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Abordagem da violência na atenção domiciliar:
A percepção de aprendizagem dos alunos
Autores: Matheus Manzano Machado (UNA-SUS/UERJ); Márcia Maria Pereira Rendeiro (UNA-SUS/UERJ);
Paulo Roberto Volpato Dias (UERJ); Marcelo Henrique da Costa (UNA-SUS/UERJ).

O trabalho apresenta os resultados de percepção de aprendizagem alcançados
pelos alunos do curso à distância autoinstrucional “Abordagem da violência na atenção
domiciliar”.
O curso, de acesso livre, foi desenvolvido pelo núcleo da Universidade Aberta do
Sistema Único de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNA-SUS/UERJ),
e tem como objetivo analisar o impacto da violência na saúde, no ambiente familiar e no
cotidiano do profissional da Atenção Domiciliar, orientando os profissionais de saúde na
abordagem da violência, abrangendo os processos de identificação, manejo e encaminhamento.
O objetivo do trabalho é analisar a evolução da percepção de aprendizagem dos
alunos acerca dos conteúdos abordados no curso.
Trata-se de um estudo quali-quantitativo, baseado na análise dos dados percentuais
de percepção de conhecimento/aprendizagem dos alunos. Estes dados foram extraídos do
“Formulário de Perfil do Usuário” e do “Formulário de Avaliação do Módulo”, disponíveis
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, que é a plataforma em que o curso foi
ofertado.
Foram analisados os dados de percepção de conhecimento/aprendizagem dos
alunos sobre 10 temas relevantes do conteúdo geral do curso em uma escala de 0 a 5,
onde o menor grau indica ter nenhum conhecimento e 5, já ter um bom conhecimento.
O “Formulário de Perfil de Usuário” foi aplicado antes do início do curso e
continha uma autoavaliação sobre a percepção de conhecimento prévio dos alunos acerca
dos conceitos a serem abordados no curso.
O “Formulário de Avaliação do Módulo” se utilizou de uma autoavaliação acerca
dos mesmos temas abordados no curso, durante o período de sua oferta e/ou após o seu
término, com o objetivo de mapear a evolução da percepção de aprendizagem dos alunos.
Os dados foram tabulados, comparados e transpostos em médias aritméticas de
forma a viabilizar uma avaliação precisa dos indicadores supracitados, desde antes do
início da oferta do curso até o seu fim.
Constatou-se que 26,75% dos alunos inscritos no curso responderam aos formulários. A análise de perfil demonstrou que os cursantes são, em maioria, do sexo feminino
(86%), prevalescendo a faixa etária geral dos 21 aos 40 anos (73%), destacando-se as
regiões sudeste (43%) e nordeste (31%) e a área de atuação predominante foi a Enfermagem (40%).
De acordo com os resultados do levantamento comparativo em relação à percepção
de conhecimento prévio e à percepção de aprendizagem dos alunos acerca dos temas do
curso, no nível 5, houve uma média de evolução de 51,78% (14% para 62,5%).
Já o comparativo para a percepção de desconhecimento dos alunos acerca dos
mesmos temas (nível 0), levantado após o curso, demonstrou nulidade (7,3% para 0,0%).
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Nestas duas avaliações, percebe-se uma expressiva evolução da percepção de aprendizagem.
De acordo com os dados analisados, podemos considerar que houve uma evolução
expressiva no nível de conhecimento dos cursantes na temática em tela, de acordo com a
percepção dos mesmos. Este trabalho reforça a pertinência e aplicabilidade da utilização
de cursos autoinstrucionais para temas prioritários para o Sistema Único de Saúde.
Palavras-chave: Educação à distância / Autoinstrucional / Educação permanente

Approach of violence in the home care: The student’s
perception of learning
Authors: Matheus Manzano Machado (UNA-SUS/UERJ); Márcia Maria Pereira Rendeiro (UNA-SUS/UERJ);
Paulo Roberto Volpato Dias (UERJ); Marcelo Henrique da Costa (UNA-SUS/UERJ).

The paper presents the learning perception results achieved by the students of
distance learning / selfinstructional course “Approach of violence in the home care”.
The open access course was developed by the core of the Open University of the
Unique Health System of the Rio de Janeiro State University (UNA-SUS/ UERJ), and
aims to analyze the impact of violence on health, family environment and the daily work
of Home Care, guiding health professionals approach of violence, including the processes
of identification, management and referral.
The objective of this paper is to analyze the evolution of the students’s learning
perception about the content covered in the course.
It is a qualitative and quantitative study, based on analysis of data percentage of
student’s knowledge / learning perception. These data were taken from the “User Profile
Form” and “Module Evaluation Form” available in the Virtual Learning Environment
Moodle, that is the platform on which the course was offered.
We analyzed the data of students’s knowledge / learning perception about 10
relevant themes of the general content of the course on a scale of 0 to 5, where the lowest
grade indicates no knowledge and 5, already have a good knowledge.
The “User Profile Form” was applied before the course starts and contained a
self- evaluation on the perception of students’s prior knowledge about the concepts to be
approached in the course.
The “Module Evaluation Form” used a self- evaluation about the same topics
covered in the course, during the period of its offer and / or after its completion, in order
to map the evolution of the students’s learning perception.
Data were tabulated, compared and translated into arithmetic means in order to
enable an accurate evaluation of the above mentioned indicators, since before the start of
the offering of the course till its end.
It was found that 26.75% of the students enrolled in the course responded to the
forms. The profile analysis showed that they are in majority, women (86%), prevailing
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the overall age group from 21 to 40 years (73%), highlighting the southeast (43%) and
northeast regions of the country (31 %) and the predominant area of operation was nursing
(40%).
According to the results of the comparative survey regarding the perception of
prior knowledge and the learning perception of the students about the topics of the course,
at level 5, there was an average increase of 51.78% (14% to 62.5% ).
The data comparison for the students’s lack of knowledge perception about the
same themes (level 0), collected after the completion of the course, showed nullity (7.3%
to 0.0%). On these two evaluations, we noticed a significant evolution of the learning
perception.
According to the data analyzed, we can consider that there was a significant
increase in the level of knowledge of the students about the theme in question, according
to their perception. This work reinforces the relevance and applicability of using selfinstrucional courses for priority issues for the brazilian Unique Health System.
Keywords: distance learning / self-instructional / continuing education
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Automação na gestão de processos pedagógicos e
administrativos na Saúde da Família
Autores: Rafael Fonseca de Castro(UFPel); Carlos Eduardo Rochedo da Silva (UFPel);
Gabriel Rosso Menezes (UFPel); Alessander Osorio (UFPel); Suele Manjourany Silva Duro (UFPel);
Anaclaudia Gastal Fassa (UFPel); Elizabeth Gastal Fassa (UFPel).

A larga expansão de instrumentos informático-telecomunicacionais traz consigo
inúmeras possibilidades de inovação em diversas esferas sociais e áreas do conhecimento.
Na educação, o uso de novas tecnologias e o desenvolvimento de plataformas virtuais em
apoio a projetos em Educação a Distância (EaD) suscita novas possibilidades pedagógicas
e revela desafios em termos de gestão educacional. No âmbito dos Massive Open Online
Courses (MOOC), esses desafios atingem proporções em larga escala, tomando como base
o grande número de estudantes atendidos e profissionais envolvidos nos processos de trabalho.
O Curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade a distância, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), teve início em 2011 com a oferta de 1000 vagas. Em
2015, com a demanda da especialização para o Programa de Valorização da Atenção Básica
(PROVAB) e para o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), o curso alcançou mais
de 2000 profissionais matriculados, alocados em sete estados do Brasil (AC, AM, AP, RR,
PI, RN, RS – exceto região metropolitana de Porto Alegre), em quatro turmas simultâneas.
A equipe necessária para esta oferta envolveu mais de 200 orientadores de aprendizagem, 20 apoios pedagógicos, doze profissionais de tecnologia da informação (TI) e seis
de secretaria. Antecipando as dificuldades para realizar a gestão pedagógica e administrativa destes estudantes, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, foram
desenvolvidos dois sistemas: o Relatório de Acessos e Atividades e o Sistema de Remanejamentos Moodle.
O Relatório de Acessos e Atividades fornece informações ágeis sobre acesso, envio
de tarefas e feedbacks, participação em fóruns e diálogos, proporcionando o monitoramento
da frequência de estudantes e orientadores e servindo de valiosa ferramenta no acompanhamento pedagógico personalizado do andamento educacional dos estudantes e do trabalho dos orientadores. Este relatório também se torna importante no sentido de sistematizar
dados necessários a informar para as instituições parceiras nos Programas de Provimento
(Comissões Coordenadoras Estaduais, Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério
da Saúde) sobre a situação dos profissionais vinculados ao curso.
O Sistema de Remanejamento Moodle otimiza os processos de atualização de informações de usuários em espaços do Moodle, como, por exemplo, as informações de perfil
de usuários, de vínculos orientador-estudantes na ferramenta diálogos e as trocas de grupos.
Em um clique, após selecionar o a turma e o estudante desejado, alteram-se todas essas
informações no contexto de um curso específico do AVA Moodle.
Ambos os sistemas são softwares livres, desenvolvidos em PHP e Javascript, utilizando o gerenciador de banco de dados PostgreSQL, e foram implementadas para operar nas
versões 2.2.6 e 2.8.1 do Moodle. Visando a oferecer interfaces mais atraentes aos usuários,
está em desenvolvimento um novo projeto de design para ambas as ferramentas.
Palavras-chave: Saúde da família; educação a distância; gestão educacional; inovação tecnológica.
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Automation of pedagogical and administrative
management processes in Family Health/UFPel
Authors: Rafael Fonseca de Castro(UFPel); Carlos Eduardo Rochedo da Silva (UFPel);
Gabriel Rosso Menezes (UFPel); Alessander Osorio (UFPel); Suele Manjourany Silva Duro (UFPel);
Anaclaudia Gastal Fassa (UFPel); Elizabeth Gastal Fassa (UFPel).

The wide spread of computer and telecommunications instruments brings countless
innovation opportunities in various social spheres and knowledge fields. In education, the
use of new technologies and the development of virtual platforms to support projects
in e-learning raises new pedagogical possibilities and reveals challenges in educational
management. Under the Massive Open Online Courses (MOOC), these challenges reached
large-scale proportions, based on the large number of students attended and professionals
involved in the working processes.
The Family Health Specialization Course, through e-learning, of the Federal
University of Pelotas (UFPel) started in 2011 offering 1000 places. In 2015, with the
course demand for the Program of Valorization of Primary Care (PROVAB) and for the
More Doctors for Brazil Program (PMMB), the course reached 2000 students, placed in
seven states of Brazil (AC, AM, AP, RR, PI, RN, RS – excepting metropolitan region of
Porto Alegre), in four classes simultaneously.
The team necessary for to attend the students involved 200 advisors, 20 pedagogical
supporters, twelve professionals from information technology and five in the secretary
administration. Anticipating the difficulties to do the pedagogical and administrative
management of these students, through the Moodle Virtual Learning Space, two systems
were developed: the Report of Access and Activities and the Relocation System Moodle.
The Report of Access and Activities gives agile information about access, sending
tasks and feedbacks, participation in forums and in dialogues spaces, providing students
frequency and serving as a valuable tool to the students personalized pedagogical monitoring
and of the follow up of advisors work. This report is also important to inform the partner
institutions in the Providing Programs (State Coordination Committee, Pan-American
Health Organization, Health Ministry) about the situation of the professionals matriculate
in the course.
The Moodle Relocation System optimizes the processes of updating users
information and in Moodle spaces, as for example, user’s profile information, tutorstudents
links in dialogue tool and exchanges of groups. In one click, after selecting the desired
class and the desired student, is possible change up all this information automatically in
the context of a specific course in Moodle.
Both Systems are free software, developed in PHP and Javascript languages, using
the PostgreSQL database manager. Both tools were implemented to operate in versions
2.2.6 and 2.8.1 of Moodle. Aiming to offer more attractive interfaces to the users a new
design project is being developed for booth tools.
key-words: Healthy family; e-learning; educational management; technological innovation.
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Avaliação sistemática de oferta de curso de
especialização em Saúde da Família
Autores: Juarez Pereira Furtado (UNIFESP); Daniel Almeida Gonçalves (UNIFESP);
Florianita Coelho Braga Campos (UNIFESP); Nicanor Rodrigues da Silva Pinto (UNIFESP).

O objetivo geral, proposto neste trabalho, consiste em avaliar os reflexos e o
impacto da formação ministrada pela UNA-SUS da UNIFESP, mediante a oferta do curso
de Especialização em Saúde da Família, aos profissionais que exercem atividades junto à
Atenção das áreas de Enfermagem, Odontologia e Medicina e também médicos inseridos
no Programa Mais Médicos para o Brasil.
Objetivos Específicos
I. identificar e caracterizar o perfil dos atores envolvidos na avaliação – egressos,
alunos, coordenadores, tutores, gestores municipais e representantes do conselho
municipal de saúde mediante a obtenção de dados relativos a idade, sexo, formação
acadêmica e experiência de atuação na ESF;
II. detectar as dificuldades encontradas pelos tutores e coordenadores no desempenho
de suas funções, bem como dos alunos e egressos no decorrer do curso;
III. averiguar a existência de efeitos e a ocorrência de mudanças advindas na práxis do
profissional;
IV. expor a percepção dos agentes envolvidos na avaliação quanto a aspectos estruturais internos do curso;
V. desvelar aspectos organizacionais do curso que fazem jus à readequação e adaptação;
VI. verificar e descrever os aspectos positivos e negativos do curso mencionados pelo
público estudado;
VII. estimular o pensamento crítico e novas reflexões sobre esta temática;
VIII. apresentar as principais questões, reivindicações e limitações do curso proferidas
pelo público estudado.
Por meio de questionários estruturados aplicados online, grupos focais e entrevistas presenciais, foram abordados alunos, egressos, conselheiros locais de saúde,
gestores, tutores e coordenadores do curso em questão. Ao todo, foram ouvidos quase
mil indivíduos de modo a captar suas questões, demandas, críticas e sugestões ao curso
de especialização em SF ofertado pelo pólo UNA-SUS - UNIFESP. Uma empresa foi
contratada, por meio de edital, após o estabelecimento das principais questões a serem
avaliadas segundo a equipe responsável pelo curso. Os resultados serão mostrados e
discutidos, compartilhando questões e avanços com os demais colegas de outros pólos
da UNA-SUS no Brasil. Os resultados finais estão em fase de consolidação e o relatório
final será apresentado no dia 6 de outubro de 2015. Pretendemos assim, apresentar esses
mesmos resultados no II Encontro de Experiências da UNA-SUS.
Palavras Chaves: avaliação de programas e serviços, ensino a distancia, educação permanente
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Systematic Evaluation of Offer
Of Specialized Course in Family Health
Authors: Juarez Pereira Furtado (UNIFESP); Daniel Almeida Gonçalves (UNIFESP);
Florianita Coelho Braga Campos (UNIFESP); Nicanor Rodrigues da Silva Pinto (UNIFESP).

The general objective proposed in this work is to assess the consequences and
impact of the training provided by the UNA-SUS UNIFESP, by specialization course
offering in Family Health, professionals engaged in activities with the Attention areas
of Nursing, Dentistry and Medicine and also doctors inserted in the Program “Mais
Médicos” to Brazil.
Specific objectives
I. identify and characterize the profile of the actors involved in the assessment graduates, students, coordinators, tutors, city managers and representatives of the
municipal health council by obtaining data on age, gender, academic training and
performance experience in the Family Health;
II. detect the difficulties faced by tutors and coordinators in performing their functions as well as students and graduates during the course;
III. ascertain the existence of effects and the occurrence of resulting changes in professional practice;
IV. exposing the perception of the agents involved in the assessment as to internal
structural aspects of the course;
V. clarify organizational aspects of the course are entitled to readjustment and adaptation;
VI. verify and describe the positive and negative aspects of the course mentioned by
the studied public;
VII. stimulate critical thinking and new thinking on this subject;
VIII.present the main issues, demands and travel restrictions made by the studied
public.
Through online applied structured questionnaires, focus groups and personal
interviews, students were approached, graduates, local health directors, managers, tutors
and course coordinators in question. In all, they were heard nearly a thousand individuals to
capture your questions, demands, criticisms and suggestions to the course on family health
offered by UNA-SUS pole - UNIFESP. A company was hired, through a notice, after the
establishment of the key issues to be assessed against the team responsible for the course.
The results will be shown and discussed, sharing issues and advances with other
colleagues in other centers of the UNA-SUS in Brazil. The final results are being consolidated
and the final report will be presented on October 6, 2015. We intend to submit these same
results in II UNA-SUS Experiences Meeting.
Keywords: evaluation of programs and services, distance learning, education permanent
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Campus Virtual Fiocruz: integrando plataformas e
redes educacionais
Autores:

Eduardo Xavier (Vpeic/Fiocruz), Ana Furniel (Vpeic/Fiocruz), Ana Paula Mendonça

(Vpeic/Fiocruz), Rosane Mendes (Vpeic/Fiocruz), Marcio Gandara (Vpeic/Fiocruz)

Em um contexto de grandes avanços em pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de apoio Educacional o Projeto do Campus Virtual da Fiocruz, mais que um Portal
de Conteúdos, é uma proposta de integração pois ele é um aglutinador de informações
com finalidade de apoio e de gestão educacional. Vimos na última década, um crescimento do uso de tecnologias de apoio educacional, principalmente pela disseminação de
plataformas Open Source (código aberto) que permitiu uma rápida assimilação de tecnologias com um baixo custo e criou um cenário de redes de informações que, por um lado
propiciou o fortalecimento de núcleos descentralizados de educação a distância em todo
o país, mas por outro lado criou uma rede desconectada tendo em vista que muitas dessas
ferramentas não permitem interoperar informações.
Utilizando conceitos modernos, o Campus Virtual da Fiocruz pode ser entendido
como um data warehouse (armazém de dados) por ser um concentrador de informações
estruturadas e não estruturadas que passam por um processo de tratamento de dados utilizando metodologias diversas, conhecidas como mineração de dados, com o objetivo de
reestruturá-las para que passem a ser úteis do ponto de vista de gerenciamento e de fortalecimento das ações educacionais, bem como aplicável do ponto de vista de usabilidade
por parte dos usuários alunos/professores para encontrarem rapidamente informações
educacionais de seu interesse. Em outros termos, a estruturação da informação é entendida pelo filósofo Pierre Levy utilizando o conceito de BigData, sendo que informações
desconexas não tem valor algum, mas se estruturada de forma que possa potencializar a
ação humana e, principalmente, de forma a qualificar a educação em saúde que é o nosso
maior objetivo estratégico, pode acelerar o avanço de décadas e permitir o surgimento de
novas metodologias de abordagem educacional em saúde.
Grandes empresas que oferecem serviços de BiData como Google, Amazon,
FaceBook já utilizam dessa estratégia de reestruturação da informação para objetivos
particulares em que milhares de pessoas fornecem diariamente informações para que
essas empresas possam criar novas rotinas de estruturação social, de compras, de vendas,
de relacionamentos, de mobilidade, de lazer e por que não utilizar essa metodologia
para fortalecer e até criar novas estruturas de aprendizagem em saúde? Assim o Projeto
Campus Virtual da Fiocruz prevê a integração de informações educacionais descentralizadas entre os seus diversos departamentos, a construção de uma rede conectada de
serviços educacionais, o desenvolvimento de novas rotinas de interação aluno/professor
pelo acesso facilitado a recursos educacionais abertos, promover pesquisa e desenvolvimento sobre as relações de interação educacional on-line e indexar/aglutinar conteúdos
descentralizados em um grande portal estruturado de forma síncrona e integrada aos seus
departamentos por meio da interoperabilidade dos seus sistemas.
Palavras-chave: Portal, campus virtual, tecnologias educacionais, aprendizagem em saúde
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Virtual Campus for Fiocruz: integrating
platforms and networks
Authors:

