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RESUMO  

Introdução: Às Tecnologias de Informação e Comunicação contribuem 

diretamente na melhoria de processos e sobretudo quando inseridos no ensino. Com 

a expansão das referidas tecnologias, as formas de capacitação e atualização dos 

profissionais de saúde estão sendo modificadas, melhoradas e ganhando destaque 

através do ensino mediado por tecnologia. Objetivo: Sumarizar os recursos 

educacionais do ensino mediado por tecnologia que contribuem na formação e 

educação permanente dos profissionais de saúde. Metodologia: A presente 

dissertação se constituiu em 3 etapas, Revisão sistemática com estratégia de busca 

nas bases de dados eletrônicas PUBMED, LILACS, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, 

construção de um instrumento de avaliação de módulos educacionais e por fim 

construção de um artigo cientifico apresentando o instrumento.  Resultados: Como 

resultados de todo o processo, foi sumarizado os recursos mais usados na educação 

permanente dos profissionais de saúde através da revisão sistemática, construído o 

instrumento Avaliação de Módulos Educacionais Mediado por Tecnologia e 

apresentado seu uso através de um artigo publicado. Conclusão: A partir da revisão 

sistemática percebe-se que uso de recursos mediado por tecnologia é eficaz nos 

processos formativos do profissional de saúde, quanto aos recursos os principais 

destaques são os vídeos, módulos educacionais e estudos de casos clínicos. 

Pretende-se, a partir desse instrumento, após validado, contribuir com a avaliação de 

cursos e módulos a distância oferecendo assim maior qualidade nos processos de 

ensino/aprendizagem no campo da saúde.  

 

Palavras-chave: Educação à distância. Educação Continuada. Tecnologia 
Educacional. Recursos Audiovisuais.  Pessoal de Saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: Information and Communication Technologies directly contribute to the 

improvement of processes and especially when inserted in teaching. With the 

expansion of these technologies, the ways of training and updating health 

professionals are being modified, improved and gaining prominence through 

technology-mediated education. Objective: Summarize the educational resources of 

technology-mediated education that contribute to the training and continuing 

education of health professionals. Methodology: This dissertation consisted of 3 

steps, Systematic review with search strategy in electronic databases PUBMED, 

LILACS, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, construction of an instrument for evaluating 

educational modules and finally construction of a scientific article presenting the 

instrument. Results: As result of the entire process, the most used resources in the 

continuing education of health professionals were summarized through a systematic 

review, the instrument Assessment of Educational Modules Mediated by Technology 

was constructed and its use presented through a published article. Conclusion: From 

the systematic review it is clear that the use of resources mediated by technology is 

effective in the training processes of health professionals, as for resources, the main 

highlights are videos, educational modules and clinical case studies. It is intended, 

from this instrument, after being validated, to contribute to the evaluation of distance 

courses and modules, thus offering greater quality in the teaching/learning processes 

in the field of health. 

Keywords: Distance education. Continuing Education. Educational technology. 

Audiovisual Resources. Health Personnel. 
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APRESENTAÇÃO  
 

 O presente trabalho é composto de duas partes principais, a primeira apresenta 

o relatório de qualificação com uma breve introdução e justificativa do assunto 

abordado nesta dissertação e a evolução do discente. Expõe também as publicações 

e ações acadêmicas que contribuíram no processo de aprendizado no curso.  

 A segunda parte exibe todos os 3 produtos construídos e apresentados ao 

programa. O produto 1, Artigo Desenvolvimento de um instrumento para avaliação de 

módulos educacionais à distância na área da saúde, foi aceito para publicação na 

revista Research, Society and Development. O produto 2, Artigo Recursos 

educacionais mediado por tecnologia para educação permanente de profissionais de 

saúde: uma revisão sistemática, foi submetido a Revista de Saúde Digital e 

Tecnologias Educacionais e encontra-se em apreciação.  O produto 3, Instrumento de 

Avaliação de Módulos Educacionais Mediados Por Tecnologia (AMEMT) é 

apresentado sendo validado posteriormente.  
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INTRODUÇÃO  

Os profissionais de saúde possuem necessidades de atualização devido ao 

avanço de pesquisas e novas tecnologias que surgem a cada dia, essas estratégias 

dão subsídios para as condutas terapêuticas e de gestão em saúde. Sendo a 

educação permanente em saúde uma política essencial para profissionais no contexto 

de qualidade e melhorias nos serviços de saúde (FREIRE FILHO et al., 2019; 

GIGANTE; CAMPOS, 2016).  

As novas formas de ensino ganham espaço nas universidades, sobretudo no 

século atual, onde as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se destacam 

e fortalecem os sistemas educacionais enquanto necessárias para a formação 

humana em saúde. As atividades usadas por docentes envolvem recursos como 

aplicativos e softwares dinamizando os processos de ensino aprendizagem. Para 

além do ambiente acadêmico podem lançar mão do uso de tablets, smartphones e 

computadores para participação e colaboração em cursos e capacitações com 

pessoas do mundo todo através dessas tecnologias (FABIAN et al., 2018).  

O uso de ferramentas tecnológicas para o ensino no campo da saúde é um 

grande avanço, pensando principalmente em descentralização do ensino, acesso, 

adaptabilidade, flexibilidade, eficiência e contextualidade. Essas estratégias 

melhoram os aspectos assistenciais e gerenciais estimulando o crescimento da 

educação permanente em saúde (CORSANIGO; FERAUD, 2019). 

Os profissionais de saúde possuem necessidades de atualização devido ao 

avanço de pesquisas e novas tecnologias que surgem a cada dia, essas estratégias 

dão subsídios para as condutas terapêuticas e de gestão, nesse contexto a educação 

permanente em saúde uma política essencial para profissionais no contexto de 

qualidade e melhorias nos serviços de saúde. É perceptível o grande acervo de 

estudos que utilizam as TIC no processo formativo do profissional de saúde, 

merecendo destaque o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e módulos 

educacionais (CORTEZ et al., 2020; FREIRE FILHO et al., 2019; NUNES et al., 2020). 

O uso do ensino mediado por tecnologia foi intensificado nos últimos anos, em 

especial no ano de 2020 com o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A 

Organização Mundial de Saúde no mês de março de 2020 declarou que o mundo 

estava passando por uma pandemia pela COVID-19, mobilizando todas as 

organizações para o enfrentamento desse problema (CUCINOTTA; VANELLI, 2020). 
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Por ser um vírus novo causador de diversos males, o conhecimento e 

atualizações do profissional de saúde se tornaram necessários para a oferta de 

assistência em saúde qualificada. Frente a essa pandemia e as medidas de restrições 

físicas pela necessidade do distanciamento social que restringe atividades presenciais 

como cursos e capacitações, os profissionais de saúde necessitam, ainda mais, de 

estratégias para a formação profissional no combate à COVID-19. Com essas 

restrições e necessidades de mudanças forçadas pela pandemia as plataformas de 

educação mediada por tecnologias podem representar uma adequada estratégia para 

a formação humana em saúde (SUNDE et al., 2020). 

A partir dessa realidade surgem algumas lacunas do conhecimento científico, 

como: quais são os principais recursos mediados por tecnologia que influenciam 

diretamente na aquisição de conhecimentos do profissional de saúde? Existe algum 

instrumento de avaliação de cursos e módulos educacionais no ensino à distância?  

Com essas lacunas decide-se realizar uma Revisão Sistemática da Literatura 

com os seguintes questionamentos: 

01 - Quais são os recursos educacionais usados no ensino mediado por 

tecnologia para a formação e atualização de profissionais na área da saúde? 

02 - Como são utilizados os recursos educacionais no ensino mediado por 

tecnologia para a formação e atualização de profissionais na área da saúde? 

A partir dessa revisão, foi construído dois artigos científicos e um instrumento 

de avaliação de módulos educacionais intitulado de Avaliação de Módulos 

Educacionais Mediado por Tecnologia (AMEMT). Esse instrumento poderá auxiliar na 

avaliação da qualidade e orientação para os diversos módulos que surgem a cada 

momento.  

 

PRODUTOS GERADOS 

 

01- Artigo:  Recursos educacionais mediados por tecnologia para educação  

Permanente de profissionais de saúde: uma revisão sistemática. 

