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PRODUTO TÉCNICO 

 

1. INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS E A TRAVESSIA PARA NOVOS TEMPOS 
 
Curso de formação profissional - Atividade de capacitação organizada, em diferentes 
níveis 
 
Finalidade: Organizar capacitação dos profissionais da Vigilância Sanitária - SES-MG na 
temática de estudo do trabalho de conclusão de curso da aluna Aletea, como retorno à 
sociedade. 
 
→ Apresentação dos resultados da dissertação da aluna ALETEA FERREIRA PRADO DE 
FIGUEIREDO para técnicos e servidores públicos estaduais da Vigilância Sanitária de 
Minas Gerais, por meio do congresso SIMBRAVISA, como devolutiva da pesquisa para o 
demandante. 
 
 

2. INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO: DO QUE ESTÁ SE 
FALANDO? 

 
Curso de formação profissional - Atividade de capacitação organizada, em diferentes 
níveis 
 
Finalidade: Capacitar os servidores da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de 
Minas Gerais na temática do trabalho de conclusão da aluna Aletea. 

→ Apresentação dos resultados da dissertação da aluna ALETEA FERREIRA PRADO DE 
FIGUEIREDO para técnicos e servidores públicos estaduais da Secretaria de Estado e 
Desenvolvimento Social de Minas Gerais, como devolutiva da pesquisa para o 
demandante. 
 

 



3. MÚLTIPLAS PERCEPÇÕES DA QUALIDADE DO CUIDADO NAS INSTITUIÇÕES DE 
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 
Curso de formação profissional - Atividade de capacitação organizada, em diferentes 
níveis 
 
Finalidade: Capacitar profissionais da Superintendência de Vigilância Sanitária da 
Secretaria do Estado de Minas Gerais na temática do trabalho de conclusão de curso da 
aluna Aletea. 
 
→ Apresentação dos resultados da dissertação de ALETEA FERREIRA PRADO DE 
FIGUEIREDO para técnicos e servidores públicos estaduais da Superintendência de 
Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado de MG, como devolutiva da pesquisa para o 
demandante. 
 

4. Vídeos  
 
 Foram produzidos dois vídeos de curta metragem sobre os resultados dessa 
pesquisa, intitulados de Múltiplas Percepções da Qualidade das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos.  
  Os vídeos serão disponibilizados nos meios virtuais.  
 
Endereço: https://drive.google.com/file/d/17lUCPE44S3zS8DcgeeufOTUT-
6GIUpeq/view 
  

5. Exposição dialogada 
 
Como produto técnico será proposta a oferta de uma exposição dialogada sobre 

qualidade das Instituições de Longa Permanência para Idosos intitulada “Avaliação das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, para além da RDC 283/2005”, voltada 
aos profissionais do Nível Central e das Unidades Regionais de Saúde da Atenção 
Primária à Saúde e da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais. A qualificação de recursos humanos na saúde pode ser entendida como a 
efetivação de estratégias e ações para o aproveitamento do potencial dos profissionais, 
no sentido de enfrentar as mudanças e os desafios gerados no desempenho do trabalho 
diário nos diferentes espaços do SUS (MACHADO, 2003). A Educação Continuada pode 
e deve contemplar metodologias ativas de ensino-aprendizagem, tais como a estratégia 
exposição dialogada, orientadas para mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais, 
com o objetivo de transformar a prática de saúde nos serviços (BRASIL, 2009). 

 
Objetivo: Promover uma exposição dialogada com os profissionais do nível central e das 
unidades regionais de saúde do estado de Minas Gerais sobre a qualidade do cuidado 
nas ILPI. 
 