Eduardo Xavier (Vpeic/Fiocruz), Ana Furniel (Vpeic/Fiocruz), Ana Paula Mendonça

(Vpeic/Fiocruz), Rosane Mendes (Vpeic/Fiocruz), Marcio Gandara (Vpeic/Fiocruz)

In a context of great progress in research and development of educational tools,
the project Virtual Campus for Fiocruz, more than a Portal of contents is an integration
proposal because it is a unifying of information with the purpose of support and education
management. In the last decade, an increase in the use of educational support technologies,
especially by the dissemination Open Source platforms (open source) that allows rapid
assimilation of technologies at a low cost and created a scenario of information networks
on the one hand It led to the strengthening of decentralized centers of distance education
throughout the country but then created a disconnected network considering that many of
these tools do not allow interoperating information.
By using modern concepts, the Virtual Campus for Fiocruz can be understood as
a data warehouse (data warehouse) to be a hub of structured and unstructured information
that pass a data processing process using different methodologies, known as data mining,
in order to restructure them so that they begin to be useful from the point of view of
management and strengthening educational activities, as well as applicable from a usability
point of view by the students / teachers users to find quickly educational information of
interest . In other words, the structure of the information is understood by the philosopher
Pierre Levy using the concept of BigData, and disconnected information has no value, but
if it is structured so that it can enhance human action and, above all, in order to qualify
Health Education that is our greatest strategic objective, can accelerate the progress of
decades and allow the emergence of new methods of educational approach in healthcare.
Large companies offering big data services such as Google, Amazon, Facebook
already use this information restructuring strategy for private purposes in which
thousands of people daily provide information for these businesses to create new routines
of social structuring, purchasing, sales, relationships, mobility, leisure and why not use
this methodology to strengthen and even create new health learning structures? So the
project Virtual Campus for Fiocruz provides the integration of decentralized information
among its various departments, building a connected network of educational services,
the development of new routines of interaction student -> teacher by easier access to
open educational resources, promoting research and development of the relations of
educational interaction online and to index decentralized content in a large structured
portal and integrated manner to their departments through the interoperability of their
systems.
Keywords: Virtual campus, educational technologies, health, learning
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Capacitação de profissionais de saúde na atenção
básica: a experiência da UFMG/NESCON
Vasconcelos, M. (Faculdade de Odontologia da UFMG); Araujo, M. R. N.(Escola de Enfermagem da UFMG); Belisário,

S. A. (Faculdade de Medicina da UFMG); Amaral, M.T.M.(Faculdade de Educação da UFMG); Cadete, M. M. M. (Escola de Enfermagem da UFMG); Oliveira, C.0 (Escola de Enfermagem da UFMG).

O Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família (CEABSF),
ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais/NESCON, se ancora na experiência
acumulada de capacitação de profissionais de saúde para a rede pública e numa análise
situacional de recursos humanos para atuar na atenção primária à saúde. O CEABSF é
desenvolvido em larga escala utilizando a metodologia da educação a distância e conta
com parcerias interdepartamentais, secretarias municipais de saúde e poios municipais
de apoio à educação a distância em Minas Gerais. As relações institucionais de caráter
nacional foram estabelecidas com a adesão à Universidade Aberta do Brasil (UAB), e a
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES), do Ministério da
Saúde. A primeira oferta do curso ocorreu em 2008, voltada para médicos, enfermeiros e
cirurgiões dentistas vinculados à atenção básica. A partir de 2012 inicia-se a oferta direcionada para os profissionais integrantes da política de provimento do governo federal,
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), voltado para
médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas. A partir de 2013/2 o CEABSF é substituído
pelo Curso de Especialização Estratégia Saúde de Família (CEESF) e a oferta passa a ser
direcionada para profissionais médicos integrantes dos programas PROVAB e Programa
Mais Médicos para o Brasil (PMMB). A UFMG é responsável pela preparação dos médicos
estrangeiros e brasileiros nos estados de Minas Gerais e Alagoas. Este trabalho objetiva
apresentar os resultados das ofertas dos cursos CEABSF e CEESF /UFMG como contribuição para a política do governo federal de provimento de profissionais para a atenção
básica no país. Foram analisados os dados do período de 2008 a 2015, os quais foram
trabalhados de forma descritiva, no intuito de desenhar sua linha do tempo. Conclui-se
que após sete anos de oferta dos mesmos, o NESCON está contribuindo com as politicas
públicas de provimento de profissionais para atendimento em áreas remotas e na atenção
básica à saúde.
Palavras chaves: educação permanente, atenção básica, estratégia de saúde da família, recursos
humanos
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Training of health professionals in primary care:
the experience of UFMG/NESCON
Autores:

Vasconcelos, M. (Faculdade de Odontologia da UFMG); Araujo, M. R. N.(Escola de Enfermagem da UFMG);

Belisário, S. A. (Faculdade de Medicina da UFMG); Amaral, M.T.M. (Faculdade de Educação da UFMG);
Cadete, M. M. M. (Escola de Enfermagem da UFMG); Oliveira, C.0 (Escola de Enfermagem da UFMG).

The Specialization Course in Primary Care in Health (CEABSF), offered by
the Federal University of Minas Gerais / NESCON, is anchored on the experience of
training health professionals to the public and a situational analysis of human resources
to work in primary health care. The CEABSF is developed on a large scale using the
methodology of distance education and Fias interdepartmental partnerships, municipal
health departments and municipal centers to support distance education in Minas Gerais.
The national character of institutional relations were established with membership of
the Open University of Brazil (UAB), and the Secretary of Labor Management and
Health Education (SGTES), the Ministry of Health. The first offering of the course took
place in 2008, aimed at doctors, nurses and dentists Iinked to primary care. From 2012
begins the offer directed to professional rnembers of provisioning policy of the federal
government, Professional Enhancement Program of Primary Care (PROVAB), aimed at
doctors, nurses and dentists. From 2013/2 the CEABSF is replaced by Specialization
Course Family Health Strategy (CEESF) and the offer shall be directed to rnembers
of the medicai professionals PROVAB programs and Program More Doctors to Brazil
(PMMB). The UFMG is responsible for the preparation of foreign and Brazilian doctors
in the states of Minas Gerais and Alagoas. This study aims to present the results of the
offers and CEABSF CEESF courses UFMG as a contribution to the federal government’s
policy of providing professionals for primary care in the country. Data fromn the perioci
2008 to 2015 were analyzed and presenteei in a descriptive manner, in arder to build
your timeline. It is concluded that after seven years of delivering the same, the NESCON
is contributing to public policy-serving professionals to care in remote areas and basic
health care.
Key words: Education, Continuing Family Health Strategy, Primary Health Care, Human
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Casos Complexos no curso Política LGBT: diálogo entre
complexidade e Educação Permanente
Autores: J. Macedo Reis Mercês (UNA-SUS UERJ); P.R. Volpato Dias (UNA-SUS UERJ);
M.M. Pereira Rendeiro(UNA-SUS UERJ); M. Henrique da Costa (UNA-SUS UERJ).

No âmbito da saúde pública surge um novo tema, a saúde da população Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). A luta por direitos pela equidade nos
leva a pensar e agir com o objetivo de atender as necessidades de saúde desta população,
proporcionando-lhe o atendimento qualificado.
A Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836,
de 1° de dezembro de 2011, tem como objetivo:
“Promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito
institucional, contribuindo para a redução das desigualdades e
para a consolidação do SUS como sistema universal, integral
e equânime.”
Dentre as responsabilidades do Ministério da Saúde, destaca-se a inclusão
de conteúdos relacionados à saúde desta população no material didático usados nos
processos de educação permanente para trabalhadores de saúde e a implementação de
ações e práticas educativas em saúde nos serviços do SUS, como a promoção da saúde
mental, orientação sexual e identidade de gênero.
Neste contexto, o MS lançou o curso, em maio de 2015, Política Nacional de
Saúde Integral LGBT, em parceria com a UNA-SUS/UERJ e a Secretaria Executiva da
Universidade Aberta do SUS (SE/UNA-SUS). Foi organizado de forma a contribuir com
os profissionais de saúde, notadamente os trabalhadores do SUS, para que realizem suas
ações de cuidado, promoção e prevenção com qualidade e de forma equânime, garantindo
à população LGBT acesso à saúde integral.
O curso foi desenvolvido com a utilização da educação a distancia, em ambiente
Moodle, sendo um módulo de 45h autoinstrucional e aberto ao público interessado pelo
tema.
A proposta pedagógica foi estruturada por três unidades utilizando Casos
Complexos no qual foi desenvolvido vídeos a partir de situações reais dos profissionais
da saúde e da população LGBT no uso desses serviços.
Os vídeos produzidos foram nomeados de: - Nome social: cidadania e respeito;
Rompendo com a Simbologia da Reprodução como Sexualidade do Feminino; Cuidado e
Masculinidades: Desconstruindo Preconceitos.
Um dos objetivos dessa escolha pedagógica é permitir a problematização de
ocorrências comuns no cotidiano dos profissionais com vistas o desenvolvimento de
competências para a atuação profissional e à humanização do atendimento.
Foi realizado uma análise quantitativa e qualitativa em relação nível de satisfação
relacionado à metodologia e o nível de conhecimento adquirido, utilizado o Questionário
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de AutoAvaliação do Curso, que é um formulário disponibilizado online para preenchimento no final do curso.
Na análise quantitativa, foram avaliados 2605 formulários no qual 73.70% dos
alunos avaliaram o estímulo à reflexão sobre situações práticas com o grau ótimo, e
77,46%, avaliaram a preferência de vídeos como a mídia para relatos dos profissionais da
área com o objetivo de enriquecimento do aprendizado.
Na análise qualitativa, destacou-se respostas positivas dos alunos em relação
à metodologia pedagógica aplicada e a educação permanente dos profissionais de
saúde, tendo em sua maioria a preferência pela utilização dos vídeos como ferramenta
pedagógica no apoio à compreensão da realidade do atendimento e a vida da população
LGBT.
Palavras Chaves: ensino a distancia, educação permanente, Política Nacional de Saúde Integral
de LGBT

Complex cases in the Course LGBT Policy: Dialogue
Between Complexity andContinuing Education
Authors: J. Macedo Reis Mercês (UNA-SUS UERJ); P.R. Volpato Dias (UNA-SUS UERJ);
M.M. Pereira Rendeiro(UNA-SUS UERJ); M. Henrique da Costa (UNA-SUS UERJ).

At the field of public health there is a new theme, the health of the population,
lesbians, gays, bisexuals, transvestites and transsexuals (GLS). The struggle equity rights
lead us to think and act in order to meet the health needs of this population by providing
you with qualified service.
The national health policy integrates the GLS, instituted by decree No. 2836 on
December 1st, 2011, aims to:
“To promote the overall health of lesbians, gays, bisexuals,
transvestites and transsexuals eliminating the discrimination
and institutional prejudice, helping to reduce inequality and to
consolidate the SUS system as universal, integral and equitable.”
Among the Ministry of Health’s responsibilities we highlight the inclusion of
contents related to the health of this population in teaching materials used in permanent
education processes for health workers and the implementation of actions and educative
practices in health at the SUS services, such as promotion of mental health, sexual
orientation and gender identity
In this context, the Ministry has released the course in May 2015, integral National
Health Policy for GLS, in partnership with UNA-SUS / UERJ and the Educational
Department of the SUS Open University (SE / UNA-SUS). It was organized in order
to contribute to the health professionals, especially SUS workers to complete their care
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actions, promotion and prevention with quality and equitably, ensuring GLS population
access to integral health.
The course was developed with the use of Distance Education, on Moodle
environment, with a 45 h module, self instructional and open to the public concerned
about the topic:
The pedagogical proposal was structured by three units using complex cases, in
which it was developed videos from real situations of health professionals and the GLS
population in the use of services.
The videos produced were named: - Social name, citizenship and respect; Breaking
with the symbolism of reproduction as the sexuality of women, care and masculinity;
Deconstructing prejudices.
One of the objectives of this pedagogical choice is to allow the questioning
for common occurrences in the professional’s daily life in order to develop skills for
professional performance and humanization of care.
A quantitative and qualitative analysis in relation to the level of satisfaction related
to the methodology and the level of knowledge acquired, used the course self assessment
questionnaire is a form available online to be filled at the end of the course.
In the quantitative analysis were evaluated 2,605 forms in which 73.70% of the
students evaluated the stimulus to reflection on practical situations with great degree, and
77.46%, evaluated the preference for videos as the media to the professionals’ reports in
order to enrich learning.
In the quantitative analysis, it was highlighted positive responses from the students
regarding the teaching methodology and permanent education of health professionals,
having mostly a preference for the use of video as a pedagogical tool supporting the
comprehension of the reality of assistance and the life of the GLS population.
Keywords: Distance Education, Permanent Education, Integral National Health Policy GLS
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Construção colaborativa do Projeto pedagógico
entre Instituições Acadêmicas
Autores: Joseane Maria Andrade Mouzinho de Oliveira (Médica de Família e Comunidade e
professora assistente do Departamento de Saúde Comunitária da UFPR);
Edevar Daniel (Professor assistente e Coordenador do Departamento de Saúde Comunitária da UFPR).

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi fundada em 1912, nasceu de
ampla mobilização da sociedade paranaense movida pela profunda escassez de profissionais graduados A Universidade já desenvolve atividades de ensino a distancia (EAD)
em inúmeras áreas, principalmente na área da educação, mas ainda carece ofertar esta
modalidade de ensino em Saúde da Família, estratégia de eleição na implementação do
Sistema Único de Saúde. A experiência acumulada ao longo do tempo, faz com que a
Coordenação de integração das politicas de Ensino a Distancia (CIPEAD) tenha uma
equipe com expertise suficiente para a elaboração de cursos a distancia e a colaboração de
outros setores da universidade, como o Setor de Educação, que colabora com a elaboração
dos materiais necessários. Além da expertise em EAD a UFPR tem residência medica e
Multiprofissional para Saúde da Família e especializações presenciais.
A necessidade de oferecer um curso de pós graduação em saúde da família, surgiu
após o ingresso da UFPR na rede Una-Sus, que garante acesso a cursos de especialização
a distância para profissionais de Saúde, em especial os trabalhadores do Sistema Único de
saúde (SUS). Para elaborar o projeto pedagógico, apesar de toda a experiência acumulada
em EAD e nas pós graduações presenciais, os professores responsáveis pela elaboração
do curso de especialização em medicina de família fizeram contato com professores de
outra instituição que está desde 2010 na Rede UnaSus, a Universidade Federal de Pelotas
(UFPEL). Essa Universidade tem cursos reconhecidos pela sua qualidade e a capacidade
de fazer o curso para grande número de profissionais inclusive com grande distancia e
dificuldades advindas disso.
O processo se iniciou com o contato com a coordenadora dos cursos da rede
UNASUS em Pelotas, que se dispôs a colaborar. Os professores da UFPR conheceram o
projeto pedagógico da UFPEL e se identificaram com ele. Em reuniões periódicas fizeram
uma discussão com propostas de implementação. O projeto da UFPR foi construído com
base no da UFPEL e aprovado em todas as instancias burocráticas da UFPR. Após isso,
houve uma viagem da professora responsável da UFPR para Pelotas, aonde conheceu o
serviço, desde as instalações físicas, os trabalhadores ,o material utilizado, bem como o
sistema de avaliação.
No retorno os professores da UFPR se reuniram com o CIPEAD . Foi realizado
então um treinamento de todos os professores do Departamento de Saúde Comunitária,
para o uso do MOODLE. O material gentilmente disponibilizado pela UFPEL foi dividido entre os professores do Departamento que fizeram as mudanças necessárias para que
ficassem apropriadas a realidade do estado do Paraná. A TV da Universidade colaborou
com a gravação de vídeos que farão a abertura do curso e o CIPEAD fez o trabalho de
editoração.
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Apesar de não estar ainda oferecendo o curso, essa experiência de construção do
projeto pedagógico em conjunto com outra instituição aliada a participação de diferentes
setores da Universidade, trouxe uma nova perspectiva na elaboração e implantação do
projeto pedagógico.
Palavras chaves: Saúde da Família, Educação, Especialização, instituiçõesAcadêmicas

Collaborative construction of pedagogical project
between schools
Authors: Joseane Maria Andrade Mouzinho de Oliveira (Médica de Família e
Comunidade e professora assistente do Departamento de Saúde Comunitária da UFPR);
Edevar Daniel (Professor assistente e Coordenador do Departamento de Saúde Comunitária da UFPR).

The Universidade Federal do Paraná (UFPR) was founded in 1912,
grew out of a great mobilization of Paraná society moved by the deep shortage
of graduates. The University is already developing distance teaching activities
(EAD) in many areas, especially in education, but still lacks offering this type
of education in Family Health, an importante part in the implementation of the Unified
Health System. The experience accumulated over time, gives the Coordenação integrada
das politicas de ensino a distancia (CIPEAD) a team with sufficient expertise for
the development of the distance courses and the collaboration of other sectors of the
university, like the Education Sector, which collaborates with the preparation of necessary
materials. In addition to the expertise in distance education, UFPR offers medical and
multidisciplinary health residency in addition to the specializations.
The need to offer a postgraduate course in family health came after the entry of
UFPR in Una-Sus network, which ensures access to distance courses of specialization
for health professionals, especially the workers of the Health Unique System ( SUS). To
develop the education program, besides the experience in distance education and post
classroom grades, teachers responsible for preparing the course on family medicine made
contact with teachers from another institution that is part of UnaSus Network since 2010,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). This University has courses recognized for its
quality and the ability to take the course for many professionals including long distance
and the difficulties that come with.
The process started with the contact with the coordinator of the network UNASUS
courses in Pelotas, who came forward to cooperate. UFPR teachers met the educational
project of UFPEL and they identified with it. In regular meetings, they held a discussion
with implementation proposals. The UFPR project was built on the UFPEL and approved
in all bureaucratic instances of UFPR. After that, a responsible teacher form UFPR
traveled to Pelotas, where she met the service, of the physical facilities, employees, the
material used and the processing system.
In return, the UFPR teachers met with the CIPEAD. They participated of a
training of all teachers of the Department of Community Health, for the use of Moodle.
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The material, kindly provided by UFPEL, was divided between the Department of the
teachers, who have made the necessary changes to make them appropriate for the state
of Paraná reality. The UFPR TV collaborated with video recording that will make the
opening of the course, and the CIPEAD made the publishing work.
Although not yet offering the course, the pedagogical project construction
experience with another institution, and the participation of different sectors of the
University, brought a new perspective in the design and implementation of the education
program.
Keywords: Family Health, Education, Specialization, Schools
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Cursos de Educação Permanente para Profissionais
do Centro de Especialidades Odontológicas
Autores: Camila Dos Santos(UFRGS); Vinicius Carrard(UFRGS);
Karla Frichembruder(UFRGS); Fernando Hugo (UFRGS).