O artigo foi construído com base em protocolos internacionais e, objetivou 

sumarizar os recursos e estratégias educacionais mediados por tecnologia para o 

profissional de saúde. Com um total de 09 artigos inseridos e 20 páginas, foi 
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submetido à Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais, conforme 

previsto no Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Gestão e 

Inovação em Saúde.  

02-  Artigo: Desenvolvimento de um instrumento para avaliação de módulos 

educacionais à distância na área da saúde. 

O artigo apresenta o instrumento desenvolvido que permite identificar a 

caracterização do curso e avaliar as estratégias, os recursos educacionais e as 

dimensões pedagógicas, além da avaliação da qualidade, caracterização do avaliador 

e outras informações importantes para o processo de construção de módulos 

educacionais para a área da saúde. Foi submetido e encontra-se publicado na 

Research, Society and Development (SILVA, MARQUES, SILVA, 2021). 

03-  Instrumento de Avaliação de módulos educacionais (AMEMT). 

O instrumento foi construído com base nos resultados obtidos na revisão 

sistemática e de alguns autores que abordam a temática de ensino mediado por 

tecnologia. O instrumento é composto por 4 tópicos de avaliação: Caracterização do 

curso; Estratégias, Recursos educacionais e dimensões pedagógicas; Avaliação da 

qualidade e caracterização do avaliador.  

 QUANTO À INSERÇÃO SOCIAL 

Pretende-se, a partir desse instrumento, após validado, contribuir com a 

avaliação de cursos e módulos a distância oferecendo assim maior qualidade nos 

processos de ensino/aprendizagem; estimular o uso do instrumento para pesquisas 

em graduação e pós-graduação; e auxiliar no crescimento dos profissionais com base 

em padrões de referências científicas.  

 QUANTO À APLICABILIDADE 

Considerando o baixo custo e a facilidade de utilização como ferramenta de 

apoio aos processos de ensino mediado por tecnologia, esse instrumento poderá ter 

uma adequada aplicabilidade. Em projetos futuros, uma metodologia de validação 

deverá ser aplicada com o auxílio de especialistas e grupos de interesse como os 

profissionais de saúde e acadêmicos. Após todas as considerações, o instrumento 

deverá ser adaptado para melhor eficácia  
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EVOLUÇÃO DO PÓS-GRADUANDO 

A partir da oportunidade em cursar o mestrado de Gestão e Inovação em saúde, 

pude compreender de fato as teorias no qual já vivia em meu ambiente de trabalho. 

Como trabalhador do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre procurei me 

especializar para oferecer um serviço de qualidade no campo da saúde.    

Algumas motivações pessoais me levaram a escolher o mestrado em Gestão e 

Inovação em Saúde, percebi a oportunidade de me aproximar mais do Laboratório de 

Inovação em Saúde (LAIS) que oferta serviços ao Rio Grande do Norte e todo o 

mundo com pesquisas renomadas, com um corpo docente capacitado, com projetos 

de extensão que abrilhantam os olhos e tornam a comunidade como protagonista do 

seu processo de saúde. 

Nessa admiração, pretendo seguir carreira de docente em instituição de nível 

superior e daqui a 4 anos estar concluindo meu doutorado em saúde coletiva pela 

UFRN, contribuindo com o SUS e incentivando outros pesquisadores que, assim como 

eu, tiveram um sonho. Daqui a 10 anos me vejo como professor universitário levando 

meus conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e demonstrando como a ciência 

pode ser um agente de transformação social. Encerro minhas considerações com a 

citação do pensamento de Paulo Freire “Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo...”. 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA PUBLICADA DURANTE O MESTRADO 

Artigos 

SILVA, J. F. C.; MARQUES, E. M.; SIVA, J. A.  Development of an instrument for the 

evaluation of distance education modules in the health area. Research, Society and 

Development, [S. l.], v. 10, n. 4, p. e37010414183, 2021. DOI: 10.33448/rsd-

v10i4.14183. 

SILVA, C. K. F.; SOUZA, E. G.; BARBOSA, H. S.; SILVA, J. F. C. Analysis of different 

protocols of aerobic exercises in pain in women with fibromyalgia: a systematic 

review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e13710313115, 

2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13115. 
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SILVA, J.F.C., et al,. Mortalidade por câncer de mama masculino nas regiões 

brasileiras e nos estados do Nordeste. Saúde (Santa Maria), v. 46, n. 2, 2020. 

SILVA, J.F.C., et al,. Relato de experiência de Fisioterapeutas na atenção básica com 

mulheres no período de menopausa e climatério. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 

n. 24, p. e883-e883, 2019. 

SILVA, J.F.C., et al,. Qualidade do sono, apneia obstrutiva e autopercepção de saúde 

em idosos da comunidade. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 11, n. 18, p. e1624-

e1624, 2019. 

 INSERÇÃO DO PÓS-GRADUANDO EM ATIVIDADES NA ÁREA DE ENSINO NA 

SAÚDE 
 

Durante o mestrado, o discente se envolveu com projetos de ensino, como 

pesquisador e orientador de Trabalho de conclusão de cursos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O projeto envolve pesquisas na área de educação 

mediada por tecnologia, com foco nos recursos educacionais abertos utilizados no 

âmbito do curso de Especialização em Preceptoria em Saúde, ofertado na modalidade 

de ensino da educação a distância (EaD) na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

Como resultados, orientou vários trabalhos de conclusão de curso e publicou 

20 resumos na Revista Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas 

e Educação em Saúde (PECIBES).  

MOLINARI, A. C. F. G.; SILVA, J. F.C. Incorporação das atividades do setor de 

endoscopia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian na sistemática do 

ensino médico. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 1-1, 2020. 

FROES, A. F. R.; SILVA, SILVA, J. F.C. Gerenciamento das atividades de preceptoria 

durante a jornada de trabalho do preceptor no Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p.  2-2, 2020. 

BORGES, B. L. C.; SILVA, J. F.C. A introdução das TICs usando a técnica de 

problematização em uma disciplina do programa de residência multiprofissional em 
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saúde/atenção ao paciente crítico–Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 3-3, 2020. 

LOPES, E. C. M. B.; SILVA, J. F.C. Capacitações dos farmacêuticos que atuam no 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian em Campo Grande-MS no 

exercício da preceptoria do programa de residência multiprofissional em 

saúde. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 4-4, 2020. 

LOPES, F. A.; SILVA, J. F.C. Capacitação de farmacêuticos para o exercício da 

preceptoria no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Perspectivas 

Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde 

(PECIBES), v. 6, n. 2, p. 5-5, 2020. 

PASSOS, I, M. S.; SILVA, J. F.C. Estratégias de preceptoria na assistência de 

enfermagem no centro cirúrgico do Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 6-6, 2020. 

KANASHIRO, L. M.; SILVA, J. F.C. Desenvolvimento de competências para atuação 

de preceptoria no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Campo Grande, 

Mato Grosso Do Sul. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações 

Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 7-7, 2020. 

ESTEVAM, L. F.; SILVA, J. F.C. Perfil de conhecimento teórico e prático dos 

acadêmicos de enfermagem de uma Universidade privada sobre cirurgias eletivas 

para construção de estratégias de melhorias no ensino/serviço. Perspectivas 

Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde 

(PECIBES), v. 6, n. 2, p. 8-8, 2020. 

HILARIO, L. S. M.; SILVA, J. F.C. Competências e estratégias didáticas para subsidiar 

a formação farmacêutica no Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 9-9, 2020. 
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MAZZETTO, M. B.; SILVA, J. F.C.O assistente social na composição das equipes 

multi/interdisciplinar do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian-

Humap/Ufms e a importância da criação do programa de residência em Serviço 

Social. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e 

Educação em Saúde (PECIBES), v. 6, n. 2, p. 10-10, 2020. 

