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Produtos Técnico  

  

 O mestrado profissional é um meio de articulação entre a universidade e o mundo do trabalho, 

auxiliando a encurtar a distância entre a produção científica e as situações adversas da 

sociedade. Capacitando profissionais para torná-los capazes de enfrentar ambiguidades, 

complexidades e dificuldades apresentadas pelo contexto real no qual a prática se desenvolve. 

Para isso é necessário integrar habilidades, conhecimentos, comportamentos éticos e 

capacidade de julgamento ao lidar com problemas não usuais em contextos diversos, 

contribuindo para a mudança, além de criar as bases para a qualificação de profissionais 

criativos, inovadores e comprometidos com as mudanças necessárias para a melhoria das 

condições da saúde da população brasileira. Melhorando a gestão dos serviços de saúde, 

otimizando os recursos existentes, viabilizando a concretização das diretrizes contidas nas 

políticas sociais (BRASIL, 2019).  

 Com esse olhar, como produto deste estudo apresentamos os resultados alcançados e os 

propostos a serem desenvolvidos.  

  

1 PRODUTOS ALCANÇADOS   

  

 Reunião com a Diretora do Departamento de Atenção à Saúde e coordenadores para 

apresentação do projeto e sensibilização sobre o tema, oportunizando o reconhecimento da 

necessidade da discussão na gestão da atenção primária sobre a mortalidade infantil e a 

utilização das informações geradas como subsidio para a tomada de decisões, também foi 

realizado o levantamento dos possíveis atores que seriam a mostra deste estudo.  

  Apresentação e discussão dos dados de mortalidade infantil em Governador  

Valadares/MG com cada entrevistado pós entrevista, permitindo que os entrevistados ao 

tomar posse dos dados reconhecessem o óbito infantil como problema local e trouxessem a 

discussão do mesmo para a equipe.  

  

2 PRODUTOS PROPOSTOS  

  

 Construção de estratégias para sistematização da apresentação e discussão dos dados da 

mortalidade infantil com os gestores e profissionais da atenção primária à saúde. Com o 

objetivo de que com o conhecimento das informações de forma clara, os gestores e 



profissionais tomem posse dessas para planejamento de ações, construção de políticas públicas 

voltadas ao público materno-infantil e realizações de intervenções específicas para a redução 

da mortalidade infantil.  

 Formalização de sugestão de realização pelo Comitê de Prevenção de Mortalidade Materno 

Infantil e Fetal (CPMMIF) do geoprocessamento dos óbitos infantis semestralmente e 

apresentação desse em reunião para a atenção primária e gestores municipais. Objetivando o 

reconhecimento da região de saúde onde ocorre o óbito, permitindo realização de intervenção 

específica para o local da ocorrência.  

Construir dentro do portal da saúde um link onde disponibilize os relatórios semestrais 

e anuais do CPMMIF para acesso universal.  

 Encaminhamento em reunião do CPMMIF para realização de reuniões itinerantes, de forma a 

atender todas as regiões de saúde do município. Com o objetivo de aproximação do Comitê e 

da realidade da mortalidade infantil no município com as equipes de saúde.  

 Apresentação dos resultados da pesquisa em reunião ordinária do departamento de Atenção à 

Saúde, preservando o nome dos participantes e das Unidades de Estratégias de saúde onde 

aconteceram o estudo. Exposição das propostas de intervenção para as lacunas identificadas.   

Objetivo promover discussão sobre o tema, possibilitar que os profissionais que estão 

diretamente ligados a assistência materno-infantil se identifiquem com o tema e o reconheça 

como problema de saúde pública da sua área adscrita e atender a resolução CNS 580/18, em 

seu artigo 9° que cita “dever do pesquisador divulgar os resultados da pesquisa para os 

participantes e instituições onde os dados foram coletados, ao término do estudo”.   

  

 