Eixo: Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS: versa sobre experiências relevantes para a formação dos profissionais do SUS por meio da identificação da
demanda de formação e as ofertas de cursos disponibilizadas. Para as universidades
recentes serão aceitos projetos de Educação Permanente ou Continuada de profissionais,
preferencialmente do setor público.
Eixo: Inovação Pedagógica para EAD: versa sobre a aplicação de metodologias
pedagógicas diferenciadas para a elaboração de cursos e recursos educacionais, envolvendo planejamento de ofertas e design instrucional.
Resumo: Os Cursos de Educação Permanente do Centro de Especialidades
Odontológicas foram elaborados devido às necessidade de ações de educação voltadas à
atenção especializada e em gestão de serviços de saúde bucal. Considerando que a aprendizagem a partir da inserção no cotidiano dos serviços de saúde é parte fundamental do
processo de educação permanente em saúde, a ideia dos cursos foi utilizar de metodologias problematizadoras no sentido de permitir ao trabalhador do Centro de Especialidades
Odontológicas uma análise profunda da realidade, fundamentada em referenciais teóricos
sólidos. As propostas dos cursos foram de reconhecer o estudante como sujeito, capaz
de atuação ética, reflexiva e com habilidade de transformar a própria situação de saúde
ao atuar no Sistema Único de Saúde. Foram oferecidos seis cursos: Curso de Educação
Permanente da Especialidade de Estomatologia, Curso de Educação Permanente da
Especialidade de Endodontia, Curso de Educação Permanente da Especialidade de Periodontia, Curso de Educação Permanente da Especialidade de Cirurgia e Traumatologia
Buco-maxilo-facial, Curso de Educação Permanente da Especialidade de Pacientes com
Necessidades Especiais e Curso de Educação Permanente de Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas.O público alvo foram 400 profissionais de saúde na ênfase de
gestão e 1000 cirurgiõesdentistas para os cursos com ênfase em atenção especializada em
saúde bucal, preferencialmente com vínculo a serviços da rede pública de saúde, prioritariamente aos Centros de Especialidades Odontológicas. Os cursos foram oferecidos
na modalidade a distância, com carga-horária de 60 horas, os quais ficaram disponíveis
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul durante o segundo semestre do ano de 2015. Os cursos foram compostos por três
unidades de aprendizagem às quais foram vinculadas objetos de aprendizagem. Foram
produzidos recursos educacionais em distintos formatos, incluindo textos, vídeos, áudios,
animações, simulações, imagens, fóruns, exercícios, entre outros. A média de idade dos
participantes dos cursos foi de 38,41 anos (± 9,53). O Estado com maior número de participantes foi Minas Gerais (21%). A maioria dos participantes foi composta por indivíduos
do sexo feminino (67,6%), com curso superior de odontologia (95,71%) e 74,30 % dos
participantes tinham pós-graduação concluída. O desenvolvimento de cursos de educação
a distância são importantes para promoção de mudanças nos processos de trabalho do
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profissional de saúde, incluindo o desenvolvimento de novas competências, habilidades e
atitudes no seu espaço de trabalho.
Palavras chave: Educação a Distância, Educação Permanente, Saúde Bucal, Centros de
Especialidades Odontológicas.

Continuing Education Courses for Professionals of the
Centre of Dental Specialties
Authors: Camila Dos Santos(UFRGS); Vinicius Carrard(UFRGS);
Karla Frichembruder(UFRGS); Fernando Hugo (UFRGS).

The Continuing Education Courses of the Centre of Dental Specialties were
established due to the need for educational activities designed for specialized care and the
management of oral health services. Considering that learning from involvement in the
daily routine of health services is a fundamental part of the continuing education process
in health, the idea of the courses was to use problematic methodologies to provide the
worker from the Centre of Dental Specialties a profound analysis of the reality, based on
solid theoretical references. The propositions of the courses were to recognize the student
as a subject, capable of ethical and reflexive practice, with a capability to transform their
own health situation in order to act in the Brazilian National Health System. Six courses
were offered: Continuing Education Course in the Specialty of Stomatology, Continuing
Education Course in the Specialty of Endodontics, Continuing Education Course in the
Specialty of Periodontics, Continuing Education Course in the Specialty of Oral and
Maxillofacial Surgery and Traumatology, Continuing Education Course in the Specialty of
Patients with Special Needs and Continuing Education Course in Management of the Centre
of Dental Specialties. The target public was 400 health professionals with an emphasis on
management and 1000 dentists for courses with an emphasis on specialized care in oral
health, preferably involved in services of the public health network, prioritizing the Centre
of Dental Specialties. The courses were offered as distance learning with a workload of
60 hours. They were made available on the Moodle Virtual Learning Environment of the
Federal University of Rio Grande do Sul during the second half of 2015. The courses
consisted of three learning units to which learning objects were linked. Educational resources
were produced in different formats, including text, video, audio, animation, simulation,
images, forums and exercises, among others. The mean age of the course participants
was 38.41 years old (± 9.53). The State with the largest number of participants was
Minas Gerais (21%). Most of the participants were female (67.6%), with a degree in
dentistry (95.71%) and 74.30% of the participants had completed postgraduate. The
development of distance education courses is important for the promotion of changes
in the work processes of health professionals, including the development of new skills,
abilities and attitudes in their work space
Key words: Distance Education, Continuing Education, Oral Health, Centre of Dental Specialties.
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Curso especialização em Saúde da Família:
Desafios da EAD no contexto amazônico
Autores: Ronaldo Costa Monteiro1 (UFPA); Silverio Sirotheau1 (UFPA); Socorro Castelo Branco1 (UFPA).

Num contexto amazônico marcado por grande extensão territorial e por iniquidades sociais, e onde as políticas de saúde não priorizam a Atenção Primária em Saúde
(APS) será implantado o Curso de Especialização em Saúde da Família, idealizado e
desenvolvido pela Universidade Federal do Pará – UFPA, preenchendo uma grande
lacuna na formação dos profissionais de Saúde no contexto local, oportunizando educação
continuada com grande número de atores, à distância, por meio da plataforma Moodle,
para vencer a enorme extensão territorial da Amazônia. Através deste curso, far-se-á a
integração da UFPA à rede UNA-SUS. Sendo assim, este projeto tem como objetivo
oportunizar a Especialização em Saúde da Família aos profissionais em atividade nos
serviços públicos de saúde que atuam nos mais longínquos rincões da Amazônia, com
enfoque no cuidado, na gestão e na educação em saúde; suprindo a carência de profissionais médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC), levando
educação permanente (EP) aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) de
acesso distante. O Curso utilizará metodologias ativas com carga horária total de 364h,
com aulas presenciais e semipresenciais, sendo constituídos de dois eixos: o eixo um
será composto por 6 módulos obrigatórios construindo a EP na APS, e o eixo dois com
módulos optativos com conteúdo por linha de cuidado em saúde. Estes eixos refletem
o planejamento estratégico, simulam o método científico (Problema, projeto, campo,
análise e resultado) e o processo clínico (diagnóstico, plano terapêutico e desfecho), além
de oportunizar o ensaio e a preparação das capacidades do especializando para intervir na
realidade amazônica. Devido ao grande território amazônico, os pontos de apoio presencial serão descentralizados, evitando custos de deslocamentos, que serão: o campus da
UFPa - Belém, os campi de Altamira, Tucuruí, Bragança, Cametá, Breves, Soure e os
infocentros de Santarém, Marabá e Macapá, tendo a interdisciplinariedade como foco.
As atividades do curso serão realizadas em parte com a Equipe de Saúde da Família
(ESF) onde o profissional estará inserido. Será elaborado um Projeto de Intervenção
(PI) voltado para os problemas locais, que será acompanhado pelo tutor em EaD e pelo
supervisor pedagógico. Serão utilizados os cadernos de apoio produzidos pela instituição,
e o material instrucional ficará disponível na plataforma Moodle 2.0 (Modular Object
Oriented Distance Learning), sendo auto-instrutivo e dinâmico. O cursista terá o papel de
agente facilitador das discussões das equipes de saúde da família, atuando assim, como
formando e formador no papel de agente de educação permanente. Parcerias: Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde Pública, Secretarias Municipais de Saúde,
COSEMS e Conselho de Saúde.
Palavras-chave: Educação a Distância; Saúde da Família; Atenção Primária; Amazônia;
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The Program Specialization In Family Health: EAD Of
Challenges In The Amazonian Context
Authors: Ronaldo Costa Monteiro1 (UFPA); Silverio Sirotheau1 (UFPA); Socorro Castelo Branco1 (UFPA).

The Amazon is contextualized as a large territory with social inequities, where
health policies do not prioritize primary healthcare (PHC). The program Specialization in
Family Health, idealized and developed by Universidade Federal do Pará – UFPA, will
be launched to fill a major gap in the training of health professionals in the local context.
The program will also provide opportunities for continued education with a large number
of distant partners, through the Moodle platform, to apply the project to a wide extension
of the Amazonian territory. This course will see the integration of UFPA to the UNASUS
network. As such this project aims to create opportunities for the specialization of active
professionals in the public health services that operate in the most remote areas of the
Amazon in Family Health. The focus being on care, management and health education;
supplying the shortage of professional medical specialists in Family Medicine (FM),
promoting continuing education (CE) of Sistema Único de Saúde (SUS) workers in remote
areas. The course will utilize active methodology with a total workload of 364h with face
to face and blended classes, organized two sections: the first will consist of six compulsory
modules that will construct the concept of PE in PHC and the second of elective modules
with content along the lines of healthcare. This division embodies strategic planning,
simulates scientific method (problem, project, area, analysis and result) and the clinical
process (diagnosis, treatment plan and upshot). It also provides opportunities for the
testing of the capabilities and preparation of the specialization students to intervene in the
Amazonian reality. Due to the large size of the Amazonian territory, the present support
points will be decentralized, avoiding travelling costs: UFPABelém campus; Altamira
campus, Tucuruí, Bragança, Cametá, Breves, Soure and the infocenters at Santarém,
Marabá and Macapá, centering on interdisciplinarity. The course’s activities will be
conducted with the Health Family Team (HFT) in which the professional will be inserted.
An Intervention Project (IP) will be developed to address local problems, which will be
supervised by the long distance education tutor and the teaching supervisor. The project
will utilize special books produced by the institution and instructional material will be
made available on Moodle 2.0 (Modular Object Oriented Distance Learning) all of which
will be selfinstructive and dynamic. The student will take on the role of facilitator of the
discussions about family health teams, thus acting as student and teacher in the role of
an agent of continued education. Partners: Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de
Saúde Pública, Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS and Conselho de Saúde.
Keywords: Distance Education; Family Health; Primary Care; Amazon.
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Desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias:
Experiência de cooperação entre UNA-SUS/UFMA
e UNA-SUS/UEL
Autores: Ester Massae Okamoto Dalla Costa (UNA-SUS/UEL); Márcia Hiromi Sakai (UNA-SUS/UEL);
Maria José Sparça Salles (UNA-SUS/UEL); Ana Emilia Figueiredo de Oliveira(UNA-SUS/UFMA);
Judith Rafaelle Oliveira Pinho(UNA-SUS/UFMA); Paola Trindade Garcia(UNA-SUS/UFMA).

Contextualização
O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi concebido pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, com o propósito de atender à necessidade de capacitação e educação permanente entre os profissionais de saúde que atuam no Sistema Único
de Saúde (SUS). É composto por três elementos: 1. Rede Colaborativa de Instituições
de Ensino Superior (IES); 2. Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES) e
3. Plataforma Arouca. Para o alcance do objetivo de qualificação da força de trabalho
do SUS, os cursos oferecidos pela Rede Colaborativa de IES devem ser elaborados de
forma que instrumentalizem os trabalhadores para a resolução de problemas presentes
em seu cotidiano, em seus diferentes níveis de atuação. Para maior alcance da proposta,
a modalidade de formação escolhida foi a Educação a Distância (EaD), tendo como um
de seus principais focos a produção de recursos educacionais interoperacionais e reutilizáveis, disponibilizados gratuitamente ao público por meio do ARES. Até o ano de 2013
o Sistema era composto por 18 IES e, após o chamamento do Edital 57 de 23/10/2013,
passou a contar com 35 integrantes – entre elas a Universidade Estadual de Londrina
(UEL). No presente trabalho, relata-se a experiência de incorporação da UNA-SUS/UEL
ao Sistema UNA-SUS.
Desenvolvimento
Como parte de um movimento de incorporação qualificada das novas instituições à Rede e, na perspectiva do estabelecimento de cooperação técnica, a UNA-SUS/
UEL foi acolhida pela UNA-SUS/UFMA em uma parceria de desenvolvimento e
compartilhamento de conhecimentos e tecnologias em Educação em Saúde, no âmbito
da expertise de cada uma das instituições. A formalização da parceria deu-se por meio
da assinatura de um Termo de Cooperação entre as duas instituições, em dezembro
de 2014, com a definição de ações a serem desenvolvidas. Entre elas, a produção de
materiais instrucionais para formação e educação permanente a distância, e a pesquisa
e cooperação técnica com demais instituições integrantes da Rede, visando o fortalecimento do Sistema. Entre os avanços alcançados no decorrer do processo em andamento, destacam-se as oficinas de capacitação técnica da equipe UNA-SUS/UEL pela
equipe UNA-SUS/UFMA, a produção de material instrucional e, de parte da equipe
UNA-SUS/UEL, o incremento da qualificação pedagógica da equipe UNA-SUS/UFMA,
por meio de oficinas.
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Resultados e perspectivas
A cooperação apresenta como resultados práticos até o momento, a qualificação
de ambas as equipes e a produção de material instrucional para um curso de planejamento
e gestão para trabalhadores do SUS. A experiência tem demonstrado que o trabalho integrado tem um resultado sinérgico, configurando-se como uma ação estratégica para a
implantação e fortalecimento da UNA-SUS/UEL e a consolidação da UNA-SUS/UFMA
como referência nas ações do Sistema UNA-SUS.
Palavras-chave: Educação Permanente, Educação em saúde, Educação a Distância, Cooperação
Técnica.

Development of knowledge and technologies: Cooperation
Experience Between UNA-SUS/UFMA and UNA-SUS/UEL
Authors: Ester Massae Okamoto Dalla Costa (UNA-SUS/UEL); Márcia Hiromi Sakai (UNA-SUS/UEL);
Maria José Sparça Salles (UNA-SUS/UEL); Ana Emilia Figueiredo de Oliveira(UNA-SUS/UFMA);
Judith Rafaelle Oliveira Pinho(UNA-SUS/UFMA); Paola Trindade Garcia(UNA-SUS/UFMA).

Background:
The Open University of the Brazilian National Health System (UNA-SUS) was
designed by the Ministry of Health in 2010, in order to address the need for training
and continuing education among health professionals that work in the Brazilian National
Health System (SUS). It consists of three elements: 1. Collaborative Network of Higher
Education Institutions (HEIs); 2. Collection of Educational Resources in Health (ARES)
and 3. Platform Arouca. To reach the goal of qualifying SUS workforce, the courses
offered by the HEIs Collaborative Network should be drawn up to instrumentalize these
health professionals to solve current problems in their daily lives, at different levels of
expertise. For greater coverage of the proposal, the mode of education chosen was the
Distance Learning (DL), having as one of its main focuses the production of interoperable
and reusable educational resources, available free of charge to the public through ARES.
By the year 2013 the System was composed of 18 HEIs and after the Invitation 57 in
October 23, 2013, it now has 35 members - including the Londrina State University
(UEL). In this paper, we report the incorporation experience of UNA-SUS/UEL to the
UNA-SUS system.
Development:
As part of a qualified incorporation movement of new institutions to the Network and in
perspective of the establishment of technical cooperation, the UNA-SUS/UEL was hosted
by the UNA-SUS/UFMA in a partnership for development and sharing of knowledge and
technology in health education, within the expertise of each institution. The formalization
of the partnership took place through the signing of a Cooperation Agreement between
the two institutions in December 2014, with the definition of actions to be developed.
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Among them, the production of instructional materials for training and permanent distance
education, and research and technical cooperation with other institutions of the Network,
aiming to strengthen the System. Among the advances achieved during the ongoing process,
there are the technical training workshops of UNA-SUS/UEL staff by the UNA-SUS/
UFMA staff, the production of instructional materials and, by the team UNA-SUS/UEL,
the increase of pedagogical qualification of UNA-SUS/UFMA staff, through workshops.
Results and perspectives
The cooperation shows, as practical results until now, the qualification of both
teams and the production of instructional material for a planning and management course
for SUS workers. This experience has shown that the integrated work has a synergistic
result, configuring itself as a strategic action for the implementation and strengthening of
UNA-SUS/UEL and the consolidation of UNA-SUS/UFMA as a reference to the actions
of the UNA-SUS System.
Keywords: Continuing Education, Health Education, Distance education, Technical Cooperation
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Desenvolvimento do SigU Questionário: sistema para
pré-processamento de avaliações de módulos EaD

Autores: Ana Emilia Figueiredo de Oliveira(UNA-SUS/UFMA); Rômulo Martins França (UNA-SUS/UFMA);
Regimarina Soares Reis (UNA-SUS/UFMA); Deborah de Castro e Lima Baesse (UNA-SUS/UFMA); Aldrea Malheiros Oliveira
Rabelo (UNA-SUS/UFMA); Dilson José Lins Rabêlo Júnior (UNA-SUS/UFMA); Eurides Florindo de Castro Jr (UNA-SUS/UFMA).