SCHWARTZ, O. P. S.; SILVA, J. F.C.Estratégias para aprimorar a interação entre os 
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Resumo 

Introdução: As Tecnologias de Informação e Comunicação contribuem diretamente na 
melhoria de processos e sobretudo quando inseridos no ensino. Com a expansão das 
referidas tecnologias, as formas de capacitação e atualização dos profissionais de saúde 
estão sendo modificadas, melhoradas e ganhando destaque através do ensino mediado por 
tecnologia. Objetivo: Sumarizar os recursos educacionais do ensino mediado por tecnologia 
que contribuem na formação e educação permanente dos profissionais de saúde. Método: 
Revisão sistemática com estratégia de busca nas bases de dados eletrônicas PUBMED, 
LILACS, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, artigos incluídos datados dos últimos 5 anos (2016-
2020) nos idiomas português, inglês e espanhol abordando os recursos mediado por 
tecnologia na formação do profissional de saúde. Resultados: A busca encontrou um total de 
4.724, foram inseridos na plataforma Rayyan, após a leitura dos títulos, restaram 62 artigos, 
cujos títulos e resumos foram lidos, na íntegra 41 artigos foram lidos e por fim, 09 artigos 
foram incluídos nesta revisão. Conclusão: Conclui-se que o uso de recursos mediado por 
tecnologia é eficaz nos processos formativos do profissional de saúde, quanto aos recursos 
os principais destaques são os vídeos, módulos educacionais e estudos de casos clínicos. 
 
Palavras-chave: Educação a distância. Educação Continuada. Pessoal de Saúde. 
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Abstract 

Introduction: Information and Communication Technologies contribute directly to the 
improvement of processes and above all when inserted in teaching. With the expansion of 
these technologies, the ways of training and updating health professionals are being modified, 
improved and gaining prominence through technology-mediated education. Objective: To 
summarize the educational resources of teaching mediated by technology that contribute to 
the training and permanent education of health professionals. Methodology: Systematic 
review with search strategy in the electronic databases PUBMED, LILACS, SCOPUS, WEB 
OF SCIENCE, the full articles included in the last 5 years (2016-2020) in Portuguese, English 
and Spanish addressing the resources mediated by technology in training of health 
professionals. Results: The search found a total of a total of 4,724 were exported and inserted 
in the Rayyan platform, 834 articles were excluded because they were duplicated. After 
reading the titles, 62 articles remained, whose titles and abstracts were read, 41 articles were 
read in full and, finally, 09 articles were included in this review. Conclusion: It is concluded 
that the use of resources mediated by technology is effective in the training processes of the 
health professional, regarding the resources the main highlights are the videos, educational 
modules and clinical case studies. 
 
Keywords: Distance education. Continuing Education.    Health Personnel. 
 

Introdução 

Os avanços tecnológicos são encontrados em todos os setores mundiais com o 

objetivo de auxiliar em tarefas e processos otimizando o tempo e melhorando 

resultados. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) usam a fotografia, 

vídeo, telefone e internet como estratégias tecnológicas. Essa variante de tecnologia 

é comumente encontrada nas rotinas dos indivíduos, em ambientes pessoais, 

profissionais e de lazer contribuindo e transformando positivamente os processos de 

trabalho nos serviços, incluindo os da saúde1.  

Com a evolução da internet e das TIC’s a forma de aprendizado foi aperfeiçoada 

e melhorada, incrementando alterações no contexto de ensino como a participação 

ativa do indivíduo como leitor e produtor de conteúdo. Essas novas abordagens de 

aprendizado, ocorre em outros locais fugindo dos espaços tradicionais como escolas 

e universidades, são redes sociais, tutoriais, Recursos Educacionais Abertos (REA), 

Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) e os Massive Open Online Courses 

(MOOC). É perceptível as diversas experiências positivas nas universidades públicas 

que utilizam as TIC’s no processo formativo e atualização dos conhecimentos nas 

mais variadas áreas do conhecimento2. 

As TIC’s no ensino e o aumento de modalidades de MOOCs e AVA colaboram 

positivamente nas formações e aquisições de novos saberes, novos instrumentos se 
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tornaram mais acessíveis e disponíveis em formato de Educação a Distância (EaD). 

A informatização do ensino implantou melhorias para os profissionais, sobretudo os 

da área da saúde, que possuem necessidades de atualização devido ao avanço de 

pesquisas e novas tecnologias que surgem a cada dia, as novas e atualizadas 

informações adquiridas orientam as condutas terapêuticas e de gestão em saúde. 

Sendo assim, a educação permanente em saúde se torna uma política essencial para 

os profissionais no contexto de qualidade e melhorias nos serviços de saúde3.  

O processo de formação continuada de profissionais de saúde é de extrema 

importância no fortalecimento dos sistemas de saúde, somando a um conjunto de 

políticas que reorientam as práticas educacionais com um foco principalmente no 

desenvolvimento tecnológico, acompanhando as inovações e auxiliando a aquisição 

de conhecimentos e atualização no campo da saúde. Alguns instrumentos, métodos 

e novas tecnologias são usados em capacitações e processos de ensino contribuindo 

diretamente com as melhorias dos processos técnicos e assistenciais em saúde4,5. 

Percebe-se que em todas as áreas de saúde os profissionais de saúde 

necessitam de atualização e orientação para o uso de novas tecnologias e 

instrumentos como celulares e computadores nos processos de trabalho. Esses 

instrumentos contribuem diretamente com a aquisição de conhecimentos, tomada de 

decisões e uso de Medicina Baseada em Evidências (MDE). A perspectiva atual é que 

esse campo de educação mediado por tecnologia, alcance escalas globais no futuro 

e venha a ser essencial na gestão da saúde e cuidados clínicos6,7.  

Com a propagação de um diversificado acervo pedagógico disponível através 

das TIC’s, sua inserção no cenário profissional em meios de capacitação e 

treinamentos, sobretudo no campo da saúde, ganham espaços que merecem atenção 

dos pesquisadores. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é sumarizar os recursos 

educacionais do ensino mediado por tecnologia que contribuem na formação e 

educação permanente dos profissionais de saúde através de estudos primários.  

  

Métodos 

 O presente estudo trata-se de uma Revisão Sistemática da Literatura. Esta 

revisão seguiu as recomendações do Preferred Reporting Itens for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses8 (PRISMA), sendo organizado a partir de um protocolo 

construído e adaptado pelos autores. 



24  

 

 O protocolo desse estudo foi submetido ao Internacional Prospective Register 

of Systematic Reviews (PROSPERO)9 um banco de dados internacional de revisões 

sistemáticas prospectivamente registradas nas áreas de saúde e assistência social. 

Encontra-se publicado sob o número de registro CRD42021228849. 

 Os estudos incluídos foram nos idiomas português, inglês e espanhol 

publicados como artigos completos, nos últimos cinco anos (2016 a 2020), que 

contemplem o uso de tecnologias ou recursos educacionais na formação e educação 

permanente do profissional de saúde. Esses estudos objetivam o conhecimento na 

área de avaliação dos recursos educacionais mediado por tecnologia, descrição, 

implementação, uso no contexto de formação do profissional de saúde, profissional 

em formação de pós-graduação em residências médicas e multiprofissionais.   

 Foram excluídos estudos duplicados em mais de uma base de dados, estudos 

com alunos de graduação de qualquer área, outras revisões, editoriais, cartas ao 

editor, resumos, opinião de especialistas, correspondências, capítulos de livros e 

estudos com baixa qualidade e alto risco de viés.  

 Foi necessário acessar e efetuar login no Portal de Periódicos CAPES na opção 

“ACESSO CAFE”, com o usuário e senha do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

para ter acesso às seguintes bases de dados:  PubMed, Web of Science, Scopus e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

 Os descritores e sinônimos utilizados na construção da estratégia de busca 

combinados a partir dos descritores disponíveis no Ciências da Saúde/Medical 

Subject Headings (DeCS/MeSH), foram: Educação à distância; Educação Continuada; 

Tecnologia Educacional; Recursos Audiovisuais; Pessoal de Saúde. Com o uso 

desses descritores foram construídos os Strings de busca combinados através do 

operador booleano AND e adaptados para cada base de dados.  

 Os dados da busca eletrônica através dos descritores e operador booleano nas 

bases de dados definidas foram armazenados e descritos, em quadros contendo 

informações das bases de dados, strings e resultados gerais.  Esses dados foram 

exportados no formato EndNote, Export, Refman/RIS ou Text.  Sua inclusão e 

exclusão dos registros foram realizados através da leitura por dois revisores 

independentes (R1 e R2) de título e resumo com o auxílio da plataforma Rayyan QCRI. 