Descrição da abrangência da ação: O estado de Minas Gerais é dividido em 28 unidades 
regionais de saúde (Superintendências e Gerências Regionais de Saúde). O nível central 

https://drive.google.com/file/d/17lUCPE44S3zS8DcgeeufOTUT-6GIUpeq/view
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realiza apoio técnico às referências técnicas dessas regionais que, por sua vez, apoiam 
os municípios sob sua jurisdição. Uma das propostas da SES é a educação permanente 
das referências técnicas. A presente ação educacional propõe uma ação educacional e 
troca de conhecimentos sobre a avaliação da qualidade do cuidado nas ILPI entre os 
profissionais que lidam diariamente com as questões das pessoas institucionalizadas. As 
referências técnicas em saúde da pessoa idosa estão subordinadas a Superintendência 
de Atenção Primária â Saúde, são responsáveis pelo acompanhamento e 
implementação das ações de saúde voltadas para as pessoas idosas.  O monitoramento 
e avaliação dos riscos sanitários das ILPI são realizados pela Coordenação de 
Gerenciamento de Riscos em Serviços de Interesse da Saúde da Diretoria de Vigilância 
em Serviços de Saúde da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de 
Estado da Saúde de Minas Gerais.  
Abaixo será apresentado o organograma simplificado da SES-MG. 
Organograma simplificado da SES-MG: 
 

 
 
 
Público-alvo: Referências técnicas de saúde da pessoa idosa e do gerenciamento de 
risco dos serviços de interesse da saúde, especificamente das ILPI, do estado de Minas 
Gerais. 
 
 
Conteúdo: 
1) RDC ANVISA N° 283/2005 – Esta legislação regulamenta o cuidado em saúde nas ILPI 
e estabelece o padrão mínimo de funcionamento das ILPI, a qualificação dos 
profissionais e a prevenção e redução dos riscos à saúde. 

 
2) Apresentação dos resultados da pesquisa intitulada “Qualidade do cuidado nas 
instituições de longa permanência para idosos: percepção dos cuidadores, responsáveis 



técnicos e pessoas idosas” desenvolvida no curso de Mestrado Profissional em 
Odontologia em Saúde Pública da UFMG.  
 
Duração: 4 horas 
 
Metodologia:  
  

A presente ação educacional, exposição dialogada, sobre a qualidade das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, será disponibilizada para as referências 
técnicas da secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Inicialmente, as referências 
técnicas do nível central e das regionais serão convidadas a participarem via e-mail. No 
e-mail será solicitada a confirmação da presença, caso não haja confirmação de 
presença via e-mail, será realizado o contato telefônico. 

O conteúdo será desenvolvido por exposição, utilizando slides produzidos em 
PowerPoint e recurso de videoconferência.  A apresentação terá uma duração de, 
aproximadamente, 90 minutos e será realizada por Aletea Ferreira Prado de Figueiredo, 
estudante do curso de Mestrado Profissional e servidora da SES-MG.  Após a explanação 
será proposto um momento de discussão sobre o que foi exposto, que será coordenada 
pela mesma. A discussão terá como propósito esclarecer dúvidas e trocar experiências.  

O material apresentado será disponibilizado posteriormente para os 
profissionais das unidades regionais de saúde.   

No quadro abaixo será apresentado o cronograma de execução: 
 
 
 

Quadro: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Etapas Carga horária 

Apresentação da expositora e dos participantes do nível central e 
das regionais de saúde 

30 minutos 

Exposição dialogada 90 minutos 

Discussão 75 minutos 

Encerramento 15 minutos 

 
Recursos necessários: 
Aparelhos multimídia da SES-MG 
Equipe técnica do setor de Tecnologia da Informação da SES-MG  

 
Data: 21/08/2019  
 
Resultados esperados: Favorecer a incorporação dos conhecimentos sobre critérios de 
funcionamento e requisitos mínimos necessários para o funcionamento das ILPI, 
exigidos pela RDC ANVISA nº 283/2005 e compartilhar o conhecimento adquirido com a 
presente pesquisa com as referências técnicas de saúde da pessoa idosa e dos serviços 
de gerenciamentos de risco dos serviços de interesse da saúde.  Orientar o 
planejamento de ações e a tomada de decisões pelos gestores, buscando melhorias no 
cuidado da pessoa idosa institucionalizada. Essas referências deverão servir de 
multiplicadores para as referências municipais dos respectivos setores. 



 