Introdução
O Sistema Integrado de Gerenciamento da UNA-SUS (SigU) é uma plataforma
desenvolvida pela UNA-SUS da Universidade Federal do Maranhão (UNASUS/UFMA)
que integra os seus sistemas gerenciais. O SigU Questionário é um dos módulos dessa
plataforma, que serve para a coleta de opiniões de alunos e tutores sobre os cursos
ofertados. É um sistema auxiliar no processamento e interpretação dos dados da avaliação
dos módulos nos cursos de e-learning oferecidos pela instituição. As questões abrangem
aspectos didáticos-pedagógicos, de tutoria, recursos educacionais entre outros pontos
referentes aos módulos dos cursos disponíveis no ambiente de aprendizagem Moodle.
Objetivos
Diante da necessidade de avaliar sua metodologia de trabalho pedagógico e
técnico, a UNA-SUS/UFMA implantou a sistemática de convidar alunos e tutores a
responderem um questionário ao final de cada módulo dos cursos ofertados. Este trabalho
descreve a metodologia usada, que serve de base para planejar e retroalimentar o trabalho
entre as diversas equipes envolvidas na construção de cursos de e-learning oferecidos
pela UNA-SUS/UFMA.
Relato de Experiência
Para o desenvolvimento desse sistema, foi necessária uma articulação entre os
setores de Design Instrucional, Coordenação de Conteúdo, Coordenação de Tutoria,
Coordenação Pedagógica e de Tecnologia da Informação da UNA-SUS/UFMA. Cada
setor apresentou um diferente ponto de vista a respeito de quais informações deveriam
ser destacadas e, de modo multiprofissional, foi construído o SigU Questionário. O SigU
Questionário consiste de um sistema web desenvolvido em PHP. O banco de dados
utilizado é compartilhado com o Moodle, facilitando assim a integração do mesmo ao
AVA. O desenvolvimento foi feito seguindo uma metodologia de desenvolvimento ágil
evolutiva, composta por múltiplos ciclos. Cada ciclo seguia as seguintes etapas: coleta e
análise dos requisitos; desenvolvimento de funcionalidade e melhoria do sistema; testes
com o usuário. As páginas são responsivas, permitindo seu uso em smartphones e tablets.
O questionário é composto por questões objetivas divididas em 5 categorias: Avaliação dos aspectos didáticos-pedagógicos; Avaliação do tutor; Avaliação do conteúdo
e atividades; Avaliação dos recursos educacionais; Avaliação Geral do Módulo. Nas
questões objetivas, o participante tem as seguintes opções de resposta: ótimo / bom /
ruim / insuficiente / não se aplica / não fez. Ao final, o participante ainda pode registrar sugestões para melhorar continuamente a qualidade do curso. O sistema permite
filtrar as respostas por turma e usa gráficos para indicar intuitivamente os resultados dos
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questionários. As informações fornecidas por meio das respostas do SigU Questionário
têm servido de referência para avaliação das ações pedagógicas e de tutoria dos cursos em
andamento, bem como de base para o planejamento de novas estratégias a serem implantadas nos novos cursos de e-learning a serem ofertados pela UNA-SUS/UFMA.
Resultados
Atualmente, dispomos dos relatórios das avaliações de 10 ofertas de cursos pela
UNA-SUS/UFMA nas áreas de Saúde da Pessoa Idosa, Saúde da Família, Atenção Básica,
Nefrologia e Atenção Domiciliar. O SigU Questionário também foi aplicado Curso de
Capacitação de Tutores e no Núcleo de Apoio aos Tutores. Os resultados servem de
base para a continuidade do trabalho interdisciplinar entre as diversas coordenações que
compõem a UNA-SUS/UFMA.
Palavras-chave: Educação a distância; Coleta de dados; Questionários; Avaliação de curso.

Development of SigU Questionnaire: system for preprocessing
assessments of distance education modules
Authors: Ana Emilia Figueiredo de Oliveira(UNA-SUS/UFMA); Rômulo Martins França (UNA-SUS/UFMA); Regimarina Soares
Reis (UNA-SUS/UFMA); Deborah de Castro e Lima Baesse (UNA-SUS/UFMA); Aldrea Malheiros Oliveira Rabelo (UNA-SUS/
UFMA); Dilson José Lins Rabêlo Júnior (UNA-SUS/UFMA); Eurides Florindo de Castro Jr (UNA-SUS/UFMA).

Introduction
The Integrated Management System of UNA-SUS (SigU) is a platform developed
by the UNA-SUS from the Federal University of Maranhão (UNA-SUS/UFMA) which
integrates its management systems. SigU Questionnaire is one of the modules of this
platform, which serves to collect the opinions of students and tutors about the courses
offered. It is an assisting system in the processing and interpretation of evaluation data
from the modules of e-learning courses offered by the institution. The questions involve
aspects of didactic-pedagogical nature, tutoring and educational resources, among other
points related to the course modules available in the Moodle learning environment.
Objectives
Faced with the need to evaluate its teaching and technical work methodology,
UNA-SUS/UFMA implemented the systemic inviting of students and tutors to answer a
questionnaire at the end of each module of the offered courses. This paper describes the
methodology used, which serves as a basis for the planning and providing of feedback of
the work among the different teams involved in building the e-learning courses offered by
UNA-SUS/UFMA.
Experience Report
For the development of this system, a link between the sectors of Instructional
Design and Coordination of Content, Tutoring, Pedagogical and Information Technology of
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UNA-SUS/UFMA was necessary. Each sector presented a different point of view as to what
information should be highlighted, and in a multiprofessional mode, SigU Questionnaire
was built. SigU Questionnaire consists of a web system developed in PHP. The database
used is shared with Moodle, also facilitating the integration of AVA. The development was
made following a methodology of evolutionary agile development, consisting of multiple
cycles. Each cycle followed the subsequent steps: collection and analysis of requirements;
development and improvement of functionality of the system; tests with the user. The pages
are responsive, allowing its use in smartphones and tablets. The questionnaire consists of
objective questions divided into five categories: Evaluation of didactic-pedagogic aspects;
Evaluation of Tutor; Evaluation of the content and activities; Evaluation of Educational
Resources; General Evaluation of the module. On the objective questions, the participant
has the following answer options: excellent / good / bad / poor / not applicable / not done.
In addition, the participant can register suggestions to improve continuously the course
quality. The system allows you to filter the answers per class and uses graphics to indicate
intuitively the results of the questionnaires. The information provided through the answers
of the SigU Questionnaire have served as reference for the evaluation of educational
activities and tutoring courses in progress, and as the basis for planning new strategies to be
implemented in the new e-learning courses that should be offered by UNA-SUS/UFMA.
Results
Currently, we have the evaluation reports of 10 courses offered by UNASUS/
UFMA in the areas of Elderly Health, Family Health, Primary Care, Nephrology and
Home Care. SigU Questionnaire was also applied to the Tutor Training Course and the
Tutor Support Center. The results are the basis for the continuity of interdisciplinary work
among the various coordination that compose UNA-SUS/UFMA.
Keywords: Distance Learning; Data Collection; Questionnaires; Course Evaluation
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Educação continuada e a estratégia Saúde da Família

Autores: Adriano Antonio da Silva Pedrosa (UFAL); Valéria Bezerra Santos (UFAL); Polyana Oliveira Lima (UFAL);
Juliana Enders Lisboa (UFAL); Tereza Angélica Lopes de Assis (UFAL); Felipe José de Queiroz Sarmento (UFAL);
Maria das Graças Monte Mello Taveira (UFAL); Divanise Suruagy Correia (UFAL);
Juraci Roberto Lima (UFAL); Maria Roseane Tenório Mendonça (UFAL).

O Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família (CEESF) tem como
antecedente, pelo Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde, em 2005, o projeto
“Capacitação de Recursos Humanos – Desenvolvimento metodológico e capacitação de
recursos humanos da Saúde da Família”, desenvolvido no período do final de 2006 a maio
de 2008, executado pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No processo de
desenvolvimento metodológico para oferta de curso de especialização, em escala, utilizando a metodologia da educação a distância, tendo como clientela profissionais vinculados à Estratégia Saúde da Família, foram definidas e implementadas as bases para a
oferta, para o período 2008 – 2013, do Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família (CEABSF). As relações institucionais de caráter nacional foram estabelecidas com a adesão à Universidade Aberta do Brasil (UAB), e a Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde. A partir de 2013/2, foi iniciada a
oferta do CEESF (para atender as políticas publicas) para profissionais de Minas Gerais e
Alagoas, do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) e do Programa de Valorização
do Profissional da Atenção Básica (PROVAB).
O CEESF dispõe de uma plataforma virtual – ambiente virtual de aprendizagem –
por meio da qual o aluno participa de fóruns, realiza avaliações, entre outras atividades do
gênero. A formação conta, ainda, com uma biblioteca online, cujo acervo é composto de:
Unidade didática 1: 1º semestre do curso - disciplinas obrigatórias; Unidade didática 2: 2º
semestre do curso - disciplinas optativas; e Unidade didática 3: 2º e 3º semestre do curso
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Trabalho escrito para proposição de plano de
intervenção para resolução de problema de saúde observado na comunidade.
Com a solicitação pelo Ministério da Saúde de que a UFMG oferecesse curso de
especialização para médicos do PMMB em Alagoas, os profissionais deste estado fazem
o CEESF na UFMG, com o apoio operacional e a base acadêmica e informacional da
UFMG, e com parceira da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Em 2015, dos 102
municípios alagoanos, 72 (70%) contam com profissionais médicos do PMMB (198
médicos) e/ou do PROVAB (40 médicos), totalizando 238 profissionais nesses programas.
Dos 72 municípios atendidos pelo PROVAB e/ou PMMB, 9 municípios têm profissionais
somente do PROVAB, 10 com profissionais do PROVAB e PMMB, e 53 só com profissionais PMMB. A permanência estimada dos médicos do PMMB é de, pelo menos, até
dezembro de 2016. Em ambas as situações, turmas de substituição podem ser implantadas.
As políticas públicas de provimento (PMMB e PROVAB) contam com as universidades publicas para oferta simultânea de cursos de especialização em Atenção Básica.
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A UFMG e a UFAL oferecem o Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família, no
formato de Educação a Distância, reconhecendo o esforço do Governo Federal em ampliar
a cobertura populacional para as comunidades periféricas de áreas remotas com ações de
atenção básica à saúde.
Palavras chave: educação permanente; estratégia saúde da família; PROVAB; PMMB

Continuing education and the family health strategy
Authors: Adriano Antonio da Silva Pedrosa (UFAL); Valéria Bezerra Santos (UFAL); Polyana Oliveira Lima (UFAL);
Juliana Enders Lisboa (UFAL); Tereza Angélica Lopes de Assis (UFAL); Felipe José de Queiroz Sarmento (UFAL);
Maria das Graças Monte Mello Taveira (UFAL); Divanise Suruagy Correia (UFAL);
Juraci Roberto Lima (UFAL); Maria Roseane Tenório Mendonça (UFAL).

The Specialization Course in Family Health Strategy (CEESF) has the antecedent,
the Ministry of Health / National Health Fund in 2005, the project “Capacity Building of
Human Resources - methodological development and training of human resources of the
Family Health” developed at the end of the period 2006 to May 2008, run by the Education
Center for Public Health (NESCON), Faculty of Medicine, Federal University of Minas
Gerais (UFMG). Methodological development for course offering specialization, scale,
using the methodology of distance education, with the professional clientele linked to the
Family Health Strategy, have been defined and implemented the basis for the offer for the
period 2008 - 2013 , the Specialization Course in Primary Health Care Family (CEABSF).
The national character of institutional relations were established with membership of the
Open University of Brazil (UAB), and the Secretary of Labor Management and Health
(SGTES), the Ministry of Health. From 2013/2, the offer was initiated the CEESF (to
meet the public policy) to Minas Gerais professionals and Alagoas, design More Doctors
to Brazil (PMMB) and Professional Enhancement Program of Primary Care (PROVAB).
The CEESF has a virtual platform - virtual learning environment - through which
the student participates in forums, conducts assessments, among other similar activities.
The training also counts with an online library, whose collection consists of: Training
Unit 1: 1st half of the course - compulsory subjects; Teaching unit 2: 2nd half of the
course - elective courses; and didactic Unit 3: 2nd and 3rd semester of the course - Work
Course Conclusion (TCC): Written work plan for intervention proposition for healthcare
problem solving observed in the community.
With the request by the Ministry of Health that the UFMG offer specialization
course for PMMB doctors in Alagoas, professionals of this state do CEESF the University,
with operational support and academic and informational basis of UFMG, and with
partner Federal University of Alagoas (UFAL). In 2015, the 102 municipalities in Alagoas,
72 (70%) rely on medical professionals PMMB (198 doctors) and / or PROVAB (40
doctors), totaling 238 professionals in these programs. Of the 72 municipalities covered
by PROVAB and / or PMMB, 9 municipalities have professionals only the PROVAB, 10
with professional PROVAB and PMMB, and 53 only PMMB professionals. The estimated
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permanence of PMMB doctors is at least until December 2016. In both cases, substitution
groups can be deployed.
Public policy provision (PMMB and PROVAB) rely on public universities to
simultaneously offer specialized courses in Primary Care. The UFMG and UFAL offer
Health Strategy Specialization Family, Education format in the Distance, recognizing
the effort of the Federal Government to expand the population coverage to outlying
communities in remote areas with primary care actions to health.
Keywords: continuing education; family health strategy; PROVAB; PMMB
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Educação Permanente para o Desenvolvimento
Gerencial do SUS - CDG-SUS
Autores: Alba Regina Silva Medeiros (Enfermeira. Cirurgiã dentista. Professora Mestre do
Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT)
Lidianni Cruz Souza (Enfermeira. Professora Mestra do Departamento de Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Mato Grosso -UFMT)

O Projeto Educação Permanente para o Desenvolvimento Gerencial do Sistema
Único de Saúde (CDG-SUS) enfatiza importância da cooperação da Universidade Federal
de Mato Grosso com os Municípios no âmbito da Educação Permanente, é uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento em Saúde (NDS), que integra o Instituto de Saúde
Coletiva (ISC) da Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS/MT) e a Secretaria Estadual
de Saúde de Mato Grosso.
Está baseado na experiência exitosa do Curso de Desenvolvimento Gerencial
do SUS realizado no período de 2008 a 2011, onde foram realizados 55 cursos em 50
municípios das 16 regiões de saúde do estado de Mato Grosso, cujo objetivo é contribuir
para a qualificação das práticas de gestão e do cuidado em saúde no município e fortalecer a relação entre as instituições de ensino e pesquisa e a gestão municipal do SUS na
implementação da educação permanente. O foco na realidade e nos sujeitos locais orienta
os debates conceituais e as escolhas metodológicas, incluindo um conjunto de textos que
possibilitam a reflexão e a construção coletiva do conhecimento.
O projeto tem como eixo estruturante o Curso de Desenvolvimento Gerencial do
SUS e mais dois componentes: a formação de tutores e o acompanhamento da agenda de
fortalecimento gerencial e dos coletivos municipais.
O curso tem carga horária de 80 h e ocorre em duas unidades, com um período
de dispersão entre as mesmas. Na primeira se enfatiza as áreas de política, planejamento
e gestão da saúde no município. Durante a dispersão o aluno realiza entrevistas com
usuários e trabalhadores e observa as unidades de saúde. Na segunda semana são enfocadas as áreas de organização da atenção e do cuidado, dos serviços, do processo de trabalho, a relação em equipe e a participação do usuário.
Ao final de cada módulo os alunos elaboram a rede explicativa e as propostas de
enfrentamento dos problemas identificados e priorizados. Ao final do curso consolidamse as propostas em uma Agenda de Fortalecimento Gerencial e de Educação Permanente do SUS no município, enfatizando os conteúdos e as práticas trabalhadas nas duas
unidades. A agenda é apresentada e debatida no último dia do curso pelos participantes
com a presença do gestor municipal de saúde, que deve se responsabilizar, conjuntamente
com o coletivo, pelos encaminhamentos e ações definidas como prioridade.
A agenda de fortalecimento gerencial do SUS é acompanhada por um período
de um ano após o encerramento do curso pelo coletivo de alunos e tutores por meio da
atuação presencial e a distância. O acompanhamento à distância é realizado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem disponibilizado pela UFMT, construído especialmente para
esta finalidade na plataforma Moodle.
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Sendo assim, o projeto está em processo de execução e contempla a realização de
30 cursos e o acompanhamento das agendas de educação permanente para fortalecimento
gerencial nos municípios onde ocorreu o curso.
Palavras chave: Educação Permanente, Desenvolvimento Gerencial do SUS, Agenda de
Fortalecimento Gerencial.

Permanent Education for SUS Management
Development - CDG-SUS
Authors: Alba Regina Silva Medeiros (Enfermeira. Cirurgiã dentista. Professora Mestre do
Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT)
Lidianni Cruz Souza (Enfermeira. Professora Mestra do Departamento de Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Mato Grosso -UFMT)

The Permanent Education Project for Management Development of the Unified Health
System (CDG-SUS) emphasizes the importance of cooperation of the Federal University of
Mato Grosso with the municipalities within the Continuing Education, is an initiative of the
Development Center for Global Health (NDS) integrating the Institute of Public Health (ISC)
of the Federal University of Mato Grosso, in partnership with the Council of Mato Grosso
Municipal Health (COSEMS / MT) and the State Secretariat of Health of Mato Grosso.
It is based on the successful experience of the Management Development Course
SUS held from 2008 to 2011, which were conducted 55 courses in 50 municipalities
of the 16 health regions in the state of Mato Grosso, which aims to contribute to the
improvement of management practices and health care in the municipality and strengthen
the relationship between education and research institutions and municipal management
of SUS in the implementation of lifelong learning. The focus on local reality and subject
guides the conceptual debates and methodological choices, including a set of texts that
enable reflection and collective construction of knowledge.
The project’s structural axis the Management Development Course SUS and
two components: the tutor training and monitoring of the management agenda and
strengthening of local collectives.
The course has a workload of 80 h takes place in two units, with a period of
dispersion between them. At first it emphasizes the areas of policy, planning and health
management in the municipality. During the dispersion the student conducts interviews
with users and workers and looks at health facilities. In the second week we are focused
organizational areas of attention and care, services, labor process, the relationship as a
team and user participation.
At the end of each module students work out the explanatory network and coping
proposals identified and prioritized problems. At the end of the course to consolidate
the proposals into a Management Agenda Strengthening and Permanent Education SUS
in the city, emphasizing the content and practices worked on both units. The agenda is
presented and discussed on the last day of the course the participants attended by the
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municipal manager of health, which should be responsible, together with the collective,
by referrals and actions defined as a priority.
Managerial strengthening agenda of the SUS is accompanied by a period of one
year after the end of the course by the collective of students and tutors through classroom
activities and distance. The monitoring distance is performed by Virtual Learning
Environment provided by UFMT, built especially for this purpose in the Moodle platform.
Thus, the project is in the implementation process and includes the completion of 30
courses and monitoring of continuing education agendas for strengthening management
in the municipalities where the course took place.
Keywords: Continuing Education, Management Development SUS, Strengthening Management
Agenda.
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Educação à Distância na Amazônia indígena:
estratégias de interação entre tutores e alunos

Autores: Patricia Rech Monroe (UNIFESP); Thiago Pestana Pinto(UNIFESP); Mariana Maleronka Ferron(UNIFESP);
Lavinia Santos S. Oliveira(UNIFESP); Douglas Rodrigues(UNIFESP); Juarez Pereira Furtado (UNIFESP);