Essa plataforma foi desenvolvida pela Qatar Computing Research Institute, disponível 

gratuitamente e online, oferece um variado acervo de recursos, incluindo upload de 
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citações em diversos formatos, navegações, extrações automáticas para exclusão de 

citações duplicadas e podendo ser transformados em gráficos auxiliando os 

pesquisadores entre outras funções10. 

 Para a extração dos dados foram usados dois instrumentos elaborados pelos 

autores. O primeiro com informações sobre a identificação da publicação contendo 

autor/ano; país do estudo; idioma; nome da revista; bases de dados indexadas, 

objetivos; metodologia e conclusões.  O segundo foi usado para caracterização dos 

estudos incluídos contendo as informações de autor/ano; população; amostra; 

temática central do estudo; tipo de abordagem ou questão de investigação do estudo; 

tipo de intervenção; controle; recursos ou estratégias usadas nas abordagens e 

pesquisas e formas de avaliações.  

 Após essa etapa, os estudos elegíveis pelos critérios de inclusão foram lidos 

em sua versão completa pelos dois revisores. Sendo avaliados quanto ao risco de viés 

dos estudos através do Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional 

Studies do Instituto Joanna Briggs. Esse instrumento consiste em 08 perguntas que 

avaliam a qualidade e o risco de viés, a classificação se dá com base nas respostas 

da ferramenta, podendo resultar em baixo, moderado e alto risco de viés11. 

 Os estudos que porventura foram excluídos por não obedecerem aos critérios 

de inclusão estão disponibilizados no fluxograma da revisão na figura 1 conforme 

recomendações PRISMA12. 

Resultados 

A seleção dos estudos foi iniciada no período de 06 de outubro de 2020 e 

concluído no dia 15 de novembro.  A primeira coleta realizada nas bases de dados 

através das strings de busca resultou no total de 4.724 estudos potencialmente 

elegíveis como pode ser observado na tabela 1.  

No fluxograma PRISMA na figura 1 pode-se observar que após as triagens nas 

bases de dados, os estudos no total de 4.724 foram exportados e inseridos na 

plataforma Rayyan. Desses, 834 estudos foram excluídos por serem duplicados. 

Aplicando os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados os estudos ligados 

à temática de ensino mediado por tecnologia para formação do profissional de saúde. 

Em meio ao processo, 10 artigos foram incluídos para a síntese qualitativa e 1 foi 

excluído por possuir alto risco de viés, restando um total de 9 estudos. 
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Os estudos aptos a serem inseridos na revisão foram avaliados conforme a 

qualidade e risco de viés conforme os critérios do instituto Joanna Briggs Critical 

Appraisal. Foi observado que três estudos 13,14,15 apresentaram moderado risco de 

viés. O estudo de Shah et al. (2017)16 apresentou alto risco de viés sendo excluído da 

revisão. Os demais foram considerados de baixo risco de viés, logo infere-se que 

todos os estudos incluídos possuem uma boa qualidade metodológica como pode-se 

observar na tabela 2.  

A tabela 3 é composta pela caracterização geral dos estudos incluindo autor, 

País, nome da revista, base de dados, objetivo, metodologia e conclusões. Todos os 

estudos incluídos foram coletados no idioma inglês e das bases de dados PubMed e 

Scopus, essa última com um total de 5 estudos.  

  A análise dos estudos quanto ao uso de recursos e estratégias educacionais 

mediados por tecnologia pode ser encontrada na tabela 4.  

As profissões da saúde mais citadas foram os médicos em 5 estudos14,17,20-22, 

seguido por enfermeiros em 3 estudos13,15,22 e 2 estudos18,19 não explicitaram quais 

os profissionais participaram da pesquisa. Em relação a amostra dos profissionais foi 

observado um intervalo de profissionais entre sete21 e 1.50122 participantes. Três dos 

estudos17,20,22 não houveram intervenção, somente avaliação do conhecimento ou do 

uso prévio de tecnologias e recursos para educação permanente. Dois estudos18,19 

compararam grupos experimental e controle, os demais utilizaram os próprios grupos 

como controle.  

Em relação ao tipo e forma de avaliação que os estudos usaram como 

metodologia para avaliar as intervenções, conhecimento e experiências prévias da 

temática, pode-se observar que três estudos13,15,19 usaram avaliação final, 

questionário ou entrevista online foi encontrada 13,15,19 outros três 

estudos14,18,21 utilizaram a média de conhecimento antes e após as intervenções com 

o pré-teste e pós-teste.   

 Como pode-se observar, todos os estudos utilizaram alguma estratégia ou 

recursos educacionais mediados por tecnologia tanto para pesquisa quanto para 

intervenção. Destes, 6 estudos13,15,17,18,20,21 utilizaram módulos educacionais em 

formato online e estudos de casos como metodologia eficaz.  O uso de áudio e vídeos 

foi explicitado em 5 estudos 13,15,18,19,21.  A presença de uso de redes sociais como 

recurso para educação permanente foi evidenciada em 2 dos estudos14,22 utilizando 

as redes sociais como recurso para educação permanente. Outras abordagens 
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também foram usadas como textos, e-books ou artigos, essas estratégias no geral 

estão descritas na tabela 4.  

Discussão 

Ao longo das décadas, com o incremento da internet e o avanço das tecnologias, 

os termos de educação digital, E-learning e EaD foram ganhando espaço nos meios 

educacionais incluindo um grande acervo de metodologias. No campo da saúde, 

podem ser encontrados nos formatos de educação baseado em computador, módulos 

educacionais, Moocs, realidade virtual, pacientes virtuais, aprendizagem móvel, 

recursos educacionais, jogos e entre outros23.  

 Além de melhorias nos aspectos assistenciais em saúde, o ensino mediado por 

tecnologia contribui diretamente para o fortalecimento das redes de atenção em 

saúde, pois possuem características como adaptabilidade, flexibilidade, eficiência, 

contextualidade e disponibilidade que são essenciais para o incremento e melhoria 

nos serviços de saúde 24. 

Com base nos resultados obtidos através da síntese, os estudos com a presença 

de módulos ou cursos no formato EaD apresentaram uma grande representatividade 

pelos autores. Esse formato de ensino é presente em um vasto campo de atuação do 

profissional de saúde, como as experiências que exemplificam o uso de plataforma 

ofertando módulos em formato EaD para os profissionais de saúde, principal destaque 

desse estudo foi voltado para programas de educação permanente para profissionais 

da Atenção Primária em Saúde (APS) 25.  

O uso de redes sociais como estratégias educacionais foram encontradas em 

dois estudos14,22, dentre eles um utilizou o Facebook como plataforma de ensino. 

Corroborando com a pesquisa Facebook, Twitter e YouTube são as principais redes 

sociais citadas na literatura26, além de afirmar que em suas amostras de profissionais 

e estudantes de graduação e Pós-graduação relataram resultados positivos no nível 

de satisfação da modalidade de ensino.  

A combinação de recursos ou estratégias educacionais têm demonstrado grande 

eficiência na aquisição do conhecimento. O formato de vídeos ofertados como 

recursos tecnológicos foram eficazes nos estudos dessa revisão13,15,18,19,21. Em uma 

outra revisão27 foi percebido que os vídeos em combinação com outros meios de 

interação são considerados uma abordagem didática eficaz para a transferência de 

conhecimento principalmente no ensino interprofissional baseado em computador. 
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Uma revisão sistemática28 mostrou que a aprendizagem móvel é tão eficaz 

quanto o aprendizado tradicional, fornecendo evidências para educação das 

profissões de saúde nessa modalidade. Outro estudo comparou duas abordagens de 

ensino para profissionais da APS, o primeiro totalmente EaD e o segundo híbrido, 

como conclusão, os autores observaram maior conhecimento, nível de realização e 

satisfação no grupo de ensino híbrido.  Em contrapartida, os resultados encontrados 

por outros autores em 201929, utilizaram a comparação de ensino híbrido e presencial, 

e este encontrou efeitos satisfatórios em ambas abordagens, no entanto o grupo 

presencial relatou melhores efeitos.  

