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RESUMO 

Estado da arte: O desenvolvimento de curso mediado por tecnologia, para amplo e 

massivo acesso remoto, objetivando a educação permanente de profissionais em 

diversas áreas, em especial na área da saúde, tem-se mostrado como uma estratégia 

promissora para o alcance daqueles interessados em atualizarem-se em seus campos 

de atuação e desenvolverem um pensamento mais crítico-reflexivo acerca dos 

problemas enfrentados em suas rotinas profissionais. Problema: Atualmente, um dos 

problemas encontrados nos estabelecimentos de saúde é a incipiência nos processos 

de planejamento de aquisição de equipamentos de alta complexidade, bem como 

incidentes envolvendo o uso destes equipamentos, colocando em risco pacientes, 

profissionais da saúde e o próprio equipamento em si. Objetivo: Assim, o objetivo 

deste estudo é propor a estruturação de um projeto pedagógico para desenvolvimento 

de curso na modalidade ensino à distância, a ser hospedado na plataforma AVASUS, 

para mitigar fragilidades no processo de planejamento da aquisição de equipamentos 

de alta complexidade e em seu uso. O equipamento objeto do curso é a ressonância 

magnética nuclear, justificando-se por possuir alto custo de aquisição, implantação e 

operação, além de causar alto impacto assistencial quando da sua indisponibilidade, 

uma vez que compromete a realização de exames de diagnóstico por imagens 

primordiais para identificação, prognóstico e terapia de pacientes, principalmente com 

suspeita de câncer. Metodologia: Para a realização desta pesquisa de mestrado 

profissional, foi realizado levantamento de artigos em 4 bases de dados disponíveis 

na plataforma CAPES sobre estruturação de cursos abertos suportados por tecnologia 

da informação. Ainda, foi efetuada consulta a documentos orientativos da plataforma 

AVASUS e foram realizadas duas oficinas de imersão para estruturação pedagógica 

de cursos educacionais mediados por tecnologias da informação. Para 

desenvolvimento do conteúdo programático do curso, foi realizada pesquisa com 

dados secundários, sobre o equipamento de ressonância magnética nuclear e a 

problemática de sua operação e do planejamento de sua aquisição. A elaboração do 

conteúdo do curso iniciou-se em junho de 2019 e estendeu-se até junho de 2020. 

Resultados e Discussões: O estudo propiciou a estruturação de curso com duração 

de 60 horas, que aborda de forma holística a inserção do equipamento de ressonância 

magnética nos sistemas de saúde, apresentando conceitos teóricos, normativos, 

legislativos e práticos sobre esta tecnologia e seu uso. O design instrucional e a 

arquitetura pedagógica do curso foram desenvolvidos baseados nas melhores 

recomendações encontradas na literatura estudada. Conclusão: Dessa forma, a 

estruturação de cursos suportados por recursos tecnológicos, a serem realizados na 

modalidade a distância, é estrategicamente viável para a formação de um pensamento 

crítico reflexivo sobre as práticas das atividades dos profissionais de saúde em seu 

dia-a-dia, envolvendo problemas relacionados à equipamentos médicos de alta 

complexidade, com consequente minimização dos impactos assistenciais, sociais e 

financeiros aos sistemas de saúde e aumento da segurança do paciente, foco das 

estratégias de saúde moderna. 

PALAVRAS CHAVE: educação à distância; formação continuada; tecnologia da 

informação; equipamento médico.  
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ABSTRACT 

 
State of the art: The development of a massive online open course, focused on the 
continuing education of professionals in several areas, especially in healthcare, has 
proved to be a promising strategy for update de knowledge of those who aimed to 
develop more critical-reflective thinking about the problems faced in their professional 
routines.  Problem: One of the problems in healthcare facilities is the incipience in the 
planning acquisition processes of highly complex equipment and incidents involving 
the use of this equipment, exposing patients, healthcare professionals, and the 
equipment itself at risk. Objective: Thus, the aim of this study is to propose the 
structuring of a pedagogical project for the development of a distance learning course 
to be hosted on the AVASUS platform to mitigate weaknesses in the acquisition 
planning process of highly complex equipment and its use. The equipment choosen is 
nuclear magnetic resonance, justified because it has a high cost of acquisition, 
implantation, and operation, besides cause a high impact on care when it is 
unavailable. Its unavailability compromises the fulfilment of diagnostic imaging tests 
for identification, prognosis, and therapy of patients, mainly with suspected cancer. 
Methodology: A survey of articles was carried out in 4 databases available on the 
CAPES platform. It was searched themes on the structuring of open courses supported 
by information technology. Besides, consultations were made to the AVASUS 
platform's guidance documents. Again, two immersion workshops occurred to define 
the pedagogical structure of educational courses mediated by information 
technologies. The research was done to develop the course's programmatic content. 
It was carried out with secondary data on the nuclear magnetic resonance equipment 
and the problem of its operation and the planning of its acquisition. The course 
preparation began in June 2019 and extended until June 2020. Results and 
Discussions: The outcome products are a pedagogical proposal of a 60-hour course, 
which overviews the insertion of MRI equipment in healthcare systems, presenting 
theoretical, normative, legislative, and practical concepts about this technology and its 
use. The instructional design and the course's pedagogical architecture were 
developed based on the best recommendations found in the studied literature. 
Conclusion: Thus, the structuring of massive open online courses is strategically 
viable for the formation of reflective critical thinking about the practices of healthcare 
professionals in their daily routines involving problems related to highly complex 
medical equipment, with a consequent minimization of the assistance, social and 
financial impacts on health systems and increased patient safety, the focus of modern 
health strategies. 
 
KEY WORDS: distance education; continuing education; information 

technology; medical equipment.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os sistemas de saúde modernos preconizam um cuidado centrado no paciente, 

colocando sua segurança em um contexto mais amplo dentro da qualidade 

assistencial. Neste interim, a Engenharia Clínica (EC) apresenta-se como uma 

subárea da Engenharia Biomédica (EB) importante e estratégica, uma vez que 

desenvolve estudos e ferramentas que visam incorporar parâmetros adequados de 

qualidade, efetividade, usabilidade e segurança em todas as fases do ciclo de vida 

da tecnologia, em especial dos equipamentos médico-assistenciais (EMA) (REIS, 

2014).  

Os EMA são aqueles que possuem aplicação médica, ambulatória ou 

laboratorial e cuja finalidade é a terapia, o diagnóstico ou a monitorização na 

assistência à saúde da população e que não se utilizam de meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos para seu desempenho (ANVISA, 2010).  

A difusão de inovações de tecnologias em saúde é um fenômeno crescente 

e, quando aliado à diminuição de seu ciclo de vida e ao ritmo de suas mudanças, 

faz com que sua incorporação, uma das etapas do Gerenciamento de Tecnologia 

Médico-Hospitalar (GTMH), seja desafiadora para os gestores de saúde (VIANA, 

SILVA, 2010). 

No Brasil, dos mais de 340.000 estabelecimentos identificados no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, aproximadamente 9,2%, são aqueles 

tipificados como hospitais gerais, hospitais especializados e unidade de apoio 

diagnose e terapia (CNES, 2019). Dentro de suas estruturas, há predominância de 

EMA em relação a outros estabelecimentos de saúde (ES), o que enseja em 

processos de GTMH, inclusive sua incorporação, mais complexos e de maior 

dispêndio financeiro por parte das instituições.  

Neste contexto, o adequado GTMH é condição necessária para a 

sustentabilidade destas instituições e para proporcionar segurança no uso de EMA 

pelos profissionais de saúde e pelos pacientes. Principalmente em instituições 

públicas, cujo momento de crise financeira do Estado explicita a importância do uso 

adequado, racional e técnico dos recursos econômicos disponíveis, sua adoção é 

fundamental. 
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É um grande desafio para os gestores de saúde, quando da decisão por 

adquirir tecnologias de alta complexidade, o adequado planejamento de sua 

aquisição. Um equipamento de alta complexidade pode ser definido como aquele 

que possui dimensões e peso elevados, que demanda grandes áreas físicas e 

adequações da infraestrutura para sua instalação, permanecendo fixos à estrutura 

do estabelecimento por todo o seu uso (GUARDA, 2016). Ele tem como 

características a demanda de transporte, entrega, montagem, instalação, 

manutenção e uso específicos, que demandam conhecimento técnico elevado e 

altos custos (GUARDA, 2016).  