Contextualização
O Projeto Xingu da UNIFESP oferece desde 2007 um curso de especialização em
saúde indígena à distância. A oferta atual é realizada em parceria com a UNA-SUS para
médicos do Programa Mais Médicos (PMMB) inseridos nos serviços de atenção básica
de saúde indígena: os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O curso iniciou-se
em dezembro de 2014 com 364 médicos de todo país. O grupo Manaus 1, objeto dessa
descrição, possui 63 cursistas trabalhando em 6 DSEI, de 10 municípios do interior do
Amazonas e 8 do Acre. Em sua maioria são intercambistas cubanos do sexo masculino,
idade entre 35 e 55 anos, com experiência profissional em áreas remotas e pouca fluência
digital em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Características do trabalho em
saúde indígena e da região amazônica tornam desafiadora a implementação do curso.
Os profissionais trabalham por até 30 dias nos territórios indígenas com acesso restrito à
eletricidade e meios de comunicação. Nos dias de descanso permanecem em cidades com
acesso precário à internet, limitando seus estudos.
Metodologias e soluções implantadas
A equipe de tutores composta por médicos e enfermeiros com experiência em
saúde indígena e EAD desenvolveu estratégias de comunicação e acompanhamento,
visando minimizar tais dificuldades e a evasão. Foi aplicado um questionário inicial
para compreender o trabalho, os períodos para estudo e as características da tecnologia
disponível para acessar o AVA. O levantamento permitiu oferecer suporte personalizado,
estreitar o vínculo e construir uma relação de empatia e valorização. Mensalmente realizou-se um monitoramento das escalas de trabalho, procurando adequar com os docentes
o plano de estudos e os prazos. Na elaboração de mensagens aos estudantes buscou-se
clareza, precisão e vocabulário acessível na língua portuguesa, que não é a nativa da
maioria. Adotou-se o uso de mensagens por grupo do mesmo DSEI, o que fortaleceu o
sentimento de equipe. A interação tutor-aluno fez-se com feedbacks rápidos e frequentes,
em tempo para que os cursistas retornassem ao conteúdo, otimizando o tempo disponível
para os estudos. Para minimizar o precário acesso à internet utilizou-se comunicação
complementar ao AVA, como e-mail, telefone e ‘WhatsApp’ para envio de material ou
recebimento de atividades, assim como o envio de pen drive aos cursistas com todo o
conteúdo do AVA.
Resultados e considerações finais
Ao longo de sete meses foi possível constatar mudanças na relação dos estudantes
com os tutores e com o processo de ensino-aprendizagem. Muitos passaram a estudar
juntos e a informar sobre as dificuldades dos colegas. Relatos iniciais de alunos inclinados a desistir, seguiram-se de manifestações de gratidão, maior estímulo e motivação.
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A experiência prévia dos tutores como trabalhadores da saúde indígena colaborou no
vínculo e reconhecimento das particularidades desta realidade. Considera-se que são
imprescindíveis competências e habilidades do tutor que aliem afetividade, vínculo e
empatia com os aspectos cognitivos do aprendizado e as exigências do plano de curso
(Monteiro, 2014; Cunha, 2008). As peculiaridades da região Amazônica não podem ser
desconsideradas no processo de avaliação e no planejamento pedagógico de um curso à
distância.
Palavras-chave: Saúde Indígena, Educação Permanente em Saúde, Educação à Distância, Interação tutor-aluno

Virtual Learning in the indigenous Amazon:
strategies of interaction between tutors and students
Authors: Patricia Rech Monroe (UNIFESP); Thiago Pestana Pinto(UNIFESP); Mariana Maleronka Ferron(UNIFESP);
Lavinia Santos S. Oliveira(UNIFESP); Douglas Rodrigues(UNIFESP); Juarez Pereira Furtado (UNIFESP);

The Xingu Project of the Federal University of São Paulo (UNIFESP) offers
an online specialization course in indigenous health since 2007. The current offer is
carried out in partnership with UNA-SUS for medical Program More Doctors for Brazil
(PMMB) inserted into indigenous primary health care services: the Special Indigenous
Health Districts (DSEI). The course began in December 2014 with 364 doctors around
the country. The Manaus 1 group, this description object, has 63 participants working on
DSEI of 18 municipalities in the interior of Amazonas and Acre states. They are mostly
Cuban males, aged between 35 and 55 years with professional experience in remote
areas and little digital fluency in Virtual Learning Environments (VLE). Work features
in indigenous health and the Amazon region make challenging the implementation of the
course. Professionals work for 30 days in indigenous territories with limited access to
electricity, media and comunication. In the days of rest remain in cities with poor access
to the Internet, limiting their studies.
Methodologies and implemented solutions: The team of tutors composed by doctors
and nurses with experience in indigenous health and VLE used communication strategies
and monitoring to minimize these difficulties and evasion. An initial questionnaire was
applied to understand the work, the periods for study and technology facilities available
to access the VLE. The survey allowed to offer personalized support, strengthen the bond
and build a relationship of empathy and appreciation. Monthly carried out a monitoring
of work schedules, trying to fit together with the teachers the syllabus and deadlines. In
preparing messages to students sought to clarity, accuracy and vocabulary available in
Portuguese, which is not the native majority language. Tutors messages sent by group of
the DSEI strengthened the sense of team. The tutor-student interaction was made with
fast and frequent feedback, so that course participants were able to return the contents
and optimize the time available for study. To minimize the poor access to the Internet
was used communication complementary, as e-mail, phone calls and ‘WhatsApp’ for
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submissions or receipt of activities, as well as sending pen drive to the course participants
with the entire contents of VLE.
Results and final considerations: After seven months, there has been changes in
the relationship of students with tutors and the teaching-learning process. Many began to
study together and to report on the difficulties of colleagues. Initial reports of students
inclined to give up, followed by expressions of gratitude, greater encouragement and
motivation. Previous experience of the tutors as indigenous health workers collaborated
in the bond and recognition of the peculiarities of students reality. It is considered that
are essential competence and tutor ability that combine affection, bonding and empathy
with the cognitive aspects of learning and the demands of the course plan (Monteiro,
2014; Cunha, 2008). The peculiarities of the Amazon region can not be disregarded in the
assessment process and the pedagogical planning of a distance learning course.
Keywords: Indigenous Health, Continuing Health Education, Online Education, Tutor-student
interaction.
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Especialização em saúde da família UFPI-CEAD atuando
para a implementação de políticas públicas
Autores: Lis Cardoso Marinho Medeiros (Professora Titular de Biofísica da UFPI.
Coordenadora do Curso de Saúde da Família da CEAD/CAPES)
Maria da Cruz Alves de Moura (2. Enfermeira e Coordenadora de Tutoria do Curso de
Saúde da Família da CEAD/CAPES)
Mateus Marinho Medeiros (Acadêmico de Medicina da Faculdade Santa Maria- Cajazeiras-PB)

O Curso de Especialização em Saúde da Família da UFPI-CEAD (Universidade
Federal do Piauí - Centro de ensino à distância) aconteceu após aprovação da CAPES mas
já havia sido ofertado em formato de curso de extensão mas com menor carga horária.
É um curso que acontece em 13 (treze) municípios polo do estado Piauí mas agrega.
praticamente todo estado pois cada turma formada nos polos é constituída de 30 trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) de diversas áreas das saúde e de vários
municípios da microrregião de saúde. Tem uma carga horária de 525 horas e seu conteúdo
está distribuído em três módulos. É obrigatório um projeto de intervenção , elaborado
, executado e avaliado o impacto como trabalho de conclusão. Cada módulo trabalha
eixos principais da atenção básica. Um dos grandes diferenciais do curso é a participação de técnicos da secretaria estado da saúde do Piauí na elaboração dos conteúdos
a serem executados. Assim, para políticas públicas é convidado técnico que trabalha no
planejamento da secretaria, assim todos os eixos temáticos do curso. Dessa forma a coordenação do curso proporciona ao especializando o que há de mais recente sobre aquele
tema no MS. O curso é executado na modalidade semipresencial e todo conteúdo busca
inicialmente uma reflexão sobre os indicadores de saúde do município origem do especializando. Ao longo de um ano de execução o curso já promoveu reflexões sobre vários
aspectos antes não visto como : a população de adolescentes ausente do serviço de saúde ,
as políticas públicas propostas pelo Ministério da Saúde e não implantadas no município.
Um dos grandes marcos do curso foi a implementação da Política de Plantas Medicinais
e Fitoterápicos em um dos municípios polo ( Bom Jesus). Através dos conteúdos do curso
os especializandos se interessaram pela proposta e conseguiram elaborar uma proposta
para o município, posteriormente aprovada em edital nacional. Hoje os trabalhadores do
SUS capacitados para prescrever estes tipos de medicamentos adotaram esta prática em
uma das Unidades Básica do município. O projeto conta com a participação de apenados
de um presídio local. Os apenados de melhor comportamento cultivam as plantas que
são encaminhadas à UBS para dispensação. Uma outra questão importante do curso foi
quando foi trabalhado o conteúdo de saúde mental. O curso proporcionou uma melhor
compreensão da política de saúde mental, mudando muito a prática cotidiana de profissionais e de usuários. Assim, concluiu-se que o curso na modalidade à distância é capaz
de informar e contribuir com mudanças importantes para implementação de políticas
públicas despertando, pelo conhecimento, a mudança. Ao desenvolver os conteúdos do
curso foi possível sensibilizar trabalhadores para mudar o seu cotidiano, melhorando suas
práticas para a assistência ao usuário do SUS. Se os trabalhadores não tivesse a oportunidade de realizar um curso á distância as informações seriam mais difíceis e com
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maior custo para o município. Dessa forma pode-se concluir que os cursos à distância
promovem a incorporação de novos saberes e práticas melhorando a implementação das
políticas públicas no pais.
Palavras-chave: políticas públicas, implementação, saúde , educação

Welcomes the expertise in-UFPI CEAD family
working to implement public policies
Autores: Lis Cardoso Marinho Medeiros (Professora Titular de Biofísica da UFPI.
Coordenadora do Curso de Saúde da Família da CEAD/CAPES)
Maria da Cruz Alves de Moura (2. Enfermeira e Coordenadora de Tutoria do Curso de
Saúde da Família da CEAD/CAPES)
Mateus Marinho Medeiros (Acadêmico de Medicina da Faculdade Santa Maria- Cajazeiras-PB)

The Health Specialization of the Family of UFPI-CEAD (Federal University of
Piauí-educational center distance) took place after approval of the CAPES but had been
offered in extension course format but with less workload. It is a course that takes place
in thirteen (13) state Polo municipalities Piauí but adds virtually every state for each
class formed at the poles consists of 30 employees of the Unified Health System (SUS)
from different areas of health and several municipalities of micro region of health. Has a
workload of 525 hours and its contents are distributed into three modules. An intervention
project, established and implemented and evaluated the impact as completion of work is
required. Each module works main areas of primary care. One of the great advantages of
the course is the participation of the technical secretariat of the Piaui state of health in the
development of the contents to be executed. So for public policies is invited technician
who works in the planning department, so all the themes of the course. Thus, the course
provides the coordination specializing what’s the latest on that subject in MS. The course
runs in blended mode and search all content initially a reflection on the origin of the
municipality specialized health indicators. Over a year of running the course has promoted
reflections on various aspects before not seen as the adolescent population absent from
the health service, public policy proposals by the Ministry of Health and not implemented
in the municipality. One of the great landmarks of the course was the implementation of
the Medicinal Plants and Herbal Medicines Policy in a polos municipalities (Bom Jesus).
Through the course content the trainees were interested in the proposal and managed to
make a proposal to the council later approved in national notice. Today SUS workers
trained to prescribe these types of drugs have adopted this practice in one of the city’s
Basic Units. The project includes the participation of inmates from a local prison. The
best behavior inmates cultivate plants that are sent to UBS for dispensation. Another
important issue was when the course was working the mental health content. The course
provided a better understanding of mental health policy, even changing the daily practice
of professionals and users. Thus, it was concluded that the course in distance mode are
able to inform and contribute to important changes for implementation of public policies
awakening, knowledge, change. In developing the course content it was possible to
sensitize workers to change their daily lives, improving their practices for assistance to
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SUS users. If workers did not have the opportunity to undertake a course will distance
the information would be more difficult and more cost to the municipality. Thus it can be
concluded that distance learning courses promote the incorporation of new knowledge
and practices improving the implementation of public policies in the country.
Keywords: public policy, implementation, health, education
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Experiência na construção de curso autoinstrucional
para trabalhadores da atenção domiciliar
Autores: Rodrigo Lins (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Josiane Machiavelli (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Júlio Menezes Jr. (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Cristine Gusmão (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)

Um tipo de curso a distância que tem que tem sido muito utilizado nos últimos
anos é o autoinstrucional. Um dos desafios na produção desta modalidade de curso é
proporcionar conteúdos e objetos de aprendizagem que sejam atrativos o suficiente para
que os estudantes consigam adquirir novos conhecimentos e finalizar o curso com sucesso.
Sendo assim, este tipo de abordagem envolve a participação de equipes multidisciplinares, elevando a complexidade da produção. Cursos autointrucionais são aqueles em
que o aluno realiza o curso sem apoio de tutoria. Este tipo de curso aumenta o desafio da
sua construção, pois requer mecanismos que garantam que o estudante possa se motivar
durante todo o curso, sendo necessário estimular e induzir processos de aprendizagem
sem, necessariamente, a presença de outras pessoas ligadas ao curso. Dentro desta modalidade de curso, uma das iniciativas do Sistema Universidade Aberta do Sistema Único
de Saúde (UNAWSUS) consiste no Programa Multicêntrico de Qualificação Profissional
em Atenção Domiciliar a Distância. Este programa tem como objeto a qualificação de
profissionais da atenção domiciliar, em diversas linhas de atuação, que convergem para
o desenvolvimento de habilidades para qualificação do atendimento nesta modalidade.
Para isso, 19 módulos autoinstrucionais foram desenvolvidos por meio de parceria entre o
Ministério da Saúde e oito universidades integrantes da Rede da UNAWSUS. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) faz parte desta rede e participa deste programa com
a oferta de dois módulos: (i) Princípios para o Cuidado Domiciliar II e (ii) Abordagem
domiciliar de situações clínicas comuns em adultos. Este trabalho apresenta a experiência
de construção do módulo Princípios para o Cuidado Domiciliar II sob a perspectiva
de design e tecnologia da informação. Para a construção e o lançamento deste módulo
quatro etapas foram necessárias: (i) Levantamento de Requisitos, (ii) PréWproposta,
(iii) Avaliação da préWproposta e (iv) Desenvolvimento. As atividades de construção
deste módulo foram realizadas de maneira iterativa e incremental, cujo caráter é bastante
evidenciado após a finalização do levantamento de requisitos. Os resultados apontam
para a importância do levantamento das necessidades do produto de maneira centrada no
perfil do usuário final, assim como a clara definição das equipes envolvidas.
Palavras-chave: Curso autoinstrucional. Design. Atenção domiciliar. Lúdico.
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Experience in the construction of self Hinstructional
course for homecare workers
Autores: Rodrigo Lins (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Josiane Machiavelli (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Júlio Menezes Jr. (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)
Cristine Gusmão (Grupo de Pesquisa SABER Tecnologias Educacionais e Sociais /UFPE)

A type of distance course that has been widely used in recent years is the selfW
instructional. One challenge in the production of this modality of course isto provide
contents and learning objects that are attractive enough to make students to acquire new
knowledge and finalize a course successfully. Thus, this type of approach involves the
participation of multidisciplinary teams, growing the complexity level of the production.
SelfWinstructional courses are the ones in which the student perform the course with
no mentoring. This type of course increases the challenge of its construction, once it
requires mechanisms that might guarantee that the student may be motivated during the
whole course, and so, it is necessary to stimulate and induce learning processes without,
necessarily, the presence of another people related to the course. In this modality of
course, one of the initiatives of the Open University of Brazilian Public Health System
(UNAWSUS) consists of the Multicenter Program of Professional Qualification in
Homecare. This program aims to qualify homecare professionals in several lines
of performance that converges for the development of skills for qualification of the
attendance in homecare. To do so, 19 selfWinstructional modules were developed through
a partnership between Brazilian Ministry of Health and eight universities that are members
of UNAWSUS Network. The Federal University of Pernambuco (UFPE) is member of
that network and is part of this program through two modules: (i) Principles for Homecare
II and (ii) Household Approach of Common Clinical Situations in Adults. This work
presents the experience of development of the module “Principles for Homecare II” under
the perspective of design and information technology. For the construction and launch of
this module, four steps were necessary: (i) Requirements Gathering, (ii) PreWproposal,
(iii) PreWproposal Assessment and (iv) Development. The activities of the construction
of this module were performed through an iterative and incremental way, whose character
is quite evident after requirements gathering step. The results point to the importance
of product’s need gathering centered on final user, as well as the clear definition of the
involved teams.
Keywords: Self-instructional course. Design. Homecare. Playful.
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Gestão Automatizada de Ofertas de Cursos
Autores: Salvador Alves de Melo Júnior(SE/UNASUS); Márcio Batista da Silva( SE/UNASUS).

A Rede UNA-SUS visa qualificar os profissionais do SUS por meio de uma série
de estratégias e, consequentemente, contribuir para a melhoria do sistema de saúde no
Brasil. Uma das estratégias é a oferta de cursos na modalidade EAD.
A oferta desses cursos tem crescido exponencialmente, e hoje contamos com mais
de 200 mil matriculas realizadas. As ofertas de curso da Rede UNA-SUS são baseadas no
Moodle, e a Secretaria Executiva da UNA-SUS desenvolveu uma solução computacional
que garante a autenticidade do usuário, verifica o perfil profissional e efetua a matrícula
em um curso de forma automática. Entretanto, com o aumento significativo do número
de ofertas, tornou-se difícil manter o gerenciamento dos dados da oferta do Moodle da
instituição devidamente sincronizados com os dados da Plataforma Arouca.
Assim, a SE/UNA-SUS desenvolveu novas funcionalidades para o plugin de
matrícula, de modo que a oferta de curso da Rede UNASUS pudesse sincronizar os dados
do referido módulo com a Plataforma Arouca, reduzindo o re-trabalho e mantendo os
dados de oferta atualizados em tempo real.
Atualmente, o plugin de matrícula pode sincronizar com a Plataforma Arouca
para importar configurações sobre número de vaga, período de matrícula e período de
realização. Essa configuração garante que os dados da oferta, definidas na Plataforma
Arouca, sejam automaticamente replicadas no curso do Moodle.
O período de matrícula refere-se ao intervalo de tempo em que a matrícula poderá
ser feita no curso. Se essa configuração for ativada na nova versão do plugin de matrícula
do Moodle, as solicitações de matrícula que ocorrem fora do prazo não serão aceitas. Ou
seja, as datas de início e término da matrícula podem ser configuradas manualmente ou
importadas automaticamente da Plataforma Arouca.
O período de realização refere-se à validade da matrícula do aluno. Novamente,
caso esta nova configuração seja ativada na nova versão do plugin de matrícula do
Moodle, o aluno não conseguirá acessar ambiente do curso fora do período da validade
de sua matrícula. As datas de início e término de acesso podem ser configuradas manualmente ou importadas da Plataforma Arouca.
Com o este desenvolvimento, esperamos minimizar as inconsistências entre os
dados da oferta de um determinado curso, que foram publicados na Plataforma Arouca, e
os dados de oferta configurados no Moodle da referida instituição.
Palavras-chave: Oferta, Arouca, Sincronização, Moodle
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Automated management of course offerings
Authors: Salvador Alves de Melo Júnior(SE/UNASUS); Márcio Batista da Silva( SE/UNASUS).

