Produção de curso a distância:
saúde da pessoa idosa na
atenção primária

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). Considerando-se que as ações educativas voltadas especi�icamente para ACS e para
TE ainda são incipientes, torna-se importante usar a Educação à Distância (EaD) para
alcançar esse público.

MÉTODOS

Utilizou-se a estratégia de Mapeamento de Ações, modelo metodológico instrucional desenvolvido por Moore (2008),
baseado em uma lógica de construção reversa de cursos. Os primeiros elementos de�inidos foram a issão institucional
da COSAPI e as ações necessárias para cumpri-la, de�inindo-se assim os objetivos de ação. A partir estes, 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 o�icina inaugural de�iniu o Mapa de Ações e a partir dele foram de�inidos quatro tipos de produtos para validação
interinstitucional (COSAPI, Secretaria Executiva da UNA-SUS e equipe de trabalho formada por membros da UNA-SUS
UFOP): situações-problema, avaliação formativa, informações para ação (conteúdo teórico) e recursos complementares.

Para a apresentação do curso optou-se pela estratégia da gami�icação com a elaboração de nove fases interdependentes e
sequenciais, 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:
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.

Avaliação formativa

Recursos avaliativos
diversos, de estruturação
lúdica.

Recursos complementares

Vídeos curtos com soluções às
temáticas contidas na tirinha,
produzidos a partir de �ilmagens,
ilustrações e infográ�icos
(estáticos e animados),
fotogra�ias, stop motion, entre
outros.

Informações para ação
Textos, infográ�icos, 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 gami�icação
sequencial apresentou-se como solução viável e inovadora para promover cursos voltados a pro�issionais de nível
médio e técnico.
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