Analisando acórdãos emanados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) é 

recorrente a manifestação da corte acerca da ineficiência da fase de planejamento 

de aquisições de equipamentos para estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2017). 

Em especial os de grande porte, são problemáticas a parte. Em uma compra 

centralizada de equipamentos médico-hospitalares do Ministério da Educação, em 

2011 (BRASIL, 2011), o prazo médio para instalação de um equipamento de 

tomografia foi de 13,38 meses, em um total de 21 equipamentos adquiridos 

(BRASIL, 2018); de angiógrafos foi de 18,69 meses, em um total de 13 

equipamentos adquiridos (BRASIL, 2018); e de equipamentos de ressonância 

magnética nuclear (RMN) ainda havia 3, de um total de 16, que não tiveram sua 

etapa de instalação concluída até outubro de 2019 (BRASIL, 2019). As principais 

causas de letargia identificadas estão relacionadas com o ineficiente planejamento 

das adequações de infraestrutura física necessárias a serem realizadas para estes 

equipamentos, que não elenca todas as situações de contorno necessárias às 

intervenções de uma estrutura física para atender a todas as recomendações dos 

fabricantes, e à definição de critérios que selecionem as empresas mais 

capacitadas a executá-las (BRASIL, 2017). Estima-se que o impacto assistencial e 

financeiro deste conjunto de 3 equipamentos não instalados resultou em 105 mil 

atendimentos que não foram realizados e mais de R$28 milhões de reais que os 

hospitais contemplados deixaram de faturar desde sua aquisição (BRASIL, 2017, 

2019). 

 Diante deste cenário de incipiência no planejamento de aquisições do 

Governo Federal, para além da problemática dos de alta complexidade, que tem 
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resultado em aquisições de equipamentos com desempenho insatisfatório, com 

custos elevados de manutenção, aquisições de tecnologias desnecessárias ou com 

recursos além ou aquém da demanda, elevado tempo de instalação e 

indisponibilidade, uso incorreto e rápida obsolescência tecnológica (BRASIL, 2013),  

tornou-se obrigatória para licitações públicas (BRASIL, 2019), (BRASIL, 2016), 

(BRASIL, 1993) a composição de equipe multiprofissional para elaborar o estudo 

técnico preliminar, justamente por estes problemas poderem ser previamente 

antecipadas e amenizadas durante a etapa de planejamento, o que pode ser 

considerado um avanço. 

 Porém esta equipe deve entender sobre a holística que envolve a aquisição, 

e posterior uso, de um equipamento de alta complexidade, o que muitas vezes não 

ocorre na prática pois nem todos os estabelecimentos de saúde que adquirem 

equipamentos de alta complexidade possuem todos os profissionais necessários 

para realizar um estudo técnico preliminar adequado.  

Há ainda uma segunda problemática afeta ao EMA: seu uso. Dentro do 

GTMH, que perpassa todo o ciclo de vida dos EMA, o gerenciamento da operação, 

envolve, dentre outras ações: a realização de treinamentos aos seus usuários e 

técnicos, garantindo know how no correto manuseio do equipamento; a definição e 

o monitoramento de indicadores de desempenho; o gerenciamento de riscos e a 

execução de ações para contingenciar e solucionar não conformidades durante a 

fase de utilização da tecnologia (SOLAR, 2017). 

Mesmo com todas as ações empenhadas pela EC, eventos não desejados 

podem ocorrer durante o uso do EMA. A diversidade de dispositivos, fabricantes, 

modelos e especificações técnicas do funcionamento de cada equipamento confere 

complexidade ao ambiente de cuidado em saúde e pode provocar situações de alto 

risco ao paciente e até mesmo eventos adversos (ANVISA, 2017). Estudos 

apresentam que os incidentes durante o uso do equipamento médico e suas 

complicações são problemas sérios para a segurança do paciente (RIBEIRO et all, 

2018); (DELGADO, 2016), para a disponibilização dos serviços para a população e 

para os custos hospitalares.  

Além destes estudos, DONÁ et all (2013) apresentaram que um dos 

principais problemas associados à gestão do EMA, é seu mau uso. XELEGATI et 
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all (2019) demonstraram que 16,9% das notificações de eventos adversos em um 

ES estão relacionadas ao uso de equipamentos e materiais médicos. As 

manutenções decorrentes do mau uso, são tipificadas como corretivas, que 

ensejam a tomada de decisões em um curto espaço de tempo, sem prévio e 

adequado planejamento, que acarreta custos mais elevados do que as 

manutenções programadas (PRIMERO et all, 2015) e maior tempo de 

indisponibilidade do dispositivo.  

É esperado que os profissionais de saúde sejam suscetíveis a erros, sendo 

importante reconhecer que o processo de cuidado assistencial atual é complexo e 

composto por profissionais, tecnologias médico-hospitalares, infraestrutura, e 

diversos outros componentes que melhoram substancialmente a qualidade do 

cuidado do paciente, contudo aumentam significativamente as numerosas fontes de 

erros resultantes destas complexas interações (DELGADO, 2016).  

Análises mais simplistas, atribuem o erro do uso do EMA ao usuário, 

isolando-o do ambiente que trabalha e da tecnologia que utiliza. Segundo 

(DELGADO, 2016), é necessária a tomada de ação nos três campos que interferem 

na interação do profissional de saúde: infraestrutura, tecnologia e recursos 

humanos. Contudo, sem prejuízo das demais ações aplicáveis na contenção de 

fontes que podem resultar em erros e consequentes eventos adversos associados 

à EMA, a educação permanente dos profissionais da assistência mostra-se como a 

principal ferramenta de mitigação de incidentes no uso de equipamentos (FRANCO, 

JARAMILLO, BARRENECHE, 2015). Este estudo apresenta, ainda, que 6% das 

causas de morte de pacientes na Inglaterra entre os anos de 2010 e 2012 podem 

ser atribuídos à falha do equipamento, mau uso ou erro de operação dos 

profissionais, evidenciando a necessidade de capacitações periódicas e 

continuadas a este público. As causas de quebra de EMA são diversas, conforme 

aborda a literatura encontrada, inclusive destacando o mau uso e a imperícia como 

uma causa potencial (FRANCO, JARAMILLO, BARRENECHE, 2015); (DELGADO, 

2016); (DONÁ et all, 2013).  

A educação na saúde quando mediada por recursos da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) possibilita que os profissionais de saúde adquiram 

novos conhecimentos e reflitam suas habilidades crítico-reflexiva e competências 
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para o desenvolvimento de suas funções, preenchendo eventuais lacunas de 

formação de uma forma dinâmica, escalável, flexível, abrangente e capilar (SILVA 

et al., 2015). Além de possibilitar o desenvolvimento de competências essenciais 

aos profissionais, a educação em saúde neste formato possui uma capilaridade e 

capacidade de formação em massa que pode ser considerada uma disrupção no 

modelo tradicional de educação. Contudo, o desenvolvimento destes recursos 

educacionais envolve a participação de equipes multidisciplinares e estratégias 

educacionais diferenciadas, com um design instrucional que atenda às expectativas 

do perfil do público alvo. 

Dessa forma, com o intuito de diminuir a problemática envolvida no 

planejamento da aquisição e operação de EMA, este trabalho propõe-se a 

apresentar a metodologia de estruturação de um projeto pedagógico para 

desenvolvimento de um curso de educação à distância, a ser hospedado em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mediado por tecnologia da informação e 

comunicação, abordando aspectos relevantes e holísticos, como conceito 

tecnológico, legislação, aplicação clínica, requisitos de segurança, operação, 

aquisição, instalação dentre outros, sobre EMA. No caso deste estudo, o 

equipamento escolhido foi a ressonância magnética nuclear. 

Dentre as diversas possibilidades de AVA, a plataforma definida para 

hospedar o curso foi o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de 

Saúde (AVASUS), por já ter como missão a promoção de conhecimento integrado 

e acessível aos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Espera-se que o curso seja uma ferramenta para educação 

interprofissional, como aqueles que atuam diretamente com estas tecnologias, além 

de gestores, estudantes, residentes, físicos médicos e engenheiros, dentre outros. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

• Formular recurso educacional mediado por TIC sobre e comunicação para 

profissionais inseridos no sistema único de saúde. 
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2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar uma revisão bibliográfica sobre estruturação de curso mediado por 

tecnologia da informação; 

• Estruturar a arquitetura pedagógica do curso, dentro da temática escolhida; 

• Definir conteúdo para o curso sob a ótica tecnológica, normativa, gerencial, de 

segurança, usabilidade e rastreabilidade do equipamento. 