The UNA-SUS Network mainly aims at providing continuous education to the
health professionals who are currently working for the National Health System (SUS Sistema Único de Saúde), through a range of strategies which consequently contribute to
the improvement of the Health System in Brazil. One of the strategies is to offer courses
grounded on the principles of distance education. The offer of these courses has grown
exponentially over the last years and today we are proud to say that we have registered
more than 200,000 enrollments.
The course offerings of UNA-SUS Network are based on Moodle, and UNA-SUS
Executive Secretariat developed a computational solution that automatically ensures the
user´s authenticity, verifies the professional profile and perform his or her enrollment
on a given course. However, with the significant increase in the number of offers, it has
become harder and harder to keep managing and synchronizing the data provided by
the educational institutional, in the Moodle environment, with the data from the Arouca
Platform.
Thus, UNA-SUS Executive Secretariat has developed new features for the
enrollment plugin, so that the course offering of UNA-SUS Network could synchronize
the data of that module with the Arouca Platform, reducing rework at the same time that
it keeps the data related to any offer updated in real time.
Currently, the enrollment plugin can synchronize with Arouca Platform to import
settings such as the number of openings, registration period as well as the period of time
during which the offer will be open. This configuration ensures that the data of any given
offer, defined in the Arouca Platform, are automatically replicated to the course, in the
Moodle environment.
The period of time during which the offer will be open refers to the validity of
the student´s enrollment. And, as such, if this new configuration is activated in the new
version of the enrollment plugin, in the Moodle environment, the student will not be able
to access the course environment outside this period of time. The dates of commencement
and termination of access can be configured manually or imported from Arouca Platform.
Keywords: Offer, Arouca , Synchronization, Moodle
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Gestão de tutoria em um curso de
especialização à distância
Autores: Elza Berger Salema Coelho(Professor do Departamento de Saúde Pública – UFSC);
Sheila Rubia Lindner (Professora do Departamento de Enfermagem – UFMG);
Kenia Schmidt Reibnitz (Professora aposentada do Departamento de Enfermagem – UFSC);
Deise Warmling (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva - UFSC);
Antonio Fernando Boing (Professor do Departamento de Saúde Pública – UFSC);
Rosangela Leonor Goulart (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva - UFSC).

O curso de Especialização na Atenção Básica foi oferecido no período de outubro de 2013 à outubro de 2015, para 1600 alunos, divididos em três turmas. Esses eram
profissionais vinculados aos programas Mais Médicos e Provab, atuantes nos estados de
Santa Catarina e do Paraná.
A equipe de tutoria foi composta por:1 coordenador de tutoria, 4 supervisores de
tutoria e 52 tutores. Formaram-se grupos de em média 30 alunos para cada tutor. O coordenador de tutoria era responsável por definir metas, acompanhar e avaliar os resultados,
fazer a interlocução com as demais coordenações do curso e participar da elaboração do
plano de retenção de alunos. O supervisor acompanhou um grupo de tutores, qualificando
e padronizando a assistência aos alunos. O tutor foi responsável por contatar diretamente
os alunos, transmitindo todas as informações do curso.
Para a seleção dos tutoresera necessário ser médico ou enfermeiro, realiza prova
escrita de conhecimentos específicos e enviar o currículo apresentando: formação na área
da saúde, experiência em tutoria e experiência profissional na atenção básica. Os aprovados realizaram capacitação com momentos presenciais e à distância. Eles cursaram os três
primeiros módulos do curso e, nos momentospresenciais reuniram-se com os professores
conteudistas e equipe pedagógica. Com os professores,debateram e esclareceram dúvidas
de conteúdo e com a equipe pedagógica, composta por uma pedagoga e uma psicóloga,
foram abordadas questões didáticas, comportamentais e éticas relevantes para a atuação
na tutoria. Desta forma, foi possível capacitá-los sobre o conteúdo, as atividades, a comunicação com os alunos, além do uso do ambiente virtual.
O processo de capacitação foi permanente ao longo do curso. Ao início de cada
módulo, os professores participavam de reuniões de tutoria para debater o conteúdo e a
equipe pedagógica para trabalhar aspectos didáticos e relacionais entre tutor-aluno. As
atividades dos tutores foram desenvolvidas à distância, com reuniões semanais junto à
supervisão e coordenação de tutoria, que tinham por objetivo sistematizar o trabalho dos
tutores, a fim de manter o mesmo padrão de atendimento a todos os alunos. Nestas reuniões,
além das atividades de capacitação, eram encaminhadas todas as questões de gestão de
tutoria, tal como: abertura e fechamento de módulos, avaliação dos alunos, estratégias de
retenção de alunos, abordagem e resolução de problemas, quando existentes. Os tutores
também participaram dos encontros presenciais, onde puderam c onhecer seus alunos.
A supervisão da tutoria foi possível mesmo com os tutores trabalhando à distância, visto que havia diversos relatórios eletrônicos para realização de monitoramento, tais
como: relatório de atividades avaliadas pelo tutor, relatório de atividades não postadas
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pelo aluno, relatório de notas, relatório de acesso do tutor ao sistema. O contato entre os
supervisores e tutores também era feito pelo ambiente virtual, possibilitando o monitoramento da coordenação. Com este modelo de gestão de tutoria, foi possível facilitar o
processo de aprendizagem de forma padronizada e com qualidade, ter baixa rotatividade
de tutores e baixa evasão de alunos, alcançando-se o índice de 93% de certificação dos
alunos matriculados.
Palavras-chave: Tutor. Gestão de tutoria. Especialização. Educação à Distância.

Tutoring Management in a Specialization
Course at a Distance
Autores: Elza Berger Salema Coelho(Professor do Departamento de Saúde Pública – UFSC);
Sheila Rubia Lindner (Professora do Departamento de Enfermagem – UFMG);
Kenia Schmidt Reibnitz (Professora aposentada do Departamento de Enfermagem – UFSC);
Deise Warmling (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva - UFSC);
Antonio Fernando Boing (Professor do Departamento de Saúde Pública – UFSC);
Rosangela Leonor Goulart (Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva - UFSC).

The specializationcourse in primary care was offered from October to 2013 to
October 2015, to 1600 students, divided into three groups. These were professionals
linked to programs Mais Médicos and Provab, active in the states Santa Catarina and
Paraná.
The tutoring team consisted of: 1tutoring coordinator, four tutoring supervisors and
52 tutors. They formed groups of na average of 30 students to each tutor. The tutoring
coordinator was responsible for setting goals, monitoring and evaluating the results,
making the dialogue with the other coordinators of the course and participate in the
development of student retention plan. The supervisor accompanied a group of tutors,
to qualify and standardizing the assistance to students. The tutor was responsible for
contacting students directly, passing all course information.
For the selection of the tutor shad to be a doctor or nurse, holds written proof of
expertise and send the curriculum featuring: training in health, experience in tutoring and
professional experience in primary care. Approved conducted training with classroom
time and distance. They attended the first three modules of the course and in the classroom
moments me twith the contentt eacher sand educational staff. With teachers, discussed
and clarified questions of contentand pedagogical team, consisting of an educator
and a psychologist, educational, behavioral and ethical issues relevant to the work in
tutoring were addressed. Thus, it was possible to train the month econtents, activities,
communication with students, and the use of the virtual environment.
The training process was on going through out the course. At the beginning of each
module, teachers participated in tutoring meetings to discuss the contentand pedagogical
staff towork didactic and relational aspects between tutor and student. The activities of
the tutors were developed at a distance, with weekly meetings with the surveillance and
tutoring coordination, which were intended to systematize the work of tutors in order
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to maintain the same standard of care to all students. At these meetings, in addition to
training activities, all mentoring management issues were addressed, such as: opening
and closing modules, student assessment, retention strategies students, approach and
solve problems, ifany. Tutors also participated in onsite presencial meetings, where they
got to know their students.
Supervision of tutoring was possible even with tutors working distance, as there
were several electronic reports to performmonitoring, such as: activity report evaluated
by the tutor, activity report not posted by the student, notes report access report tutor
to the system. The contact between supervisors and tutors was also made by the virtual
environment, enabling the monitoring of coordination.
With this tutoring management model, it was possible to facilitate the learning
process in a standardized mannerand quality, with low turnover of tutors and low dropout
students, achieving the certification of 93% rate of students enrolled.
Keywords: Tutor. Tutoring management.Specialization.Distance education
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Gestão de tutoriais com tecnologias digitais na EAD
online em saúde
Autores: Andréa Soares Rocha da Silva (NUTEDS/UFC); Luiz Roberto de Oliveira (NUTEDS/UFC);
Lidia Eugenia Cavalcante (NUTEDS/UFC); Raquel de Melo Rolim (NUTEDS/UFC).

Atuando na Educação a Distância Online em Saúde desde 2010, o Núcleo
de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará
(NUTEDS/UFC) tem, ao longo desses cinco anos de parceria com a Universidade
Aberta do SUS (UNA-SUS), desenvolvido e aplicado diferentes estratégias na gestão
dos tutores que atuam em seus cursos a distância. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das experiências exitosas do NUTEDS/UFC na aplicação de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na gestão e formação de tutores. A
metodologia do trabalho consiste em relato de experiência, descrevendo as estratégias
utilizadas pela equipe de gestão visando o acompanhamento, a formação continuada e
o suporte aos tutores em atuação, com o uso das TDIC. Desde o início de suas atividades, o NUTEDS/UFC procurou conciliar as suas ações de gestão ao ensino, à pesquisa
e à extensão, de forma coerente com os objetivos institucionais da UFC. Em função
disto, criou-se um projeto de extensão intitulado “Formação Docente para EaD online
em Saúde” e estruturou-se um grupo de estudos e pesquisa sobre a EaD em Saúde. Até
o momento, atuaram 20 tutores presenciais (um por polo de apoio presencial) e 128 a
distância (um por turma virtual) em nível de especialização, além de outros 105 em nível
de atualização, em cursos ofertados pelo NUTEDS/UFC em parceria com a UNA-SUS.
As TDIC se fizeram presentes já no processo seletivo desses tutores, para o qual foi
criado um formulário online próprio, facilitando significativamente o processo seletivo e
viabilizando a construção de uma base de dados com o cadastro dos candidatos, também
utilizada para pesquisa. Os tutores selecionados participam de uma formação inicial
como parte do processo seletivo. Essa formação é ofertada por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle do NUTEDS/UFC, propiciando aos candidatos à tutoria uma
ambientação importante em relação às ferramentas que por eles são utilizadas no exercício da tutoria online. Na gestão de tutorias, a primeira estratégia utilizada empregou
o e-mail e a lista de discussão para comunicação direta com os tutores, sendo estas as
principais ferramentas para disseminação de informações e esclarecimento de dúvidas
acerca das atividades do curso. Com a experiência adquirida, a partir de então, novas
TDIC foram incorporadas à coordenação do trabalho tutorial. A criação de uma sala
virtual de tutorias no Moodle foi o passo seguinte, propiciando maior aproximação entre
a gestão e as tutorias, permitindo, ainda, o registro da comunicação entre eles e a divulgação massiva de informações relevantes. Para o monitoramento e avaliação das ações
tutoriais, foram instituídos posteriormente relatórios de acompanhamento utilizando-se
a ferramenta Google Drive, o que garantiu a integridade dos dados consolidados. Finalmente, para comunicação instantânea com os tutores, foi criado um grupo através do
aplicativo móvel WhatsApp, de forma que, ações urgentes são facilmente articuladas
com as tutorias. Concluise que as TDIC facilitaram significativamente a gestão tutorial,
facilitando a comunicação com os tutores, a aproximação entre tutoria e coordenação e
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o registro sistemático de dados, contribuindo para a qualidade dos cursos ofertados pelo
NUTEDS/UFC.
Palavras-chave: gestão de tutorias; tecnologias digitais; educação a distância; saúde.

Tutoring Management in Online Distance
Education in Health with Digital Tecnology
Autores: Andréa Soares Rocha da Silva (NUTEDS/UFC); Luiz Roberto de Oliveira (NUTEDS/UFC);
Lidia Eugenia Cavalcante (NUTEDS/UFC); Raquel de Melo Rolim (NUTEDS/UFC).

Working in Health Online Distance Education since 2010, the Núcleo de
Tecnologias e Educação a Distância em Saúde of Universidade Federal do Ceará
(NUTEDS/UFC) has, over these five years of partnership with the Open University of
SUS (UNA-SUS), developed and applied different strategies in the management of the
tutors in their distance learning courses. The objective of this paper is to present some of
the successful experiences of NUTEDS/UFC in the application of Digital Technologies
of Information and Communication (DTIC) in the management and training of tutors.
The methodology consists of an experience report, describing the strategies applied by
the management team to monitoring, to training and to support the tutors at work, using
DTIC. Since the beginning of its activities, the NUTEDS/UFC sought to reconcile their
teaching management actions, research and extension, consistent with the institutional
objectives of the UFC. Because of this, we created an extension project entitled “Teacher
Training Online Distance Education in Health” and it was structured a group of studies and
research on health distance education. So far, 20 present tutors worked (one per presencial
pole) and 128 distance tutors (one per virtual class) in postgraduate courses, as well as
other 105 – in update courses offered by NUTEDS/UFC in partnership with UNA-SUS.
The DTIC were present already in the selective process of these tutors, for which it was
created an online form, greatly facilitating the process and making possible to build a
database with the registration of candidates, also used for research. The selected tutors
participated in an initial training as part of the selection process, that was offered through
the Virtual Learning Environment Moodle of the NUTEDS/UFC, enabling to mentoring
the candidates about the using of the tools that are used in the practice of online tutoring.
In tutorials management, the first strategy used was the e-mail for direct communication
with tutors, which were initially the main tools for disseminating information and for
answer the students questions about the course activities. With the experience gained
since then, new DTIC were incorporated into the coordination of tutorial work. The
creation of a virtual room in the Moodle for the management of the tutors was the next
step, providing greater integration between the management and tutors, allowing also the
record of the communication between them and the massive dissemination of relevant
information. For the monitoring and evaluation of the tutors actions were subsequently
instituted monitoring reports using the Google Drive tool, ensuring the integrity of
consolidated data. Finally, for instant communication with tutors, a group was created
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through WhatsApp mobile application to articulate urgent actions with the tutors. We
conclude that the DTIC significantly facilitated the tutorial management, facilitating
communication with tutors, a closer relationship with the coordination and the systematic
recording of data, contributing to the quality of the courses offered by NUTEDS/UFC.
Keywords: Management of tutors; Digital Technology; Online Distance Education; Health
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Interveções no território: Compartilhando
experiências e práticas em Saúde da Família

Autores: Renata Fernanda de Morais (Mestranda em Telessaúde/ UERJ/ Produção Científica UNA-SUS UERJ );
Paulo Roberto Volpato Dias (Doutor em Medicina/UFRJ. Vice Reitor e Coordenador Geral UNA-SUS UERJ);
Márcia Maria Pereira Rendeiro (Doutora em Saúde Pública/ ENSP/FIOCRUZ. Coordenadora Executiva UNA-SUS UERJ);
Marcelo Henrique da Costa (Doutor em Psicologia Social/UERJ.Coordenador da Produção Científica da UNA-SUS UERJ).

A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) surge como uma
proposta do Ministério da Saúde (MS) para promover a especialização dos profissionais
da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o qual teve grande expansão na última década
Campos (2008)1 aponta que a ESF atravessa muitos desafios, tais como as práticas
profissionais com visão reducionista do processo saúde-doença e a baixa oferta e oportunidade para formação especializada.
A educação permanente proporciona entre os atores envolvidos ações estratégicas
em saúde, protagonismo, transformação das práticas de atenção, de gestão e de controle
social e produção de políticas enraizadas nos princípios e nas diretrizes do SUS.
Diante da mudança no modelo de atenção à saúde, o curso de Especialização em
Saúde Família, na modalidade de ensino a distancia, é uma iniciativa para a qualificação
do profissional de saúde para que este se aproprie desta nova realidade de trabalho.
Nessa conjectura, a incorporação do ensino a distância contribui para potencializar os programas de educação permanente, possibilitando ao profissional de saúde um
estudo individualizado e adaptado ao ritmo do trabalho, proporcionando flexibilidade
temporal e transpondo barreiras geográficas.
Nesse contexto, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), constitui
uma das instituições públicas de educação superior, conveniadas ao MS e credenciadas
pelo Ministério da Educação, que compõe a Rede da Universidade Aberta do SUS,
denominada UNA-SUS/UERJ.
A UNA-SUS/UERJ através das Faculdades de Ciências Médicas, Enfermagem e
Odontologia, organizou e implementou o curso de Especialização em Saúde da Família,
lançando a primeira turma no ano de 2011.
O desenho didático-pedagógico do curso de Especialização em Saúde da Família
UNA-SUS/UERJ, na modalidade à distância, foi elaborado com o objetivo de provocar
desafios capazes de estimular de forma ativa à leitura, à análise crítica e à realização de
atividades relacionadas às situações-problema, apresentadas através dos casos complexos,
articulando teoria e prática.
Ao final do curso, o aluno elabora, individualmente, um TCC que consta da elaboração e aplicação de um Projeto de Intervenção (PI) construído paripassu com o desenvolvimento da disciplina do curso denominada Metodologia Científica.
Diante disso, este trabalho apresenta um relato de experiência da construção do
Livro intitulado “Intervenções possíveis no território: Práticas em Saúde da Família no
Sistema Único de Saúde”.
1

CAMPOS, G.W.S.; Gutiérrez, A.C.; Guerreiro, A.V.P.; Cunha, G.T. Reflexões sobre a Atenção Básica e a Estratégia de

Saúde da Família. In: Manual de Práticas de Atenção Básica Saúde Ampliada e Compartilhada. São Paulo: Hucitec, p.132–153, 2008.
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Foram oferecidas três turmas, com 300 alunos, ao longo de três anos. Na realização
do momento presencial final do curso, os alunos apresentaram seus TCCs/PIs, sendo
analisados por banca avaliadora, a qual selecionou os três melhores trabalhos de cada área
O livro reúne em cada capítulo, os TCCs/PIs premiados em cada turma, de acordo
com a categoria profissional, proporcionando o compartilhamento de experiências e
práticas vivenciadas pelo profissional em seu cotidiano.
O compartilhamento de tais práticas oportuniza aos demais profissionais da saúde,
principalmente em locais remotos de trabalho, articulação de conhecimentos, habilidades
e atitudes frente aos problemas de maior resolutividade no território, implicando na
qualidade do atendimento prestado tanto em relação às necessidades individuais quanto
coletivas.
Palavras-chave: ensino a distancia, educação permanente, saúde da família

Intervention in the territory:
Sharing experiences and practices in Family Health
Autores: Renata Fernanda de Morais (Mestranda em Telessaúde/ UERJ/ Produção Científica UNA-SUS UERJ );
Paulo Roberto Volpato Dias (Doutor em Medicina/UFRJ. Vice Reitor e Coordenador Geral UNA-SUS UERJ);
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The Open University of the Unified Health System (UNA- SUS) emerges as a
proposal of the Ministry of Health (MS) to promote specialization for the Family Health
Strategy (ESF) professionals which has been constantly expanding in the last decade.
Campos (2008)1 points out that the ESF has many barriers as micro-vision
professional practices in regards to the health-illness process and low supply and vacancies
for specific formation.
Permanent education allows involved actors strategic actions in health, leadership,
awareness, management and social control practices transformation and also the
production of policies SUS-guidelines based.
Facing the health care model change, the Family Health Specialization Course,
in e-learning, is an initiative for health professionals qualification for this new work
environment/reality.
In this case, the e-learning incorporation is responsible to increase the development
of permanent education programs allowing the health professional an individualized
and work-rythm adapted study providing time flexibility and eliminating geographical
barriers.
Hence, the Rio de Janeiro State University (UERJ) is one of the institutions,
accounted by the Brazilian Health Ministry and also by the Education Ministry that
composes the the Network of Open SUS University , called UNA- SUS / UERJ.
1
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The UNA- SUS / UERJ through the Colleges of Medicine, Nursing and Dentistry,
organized and implemented the Specialization Course in Family Health, launching the
first class in 2011.
The didactic-educational workflow of the UNA-SUS/UERJ Family Health
Specialization e-learning course has been developed in order to issue challenges that
would estimulate reading, crictical analysis potential and problem-situations related
activities presented by complex cases using both practice and theory.
By the end of the course, the student/professional will individually elaborate, a
Course-Ending Work (TCC) in which will be responsible for Project Intervention (PI)
built paripassu together with the Scienfical Methodology class development.
Thus, this paper presents a construction experience report of a Book titled “Possible
interventions in the territory: the Family Health Practices in the Health System”.
They were offered three classes, with 300 students, over three years. In carrying
out the face when the end of the course, students presented their TCCs / PIs, which were
analyzed by banking evaluator , who selected the top three entries in each area.
The book brings together in each chapter, the TCCs / PIs awarded in each
class, according to the professional category, providing the sharing of experiences and
experienced by the professional practices in their daily lives.
The sharing of these practices gives opportunity to other health professionals ,
especially in remote workplaces , articulation of knowledge, skills and attitudes to better
resolution of problems in the territory , resulting in the quality of care provided both for
the individual and collective needs.
Keywords: distance learning; continuing education; health family
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Núcleo Saúde Tocantins – A Computação
Pervasiva a serviço da Educação Pervasiva

Autores: Flavio Dias Silva (UFT); Itamar Magalhães Gonçalves (UFT); Michelle de Jesus Pantoja Filgueira (UFT).