Os profissionais possuem necessidade constante de atualizações dentro de seu 

ofício. Nessa perspectiva, buscam fontes seguras para formação ou guias que 

norteiam suas condutas em MBE, podendo ser encontrados em módulos educacionais 

amplamente divulgados na internet. Um estudo inserido nessa revisão14 abordou a 

temática de MBE. Corroborando com esse estudo, é possível encontrar na literatura30 

a utilização dos módulos para demonstrar os papéis nas evidências científicas para a 

prática clínica e perceberam que esses formatos de ensino contribuem positivamente 

para o desenvolvimento da profissional. Outra vertente da busca de evidências 

científicas foi abordada em uma outra pesquisa17 ao concluir que médicos usam a 

internet para leitura em sites de busca médicas e consultam Guidelines de alto impacto 

e confiabilidade para orientações em suas condutas clínicas.  

A inserção de casos clínicos e estudo de casos foi uma das principais estratégias 

encontradas nos estudos da presente revisão. Essa metodologia parece ser eficaz na 

elaboração do pensamento crítico de avaliação clínica, sendo essencial em módulos 

educacionais no campo da saúde. Evidências positivas dessa metodologia podem ser 

observadas nos resultados obtidos em outros estudos no campo da saúde 31–33.  

Conclusão 

Conclui-se a partir do presente estudo que as ferramentas educacionais 

mediadas por tecnologias possuem grande aplicabilidade para educação permanente 

de profissionais de saúde.  Os principais mecanismos tecnológicos e pedagógicos 

citados na literatura analisada compreendem o uso de meios multimídias merecendo 

destaque: vídeos e uso de plataformas como os módulos educacionais online. Para 

uma maior fixação do conteúdo abordado por meio das TIC’s foi inferido que a análise 
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de casos clínicos foi essencial para o bom desenvolvimento do raciocínio clínico e 

gerencial do profissional de saúde.   

Mais estudos devem ser realizados para uma maior abrangência dos aspectos 

tecnológicos e educacionais na formação de profissionais específicos, visto que o 

presente estudo aborda uma série de profissionais e uma heterogeneidade nas 

metodologias abordadas. Os resultados encontrados podem contribuir para 

programação de plataformas, melhorias nos espaços e acervos de ensino mediado 

por tecnologia e subsidiar melhorias nesses processos formativos, educacionais e de 

atualização, como a elaboração de instrumentos de avaliação de cursos online.   

Ao longo dessa revisão, foi percebido limitações potenciais como a 

heterogeneidade dos estudos selecionados com uma vasta diversidade de categorias 

profissionais, o reduzido número de estudos que possuíam em suas amostras os 

profissionais de saúde foi encontrado nas bases de dados, em sua maioria os estudos 

eram de estudantes de graduação em formação. A falta de análise estatística da 

presente revisão com o uso da metanálise, a restrição de 04 bases de dados, a não 

busca em literatura cinzenta.   
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Anexos 

Figura 1 - Fluxograma da seleção de artigos (PRISMA).  Natal, RN, Brasil

 
 
Fonte: Elaboração própria dos autores, 2021. 
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Tabela 1 -  Seleção dos artigos nas bases de dados. 

BASE DE DADOS 
STRIN
G 

PORTUGUÊ
S 

INGLÊ
S 

ESPANHO
L TOTAL 

SCOPUS 

STR01 19 147 2 168 

STR02 5 424 0 429 

STR03 3 18 0 21 

PUBMED 
STR01 0 105 0 105 
STR02 0 204 0 204 
STR03 0 58 0 58 

WEB OF 
SCIENCE 

STR01 231 1052 27 1310 
STR02 227 1081 0 1308 
STR03 16 1044 0 1060 

LILACS 
STR01 14 22 16 52 
STR02 2 5 2 9 
STR03 0 0 0 0 

TODAS AS 
BASES 

- 517 4160 47 4.724 

*STR - STRING de busca 
Fonte: Elaboração própria dos autores, 2021. 
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Tabela 2 - Qualidade Metodológica e Análise de Risco de Viés de acordo com o Joanna Briggs 
Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross-Sectional Studies 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly 
defined? 

+ + + + - - - + + + 

2. Were the study subjects and the setting described 
in detail? 

+ + + + - - + + + + 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable 
way? 

- + + + + + + - + - 

4. Were objective, standard criteria used for 
measurement of the condition? 

- + + + + - - + + + 

5. Were confounding factors identified? + + - + + - + + + + 
6. Were strategies to deal with confounding factors 
ated? 

- - - - - - - - - - 

7. Were the outcomes measured in a valid and 
reliable way? 

+ + + + + + + + + + 

8. Was appropriate statistical analysis used? - + + + + - + + + + 

Evaluation MR 
B
R 

B
R 

B
R 

MR AR MR 
B
R 

B
R 

B
R 

1. Shaw  et al. 201713; 2. MacWalter et al. 201617; 3. Zarifsanaiey et al. 201618; 4. Zhan et al. 201719; 5. 
Cartledge et al. 201714; 6. Shah et al. 201716; 7. Roxo-Gonçalves et al. 201715; 8. Cook  et al. 201820; 9. 
Alshengeti et al. 202021; 10. Pizzuti- et al. 202022. 
BR: Baixo Risco de Viés; MR: Moderado Risco de Viés; AR: Alto Risco de Viés; +: Sim; - : Não 
Fonte: Elaboração própria dos autores, 2021. 
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Tabela 3 - Caracterização geral dos estudos incluídos 

Autor/ 
Ano 

País 
Idio
ma 

Nome da 
Revista 

Base 
de 

dado
s 

Objetivo 
Metodologi

a 
Conclusões 

Shaw  et 
al.2016 

Austrá
lia 

Inglê
s 

European 
Journal of 

Cancer Care 

Pubm
ed 

Descrever o 
desenvolvimento e 
avaliação de um 
recurso online de 
sobrevivência ao 

câncer   para 
enfermeiros que 
trabalham com 

pacientes afetados 
pelo câncer.  

Uma série 
de seis 

módulos 
foram 

desenvolvid
os num 
recurso 

educacional 
online, todos 

os 
participantes 
respondera

m a 
questões 

relacionadas 
ao tema 

para 
melhorar a 
experiência 

dos 
enfermeiros 

que 
trabalham 

com 
sobrevivente
s do câncer 

Os 
enfermeiros 

desejam 
continuament
e melhorar e 

atualizar seus 
conhecimento

s e 
habilidades 

sobre os 
cuidados com 

pacientes 
sobreviventes 

ao câncer 
através de 

oportunidades 
de 

aprendizagem 
acessíveis, 
interativas e 
relevantes 

MacWalt
er et al. 
2017 

Escóci
a  

Inglê
s 

BMC medical 
Eucation 

Pubm
ed 

Determinar como 
os médicos 

Clínicos Gerais da 
Escócia utilizam 

recursos online em 
apoio ao seu 

desenvolvimento 
contínuo 

profissional 

Um estudo 
transversal 
foi realizado 
usando um 
questionário 
online para 
pesquisar 

médicos de 
clínica geral 
na Escócia 

A maioria dos 
entrevistados 
teve atitudes 
positivas ao 

usar recursos 
online para 

desenvolvime
nto contínuo 
profissional e 

uma 
preferência 
por recursos 

online 
baseados em 
evidências e 
revisados por 

pares 

Zarifsana
iey et al. 

2016 
Iran 

Inglê
s 

IIOAB 
Journal 

Scop
us 

Avaliar o efeito da 
educação de 

aprendizagem   so
bre a taxa de 

conhecimento dos 
profissionais de 

saúde na área de 
dores nas costas e 
doenças da coluna 

vertebral 

Comparação 
de ensino 

baseado em 
aprendizage

m móvel 
com o uso 
de celular e 

ensino 
teórico. O 
conteúdo 

A educação 
via telefone 
celular pode 
aprimorar o 
aprendizado 
dos alunos. A 
utilização da 
tecnologia 

móvel permitia 
que seus 
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educacional 
foi projetado 

com 
multimídia 

para o grupo 
experimental
. No grupo 
controle, as 
aulas foram 
ministradas 

com 
palestras 

presenciais 
e 

apresentaçã
o em 

PowerPoint, 
além de 

perguntas e 
respostas 

em um 
curso de 4 

horas 

usuários 
aprendessem 
em qualquer 
ambiente e 

experimentass
em 

mobilidade, 
flexibilidade e 
transporte e 

aprendizagem 
de acesso em 

ambientes 
não 

constantes 

Zhan et 
al., 
(2017) 

China 
Inglê

s 

Journal of 
Medical 
Internet 

Research 

Pubm
ed 

Avaliar os efeitos 
de uma abordagem 
de aprendizagem 

mista para 
trabalhadores da 
atenção primária 
na melhoria de 

seus 
conhecimentos 

sobre prestação de 
cuidados básicos 
de saúde pública, 
comparando   trein
amento misto em 
comparação com 

uma abordagem de 
EaD puro. 