• Produzir o conteúdo do curso.  

 3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O contexto da gestão de equipamentos médico-hospitalares no Brasil  

Até o início da década de 1990, poucos ou inexistentes eram a política ou qualquer 

movimento no Brasil para controlar e gerenciar os equipamentos médicos de saúde 

(AMORIM, JUNIOR, SHIMIZU, 2015) o que acarretou um parque de EMH com um 

volume enorme de tecnologias indisponíveis e obsoletas. Segundo (WANG, CALIL, 

1991) estima-se que entre 20-40% do parque de equipamentos médicos no Brasil 

estava desativado em 1989 por falta de manutenção ou instalação.  

Diante deste cenário e com o intuito de revitalizar a rede de saúde do país, 

retomando obras paradas e ampliando o parque de EMH, o Governo Federal 

estimulou a formação de profissionais especializados em engenharia clínica, seja em 

nível técnico ou especialização lato e stricto sensu (AMORIM, JUNIOR, SHIMIZU, 

2015; WANG, CALIL, 1991).  

Em que se pese em um primeiro momento o incentivo para as ações de 

implantação e desenvolvimento da engenharia clínica tenha sido o grande percentual 

de tecnologia, e consequentemente recursos financeiros – da ordem de $ 2bilhões 

(WANG, CALIL, 1991) – imobilizado, com a evolução do conceito de manutenção e 

a ampliação e dependência da tecnologia na assistência médico-hospitalar, a 

Engenharia Clínica assumiu um outro enfoque: o da responsável pela gestão de EMH 

e de toda a vida útil destas tecnologias. Isto atribui ao perfil do profissional uma 

atuação interdisciplinar, que interage com diversos ambientes hospitalares e 

profissionais de todos os segmentos do setor de saúde. Segundo a American College 



 
 

19 
 

of Clinical Engineering (ACCE, 2020), ele pode ser definido como aquele que “apoia 

e promove o atendimento ao paciente, aplicando habilidades de engenharia e 

gerenciamento à tecnologia de assistência médica”.  

Assim, a Engenharia Clínica perpassa de um cenário anterior mais 

estritamente técnico, para um sistema de gestão de serviços cujo escopo engloba a 

gestão de educação de equipes, de riscos, da avaliação de novas tecnologias, do 

desenvolvimento de equipamentos, da garantia da qualidade (CARDOSO, 

WAQUED, 2019) da desativação e da usabilidade. 

3.2 Educação em Saúde e a Política de Educação Permanente em Saúde  

Educação em Saúde pode ser definida, segundo (BRASIL, 2012) como a: 

“(...) produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao 

desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes 

didáticas e orientação curricular.” 

Ela pode ser caracterizada em duas modalidades, a saber: a educação 

continuada e a educação permanente em saúde (EPS), e quando da leitura dos 

conceitos, percebe-se que são distintas e complementares.  

A Educação Continuada, segundo (BRASIL, 2018) pode ser conceituada 

como aquela cujos preceitos seguem a formação tradicional, sendo as práticas 

escolares mais formais, que promovem o aprendizado de informações técnico-

científicas de forma sequencial e acumulativa. Ela se relaciona à continuidade da 

formação inicial, almejando o aperfeiçoamento profissional. Já a educação 

permanente em saúde configura-se como a aprendizagem por meio da reflexão 

crítica de situações que ocorrem no dia-a-dia da atividade profissional, para melhorar 

o processo de trabalho, desenvolver a autogestão, promover a mudança institucional 

e a transformação das práticas em serviço, e pode ser considerada complementar à 

formação continuada (BRASIL, 2018). 

Com o intuito de fomentar a EPS, considerando que um dos pilares de 

sustentação do SUS é a formação de seus profissionais (LIMA, ALBUQUERQUE, 

WENCESLAU, 2014), o Governo instituiu, por meio da Portaria MS/GM nº 1.996, de 
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20 de agosto de 2007, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS). Dessa forma, a PNEPS propõe-se a transformar as práticas do trabalho 

por meio do encontro entre o universo da formação tradicional e o universo do 

trabalho, inserindo o processo ensino aprendizagem na realidade dos serviços 

(FRANÇA et all, 2017). 

3.2 Educação mediada por tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

O processo de ensino-aprendizagem vive um momento de grande efervescência, 

decorrente da inserção irreversível de TICs e amplo acesso à internet, o que enseja 

novas formas de divulgação de informações para a população (CARMO et all, 

2019). Segundo (CARMO et all, 2019), o acesso e uso universalizado de 

dispositivos de comunicação, como computadores pessoais, laptops, telefones 

celulares smartphones e tablets revolucionou as formas de receber, interpretar, 

administrar e transmitir a informação. Assim, novas tecnologias de educação à 

distância para aprendizagem aberta (open learning) surgem podendo ser 

caracterizadas pela construção do conhecimento por meio de relações sociais e 

acesso à recursos pedagógicos via internet, dentre elas os Massive Open On-line 

Courses (MOOCs) que podem ser caracterizados por sua flexibilidade, livre acesso, 

baixo custo ou gratuidade e terem potencial de alcance massivo e desterritorializado 

(CARMO et all, 2019). 

 Os MOOCs ganharam força a partir de 2011 e tiveram um alcance popular 

inimaginável (OAKLEY, SEJNOWSKI, 2019). Assim como a internet foi disruptiva 

no domínio do conhecimento, do comércio e das redes sociais, os MOOCs  

mudaram o mundo da educação, tornando possível de qualquer lugar e a qualquer 

tempo, desde que haja um acesso de internet, capacitar-se, a ponto de em 2018 

haver algo em torno de 11.400 cursos neste formato existentes, atendendo a mais 

de 101 milhões de aprendizes em todo o mundo (OAKLEY, SEJNOWSKI, 2019).  

Assim, a educação mediada por TIC ou simplesmente educação à distância 

(EaD), é a utilização de todos os recursos necessários, sejam metodológicos, 

pedagógicos, didáticos ou de comunicação, para que o processo ensino-

aprendizagem se concretize sem a integração espacial e temporal síncrona entre 

aluno e professor (FILHO, 2011). Segundo (FILHO, 2011) é importante analisar a 
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distância sob três óticas: a relação entre professor-aluno, aluno-aluno e aluno-

material, tendo a palavra distância um significado relativo se analisada na educação 

convencional e na EaD. Por exemplo, o fato de Rondônia estar fisicamente distante 

de São Paulo cerca de 3 mil quilômetros, tem a EaD como facilitadora do processo 

educativo. 

No contexto de saúde brasileiro, uma das diretrizes da PNEPS é a 

incorporação de estratégias que viabilizem as ações de EPS por meio do uso de 

TICs, o que vem sendo por meio de cursos gratuitos, muitos de amplo acesso à 

qualquer profissional do SUS, outros direcionados para públicos alvo, nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) (BRASIL, 2018). Para diversos 

projetos de sucesso, como por exemplo o projeto Programa de Reforço ao SUS 

(REFORSUS), utilizou o treinamento a distância como estratégia para capacitar 

equipes técnicas na década de 90, para uso e gestão de tecnologias médicas, 

principalmente gestão de equipamentos médicos, com o intuito de alcançar o maior 

número de estabelecimentos de saúde do País, em decorrência das dificuldades 

associadas às distâncias geográficas continentais e da conveniência de não se 

retirar os técnicos de seus ambientes de trabalho, como já esclarecido (BRASIL, 

2002). 

Contudo, segundo (SLOMSKI, 2016) muitos docentes, em que se pese 

terem em sua formação e prática o uso de mídias digitais, ainda vislumbram este 

recurso de forma subestimada, restrita a uma visão instrumental e técnica. Isso 

dificulta as possiblidades de explorar todo o potencial agregado às tecnologias de 

suporte da educação à distância, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem 

não pode se limitar a práticas centradas na distribuição de conteúdo, já que 

possuem capacidade de despertar a visão crítico reflexiva dos alunos. Evidencia-

se neste estudo a necessidade de formação, não só de alunos, mas também de 

professores para se explorar as ferramentas tecnológicas em seu máximo. 

Segundo (MAXWELL et al, 2018) os cursos à distância implementados na 

área da saúde têm um caráter muito mais de formação profissional complementar 

do que concorrente aos métodos tradicionais de educação, porém podem 

potencialmente ajudar as instituições a atingir novos padrões de excelência, ao 
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exporem seus alunos a uma comunidade global e não mais setorizada ou 

regionalizada.    