O Programa Telessaúde Tocantins teve sua nomenclatura alterada no final de 2010
para Telessaúde Tocantins Redes, com ênfase nas Redes de Atenção em Saúde (RAS),
paralelamente à consolidação da Web 3.0 ou Web semântica. Da mesma forma que a Web
Semântica, que classifica as informações disponíveis na internet, direcionando ao usuário
uma informação mais personalizada em tempo real (“fornecer o que você precisa na hora
que você deseja”), a estruturação do Telessaúde em Redes de Atenção torna mais lógica
as ações educativas e assistenciais da ferramenta, ofertando assim determinada ação
para um grupo que tem maior interesse e necessidade daquela ação naquele momento. A
proposta de um “Georreferenciamento dos resultados do PMAQ” aplicado em tempo real
nas ações do UNASUS segue a mesma lógica da oferta de qualificação alinhada às reais
necessidades. O modelo “em massa” das ações educativas mediadas pelas TIC´s relacionadas ao Telessaúde Brasil Redes e UNASUS, baseadas em modelos tradicionais e Web
2.0 (internet cooperativa), tem alto índice de desistência, justamente por não oferecer o
conteúdo desejado no momento oportuno.
Com a progressiva diminuição de custos, tamanho dos computadores e melhoria
das tecnologias de ligação, com ou sem fios, a computadores de maior capacidade, a
interação homem-computador está cada dia mais invisível, integrando a informática com
as ações e comportamentos naturais das pessoas. Não invisível como se não pudesse ser
vista, mas sim de uma forma que as pessoas nem percebam que estão dando comandos a
um computador, como se tivessem conversando com alguém ou operando uma “extensão”
de seus corpos e mentes. Com sistemas mais otimizados e inteligentes, os computadores,
desta forma, podem permanecer conectados ou procurando conexão a todo momento,
tornando-se assim onipresentes.
Do conceito acima citado cunhou-se a definição de Computação Pervasiva (ou
ubíqua). “Um novo modelo” precisa evoluir de uma situação fragmentada que tange o
Ensino Formal, Educação Permanente e Educação na Comunidade para outro que inclui
a “Educação Pervasiva”. O uso de propostas mais individualizadas e flexíveis, com
metodologias simultâneas e onipresentes (uma pessoa, várias “Educações”) é alternativa
frente a um modelo educativo compartimentado, ofertado na forma de blocos ou pacotes,
em larga escala, para atender determinado grupo de sujeitos, que são tratados de maneira
homogênea. É neste horizonte que se pretende traçar a história do Núcleo Saúde Tocantins. Criar e configurar ferramentas cada vez mais semelhantes às novas tendências, com
portais mais simples, com ênfase principal em “ouvir” o usuário, ofertando experiência
individualizada nas buscas centradas em metadados, com o cuidado de minimizar o viés
privado nos algoritmos de busca e oferta de resultados.
Como diversos problemas da Saúde Pública no País tiveram origem no binômio
público-privado, é fundamental não replicar o mesmo cenário no uso das Novas Tecno-
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logias de Informação e Comunicação. Não se trata de um processo de informatização
do SUS. Telessaúde e UNASUS não são sinônimos de tecnologia, mas sim da correta
aplicação da mesma. E mais, é a Computação Pervasiva a serviço da Educação Pervasiva.
Palavras-chave: Telessaúde. Educação em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Prática de Saúde
Pública. Prática Clínica Baseada em Evidências

Pervasive Computing working for Pervasive Education
Autores: Flavio Dias Silva (UFT); Itamar Magalhães Gonçalves (UFT); Michelle de Jesus Pantoja Filgueira (UFT).

Tocantins Telehealth Program had its name changed on 2010’s end to Tocantins
Telehealth Networks, with emphasis on Healthcare Networks, at same time of Web 3.0 (or
semantic Web) consolidation. As Semantic Web, which classifies available information on
internet leading the users to more personalized information on real time (‘gives you what
you want when you desire’), structuring Telehealth Program on Healthcare Networks
turn educational and assistance actions more logical, offering it to a group who has more
interest and needs in such actions at such moment. The purpose of a ‘Georeference of
PMAQ Results’ applied on real time to UNASUS actions has the same logical of capacity
building based on real needs. The ‘mass model’ communication/information technologymediated educational activities offered by Brazil Telehealth Networks and UNASUS
based on traditional models and Web 2.0 (cooperative internet) has high dropout levels
– the reason is not deliver desired content on appropriate moment.
With progressive cost reduction besides personal electronic devices decreasing
size and better connection technologies (wired or wireless) to greater capacity computers,
man-computer interaction is each day more invisible, so integrating informatics with
natural actions and conduct of people. Invisible does not mean not seen, but a way that
people do not realize they are giving commands to a computer, in such a way as they
were talking with someone or operating an extension of their bodies and minds. With
more intelligent and optimized systems, computers may remain connected or searching
connection all the time, being omnipresent.
From the concepts above exposed the term Pervasive (or Ubiquitous) Computation
was created. A ‘new model’ needs to evolve from a fragmented situation that affects
Formal Teaching, Permanent Education and Community Education to another that
includes ‘Pervasive Education’. Utilization of more flexible and personalized purposes
with simultaneous and omnipresent methods (one person, various ‘Educations’) is an
alternative to a chambered educational characterized by packs large scale delivered to
groups of individuals treated on homogeneous way. Tocantins Telehealth Program intends
make his history looking to this new horizon - create and configure tools in agreement
with these new tendencies, with smarter websites, whose main emphasis is ‘hearing’
the user, offering individualized experience on metadata centered search, with care to
minimize private bias on search/offer of results algorithms.
Considering that so many public health problems in the country arose from
public-private relationships, it is essential not replicate the same scenario with the
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new Communication Information Technologies utilization. We are not talking about
computerize the SUS. Telehealth and UNASUS are not synonymous of technology nut
they mean its correct utilization. Further, they are Pervasive Computing working for
Pervasive Education.
Keywords: Telehealth. Health Education. Primary Care. Public health practice. Evidence-based
clinical practice.
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O Contexto Histórico da Tecnologia da Informação na
Fiocruz/MS-UFMS
Autores: Cristiano Costa Argemon Vieira (UFMS); Hercules da Costa Sandim (UFMS);
Vera Lucia Kodjaoglanian (Fiocruz/MS).

A Fiocruz/MS, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), é integrante da rede Universidade Aberta do SUS (UNASUS) na oferta de cursos
de educação a distância, desde sua criação em 2010. Desde então, a Fiocruz/MS conta com o
apoio do Laboratório de Tecnologias Educacionais (LATEC) da Faculdade de Computação
(Facom) da UFMS, provendo subsídios tecnológicos para os cursos. Em 2010, foi criado
um site para a primeira oferta do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da
Família (CEABSF) integrado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, em
sua versão 1.9. Neste momento, o curso utilizava-se de materiais impressos e, com base
neles, foram criados materiais multimídias em HTML. A equipe de TI do LATEC investiu
no Moodle por ser o AVA mais utilizado pelo Ministério da Educação (MEC) em toda a
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e com comunidade de software livre ativa. Em 2012,
devido ao crescimento das ofertas de cursos, surgiu a iniciativa de se criar um portal (Portal
Saúde) cujo objetivo seria configurarse como elemento importante na disseminação de
informações e na formação de profissionais da área da saúde de Mato Grosso do Sul (MS).
No mesmo instante, a equipe de TI do LATEC passou a adotar a versão 2.2 do Moodle, com
maior estabilidade e novos recursos. Para uma utilização satisfatória desta nova versão,
foram implementados plugins específicos para as necessidades dos cursos, como por
exemplo, as ferramentas de correio eletrônico e de acompanhamento e avaliação de Projetos
de Intervenção (PI). Com a estabilidade destes serviços, a equipe de TI do LATEC começou
a trabalhar na produção de módulos educacionais para o PROVAB, produzindo os módulos
de “Doenças do Aparelho Digestivo” e “Chikungunya”. Para possibilitar a oferta destes
módulos, fez-se necessário a instalação de ambientes de homologação e produção baseados
no Moodle em sua versão 2.6, com a instalação e configuração dos plugins de autenticação
federativa, de matrícula e sincronização com a plataforma AROUCA. Em paralelo a isto,
todos os módulos do CEABSF foram transformados em materiais instrucionais, utilizando
HTML 5 e tecnologias da Web 2.0. Em 2015, a versão 2.6 do Moodle passou a ser utilizada
para novas ofertas do CEABSF. Todos os plugins implementados anteriormente, precisaram
ser adaptados para correto funcionamento na versão 2.6. Além disso, está sendo implantada
uma nova forma de acompanhamento e avaliação de PI, onde toda a interlocução e escrita
do projeto acontece dentro do AVA, sem a necessidade de troca de arquivos não v ersionados.
Outra inovação importante, está sendo a utilização de plugins de tipos de questões, no
formato Drag and Drop, disponível na comunidade Moodle. A partir desta experiência, foi
necessária a implementação de novos tipos de questões atendendo as demandas de design
instrucional dos cursos, que passou a oferecer atividades interativas aos alunos. Todo este
trabalho sempre foi realizado através de parceria entre equipe de TI e equipe pedagógica
e de autores das áreas específicas. Este entrosamento permite que os objetivos finais dos
processos educacionais sejam alcançados.
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, UNASUS,
Saúde da Família
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The Historic Context of Information
Technologyat FIOCRUZ/MS-UFMS
Autores: Cristiano Costa Argemon Vieira (UFMS); Hercules da Costa Sandim (UFMS);
Vera Lucia Kodjaoglanian (Fiocruz/MS).

The FIOCRUZ/MS Foundation, in partnership with Federal University of Mato
Grosso do Sul (UFMS) are affiliated to SUS Open University (UNASUS) network. Since
from UNA-SUS creation in 2010, this partnership offers distance learning courses. Ever
since, FIOCRUZ-MS has the support of Educational Technologies Laboratory (LATEC)
in Computing College (FACOM) of UFMS, providing technological subsidies for
courses. In 2010 was created a web site for the first offer of the Specialization Course in
Basic Family Healthcare (CEABSF) and it was integrated to Moodle Virtual Learning
Environment (AVA) in its 1.9 version. At this time the course has used printed materials,
and based on them, it was created multimedia materials in HTML. The LATEC´s IT
staff invested in Moodle because it is the most utilized Virtual Learning Environment by
the Ministry of Education (MEC) in all Brazilian Open University (UAB) and it has an
active community of free software. In 2012, because of a growth in course offering, has
emerged the initiative to develop a web portal (Portal Saúde). Its purpose would be an
important tool to spread information and aid on healthcare professional training in Mato
Grosso do Sul state (MS). At the same moment, LATEC´s IT staff starts the use of the 2.2
version of Moodle, with greater stability and new resources. For a stable usage, it was
implemented specific plugins for specific needs. For example, the internal electronic mail
tool and project monitoring and evaluation tool (PI). With the stability of the new services,
LATEC´s IT staff started to work on educational modules for PROVAB course and
produced two new modules: “Digestive System Diseases” and “Chikungunya”. To enable
the offering of the new modules, homologation and production Moodle environments
was installed on servers in its 2.6 version, federal government network AROUCA
authentication, enrollment and synchronization plugins was installed. Parallel to this, all
the CEABSF modules were converted in teaching materials through HTML5 and Web
2.0 technology. In 2015, Moodle 2.6 version started to be use on new CEABSF´s course
offers. All the new plugins that were implemented were adapted for a correct operation
in 2.6 version. Moreover, it has been installed a new project monitoring and evaluation
tool (PI) were all the written dialogue takes place inside the AVA, without non-version
file exchange. Another important innovation is being the using of question type plugins in
drag and drop format available in Moodle community. From this experience, new types
of questions were implemented according to the course instructional design demands,
in which new interactive activities were offered to students. This entire project has been
accomplished through a partnership between LATEC´s IT staff, pedagogical staff and
authors from specific areas. This commitment allowed all the goals in educational process
were achieved.
Keywords: Educational Technologies, Virtual Learning Environments, UNASUS, Family Health
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O Núcleo de Apoio Acadêmico em um Curso de
Especialização em Saúde da Família

Autores: Marcia Rosa da Costa (UFCSPA/Departamento de Educação e Humanidades); Luisa Pavlick Pereira (UFCSPA/UNA-SUS);
Magda Lorenz Granville (UFCSPA/UNA-SUS); Alessandra Dahmer (UFCSPA/Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas);
Maria Eugênia Bresolin Pinto (UFCSPA/Departamento de Saúde Coletiva).

A gestão de um Curso de Especialização em Saúde da Família na modalidade a
distância traz muitos desafios no acompanhamento dos alunos, principalmente visando à
redução da evasão. A UNA-SUS/UFCSPA, vislumbrando as dificuldades com a evasão e
a falta de costume dos alunos em relação ao estudo a distância, criou o Núcleo de Apoio
Acadêmico já durante a sua primeira turma da Especialização. Esse Núcleo atua junto
aos alunos que apresentam alguma dificuldade em acompanhar o Curso como estratégia
complementar aos tutores a distância, funcionando como mais um recurso na interação com
os alunos para facilitar o processo de aprendizagem. O Apoio Acadêmico está vinculado à
Coordenação Pedagógica do Curso, mas também interage com outros núcleos do projeto,
como a Coordenação de Tutoria, a Secretaria Acadêmica, o Suporte Técnico e a Gerência
Executiva Estadual. O contato com os alunos é realizado de forma assíncrona por meio
de e-mails e mensagens telefônicas e de forma síncrona por telefonema ou conversas via
Hangout/Skype. Integram essa equipe profissionais das áreas da psicologia, da educação
e da saúde, além de bolsistas dessas áreas que estão em processo de formação. As ações
do Apoio Acadêmico objetivam o auxílio e a recuperação do aluno durante a sua trajetória
no Curso, proporcionado um atendimento individualizado e personalizado, mesmo em
um Curso a distância com mais de uma centena de alunos. Dentre as ações realizadas
pelo Apoio Acadêmico estão o auxílio ao aluno na organização do seu tempo de estudo,
a identificação de dificuldades com a interação no ambiente virtual e o acompanhamento
de situações que envolvem problemas de saúde do aluno e necessidades de afastamentos.
O acompanhamento do desempenho do aluno com dificuldades é feito através de planos
de estudos pactuados com ele com a meta de reduzir a evasão dos alunos por motivos
que poderiam ser resolvidos. Tendo em vista que a UNA-SUS/UFCSPA atende ao estado
do Rio Grande do Sul, um estado do Nordeste (Sergipe) e mais cinco do Norte (Pará,
Amazonas, Roraima, Amapá e Acre) com áreas desafiadoras para serem acessadas, o
Núcleo do Apoio Acadêmico, juntamente com o Tutor da Turma, tem um papel central na
recuperação dos alunos que não estão conseguindo acompanhar o cronograma do Curso
de Especialização em Saúde da Família, revigorando a motivação desses alunos.
Palavras-chave: Apoio Acadêmico, Educação a Distância, Educação na Saúde, Pós-graduação.
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The Academic Support Group in a Family
Health Graduate Course
Autores: Marcia Rosa da Costa (UFCSPA/Departamento de Educação e Humanidades); Luisa Pavlick Pereira (UFCSPA/UNA-SUS);
Magda Lorenz Granville (UFCSPA/UNA-SUS); Alessandra Dahmer (UFCSPA/Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas);
Maria Eugênia Bresolin Pinto (UFCSPA/Departamento de Saúde Coletiva).

