NDS
O Núcleo de Desenvolvimento em Saúde (NDS) é uma instância que auxilia a universidade no
ensino, pesquisa e extensão com foco na saúde coletiva. Ele está alocado no Instituto de Saúde
Coletiva (ISC), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Capacitação de recursos humanos, cooperação técnica com os municípios, elaboração de projetos
voltados a implementação do Sistema Único Saúde (SUS) são alguns dos objetivos do núcleo que
hoje conta com a colaboração de docentes, técnicos e discentes de diversos cursos da UFMT, além
de técnicos das secretarias Estadual e Municipal de Saúde em Cuiabá cedidos ao núcleo para
cooperar na elaboração e execução dos diversos projetos aqui realizados.
História
Foi criado em 1984 com “a finalidade de agregar docentes das faculdades de medicina, enfermagem
e nutrição para o desenvolvimento de uma política de pós-graduação e de projetos de pesquisa e
extensão” durante o projeto Polonoreste (ver mais em ‘Núcleo de Desenvolvimento em Saúde: uma
construção de novas práticas – 1984 - 1992’, por Patrícia Santos e Nina Rosa, no site
www.ufmt.br/observarh).
Desde seu início, o NDS teve representativo papel na saúde do estado, sendo precursor do ISC,
criado em 1992, que ampliou as ações voltadas para a saúde coletiva, integrando diversos cursos,
sem deixar que o núcleo fosse extinto. Hoje o NDS faz parte do Instituto.
Projetos atuais
Ação de extensão: Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania:
É desenvolvido em parceria com o Curso de Graduação em Jornalismo/UFMT e agrega docentes,
discentes e técnicos dos cursos de Saúde Coletiva e Jornalismo.
Criado em 2005, tem o objetivo de divulgar informações sobre pesquisa, ensino e extensão na saúde
para os mais de 3 mil e-mails cadastrados, atendendo um grande número de profissionais da área.
Assim, o boletim tem sido, cada vez mais, uma importante ferramenta de informação no campo da
saúde coletiva em Mato Grosso e um meio de articulação entre a universidade e a sociedade.
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Ação de extensão: Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS (CDG-SUS)
O CDG-SUS tem o objetivo de contribuir para a qualificação das práticas de gestão e do cuidado em
saúde nos municípios e fortalecer a relação entre as instituições de ensino e as gestões municipais
do SUS na implementação da educação permanente.
Com foco na realidade e nos sujeitos locais, orienta os debates conceituais e as escolhas
metodológicas, incluindo um conjunto de textos e informações que possibilitam a reflexão e a
construção coletiva do conhecimento.
Desde 2008 o CDG-SUS formou 1561 profissionais e conselheiros de saúde em 55 cursos, atingindo
50 municípios em todas as regiões de saúde do estado e conta com um grupo de tutores qualificados;
material didático publicado pela Editora da UFMT, incluindo uma “Coletânea de Textos e o Caderno
de Atividade do Aluno”; o Caderno de Indicadores do Município; um CD contendo Legislação do SUS
e o Manual do Tutor.

Observatório de Recursos Humanos em Saúde – Estação de Trabalho Saúde, Trabalho e
Cidadania (www.ufmt.br/observarh)
O Observatório é vinculado à Rede Observatórios de Recursos Humanos em Saúde – ROREHS e
visa identificar e contribuir na resolução das demandas formuladas pela gestão do SUS no Estado de
Mato Grosso, no que se refere, sobretudo, às questões relacionadas à gestão do trabalho e da
educação na saúde.
Projetos atividades desenvolvidos em 2011/2012:
1) Institucionalização de ações de Monitoramento e Avaliação do Curso de Graduação em Saúde
Coletiva do ISC/UFMT;
2) Potenciais Contribuições do Curso de Mestrado em Saúde Coletiva – UFMT para a Gestão do SUS
em Mato Grosso;
3) Formação Docente em Práticas Pedagógicas Inovadoras no Ensino de Graduação em
Enfermagem;
4) Capacitação de Docentes e Preceptores para o Ensino por Competência – avaliação de um
programa;
5) Qualificação da Equipe de Enfermagem Atuante no Pré-Natal no Município de Cuiabá-MT;
6) Laboratório de Gestão Coletiva do Trabalho na Perspectiva da Integralidade em Saúde: PesquisaAção Organizacional na Secretaria Municipal de Saúde da Chapada dos Guimarães;
7) Avaliação de implementação do Curso Introdutório em Saúde da Família em municípios vinculados
ao Escritório Regional de Saúde de Cáceres/MT, em 2008;
8) Construindo Tecnologias de Comunicação Social e de Educação Popular com Jovens e
Comunidades nas Equipes Saúde da Família;
9) Fortalecimento da capacidade gestora de Recursos Humanos das Secretarias de Saúde de
Municípios de Mato Grosso.

Centro Regional de Referência para a Formação Permanente dos Profissionais que atuam com
Usuários de Crack, Outras Drogas e seus Familiares
A implantação deste Centro faz parte do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras
Drogas do Governo Federal, a fim de propiciar melhoria da qualidade da assistência prestada a esse
público.
Tem os objetivos de capacitar profissionais com base nos princípios e diretrizes propostos pela
Política Nacional sobre Drogas e também de propiciar formação crítica, reflexiva e instrumentalizar os
profissionais com conhecimento sobre crack e outras drogas para intervenção em seu campo de
atuação.

Projeto de pesquisa: Avaliação do Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS nos
municípios de Mato Grosso em uma perspectiva do agir comunicativo e práticas de
integralidade
Trata-se de uma pesquisa avaliativa sobre o CDG-SUS apoiada em uma perspectiva teórica da
gestão comunicativa e das práticas de integralidade com o objetivo de conhecer o perfil, a percepção,
atitudes e produção dos alunos, e a formação dos tutores.
Projeto de pesquisa: Estudo epidemiológico dos usuários de crack e outras drogas em
situação de rua de Cuiabá.
Este estudo irá subsidiar as políticas de assistência e reinserção social, bem como, os cursos de
capacitação desenvolvidos pelo CRR aos profissionais que atuam com usuários de crack, outras
drogas e seus familiares.
O objetivo é conhecer os usuários de crack e outras drogas em situação de rua em Cuiabá,
recolhidos em albergues, quanto ao padrão de consumo, percepção de riscos e expectativa de vida.

Endereço / Contato
Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n, Campus Universitário da UFMT, Instituto de Saúde Coletiva
(antigo CCBS III). CEP: 78060-9000 – Cuiabá-MT.
Telefone/fax: (65) 3615-8834/8886
Email: isc_nds@ufmt.br
Site: www.ufmt.br/observarh