3.3 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e a plataforma AVASUS: 

Segundo (SALVADOR et all, 2017), os Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem 

ser caracterizados como uma plataforma computacional com possibilidade de 

integração de funcionalidades e ferramentas que viabilizam a construção de um 

processo de ensino-aprendizagem com interatividade e online, acessado por meio 

de browsers na internet ou em redes locais (intranets). Ainda segundo os mesmos 

autores, os atributos específicos do AVA são o uso de ferramentas de comunicação 

síncronas e assíncronas, em especial fóruns, correios eletrônicos e chats, o 

armazenamento, distribuição e gerenciamento dos conteúdos de aprendizado, 

flexibilizando o aprendizado de forma espaço-temporal; e a utilização de 

ferramentas de controle e avaliação do processo didático, a partir de relatórios de 

acesso e participação, e usualmente possui um mediador ou tutor. 

Diante deste esclarecimento, o design instrucional do AVA é primordial para 

contribuir no processo ensino aprendizagem tornando-o mais efetivo, já que as 

interações e capacidade de compreensão sobre o conteúdo pelo aprendiz é 

diretamente influenciada pelo suporte que este aluno recebe e pelos recursos de 

administração e comunicação disponíveis (ALBUQUERQUE, 2018). 

De acordo com (LUÍS, ROCHA, MARCELINO, 2017), a criação de um AVA 

é complexa, por envolver o conhecimento de diversas áreas do saber, como o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK); o Conhecimento Tecnológico do 

Conteúdo (CTK) e o Conhecimento Tecnológico-Pedagógico (TPK). Em linhas 

gerais, pode-se esclarecer que é necessário a composição de equipe 

multiprofissional para elaborar o conteúdo técnico a ser ensinado; as formas 

dialéticas de que esse conteúdo deve ser apresentado e a aplicação deste conjunto 

conteúdo-design ao processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa linha, o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, ou AVASUS, é 

uma das principais plataformas virtuais de aprendizagem para profissionais ligados 

à prestação de serviços assistenciais, principalmente no SUS (ALBUQUERQUE, 

2018) e encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
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http://modelo.sedis.ufrn.br/avasus2dev/. Apresenta como missão a promoção de 

conhecimento de forma integrada e acessível, sendo gratuito para os alunos 

acessarem os diversos conteúdos pedagógicos cujo objetivo é qualificarem a 

formação, a gestão e a assistência à saúde dos profissionais, técnicos, estudantes 

e gestores da área da saúde, bem como pelo público em geral. O acesso pode ser 

realizado a qualquer momento, o que proporciona flexibilidade de realização dos 

cursos a qualquer hora e local, adequando a carga horária a sua rotina.  

A plataforma modelo foi desenvolvida por meio de cooperação técnica entre 

o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

iniciando suas atividades em 2015, e atualmente possui 602.806 usuários 

cadastrados, mais de um milhão de matrículas realizadas, quase 800 mil 

profissionais com direito a certificado e 231 cursos ativos (AVASUS, 2020). Dentro 

da UFRN, são o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) e a 

Secretaria de Educação à Distância, (SEDIS) que operacionalizam as ações de 

coordenação e produção dos módulos.  

Os cursos dentro da plataforma modelo AVASUS são denominados módulos 

educacionais, e podem variar de 6 a 120 horas de duração. Eles possuem formato 

multimídia, o que significa que o aprendizado é realizado por meio de figuras e 

imagens, sendo as temáticas afetas à assuntos de domínio clínico e de organização 

de processos de trabalho (OAKLEY, 2019) (ALBUQUERQUE, 2018). 

3.4 Design Instrucional 

Como mencionado, um curso dentro da plataforma modelo AVASUS é denominado 

módulo educacional. Para elaborá-lo, estudos científicos consolidados em EaD 

mostram a relevância do design instrucional, principalmente no que tange à 

motivação e ao incentivo à autoaprendizagem do estudante (SILVA et all, 2014).  

O design instrucional, em um nível mais amplo, é entendido como o 

planejamento de todo o processo ensino-aprendizagem, incluindo o conteúdo, 

atividades, estratégias multimídia, sistema de avaliação e certificação, métodos e 

usualmente está relacionado à produção de materiais didáticos (FILATRO, 2004). 

http://modelo.sedis.ufrn.br/avasus2dev/
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Ele é tão importante, porque a EaD possui particularidades cuja forma de 

utilização das TICs e de comunicação do conteúdo exigem cuidados e o 

desenvolvimento criterioso do material didático perpassa todo o itinerário formativo 

e as estratégias pedagógicas (DIAS, 2016). Dessa forma, considerando que o AVA 

utilizado para hospedar o curso foi o AVASUS, a leitura de documentos relacionados 

ao design instrucional é fundamental e obrigatória, a começar pelo documento 

Design Instrucional para cursos à distância: um guia para a construção de material 

didático do AVASUS, publicado em 2016 pela editora da UFRN. O objetivo das 

orientações são as transcritas a seguir:  

“(...) trataremos de aspectos relacionados à estrutura didática dos módulos, ao tipo 

de linguagem que deve ser empregada, aos recursos utilizados para apresentar 

informações adicionais ao módulo, à estrutura e dimensão do módulo, ao referenciamento, 

à sugestão de uso de recursos tecnológicos, ao guia para elaboração de questões, ao 

modelo de caso clínico, aos critérios de validação dos módulos e à visão geral do processo 

de produção do material.” 

Segundo (SILVA et al, 2014) a elaboração do design deve ser realizada com 

participação de equipes multidisciplinares, considerando desde o professor 

conteudista, os revisores pedagógicos e ortográficos, os profissionais de formatação 

do curso (desenhistas, roteiristas, editores, apresentadores, etc.), os programadores 

do AVA e os gestores. Além disso, o design instrucional pode ser um dos principais 

fatores para mitigar a alta taxa de evasão ainda existente em cursos à distância. 

Segundo (RODRIGUES et al, 2018), as causas de evasão de cursos EAD são 

heterogêneas e complexas, pois perpassam por questões pessoais e sociais dos 

alunos, porém há maneiras das instituições organizadoras gerenciarem melhor estas 

questões, com a adoção de estratégias para minimizar as dificuldades de uso das 

TICs e a formatação de cursos para facilitar o acesso, como, por exemplo, 

elaboração de cursos com mais conteúdo escrito do que audiovisual em decorrência 

do acesso incipiente em diversas cidades do país.  

Um grande desafio nos cursos à distância, independentemente do tipo e 

complexidade do assunto, é justamente a seleção, formulação e elaboração do 

conteúdo. Por isso ser de extrema importância o planejamento da arquitetura 

pedagógica. 
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3.5 Arquitetura Pedagógica 

Para definição do conteúdo a ser elaborado em cursos realizados à distância, 

os objetivos de aprendizagem devem estar muito claros para que haja alinhamento 

entre o propósito do curso e seu conteúdo (MANALLACK, YURINEV, 2016). Dessa 

forma, além do design instrucional, que deve ser motivador e envolvente, o conteúdo 

deve estimular a autoaprendizagem e reflexão do aluno, apresentando situações que 

conectem sua prática profissional à teoria (UFRN, 2016).  

 De acordo com (TRONCHIN et al, 2014), e seus pressupostos teóricos, as 

teorias cognitivo-construtivas relacionam-se com as concepções prévias dos alunos 

no modo como o conhecimento a ser adquirido pelo aluno é disponibilizado, ou seja, 

de forma receptiva ou por descoberta, e no modo como o aluno absorve este 

conhecimento em suas estruturas cognitivas existentes, que seria de forma mecânica 

ou significativa1. O aprender a pensar e o aprender a aprender são o foco desta 

teoria. 

 Outro pressuposto teórico interessante no desenvolvimento de cursos na 

modalidade EAD, é o da Andragogia (TRONCHIN et al, 2014), cujas 4 premissas 

básicas refletem as características do aprendiz adulto sob a ótica psicológica, 

biológica e social:  

1) Necessidade de compreensão do porquê aprender determinados conteúdos 

e conceitos; 

2) Necessidade de experimentação do conteúdo aprendido para melhor 

aprendizado; 

3) Concepção de que a aprendizagem é um solucionador de problemas; e 

4) Motivação de aprendizagem individual e cujo conteúdo possa ser 

imediatamente praticado. 