Managing a Family Health Graduate Course in the distance education modality
brings several challenges to supervising students, especially when the goal is to reduce
dropout rates. Because the UNA-SUS/UFCSPA was confronted with difficulties, such as
students dropping out of college and not being used to distance learning, the Academic
Support Group was created during the first graduating class of that course. This Group
is a complementary strategy for distance tutors, serving as an additional resource to
communicate with students. Those who experience difficulties in following the course
can be helped and have their learning process made easier by the Group. The Academic
Support Group is mainly linked to the Office of Teacher Education, but is also in touch with
the Tutor’s Office, the Office of Academic Affairs, and the State Executive Management.
Contact with students is made asynchronously ― through e-mails and voice messages
― and synchronously ― through phone calls or Hangout/Skype calls. Psychology,
education, and health professionals, along with grant recipients who are majors in those
areas, constitute the team. The Group’s actions aim at helping and reintegrating students
throughout the course, providing individual and personalized service, even in a distance
course with hundreds of students. Assisting students in managing study time, identifying
the trouble they have with online platforms, and following situations that involve health
issues and the need to take a leave of absence are some of the actions taken by the Support
Group. Following the performance of those who have trouble learning is made possible
by agreed-upon study plans, with the goal to reduce the number of students who dropped
out of university for reasons that could otherwise be avoided. Considering that the
UNA-SUS/UFCSPA serves Rio Grande do Sul, a Northeastern state (Sergipe), and other
five Northern states (Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, and Acre), the Academic Support
Group and the Class Tutor play a major role in reintegrating students who have failed to
follow the schedule of the course by reinspiring and motivating them.
Keywords: Academic Support, Distance Education, Health Education,Graduate Course.
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Produção de Curso a Distância :
Saúde da Pessoa Idosa na Atenção Primária

Autores: Leonardo Cançado Monteiro Savassi (UNA-SUS/ Escola de Medicina / UFOP);

Olga Maíra Machado Rodrigues

(Equipe de Design e Produção de Cursos / Secretaria Executiva da UNA-SUS); Álisson Oliveira dos Santos (UNA-SUS/ Escola de
Medicina /UFOP); Lorena Medina Beltrán (Equipe de Design e Produção de Cursos / Secretaria Executiva da UNA-SUS)

Introdução
Recentemente, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa (COSAPI) do Ministério
da Saúde implantou uma estratégia de aprimoramento das ações voltadas à população
idosa (PI) com foco nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesse contexto,
o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Técnicos de Enfermagem (TE) têm importante
papel, pois trabalham a partir de ações individuais e coletivas, atuando como elo entre
a comunidade e a equipe, contribuindo, especialmente, a partir de sua extensa capilaridade (COSTA et al., 2013)1. Considerando-se que as ações educativas voltadas especificamente para ACS e para TE ainda são incipientes, torna-se importante usar a Educação
à Distância (EaD) para alcançar esse público.
Objetivo
Relatar a experiência da produção do Curso de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa,
voltado para ACS e TE, pela Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS (SE
UNA-SUS) em parceria com a Universidade Aberta do SUS da Universidade Federal de
Ouro Preto (UNA-SUS UFOP).
Métodos
Utilizou-se a estratégia de Mapeamento de Ações, modelo metodológico instrucional desenvolvido por Moore (2008)2, baseado em uma lógica de construção reversa de
cursos. Os primeiros elementos definidos foram a missão institucional da COSAPI e as
ações necessárias para cumpri-la, definindo-se assim os objetivos de ação. A partir destes,
estruturam-se as atividades de aprendizagem para realizar aquelas ações, visando o aprimoramento das competências para realizar as tarefas em um contexto real.
Resultados
Uma oficina inaugural definiu o Mapa de Ações e a partir dele foram definidos
quatro tipos de produtos para validação interinstitucional (COSAPI, SE UNA-SUS e
UNASUS UFOP): situações-problema, avaliação formativa, informações para ação
(conteúdo teórico) e recursos complementares. Para a apresentação do curso optou-se pela
estratégia da gamificação com a elaboração de nove fases interdependentes e sequenciais,
1

COSTA, S.M. et al. Agente Comunitário de Saúde: elemento nuclear das ações em saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de

Janeiro , v. 18, n. 7, p. 2147-2156, Julho 2013.
2

MOORE, C. Action Mapping: A visual approach to training design. 2008. Disponível em: <blog.cathy-moore.com>

Acesso em: 13 de feb. 2015.
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com “prêmios virtuais” em um trajeto lúdico-pedagógico que representa o território de
atuação do ACS, dialogando com sua realidade. As atividades que o cursista encontrará
em cada uma das fases são: 1. Situações-problema: história em quadrinhos (tirinhas),
que relata o cotidiano de personagens principais (ACS e TE) sob narrativa linear e que
interagem nas fases conforme os objetivos educacionais. 2. Avaliação formativa: recursos
avaliativos diversos, de estruturação lúdica. 3. Informações para ação: vídeos curtos com
soluções às temáticas contidas na tirinha, produzidos a partir de filmagens, ilustrações e
infográficos (estáticos e animados), fotografias, stop motion, entre outros. 4. Recursos
complementares: textos, infográficos, manuais, cartazes de mesa, vídeos etc.
Conclusão
A lógica de construção reversa, em que os conteúdos teóricos são os últimos a
serem produzidos, adequa-se à Educação Permanente, em especial para ações de educação
a distância. A opção pela linguagem lúdica e pela gamificação sequencial apresentou-se
como solução viável e inovadora para promover cursos voltados a profissionais de nível
médio e técnico.
Palavras-chave: Educação à distância, Idoso, Agente Comunitário de Saúde, Atenção Básica

Online-Course Production:
Elderly Health Care in Primary Care
Autores: Leonardo Cançado Monteiro Savassi (UNA-SUS/ Escola de Medicina / UFOP);

Olga Maíra Machado Rodrigues

(Equipe de Design e Produção de Cursos / Secretaria Executiva da UNA-SUS); Álisson Oliveira dos Santos (UNA-SUS/ Escola de
Medicina /UFOP); Lorena Medina Beltrán (Equipe de Design e Produção de Cursos / Secretaria Executiva da UNA-SUS)

Introduction
Recently, the Health Coordination for Elderly (COSAPI) of the Ministry of Health
implemented a new strategy for the elderly population (EP) with focusing on the Family
Health Strategy (FHS). In this context, Community Health Agents (CHA) and Nursing
Technicians (NT) have an important role in the team, because they work from individual
and collective actions, acting as liaison between the community and other professionals,
contributing especially because its extensive capillary (COSTA et al., 2013). Whereas the
educational activities specifically geared to CHA and NT are still incipient, it is strategic
to use Distance Education (DE) to reach that audience.
Goal

To describe the production of the Course “Elderly Health Care” for CHA and NT,
by the staff of the Executive Secretariat of the Unified Health System’s Open University
(SE UNA-SUS) in partnership with the Open University University of SUS from Federal
University of Ouro Preto (UFOP UNA-SUS).
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Methods
The instructional methodology model used was the Action Mapping, developed
by Moore (2008), which is based on reverse construction logic: the first elements defined
were institutional mission of COSAPI and the necessary actions of the audience to perform
it, thus setting up the action goals. From these, structured learning activities are structured
to carry out those actions, aimed at improving skills for the real context and only then set
the theoretical content necessary to fulfill these autoinstrucionais activities.
Results
An inaugural workshop defined the Action Map and from it four types of products
were defined for institutional validation (COSAPI, SE UNA-SUS and UNA-SUS UFOP):
problem situations, formative assessment, information for action (theoretical content)
and additional resources. For the presentation of the course we opted for the strategy
of gamification, developing nine interdependent and sequential stages with “virtual
prizes” in a playful-pedagogical path that represents the territory of the CHA operation,
dialoguing with their reality. The activities found by the alumnus in each phase are:
problem situations: comics (strips), which recounts the daily life of the main characters
(CHA and NT) under linear narrative and interacting phases as educational objectives.
Formative assessment: several evaluative resources, playful structure. Information
to action: thematic short videos to the solutions contained in the strip, produced from
filming, illustrations and info graphics (static and animated), photographs, stop motion,
among others. Additional features: text, graphics, manuals, table of posters, videos etc.
Conclusion
Reverse construction of logic, from a Action Mapping, in which the theoretical
contents are the last to be produced, is suitable for Continuing Education, especially for
distance education actions. The choice of playful language and the sequential gamification
was presented as a viable and innovative solution to promote courses focusing on medium
(high school) and technical level professionals.
Keywords: Distance Learning Education, Elderly, Community Health Agents, Primary Care

66

25

Relatos de Experiência na Comunidade de Práticas:
Ensino-Aprendizagem na prática do trabalhador
Autores: Thiago Petra (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Fernanda Marcolino (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Juliana Vargas (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti (Ministério da Saúde)

Introdução
A plataforma Comunidade de Práticas (CdP) do Ministério da Saúde se apresenta
como um novo ambiente virtual de colaboração e educação permanente para gestores e
trabalhadores do Sistema Único de Saúde.
Os participantes tem a oportunidade de apresentar relatos de suas experiências,
além de participar de comunidades com outros trabalhadores. Com isso, há uma proposta
política-pedagógica, baseada na política de educação permanente em saúde, em incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana da prática da Saúde, no contexto real onde
essa experiência acontece.
O ambiente de relatos surgiu na IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção
Básica/Saúde da Família, realizada em Brasília em março de 2014. Mais de 3.500 relatos
de experiência foram inscritos na CdP, possibilitando que os trabalhadores compartilhassem suas experiências e interagissem com as de outros profissionais de todo o Brasil.
O processo de interação e colaboração foi fomentado pela curadoria e pela avaliação entre
pares, ou seja, os relatos deveriam fazer sentido e ter valor para outros trabalhadores e não
para uma comissão avaliadora, como ocorre em congressos tradicionais.
Após o evento, a coordenação da Comunidade de Práticas reabriu o ambiente de
relatos para que: (1) trabalhadores e gestores pudessem acessar constantemente experiências reais sobre assuntos diversos, criando um repositório aberto; (2) novos relatos fossem
incorporados, atualizando e dinamizando este repositório.
Objetivo
Fortalecer a prática e a experiência do trabalhador e explorar a promoção dessas
experiências em processos educativos formais e informais, a partir de um ambiente de
relatos de experiência na CdP.
Metodologia
Para atender os objetivos do ambiente de relatos, partimos paras as seguintes ações:
1. Desenvolver uma nova estrutura para:
a. facilitar a inscrição de relatos de experiência, com auxílio de um formulário
online com perguntas norteadoras;
b. explorar o acesso aos relatos, com um mecanismo de busca no repositório
de relatos;
2. Estimular o uso desses relatos de experiência em processos educativos na
Comunidade de Práticas:
a. Desenvolvendo um termo de uso que garanta o acesso livre aos relatos de
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experiências do trabalhador a partir da cessão dos direitos para o Ministério
da Saúde;
b. Adotando a Licença Creative Commons - Atribuição - Não ComercialCompartilha Igual 4.0 Internacional.
3. Ter a participação de curadores para estimular a problematização e a qualificação
dos relatos.
Resultados
Com a reabertura do ambiente de relatos de experiência, o número de relatos
aumentou para cerca de 50001. O auxílio de curadores tem tornado o processo mais 1
completo, pois esses facilitam a edição das experiências, fazendo com o que o trabalhador
explore ao máximo a escrita e a ilustração de suas práticas. Ao garantir o acesso e o uso
livre desses relatos, a Comunidade de Práticas apresenta (1) cursos que foram desenvolvidos utilizando relatos reais de trabalhadores como estudos de caso; (2) comunidades
que apresentam discussões a partir das práticas já compartilhadas.
Conclusões
Ao explorar os relatos de experiência como foco para a educação permanente
em saúde, a plataforma Comunidade de Práticas potencializa a prática do trabalhador do
SUS, valorizando-a e a tornando significativa para a aprendizagem.
Palavras-chave: Relatos de Experiência, educação permanente em saúde; Comunidade de
Práticas, SUS

Experience Reports under the Practices
Community: Learning-teaching at the worker’s practice
Autores: Thiago Petra (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Fernanda Marcolino (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Juliana Vargas (Comunidade de Práticas/Ministério da Saúde),
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti (Ministério da Saúde)

Introduction
The Brazilian Health Ministry’s platform, Practices Community (CdP – in
Portuguese) shows itself as a new virtual collaboration and permanent educational
environment for managers and workers inside the Brazilian Unified National Health
System. The attendees have the opportunity to present reports, detailing their experience,
as well as participating in communities among other workers. With it, there is a political
pedagogical proposal, based on health permanent education policy, of incorporating

1
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teaching and learning to the Health practical daily life, in a real context where this
experience happens. The reports environment has begun at the IV National Basic
Attention/Family Health Experiences Show, which took place in Brasilia in March
2014. Over 3500 experience reports were applied to CdP, making possible that workers
could share in their experiences and interact with other professionals throughout Brazil.
The interaction and collaboration process was fomented by trusteeship and by the pairs
evaluation, in other words, the reports should make sense and have value to other workers
and not to a evaluating commission, as happens in traditional congresses. After the event,
the CdP coordination reopened the report environment so that (1) workers and managers
could access constantly access real experiences about several subjects, creating an open
repository; (2) new reports were incorporated updating and boosting this repository.
Objective
To strengthen workers practice and experience and to explore the promotion of
such experiences in formal and informal educational processes, after a CdP’s experience
reports environment.
Methodology
To reach the reports environment we sought the following actions:
1. Developing a new structure for:
a. Facilitating experience reports enrolment, with the aid of an on-line form
with guiding questions
b. Exploring reports access, with a search mechanism at the reports repository
2. Stimulate the use of such experience reports in educational processes at CdP by
a. Developing terms of use that guarantee free access to worker’s experiences
reports through concession rights to the Health Ministry;
b. Adopting the Creative Commons Non Commercial Share Alike Attribution
4.0 License
3. Having trustees participation in order to stimulate the reports questioning and
qualification.
Results
with the environmental reopening, the number of reports increased to up to 50001.
The trustees’ aid has made a more complete process, because they help the 2 experiences
edition, leaving the worker to explore his practices writings and drawings to their fullest.
By guarantying free access and use of these reports, CdP presents (1) courses that were
developed using real workers reports alongside with case studies; (2) communities that
present debates after the practices that has already been shared.
Keywords : Experience Reports, health permanent education policy; Practices Community, Brazilian Unified National Health System
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Teleducação Permanente em Saúde: experiência do
Telessaúde AM
Autores: Cleinaldo de Almeida Costa (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Waldeyde O. Magalhães dos Santos (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Pedro Máximo de Andrade Rodrigues (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Márcia Gonçalves Costa (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);

Na experiência brasileira atual, a Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta-se
como capaz de estruturar a Atenção Primária em Saúde (APS) no país. Porém, segundo a
avaliação da Coordenação de Atenção Básica do MS, um dos principais fatores limitantes
a esse processo ainda é a pouca qualificação dos profissionais (ALEIXO, 2002).
A combinação entre a Telessaúde e a Teleducação pode contribuir para uma maior
flexibilidade na organização e desenvolvimento dos estudos tendo como foco a aprendizagem (interesse do aluno) e o fortalecimento da autonomia intelectual no processo
formativo, possibilitando aos profissionais de saúde que atuam em pontos geográficos
distantes do país, o acesso à educação permanente com menores custos, mediados pelas
tecnologias da informação e comunicação (TICs); a interiorização; a redução dos custos
de formação a médio e longo prazo; a criação de infraestrutura adequada nas universidades públicas e de formação de recursos humanos para atuar com educação a distância
on line, e sua institucionalização no tocante à educação permanente em saúde.
O Programa Telessaúde Brasil Redes (www.telessaude.org.br) é uma iniciativa
do Ministério da Saúde que tem como principal objetivo proporcionar apoio com a mediação das TICs aos profissionais que atuam na rede de atenção básica em saúde (médicos,
dentistas, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde e outros), integrantes da
ESF nos pontos mais afastados do território brasileiro.
A rede lógica do Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas oferece
transmissão em multicast de conteúdos assistenciais e educacionais gerados a partir do
Polo de Telemedicina da Amazônia para as antenas VSAT, permitindo a interação com
os pontos de telessaúde integrados à rede, por meio dos canais de upload das VSAT. A
plataforma utilizada para as atividades do Núcleo Amazonas de Telessaúde está baseada
em uma rede dedicada, com disponibilização de 512 kbps de upload e 386 de download.
As atividades educacionais por webconferência por meio da tecnologia IpTv, integradas à rede social Facebook e ao AVA Moodle, constituem ferramentas eficazes de
educação permanente em serviço dos profissionais da rede de atenção básica/primária, a
partir de temas de interesse levantados juntos aos profissionais de saúde.
Dessa maneira, professores e especialistas da área podem intercambiar conhecimentos e informações atualizadas com os profissionais da rede de atenção, mediante
interação entre os participantes com a proposta de se evoluir para a criação de uma rede
colaborativa de teleducação no estado do Amazonas, focada nas necessidades e na resolutividade da atenção à saúde.
A seguir, são relacionados os principais programas com o foco na educação
permanente das equipes da Estratégia Saúde da Família, integradas à Rede Telessaúde
Amazonas:
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Teleodontologia
Tele-enfermagem
Telestomaterapia
Telegerontologia
Clube da Criança/Telepediatria
Jovem Doutor
Palavras-chave: teleducação, educação permanente em saúde, telessaúde, educação à distância

Permanent tele-education in health: the
experience Telehealth AM
Autores: Cleinaldo de Almeida Costa (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Waldeyde O. Magalhães dos Santos (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Pedro Máximo de Andrade Rodrigues (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);
Márcia Gonçalves Costa (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESA/UEA, Manaus/AM);

In the current Brazilian experience, the Family Health Strategy (FHS) is presented
as able to structure the Primary Health Care in the country. But according to evaluation of
Primary Care Coordination of Ministry of Health, one of the main limiting factors to this
process is still poorly qualified professionals (ALEIXO, 2002).
The combination of telehealth and tele-education could contribute to greater
flexibility in the organization and development with studies focused on learning (student
interest) and the strengthening of intellectual autonomy in the training process, enabling
health professionals working in geographical points far from the country, access to
continuing education at lower costs, mediated by information and communication
technologies (ICTs); internalization; reducing training costs in the medium and long
term; the creation of adequate infrastructure in public universities and training of human
resources to work with distance education online, and its institutionalization in relation to
permanent health education.
The Networks Brazil Telehealth Program (www.telessaude.org.br) is an initiative
of the Ministry of Health that aims to provide support to the mediation of ICTs to
professionals working in the primary care network in health (doctors, dentists, nurses
, technicians and community health workers and others), the FHS members in the most
remote parts of Brazil.
The telehealth logic network of the University of the State of Amazonas offers
broadcast multicast care and educational content generated from the Amazon Telemedicine
Polo for VSAT antennas, allowing interaction with telehealth points integrated into the
network, through the channels upload of VSAT. The platform used for the activities of
telehealth Amazon Core is based on a dedicated network, with availability of 512 kbps
upload and 386 downloads.
Educational activities for web conferencing through IPTV technology, integrated
social network Facebook and the learning management system Moodle, are effective

71

tools for continuing education in service of professionals in the primary care network /
primary, from topics of interest raised together to professionals Cheers.
In this way, teachers and experts in the field can exchange knowledge and updated
information to professionals in the care network, through interaction among participants
with the proposal to move towards the creation of a collaborative network of teleeducation
in the state of Amazonas, focused on the needs and solving of health care.
The following are listed the main programs with a focus on continuing education
teams of the FHS, integrated Amazon Telehealth Network:
Teledentistry
Tele-nursing
Telestomatherapy
Telegerontology
Club Child/Telepediatrics
Young Doctor Program
Keywords: teleeducation, permanent health education, telehealth, distance education
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