Três 
condados 
receberam 
cursos de 

aprendizage
m 

combinada 
alocados 

aleatoriame
nte, e três 
condados 
receberam 
cursos de 

ensino Ead 
puros. Três 
módulos de 
curso foram 
administrado

s por 5 
semanas, 

com 
avaliações 
na linha de 
base e pós-

curso 

Uma 
abordagem de 
aprendizagem 

combinada 
para o 

treinamento 
serviços 

básicos de 
saúde pública 

podem 
resultar em 
um maior 

conhecimento 
e nível de 

realização e 
satisfação em 
comparação 

com uma 
abordagem de 

ensino Ead 
puro.  

Cartledg
e et al. 
2017 

Rwan
da 

Inglê
s 

Rwanda 
Medical 
Journal 

Scop
us 

Criar um novo 
programa de 

ensino à distância 
em Medicina 
Baseada em 

Evidência a ser 
entregue usando 
uma rede social 
(Facebook ®) 

como Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem. 

    Uso do 
Facebook ® 

como 
módulo 
onde os 
arquivos 

foram 
entregues 

ao longo de 
um período 

de cinco 
semanas em 

Foi usado o 
Facebook ® 

para 
administrar 

um módulo de 
Medicina 

Baseada em 
Evidência e 

encontrou um 
aumento 

mensurável 
no 
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cada 
semana um 

novo 
conceito de 
Medicina 

Baseada em 
Evidência 

era 
introduzido 

aos médicos 
residentes 

por meio de 
tarefas 

interativas 

conhecimento 
do residente, 

embora o 
aumento 

possa não ser 
atribuível para 
o módulo. O 
envolvimento 

não foi tão 
alto quanto o 

esperado 

 Roxo-
Goncalv
es et al. 

2017 

Brasil 
Inglê

s 

TELEMEDICI
NE and e-
HEALTH 

Scop
us 

Descrever um 
curso de educação 

continuada em 
medicina oral para 
ser oferecido aos 
trabalhadores da 

Atenção Primária à 
saúde como 
estratégia de 

educação 
continuada 

 O curso 
incluiu 

diferentes 
aspectos do 
processo de 
diagnóstico, 

focando 
principalmen

te nas 
característic
as clínicas 
das lesões 

orais e 
cobrindo * 

24h de 
material 

educativo. 
Uma 

atividade 
baseada em 
discussão 
de caso foi 
fornecida, 
em quais 

participantes 
foram 

obrigados a 
aplicar o 

conheciment
o que 

adquiriram, 
como a 

descrição da 
lesão ou 

diagnóstico 
diferencial 

 Cursos a 
distância 
podem 

melhorar o 
conhecimento 

necessário 
para melhorar 
a detecção de 
câncer bucal, 

tendo em 
mente que a 

baixa 
motivação e 

complacência 
são 

obstáculos 
importantes 
que ainda 

precisam ser 
superados no 

EaD.  

 Cook  et 
al. 2018 

Estad
os 

Unido
s 

Inglê
s 

Journal of the 
Association 
of American 

Medical 
Colleges  

Pubm
ed 

Determinar as 
experiências 

anteriores, o uso 
atual e o uso 

antecipado de 
aprendizagem 

online e educação 
baseada em 

simulação entre 

Os autores 
pesquisaram 
aleatoriame

nte 
amostras de 

médicos 
americanos 
certificados 

pelo 
conselho, 

Médicos 
praticantes 
geralmente 
parecem 

receptivos e 
preparados 

para usar uma 
variedade de 
tecnologias 

educacionais, 
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médicos 
americanos 

usando 
questionário
s impressos 
e baseados 
na Internet, 
os itens da 
pesquisa 

abordando o 
uso de 

tecnologia 
no passado 

e 
atualmente, 
eficácia da 
tecnologia 

percebida, e 
uso de 

inovações 
tecnológicas 

no 
presente.  

independente
mente da 

idade. 

Alshenge
ti et al. 
2020 

Arábia 
Saudit

a 

Inglê
s 

BMC 
Research 

Notes 

Scop
us 

Desenvolver e 
validar um módulo 
de aprendizagem 
com o paciente 

virtual para educar 
pediatras 

residentes sobre os 
princípios da 
administração 

antimicrobiana    

Este estudo 
incluiu duas 
fases: a fase 
1 envolveu o 
desenvolvim

ento e 
validação do 

módulo 
Paciente 

Virtual (P.V) 
e fase 2 

envolveu: 
(a) avaliação 
da eficácia 
do módulo 

Os módulos 
Paciente 
Virtual 

apresentam 
uma inovação 
na abordagem 

da 
administração 
antimicrobiana 
entre médicos 

residentes 

Pizzuti et 
al. 2020 

Estad
os 

Unido
s 

Inglê
s 

PLOS ONE 
Scop

us 

 Medir e comparar 
as atitudes em 

relação ao 
plataformas de 

mídias usadas para 
fins educacionais 
entre profissionais 

de saúde 

 Os 
participantes 

foram 
convidados 
a fornecer 
uma visão 
sobre seu 

uso 
quantitativo 
e qualitativo 

da mídia 
social, 

atitudes em 
relação ao 

uso da mídia 
social para 
objetivos 

educacionai
s e posições 
em relação 
ao uso de 

mídia social 
no local de 
trabalho no 

A maioria dos 
profissionais 

de saúde 
neste estudo 

acredita que a 
mídia social 

pode ser uma 
ferramenta 

eficaz para a 
educação em 

saúde. 
Compreender 

a melhor 
forma de 

aproveitar a 
mídia social 

nesta 
capacidade 
pode variar 
para cada 
profissão, 

uma vez que 
muitos 

profissionais 
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campo da 
saúde          

     

de saúde 
usam 

atualmente as 
redes sociais 

de várias 
maneiras 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2021. 
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Tabela 4 - Análise dos estudos quanto ao uso de recursos e estratégias educacionais mediados por 
tecnologia 
Autor/An

o 
População 

Amost
ra 

Tema Intervenção 
Contro

le 
Recursos/Estrat

égias 
Avaliaç

ão 

Shaw  et 
al. 2016 

Enfermeiros 33 

Recurso on-
line de 

sobrevivênci
a ao câncer 

No total de 
seis 

módulos 
foram 

ofertados 
contendo 
vídeos, 

estudos de 
caso, 

histórias 
pessoais de 
sobrevivent

es, 
questionário
s check list 

e dicas para 
melhorar 

cada 
módulo 
continha 
60–90 

minutos de 
aprendizado

. 

Não 

Módulo 
educacional EaD, 
Vídeos, Estudos 

de caso, E-
books, 

Questionários, 
Cheklist, 

Avaliaç
ão final 

MacWalt
er et al. 
2016 

Médicos 
clínicos 
gerais 

383 

Uso de 
recursos 

online como 
educação 
continuada 

Não houve Não 

Leitura de 
informações 

online, Módulo 
educacional EaD, 

Sites de busca 
médicas: (SIGN 
Guidelines, BMJ 
Learning, NICE 
Guidelines, GP 

Notebook, 
Google) 

Entrevis
ta 

Zarifsanai
ey et al. 

2016 

Profissionais 
de Saúde de 
um hospital 

142 

Dor nas 
costas e 

doenças da 
coluna 

vertebral 

O grupo 
experimenta
l foi treinado 

com 
conteúdo 
móvel. O 
conteúdo 

educacional 
foi  projetad

o com 
multimídia. 
No grupo 

controle, as 
aulas foram 
ministradas 

com 
palestras e 

apresentaçã
o em 

PowerPoint, 
além de 

Sim 

Módulo 
educacional EaD, 
Áudios, Vídeos, 

Imagens, 
animações 

relacionadas, 
amostras 

clínicas. Estudo 
de casos 

pré-
teste e 
pós-
teste 
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perguntas e 
respostas 

em um 
curso de 4 

horas. 