Na concepção atual de educação, que reflete a transformação, inovação e 

ruptura da própria sociedade, a necessidade de atualização permanente é requisito 

 
1 Segundo os autores, “a aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz entra em contato com uma 
nova informação e a processa em um novo conhecimento, conforme essa se relaciona de modo não arbitrário 
e substantivo (não literal) à sua estrutura cognitiva. Fundamenta-se em um modelo dinâmico, no qual o aluno 
está no papel central do processo, com todos os seus saberes e interconexões mentais e quando este é capaz de 
(re)construir o conhecimento e elaborar conceitos sólidos sobre o que está sendo tratado, possibilitando-o agir 
e reagir diante da realidade.” 
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para que os profissionais se mantenham atualizados e antenados com as demandas 

da sociedade. Nessa concepção, o professor passa a ser um orientador, mediador 

ou facilitador, a medida em que o processo educacional passa a ser centrado na 

aprendizagem, e não mais no ensino. Isso vem sendo “denominado de processo 

ensino-aprendizagem proativo, investigativo, processual, problematizador, crítico-

reflexivo, que se realiza em grupo e tem por objetivo a formação de competências 

para a resolução de problemas. Nele, o conhecimento teórico deve ser 

adquirido/buscado pela atividade exploratória, pois não pressupõe apenas a atitude 

passiva de receber informações e dados” (ALCIOLE, 2016). 

Assim, uma etapa primordial é o planejamento do curso. Para isso, diversas 

ações podem ser tomadas para desenvolvimento do conteúdo do curso, mas o 

primeiro é a escolha do tema e a busca sistemática de informações.  

Estas buscam devem ser realizadas por meio de revisões da literatura 

disponível, não somente nas bases científicas, mas nas legislações vigentes, 

normas, resoluções, nacional e internacional, afetas ao Sistema de Saúde e 

complementadas por estudos de dados secundários em pesquisa de campo, ou 

pesquisa prática, realizadas em estabelecimentos de saúde. No caso de cursos que 

abordam equipamentos médicos, é importante também o levantamento de 

informações técnicas junto aos seus fabricantes e representantes, para que a 

abordagem seja a mais holística, atualizada e interessante para o aluno que 

participará do curso.  

O critério de inclusão ou exclusão do conteúdo, segundo (CARDOSO, SILVA, 

2008), é realizado pela análise de aderência ao perfil de aluno definido para o curso, 

sob a ótica tecnológica, normativa, gerencial, de segurança, usabilidade e 

rastreabilidade do EMA, bem como da análise de impacto do conteúdo na 

atualização profissional do aluno e na imediata aplicação prática. 

Considerando que a proposta do projeto pedagógico em questão é levar ao 

maior número de interessados possíveis a reflexão acerca das práticas em sua rotina 

de trabalho, bem como conhecimentos holísticos sobre a inserção de EMA no 

sistema de saúde, o estilo de aprendizagem, segundo (SILVA et al, 2015) tem as 

características percepção, na dimensão percepção; visual, na dimensão entrada ou 
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retenção; dedutivo, na dimensão organização; reflexivo, na dimensão 

processamento e sequencial na dimensão compreensão.    

3.6 Fluxo de Elaboração de Cursos sobre Equipamentos Médicos para o 

AVASUS 

Já foi definido por (UFRN, 2016) o processo de trabalho para elaboração de 

cursos na plataforma modelo AVASUS, como pode ser observado na figura 1. Nota-

se, que inicialmente é realizada uma capacitação dos conteudistas, em que se pese 

terem conhecimento técnico sobre suas áreas de estudos, muito não possuem 

habilidade para a elaboração de cursos voltados para a EAD (UFRN, 2016). 

A etapa de elaboração do conteúdo pode ser subdividida em três fases: 

levantamento de bibliografia técnico-científica e normativa; qualificação dos dados e 

informações levantadas, e produção. Na primeira fase, foram definidos descritores 

para cada objetivo de aprendizagem, de modo a levantar o estado da arte sobre o 

equipamento objeto do curso. Porém, por se tratar de elaboração de conteúdo 

pedagógico sobre EMA, com viés menos científico e de maior aplicação profissional, 

a pesquisa é ampliada a dois campos: pesquisa de legislações, normativos, 

programas de acreditação e instituições de referência que se relacionam à tecnologia 

objeto do curso; e levantamento de dados secundários junto à hospitais e 

estabelecimentos de saúde usuários do equipamento e dados secundários juntos 

aos fabricantes. A próxima fase, de qualificação dos dados e informações, é 

realizada por meio da categorização das informações encontradas em: técnicas, 

sistêmicas e gerais, tendo como elemento norteador a pergunta “O que eu quero que 

meu aluno aprenda?” (CARDOSO, SILVA, 2008), sob a ótica tecnológica, normativa, 

gerencial, de segurança, usabilidade e rastreabilidade do EMA.     
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Figura 1: Etapa de construção do conteúdo das unidades. (Fonte: própria)  

 

Após estas etapas, desenvolve-se o conteúdo. Considerando que trata-se de 

curso que deve ser interessante, a escolha de vídeos, músicas, desenhos e figuras 

para compor o material faz parte deste processo e especial atenção deve ser dada 

às fontes disponíveis na internet para que não incorra em problemas de direitos de 

imagem e direitos autorais (ARAÚJO, 2016). Nas etapas do fluxo de produção de 

cursos para o AVASUS, passa pela revisão pedagógica e ortográfica, antes de entrar 

na etapa de formatação e produção do curso. A última etapa é a disponibilização 

deste na plataforma. Esta metodologia de construção de cursos EAD já é 

consolidada pela equipe responsável pelo AVA e não foi objeto de discussão neste 

projeto. 
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Figura 2: Fluxo de elaboração de curso para AVASUS. Fonte: Autora.  

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

Quanto aos objetivos desta pesquisa, ela pode ser classificada como descritiva, 

pois visa descrever a concepção adotada para o desenvolvimento de curso EAD 

sobre EMA, respondendo à pergunta-problema Como a educação permanente, 

assistida por tecnologia, pode otimizar a gestão de equipamentos médico-

hospitalares? No que diz respeito à abordagem do problema, é qualitativa, por 

considerar a coleta de informações para validação da hipótese de que cursos 

suportados por TIC auxiliam na otimização do processo de gestão de equipamentos 

médico-hospitalares. Em relação aos procedimentos técnicos, foram adotadas a 

pesquisa documental, seja bibliográfica, nas bases de referência, ou no campo da 

prática, por meio de dados secundários (GIL, 2008). 

 O desenho metodológico utilizado para realizar a revisão bibliográfica e 

desenvolver metodologia para estruturação de curso EAD foi baseado no protocolo 

PRISMA (MOHER et al, 2009), seguindo as fases apresentadas:  

i. Definição da questão problema; 

ii. Definição dos descritores de pesquisa e realização da pesquisa nas 

bases de dados; 

iii. Definição dos critérios de elegibilidade, conforme fluxo estabelecido 

pelo PRISMA. 
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Primeiramente, a busca foi realizada na data de 25 de junho de 2019, na base 

científica de periódicos da CAPES. Descritores: “ensino” AND “distância”, no período 

entre 2016 a 2019. Não se especificou aplicação em gestão de equipamentos 

médicos, para não excluir potenciais resultados interessantes para a pesquisa. Como 

critério de elegibilidade, os filtros escolhidos foram: revisão por pares, línguas em 

inglês, português e espanhol. Como fonte de informação, as bases de dados 

selecionadas foram: Scopus, PUBMED/MEDLINE e Scielo (Portugal, Public Health, 

Brazil e CrossRef). Foram encontrados 615 artigos. 

Além destes artigos, outros 23 documentos foram encontrados por meio de 

busca no Google Acadêmico e abordam temas relacionados à EaD ou MOOC, ou à 

plataforma modelo AVASUS.  Dessa forma, como banco inicial de artigos e 

publicações foi encontrado 638 documentos. 

Foi verificada existência de duplicidade de artigos na base de dados, 

considerando título e autor. Assim, foram excluídos 15 artigos. Dos remanescentes, 

foi realizada uma seleção inicial com base nos títulos o que resultou na exclusão de 

mais 536 artigos. Os artigos excluídos relacionavam-se com estudos de caso sobre 

a operacionalização de cursos à distância e não sobre a concepção de estruturação 

destes. Dos 87 artigos restantes, foi realizada a leitura do abstract e conclusão, 

resultando na exclusão de mais 55 artigos, em decorrência de mesma razão 

apresentada na etapa anterior.  Os 32 artigos remanescentes foram lidos na íntegra 

e foram incluídos 13, por terem relação com estruturação de cursos à distância, 

principalmente no que tange ao projeto pedagógico e estilos de aprendizagem. O 

fluxograma apresentado na Figura 3 mostra os números de artigos incluídos e 

excluídos em cada etapa, bem como as fases em que ocorreram as inclusões e 

exclusões.  
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Figura 3- Fluxograma de seleção de artigos. Fonte: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG (2009) 
adaptado. 

