência do
conteúdo?

ESCALA DE 0 A 10

O que achou
da metodologia
de ensino
utilizada?

O que achou da
velocidade com que
os conceitos foram
introduzidos?

O quanto você
recomendaria este
curso a um outro
profissional de saúde?

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER INFANTOJUVENIL

4,4

4,8

4,7

4,4

9,6

CUIDADOS RELACIONADOS À OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

4,5

4,8

DEPOIMENTOS SOBRE O CURSO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER

Importante módulo para relembrarmos
conceitos importantes do SUS e também para
que eu pudesse aprender mais sobre políticas
públicas voltadas para o câncer infantil.

Curso excelente que traz muitos conteúdos
aos quais são novos e úteis para nossa
prática na Atenção Primária à Saúde.

Achei muito importante todo o conteúdo,
fiquei muito surpresa com as informações, daí
vemos que temos muito ainda que aprender e
que para trabalhar na área da saúde devemos
estar nos atualizando sempre.

4,7

4,7

9,7

DEPOIMENTOS SOBRE O CURSO DE CUIDADOS RELACIONADOS À OBESIDADE

O conteúdo fornece estímulo para que
reflitamos sobre o tipo de equipe a qual
integramos e formular ideias para a
estruturação daquela ideal.

Muito enriquecedor para o
desenvolvimento diário do nosso trabalho,
traz um despertar diferenciado para questão
da obesidade infantil.

Ótimo conteúdo, nos faz refletir sobre a
importância de políticas voltadas para
essa temática.