Zhan et 
al. 2017 

profissionais 
de Saúde da 

Atenção 
Primária 

930 

Comparativ
o entre 

educação 
totalmente 

EaD e 
aprendizage

m híbrida 

O grupo 01 
recebeu 

vídeos em 
formato de 
slides com 

uma 
explicação 
de áudio 

sincrônica. 
Os estudos 
de casos 

foram 
apresentado

s em 3 
vídeos. 

O grupo 02 
recebeu o 

mesmo 
material 
teórico, 
somado 
coma 

apostilas 
para 

estudos 
autodidatas 
e de um dia 

de 
treinamento 
presencial 
de 8 horas 
de estudo 
de casos 

Sim 

Power Point com 
áudio (vídeo 

aula), Estudo de 
casos 

Avaliaç
ão final 

Cartledge 
et al. 
2017 

Médicos 
Residentes 

31 

Prática de 
Medicina 

Baseada em 
Evidências 

O módulo 
foi entregue 
ao longo de 
um período 

de cinco 
semanas 
com o uso 

do 
Facebook e 

a cada 
semana um 

novo 
conceito de 
Medicina 

baseado em 
Evidências 

era 
introduzido 

aos 
residentes 

por meio de 

Não 

Atividades em 
Word, interação 
via Facebook, 

Tarefas 
interativas, 

pré-
teste e 
pós-
teste 
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tarefas 
interativas. 

Roxo-
Goncalve

s et al. 
2017 

32 Dentistas, 
12 

Enfermeiros, 
03 

Nutricionista
s 

47 
Detecção de 

câncer 
bucal 

Curso de 
medicina 
oral de 24 

horas 
ministrado 

por meio da 
plataforma 
Ead. Um 

teste, 
baseado em 
33 imagens 
clínicas de 

lesões orais, 
os 

participante
s foram 

solicitados a 
classificar 
cada lesão 

como 
benigna, 

potencialme
nte maligna, 
ou maligna. 

Não 

Módulo 
educacional EaD, 
arquivo Flash em 
Power Point com 

áudio (vídeo 
aula), Estudo de 

casos 

Avaliaç
ão final 

Cook  et 
al. 2018 

Médicos 988 

Uso de 
recursos 
online na 

educação e 
simulação 

como 
componente 

de 
educação 
continuada 

Não houve Não 

Módulo 
educacional EaD, 

Simulação e 
estudos de casos 

Entrevis
ta 

Alshenge
ti et al. 
2020 

Médicos 
Residentes 

em Pediatria 
7 

Administraç
ão de 

medicament
os 

antimicrobia
nos 

Módulo 
educacional 

sobre o 
paciente 
virtual, os 
médicos 

eram 
estimulados 
a tomarem 
decisões de 

uso de 
antimicrobia

nos e 
recebiam 
feedbacks 

dessas 
decisões 

Não 

Módulo 
educacional EaD, 
Texto e vídeos, 

Feedback, 
Estudo de casos, 
Paciente virtual. 

pré-
teste e 
pós-
teste 

Pizzuti et 
al. 2020 

Médicos, 
Enfermeiros, 
Farmacêutic

os, 
Administrado

1501 

Redes 
Sociais 
como 

recurso 
educacional 

Não houve Não 

Redes 
Sociais:  Facebo
ok®, Pinterest®, 

Instagram®. 

Entrevis
ta 
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res 
hospitalares 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2021. 
Ead: Educação à Distância   
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Resumo  
Introdução: As tecnologias de informação e comunicação ganham espaço nos 

processos de ensino e aprendizagem, principalmente na forma de módulos e cursos 

à distância, tornaram-se importantes na formação do profissional de saúde. Objetivo: 

Desenvolver um instrumento de avaliação de módulos educacionais mediados por 

tecnologia para a educação permanente em saúde. Metodologia: Trata-se de um 

estudo exploratório descritivo que partiu de uma revisão sistemática e com base em 

seus resultados foi construído o instrumento de avaliação de módulos educacionais 

para posterior validação. Resultados: o instrumento desenvolvido permite identificar 

a caracterização do curso e avaliar as estratégias, os recursos educacionais e as 
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dimensões pedagógicas, além da avaliação da qualidade, caracterização do avaliador 

e outras informações importantes para o processo de construção de módulos 

educacionais para a área da saúde. Conclusão: Pretende-se, a partir desse 

instrumento e após validado, contribuir com a avaliação de cursos e módulos a 

distância na área da saúde, oferecendo assim maior qualidade nos processos de 

ensino/aprendizagem.  

Palavras-chave: Ensino a Distância; Pessoal da Saúde; Educação Continuada; 
Avaliação Educacional. 

 
Abstract  
Introduction: Information and communication technologies gain space in the teaching 

and learning processes, mainly in the form of modules and distance courses and have 

become important in the training of health professionals. Objective: To develop an 

instrument for the evaluation of educational modules mediated by technology for 

permanent health education. Methodology: This is an exploratory descriptive study 

that started from a systematic review and based on its results, the instrument for the 

evaluation of educational modules was constructed for later validation. Results: the 

developed instrument allows to identify the characterization of the course and to 

evaluate the strategies, educational resources and pedagogical dimensions, in 

addition to the quality assessment, characterization of the evaluator and other 

important information for the process of construction of educational modules for the 

health area. Conclusion: It is intended, from this instrument and after validated, to 

contribute to the evaluation of distance courses and modules in the health area, thus 

offering greater quality in the teaching / learning processes. 

Keywords: Distance Learning; Health Personnel; Continuing Education; Educational 
Evaluation. 
 
Resumen  
Introducción: Las tecnologías de la información y la comunicación ganan espacio en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente en forma de módulos y 

cursos a distancia y han cobrado importancia en la formación de los profesionales de 

la salud. Objetivo: Desarrollar un instrumento para la evaluación de módulos 

educativos mediados por tecnología para la educación permanente en salud. 

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo exploratorio que partió de una revisión 

sistemática y con base en sus resultados se construyó el instrumento de evaluación 

de módulos educativos para su posterior validación. Resultados: el instrumento 
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desarrollado permite identificar la caracterización del curso y evaluar las estrategias, 

recursos educativos y dimensiones pedagógicas, además de la valoración de la 

calidad, caracterización del evaluador y otra información importante para el proceso 

de construcción de módulos educativos para el área de salud. Conclusión: Se 

pretende, a partir de este instrumento y luego de validado, contribuir a la evaluación 

de cursos y módulos a distancia en el área de la salud, ofreciendo así una mayor 

calidad en los procesos de enseñanza /aprendizaje. 

Palabras clave: Educación a distancia; Personal de Salud; Educación Continuada; 

Evaluación Educativa. 

 

1. Introdução  

As novas formas de ensino ganham espaço nas universidades, sobretudo no 

século atual, onde as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se destacam 

e fortalecem os sistemas educacionais enquanto necessárias para a formação 

humana em saúde. As atividades usadas por docentes envolvem recursos como 

aplicativos e softwares dinamizando os processos de ensino aprendizagem. Para 

além do ambiente acadêmico podem lançar mão do uso de tablets, smartphones e 

computadores para participação e colaboração em cursos e capacitações com 

pessoas do mundo todo através dessas tecnologias (Fabian et al., 2018). 

O uso de ferramentas tecnológicas para o ensino no campo da saúde é um 

grande avanço, pensando principalmente em descentralização do ensino, acesso, 

adaptabilidade, flexibilidade, eficiência e contextualidade, essas estratégias melhoram 

os aspectos assistenciais e gerenciais estimulando o crescimento da educação 

permanente em saúde (Corsanigo & Feraud, 2019). 

Os profissionais de saúde possuem necessidades de atualização devido ao 

avanço de pesquisas e novas tecnologias que surgem a cada dia, essas estratégias 

dão subsídios para as condutas terapêuticas e de gestão. Sendo a educação 

permanente em saúde uma política essencial para profissionais no contexto de 

qualidade e melhorias nos serviços de saúde. É perceptível o grande acervo de 

estudos que utilizam as TIC no processo formativo do profissional de saúde, 

merecendo destaque o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e módulos 

educacionais (Freire Filho et al., 2019; Nunes et al., 2020; Ramalho Cortez et al., 

2020).  
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O uso do ensino mediado por tecnologia foi intensificado nos últimos anos, em 

especial no ano de 2020 com o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A 

Organização Mundial de Saúde no mês de março de 2020 declarou que o mundo 

estava passando por uma pandemia pela COVID-19, mobilizando todas as 

organizações para o enfrentamento desse problema (Cucinotta & Vanelli, 2020).  