Após a leitura e compreensão da literatura encontrada acerca do processo 

para estruturação de curso EAD, foi dado foco na metodologia para elaboração do 

conteúdo do curso. Primeiramente, estruturou-se, discutiu-se e validou-se com o 

orientador o projeto pedagógico. Com o projeto pedagógico validado, foram definidos 

descritores para cada Unidade e feitas reiteradas pesquisas, uma específica para 

cada Unidade a ser desenvolvida no módulo, principalmente utilizando a base de 

pesquisa Google Acadêmico.  

Para complementação das informações, ampliou-se a base de pesquisa com 

dados secundários levantados em 4 hospitais universitários federais que possuem 
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em seu parque de equipamentos médicos aquele objeto da temática do curso. Assim, 

foram solicitadas cópias de todas as Ordens de Serviço que os hospitais possuíam 

para o EMA, no caso o equipamento de ressonância magnética, em um total de mais 

de 50 documentos encaminhados por correspondência eletrônica por todos os 4 

HUF. Foi realizada a leitura na íntegra de cada Ordem de Serviço e selecionadas as 

que apresentaram em seu conteúdo informações sobre manutenção corretiva do 

equipamento em decorrência de incidentes de uso do equipamento. 

Ainda, foram identificados os principais fabricantes do EMA objeto do curso 

atuantes no mercado brasileiro, por meio de busca ao registro do equipamento na 

base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e foram encontrados e 

considerados 4 fabricantes. Solicitou-se informações complementares sobre o 

equipamento, como, por exemplo, lista de principais causas de manutenção corretiva 

identificadas em relação ao equipamento; guias e folders de recomendação de boas 

práticas de uso.  

Considerando que o estudo terá em sua etapa de coleta de dados informações 

documentais sobre equipamentos médicos, sem envolvimento de qualquer 

informação com paciente e profissionais, não foi necessária a submissão deste 

projeto ao Comitê de Ética, uma vez que não que diz respeito à execução de 

pesquisas com seres humanos, nomeadas pela Resolução nº 466/12 (BRASIL, 

2012).  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta a listagem de artigos, autores e assuntos da literatura 

resultante da pesquisa realizada: 

Tabela 2 - Relação de artigos utilizados na pesquisa. 

AUTOR TÍTULO ASSUNTO 

Albuquerque, G. A. Avaliação do 

desempenho do 

processo de produção 

de curso do Avasus 

O trabalho apresenta os 

resultados da avaliação de 

desempenho do processo de 

produção de cursos para a 

plataforma Avasus. 
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Alciole, G.G. Rupturas 

paradigmáticas e novas 

interfaces entre 

educação e saúde 

Decorrente de novas 

demandas de saúde e de 

formação de profissionais com 

características mais crítico-

reflexivas, o autor apresenta 

uma ruptura no paradigma de 

formação profissional e 

apresenta a demanda de 

revisão no papel do professor 

no processo ensino-

aprendizagem. 

Araújo, K. S. Como elaborar materiais 

didáticos EaD? 

Apresenta conceitos de plágio 

e legislação relacionada à 

direitos autorais, bem como 

cuidados que devem ser 

observados durante a 

elaboração de conteúdo para 

curso a distância. 

Burlamaqui, A. A.; 

Dias, A. P.; 

Oliveira, C. A. P.; 

Gusmão, C. M. G.; 

Nagem, D. A. P.; 

Lins, H. W. C.; 

Júnior, J. A. S.; 

Machiavelli, J. L.; 

Araújo, K. S.; 

Coutinho, K. D.; 

Cortez, L. R.; 

Junior, M. S. O.; 

Valentim, R. A. M. 

Design Instrucional para 

Cursos à distância: um 

guia para a construção de 

material didático do 

Avasus 

Apresenta orientações básicas 

para o desenvolvimento de 

material didático para 

educação à distância a ser 

hospedado na plataforma 

modelo Avasus. 

Cardoso, M. Y. N. 

P.; Silva, A. C. C. 

Metodologia para 

construção de materiais 

Relata proposta de 

metodologia para construção 
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didáticos na EAD: do 

plano de ensino ao 

roteiro de tutoria. 

de material didático para ensino 

à distância. 

Luís, C.; Rocha, A.; 

Marcelino, M.J. 

Acessibilidade em 

Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem 

Identifica alguns métodos 

existentes para melhorar a 

acessibilidade dos ambientes 

virtuais de aprendizagem 

Manallack, D. T.; 

Yuriev, E. 

Ten Simple Rules for 

Developing a MOOC 

Lista 10 regras importantes 

para o desenvolvimento de 

conteúdo para cursos abertos 

tipo MOOC. 

Maxwell, W. D.; 

Fabel, P. H.; Diaz, 

V.; Walkow, J. C.; 

Kwiek, N. C.; 

Kanchanaraksa, 

S.; Wamsley, M.; 

Chen, A.; 

Bookstaver, P. B. 

Massive open online 

courses in U.S. 

healthcare education: 

Practical 

considerations and 

lessons learned from 

implementation 

Apresenta considerações 

práticas sobre a 

implementação de cursos 

online (MOOCs) e o potencial 

benefício para a educação 

tradicional. 

Rodrigues, L. S.; 

Gontijo, T. L.; 

Cavalcante, R. B.; 

Oliveira, P.P.; 

Duarte, S. J. H. 

A evasão em um curso 

de especialização em 

Gestão 

em Saúde na 

modalidade a distância 

Avalia a evasão de um curso de 

especialização em Gestão da 

Saúde e conclui que as causas 

são complexas, mas podem ser 

amenizadas pelas instituições 

organizadoras com estratégias 

pedagógicas. 

Silva, A. R. L.; 

Pfeiffer, C.; Bastos, 

E. S.; 

Vasconcellos, S. 

M. 

A relevância do Design 

Instrucional do material 

didático para Web: relato 

de um estudo de caso 

Apresenta as etapas e 

relevância da construção do 

design instrucional no 

desenvolvimento de um curso 

de formação continuada online. 

Silva, D. M.; Leal, 

E. A.; Pereira, J. 

Estilos de aprendizagem 

e desempenho 

Descreve modelos de estilo de 

aprendizagem e identifica se há 
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M.; Neto, J.D.O. acadêmico na Educação 

a Distância: uma 

investigação em cursos 

de especialização 

impactam no desempenho 

acadêmico nas atividades 

online e presencial, a depender 

do estilo adotado. 

 

Slomski, V.G.; 

Araújo, A.M.P.; 

Camargo, A.S.S.; 

Weffort, E.F.J. 

Tecnologias e Mediação 

Pedagógica na 

Educação Superior à 

Distância 

Apresenta a percepção de 

docentes sobre a educação à 

distância e conclui que o 

entendimento é que a 

educação por meio de mídias 

digitais ainda é visto como 

instrumento didático apenas. 

Tronchin, D. M. R.; 

Peres, H. H. C.; 

Lima, A. F. C.; 

Alavarce, D. C.; 

Prata, A. P.; 

Santos, M. R.; 

Aroldi, J. B. D. C. 

Desenvolvimento do 

curso de gerenciamento 

em enfermagem on-line: 

experiência exitosa 

entre Brasil e Portugal 

Descreve a experiência de 

planejar e desenvolver curso de 

atualização online na área de 

gestão em enfermagem para 

enfermeiros nos contextos do 

Brasil e de Portugal. 

 

 

Vencida a etapa de busca de literatura científica sobre a hipótese de pesquisa, 

utilizando a metodologia de busca e seleção de artigos mais recomendada 

atualmente, estruturou-se, discutiu-se e validou-se com o orientador o projeto 

pedagógico. É o projeto o responsável por nortear a pesquisa para desenvolvimento 

do conteúdo do módulo e a validação com o orientador evita retrabalho, com 

alterações posteriores muito impactantes de conteúdo. Ele se encontra descrito no 

ANEXO A. 

Diferentemente da pesquisa para a construção da metodologia de 

estruturação de cursos EAD mediados por tecnologia, cujas bases adotadas foram 

a de maior renome científico, para desenvolvimento do conteúdo de cada Unidade 

dos módulos optou-se por pesquisar no Google Acadêmico, por ele apresentar 

resultados de bases mais práticas, contribuindo para que o conteúdo fosse técnico, 

atual e vanguardista. A desvantagem do Google Acadêmico é a grande quantidade 
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de artigos e documentos que apresenta nos resultados de busca, o que faz com que 

a seleção dos artigos a serem utilizados para desenvolvimento do conteúdo seja 

mais subjetiva, de acordo com o tom que o conteudista deseja apresentar em seu 

curso. O ANEXO B apresenta, para cada Unidade do curso, o conjunto de descritores 

que foram adotados e as referência bibliográfica encontradas, analisadas e 

utilizadas. 

Destaca-se que em que se pese o projeto pedagógico ser o norteador da 

pesquisa, ele é dinâmico, pois de acordo com os resultados encontrados em cada 

looping da pesquisa para desenvolvimento do conteúdo, pequenos ajustes foram 

efetuados para maior coerência e compreensão do curso. 

Após passada a etapa de levantamento de literatura técnica e dados 

secundários, verificou-se que poderia ter sido aplicado um questionário para os 

potenciais alunos, com base na escala Likert, para definição do melhor conteúdo a 

ser considerado no curso. Este pode ser considerado um ponto de melhoria na 

metodologia de desenvolvimento do conteúdo técnico.  

Mostrou-se muito relevante o levantamento de dados secundários, junto aos 

hospitais e aos fabricantes, de forma a dar publicidade a incidentes que ficavam 

restritos a unidade hospitalar em que eles ocorreram. 

Atualmente, a formação continuada dos profissionais de saúde é muito 

fragmentada, centrada no cuidado ao paciente e incipiente em questões acessórias 

(TRONCHIN et al, 2015), porém fundamentais para a prestação de assistência com 

qualidade, como as relacionadas ao escopo de responsabilidade no planejamento 

de aquisição e cuidado e zelo diário com os EMA. É importante relembrar que os 

equipamentos são inerentes a quase totalidade de procedimentos dentro de um 

hospital geral ou estabelecimentos de saúde secundários, terciários e quaternários.  

Dessa forma, é imperativa a disponibilização de cursos que abordem desafios 

envolvendo EMA, sendo o produto deste mestrado o primeiro curso a compor o 

portfólio de recursos educacionais abertos (REA) disponibilizados aos profissionais 

do SUS na plataforma AVASUS, podendo ser considerado o início de uma nova trilha 

de conhecimentos a ser desenvolvida. Na mesma linha deste REA, outros 

equipamentos que compõem um Setor de Diagnóstico por Imagens, como por 
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exemplo, tomógrafo, PET-SCAN, PET-MRI, raio-X (convencional, digital, 

telecomandado, portátil), densitômetro, mamógrafo, aparelhos de ultrassonografia, 

cintilógrafo (ou gama-câmara) e angiógrafo, podem ser objeto de produção de 

módulos educacionais específicos que abordem de forma holística o conceito 

tecnológico, legislação, aplicação clínica, requisitos de segurança, operação, 

aquisição, instalação, dentre outros. São temáticas de relevância por não fazerem 

parte da formação tradicional dos profissionais e por serem essenciais ao 

desempenho responsável e com qualidade da prestação assistencial. 

Nessa mesma linha, pode-se desenvolver REA para equipamentos de demais 

grupos, como os de suporte à vida, laboratoriais, odontológicos, dentre outros. 

As lacunas de formação profissional com visão sistêmica implicam em uma 

incipiência dos profissionais de saúde e gestores, dos desafios da inserção dos EMA 

no SUS, da problemática para o sistema envolvendo sua indisponibilidade, dos 

custos e de toda a operação e burocracia para que aquele equipamento indisponível, 

muitas vezes por uso inapropriado, esteja novamente disponibilizado. 

Quando consideramos os equipamentos médicos de alta complexidade, estas 

questões tornam-se muito mais graves, pois como já mencionado ao longo deste 

projeto, tratam-se de equipamentos que possuem dimensões e peso elevados, que 

demanda grandes áreas físicas e adequações da infraestrutura para sua instalação, 

permanecendo fixos à estrutura do estabelecimento por todo o seu uso e que tem 

como características necessidade de transporte, entrega, montagem, instalação, 

manutenção e uso específicos, que demandam conhecimento técnico elevado e 

altos custos.  

Neste contexto, o produto desenvolvido alinha-se com os objetivos instituídos 

pela Política Nacional de Educação Permanente e com as necessidades de mitigar 

as lacunas da formação continuada. 

6.  O PRODUTO 

O curso Ressonância Magnética: do planejamento ao uso seguro é um curso de 

extensão, online, gratuito oferecido por meio da plataforma modelo AVASUS e 

composto de um módulo único de 60 horas. Para participar do curso, os interessados 
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devem se cadastrar na plataforma modelo AVASUS, disponível em: 

https://avasus.ufrn.br/, caso seja novo usuário, e se inscrever neste módulo.  

O objetivo do curso é apresentar o que é o equipamento, como foi sua 

evolução tecnológica, normas e legislações aplicáveis, conceitos sobre uso da 

tecnologia e segurança para paciente, profissional de saúde e equipamento, e 

também critérios importantes para definição da tecnologia, quando de sua etapa de 

aquisição, e desafios no processo de instalação e uso do equipamento. No curso, os 

alunos aprenderão sobre a contextualização desta tecnologia dentro do SUS e a 

importância do correto planejamento, instalação e cuidado com o equipamento.  

O curso tem como público alvo todo profissional de saúde, de nível médio ou 

superior, que interage com a tecnologia de ressonância magnética, ou seja, médicos 

radiologistas, técnicos de radiologia, físicos médicos, engenheiros e qualquer 

categoria profissional cujas atribuições permeiam a operação desse equipamento, 

bem como gestores hospitalares que precisam entender a holística sobre essa 

tecnologia, para melhor tomada de decisão. 

Ele se inicia com um pré teste, para que o aluno verifique o nivelamento inicial 

sobre a temática do curso e consiga, por meio da comparação entre o resultado 

desse e a avaliação final, identificar sua evolução.  

Na sequência, é apresentada uma situação geradora de um problema real, ou 

situação-problema, como estratégia metodológica, cuja conceituação necessária 

para sua resolução é o que se deseja que o aluno aprenda. 

O curso é composto por 4 Unidades, divididas da seguinte forma:  

• Unidade 1: Contextualização: normas aplicáveis, como funciona e 

quanto se paga por um serviço de ressonância magnética no 

Sistema Único de Saúde: é composta por quatro aulas que apresentam 

o histórico de desenvolvimento da tecnologia e suas potenciais 

aplicações na área médica; os princípios de funcionamento do 

equipamento, as normas e legislações aplicáveis e valores para 

implantação de um serviço de ressonância magnética, produção 

estimada e faturamento. 

• Unidade 2: Principais problemas associados ao uso da ressonância 

https://avasus.ufrn.br/


 
 

39 
 

magnética nuclear: é composta por três aulas que apresentam quais 

são os erros que ocorrem no uso da tecnologia e que podem ser 

evitados, os conceitos de comissão, omissão e infração e os impactos 

assistenciais e financeiros da indisponibilidade da RMN. 

• Unidade 3: Cuidados e Recomendações: é composta por duas aulas 

que apresentam as boas práticas de instalação do equipamento e as 

recomendações para uso seguro do equipamento. 

• Unidade 4: Importância do Setor de Engenharia Clínica: é composta 

por duas aulas que apresentam a atuação do Engenheiro Clínico no 

gerenciamento dos EMA e em especial, no de RMN. 

O curso proposto tem por objetivo divulgar conhecimentos a quem interessar, 

e levar os alunos a reflexão acerca da importância deste equipamento para o SUS e 

também os custos e complexidades envolvidas para que a máquina esteja disponível 

para uso e para a população. Cabe ressaltar que se trata de conteúdo inovador, por 

ter compilado em um espaço informações pulverizadas em diversas bases, sejam 

elas científicas, com os fabricantes ou com os usuários. Na plataforma modelo 

AVASUS, por exemplo, não foi encontrado nenhum curso que aborde questões de 

EMA e SUS, podendo este curso ser considerado pioneiro e vanguardista. 

Atualmente, o curso encontra-se em produção pela equipe do AVASUS, na 

etapa de revisão pedagógica, e tem previsão de divulgação na plataforma em 

dezembro de 2020. Além do curso, um e-Book, que apresenta todo o conteúdo do 

curso, também será divulgado em dezembro de 2020. 

7. CONCLUSÂO   

A problemática envolvendo o adequado planejamento de aquisição de equipamentos 

de alta complexidade e seu correto uso pelas equipes assistenciais, tem-se mostrado 

um desafio para os diversos gestores e para o principal profissional responsável pelo 

gerenciamento dos EMA: o engenheiro clínico.  

É realidade no SUS o desconhecimento por parte dos gestores de todo esse 

contexto para coordenar o planejamento de aquisição de equipamentos de alta 

complexidade, o que enseja falhas e fragilidades nesta etapa que ocasionam a 

demora no processo de instalação e de disponibilização da tecnologia para uso, tão 
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comum nos estabelecimentos de saúde em nosso país e que geram notícias 

frequentes em jornais e programas de telejornalismo. 

Neste contexto, a educação permanente em saúde, com o uso de ferramentas 

da TIC vem como uma das principais ferramentas para suprimir estas lacunas e 

melhorar a qualidade da prestação assistencial, das tomadas de decisões gerenciais, 

resultando em compras de equipamentos médicos de forma mais criteriosa por parte 

dos gestores e por uso mais cuidadoso por parte das equipes assistenciais.  

O módulo Ressonância Magnética: do planejamento ao uso seguro tem como 

proposta a contextualização da RMN dentro do SUS, apresentando de forma 

holística o equipamento de RMN, desde sua evolução tecnológica até a 

complexidade de planejamento de sua aquisição, seu contexto no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e gestão de sua vida útil, sendo um curso, sendo o primeiro curso da 

plataforma AVASUS a abordar desafios relacionados à equipamentos médico-

hospitalares.  

O parque de EMA é enorme e variado, sendo que diversos outros cursos 

podem ser realizados para aproximar todos os principais atores do SUS às 

problemáticas afetas aos EMA e apresentar as melhores práticas como forma de 

qualificar o uso da tecnologia nos diversos estabelecimentos assistenciais do país. 

A quantidade de usuários e certificados disponibilizados na plataforma modelo 

AVASUS, desde sua criação em 2015, confirma o alcance que cursos na área da 

saúde mediados por TIC podem ter. 

Um contraponto interessante é que até o momento não foram definidas formas 

de se mensurar os ganhos na qualidade assistencial decorrente da EPS, o que seria 

extremamente importante para justificar a custo-efetividade das ações 

desempenhadas pelas diversas partes do Governo e entidades envolvidas na 

produção e disponibilização de conhecimentos gratuitos.  
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APÊNDICE A – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

Nome do Módulo: Equipamento de Ressonância Magnética Nuclear: segurança e 

prevenção de acidentes. 

Ementa: Histórico evolucional do equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Princípios de funcionamento do equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Normas e legislações aplicadas a ressonância magnética nuclear. Pontos chave na 

aquisição do equipamento de ressonância magnética nuclear. Principais desafios e 

impactos envolvendo indisponibilidade dos equipamentos de ressonância magnética 

nuclear. Boas práticas para instalação de equipamentos de ressonância magnética. 

Cuidados e recomendações para segurança de pacientes, profissionais e para o 

equipamento de ressonância magnética. A importância do Profissional de Engenharia 

Clínica dentro dos Estabelecimentos de Saúde, no Sistema de Saúde e sua relação 

com o equipamento de ressonância magnética nuclear.  

Objetivos: 

Geral:  

Apresentar as legislações e recomendações aplicáveis à instalação e ao uso deste 

fabuloso equipamento, bem como os principais desafios para sua instalação e 

operação, e impactos assistências à população e financeiros ao estabelecimento de 

saúde.  

Objetivos Específicos: 

• Identificar legislações, normas e resoluções para uso de equipamentos de 

ressonância magnética nuclear; 

• Apresentar os impactos sociais, assistenciais e financeiros decorrentes de 

inoperância de ressonâncias magnéticas nucleares; 

• Divulgar as principais fontes de risco associadas ao exame de ressonância 

magnética e os incidentes evitáveis identificados nestes serviços em hospitais 

públicos; 

• Apresentar as boas práticas para instalação de equipamentos de ressonância 

magnética nuclear e recomendações para segurança de todos, inclusive do 

equipamento, e mitigação de incidentes evitáveis; 
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• Evidenciar a importância dos profissionais de engenharia clínica no 

gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares, dentro do Sistema de 

Saúde, em especial, do equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Conteúdo: 

UNIDADE 1: Contextualização: funcionamento, aspectos legais e custos do 

equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Aula 1: Um pouco de história e tendências mundiais atuais no uso do equipamento de 

ressonância magnética nuclear. 

Aula 2:  Princípios de funcionamento da ressonância magnética nuclear. 

Aula 3: Normas e Legislações aplicadas aos serviços de ressonância magnética 

nuclear. 

Aula 4: Valores para implantação de um serviço de diagnóstico por imagens de 

ressonância magnética nuclear, produção e faturamento. 

UNIDADE 2: Desafios associados ao uso da ressonância magnética nuclear no 

sistema de saúde. 

Aula 1: O que são erros por comissão, omissão e infração e sua relação com o 

equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Aula 2: Impactos no sistema único de saúde por causa da indisponibilidade do 

equipamento de ressonância magnética nuclear. 

Aula 3: Fontes de risco associadas ao exame de ressonância magnética e principais 

incidentes evitáveis identificados neste serviço. 

UNIDADE 3: Boas práticas de instalação de ressonâncias magnéticas e 

cuidados e recomendações de segurança para todos, inclusive para o 

equipamento. 

Aula 1: Boas práticas para instalação de equipamentos de ressonância magnética 

nuclear.  

Aula 2: Cuidados e Recomendações para Segurança do Paciente, do Profissional de 

Saúde e do Equipamento. 
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UNIDADE 4: Importância do Profissional de Engenharia Clínica para os 

estabelecimentos de saúde, dentro do Sistema de Saúde. 

Aula 1: Atuação do Engenheiro Clínico dentro de um Estabelecimento de Saúde. 

Aula 2: O relacionamento do engenheiro clínico com o serviço de ressonância 

magnética nos estabelecimentos de saúde. 

Informações Gerais: 

Duração: 60 horas 

Inscrição Aberta ao Público 

Sem Discussões 

Sem Tutoria 
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APÊNDICE C – GUIA RÁPIDO DE APLICAÇÃO DO CURSO 

Objetivo: orientar a aplicação prática do curso nas rotinas dos profissionais de saúde. 

Contextualização: curso de 60 horas sobre a inserção do equipamento de ressonância 

magnética nuclear no SUS haverá uma autoavaliação final, e o cursista é aprovado, 

com direito de emissão de certificado, se conseguir nota igual ou superior à 70% nesta 

avaliação final e participar de pelo menos 50% do módulo 

Público Alvo: profissionais do Setor de Diagnóstico por Imagens (médicos, 

técnicos e enfermeiros) 

 Aulas obrigatórias:  

  Unidade 1: aula 1  

  Unidade 2: aulas 1, 2 e 3 

  Unidade 3: --- 

  Unidade 4: aulas 1 e 2 

 Aulas Opcionais:  

Unidade 1: aula 1, 2 e 3 

  Unidade 2: --- 

  Unidade 3: aulas 1 e 2 

  Unidade 4: --- 

Público Alvo: engenheiros clínicos e gestores de tecnologia médico assistencial 

Aulas obrigatórias:  

  Unidade 1: aulas 2, 3 e 4  

  Unidade 2: aulas 2 e 3 

  Unidade 3: aulas 1 e 2 
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  Unidade 4: aulas 1 e 2 

 Aulas Opcionais:  

Unidade 1: aula 1  

  Unidade 2: aula 1 

  Unidade 3: aulas --- 

  Unidade 4: --- 

Público Alvo: gestores hospitalares 

Aulas obrigatórias:  

  Unidade 1: aulas 3 e 4  

  Unidade 2: aula 2  

  Unidade 3: aula 1 

  Unidade 4: aulas 1 e 2 

 Aulas Opcionais:  

Unidade 1: aula 1 e 2 

  Unidade 2: aulas 1 e 3 

  Unidade 3: aula 2 

  Unidade 4: --- 

 

 

 