Frente a essa pandemia e as medidas de restrições físicas pela necessidade 

do distanciamento social que restringe atividades presenciais como cursos e 

capacitações, os profissionais de saúde necessitam, ainda mais, de estratégias para 

a formação profissional no contexto da COVID-19. Com essas restrições e 

necessidades de mudanças forçadas pela pandemia, as plataformas de educação 

mediadas por tecnologias foram excelentes estratégias de grande impacto na 

formação humana em saúde (Gomes et al., 2020; Jacobovski & Ferro, 2021). 

Com o crescente número de módulos educacionais em formato à distância 

focando no profissional de saúde, se torna necessário a avaliação da qualidade das 

informações e recursos que contribuem para a formação do profissional. Nessa 

perspectiva o objetivo deste estudo é apresentar o desenvolvimento de um 

instrumento de avaliação de módulos educacionais mediados por tecnologia para a 

educação permanente em saúde. 

 

2. Metodologia  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo realizado em duas etapas: 

revisão sistemática e construção de instrumento de avaliação de módulos 

educacionais.  

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, intitulada de Recursos 

educacionais mediado por tecnologia para educação permanente de profissionais de 

saúde, dissertação de mestrado. O estudo maior é composto por uma revisão 

sistemática, a construção de instrumento de avaliação de módulos educacionais e 

está em fase de validação por juízes.   

Para a etapa inicial do estudo maior ocorreu a construção do instrumento de 

revisão sistemática, sendo esse discutido em equipe de pesquisa e escolhido o 

problema principal, assim como formatado a pergunta da revisão sistemática, o passo 

seguinte foi a submissão do protocolo de revisão ao Internacional Prospective 

Register of Systematic Reviews (Sideri et al., 2018) e encontra-se publicado sob o 

número de registro CRD42021228849.  
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A revisão sistemática foi construída com o objetivo de responder às seguintes 

questões: quais são os principais recursos mediados por tecnologia que influenciam 

diretamente na aquisição de conhecimentos do profissional de saúde? Existe algum 

instrumento de avaliação de cursos e módulos educacionais na área da saúde no 

ensino mediado por tecnologia?  

O artigo de revisão foi construído com base em protocolos internacionais 

(Moher et al., 2016) e objetivou sumarizar os recursos e estratégias educacionais 

mediado por tecnologia para o profissional de saúde. As estratégias de busca foram 

realizadas nas bases de dados eletrônicas PUBMED, LILACS, SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE, com as seguintes palavras-chave: educação à distância; educação 

continuada; tecnologia educacional; recursos audiovisuais; pessoal de saúde. Os 

estudos completos foram incluídos nos últimos 5 anos (2016-2020) nos idiomas 

português, inglês e espanhol. Com um total de 09 estudos inseridos concluiu que o 

uso de recursos mediados por tecnologia é eficaz nos processos formativos do 

profissional de saúde, quanto aos recursos os principais destaques são os vídeos, 

módulos educacionais e estudos de casos clínicos.  

Na segunda etapa, os resultados da revisão sistemática foram analisados 

criticamente e foram listados todos os recursos e estratégias educacionais mais 

citadas, organizado em formato de tabela e construído o protótipo de instrumento. 

Este artigo se delimita à exploração e descrição da segunda etapa do estudo.  

 

3. Resultados e Discussão  

Avaliação de Módulos Educacionais Mediado por Tecnologia (AMEMT) 

O instrumento intitulado Avaliação de Módulos Educacionais Mediado por 

Tecnologia (AMEMT) é composto por cinco partes de avaliação distribuídas em: 

caracterização do curso; estratégias, recursos educacionais e dimensões 

pedagógicas; avaliação da qualidade; caracterização do avaliador e outras 

observações. 

Caracterização do curso  

No quadro 1 é possível observar a caracterização do curso com todas as 

informações presentes antes mesmo do indivíduo se matricular e iniciar seus estudos. 

As variáveis encontradas como título, temática geral, instituição proponente são 

algumas das informações que podem ser avaliadas nessa primeira etapa. A área do 
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conhecimento do curso é uma das principais pontuações que deverão ser 

respondidas, a mesma faz parte do conjunto de grandes áreas presentes nas 

avaliações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPQ) do Brasil.   

 

Quadro 1 - Parte I Caracterização do curso/ 

AVALIAÇÃO DE MÓDULOS EDUCACIONAIS MEDIADO POR TECNOLOGIA 
(AMEMT) 

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 1  

Título: 

Tema: 

Carga horária: 

Instituição preponente: 

Link: 

Data de lançamento do curso:                        Data de avaliação do módulo:  

Conteúdo:   Sim (   ) Não (   )                         Informações claras Sim (   ) Não (   )              

N° de Inscritos:                                                 N° de inscritos certificados: 

  Área de conhecimento do curso 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS (   )                      CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (   )        

CIÊNCIAS DA SAÚDE (   )                         CIÊNCIAS HUMANAS (    )   

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (   )       LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES (    )   

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (  )       ENGENHARIAS (    )   

MULTIDISCIPLINAR (    )                           OUTROS (    )______________________ 

Fonte: Autores, 2021  

 Essa caracterização também busca a coleta das principais explanações dos 

conteúdos dos módulos educacionais. Todas essas informações devem ser claras e 

sucintas para que o futuro aluno saiba exatamente o que irá aprender.  

Estratégias, recursos educacionais e dimensões pedagógicas 

Com base na revisão sistemática realizada e pesquisas na literatura cinzenta 

como sites, ambientes virtuais de aprendizagem e manuais de plataformas, foi 

sumarizado todos os recursos mais citados na literatura, dimensionado e classificados 

de acordo com as especificações de cada dimensão pedagógica. As divisões 

resultaram em 5 tópicos de dimensões pedagógicas presentes no ensino mediado por 

tecnologia (Area & Adell, 2009; Conde Vides et al., 2019). 

As seguintes dimensões pedagógicas foram estratificadas e podem ser 

observados no quadro 2.  



51  

 

● Dimensão informacional: Refere-se a todo os conteúdos e recursos teóricos de 

diferente natureza (textual, multimídia, gráfico, audiovisual) que ajudam os 

alunos a acessar o conhecimento de forma autônoma. 

● Dimensão prática: Composta por todas ações, tarefas ou atividades aplicadas 

ao conteúdo que facilitam as experiências de aprendizagem do aluno. 

● Dimensão comunicativa:  Conjunto de recursos e ações de interação social 

entre alunos e professor, através de fóruns, consultando dúvidas, tanto 

sincrônicas (chat, videoconferências) quanto as assincrônicas (tópicos de 

discussão ou fóruns). 

● Dimensão tutorial e avaliativa: Esta dimensão se refere às funções para 

professores ou tutor que devem desempenhar no âmbito de um curso na 

modalidade à distância.   

Foi construída uma quinta dimensão pensando nos princípios de módulos no 

formato autoinstrucional a dimensão avaliativa autoinstrucional.  

● Dimensão avaliativa autoinstrucional: Refere-se às avaliações realizadas de 

forma automática, como feedbacks ou avaliações, em que a própria plataforma 

e ambientes virtuais de aprendizado informam os erros e acertos.    

Quadro 2 - Parte II Estratégias, recursos educacionais e dimensões pedagógicas 

ESTRATÉGIAS, RECURSOS EDUCACIONAIS E DIMENSÕES PEDAGÓGICAS 2,3,4  

 

Informativa  Prática 

(   ) Artigos científicos  (   ) Fórum 

(   ) Animações (   ) Construção de Banco de dados 

(   ) Banco de dados (   ) Atividades avaliativas (questionário) 

(   ) Biblioteca (   ) Wiki 

(   ) PDF  (   ) Discussões  

(   ) E-book (   ) Tarefas de upload de arquivos 

(   ) Estudo de casos  Comunicativa 

(   ) URL ou link (   ) Chat 

(   ) Vídeo aulas (   ) Fale com o tutor 

(   ) Vídeoconferência  (   ) BigBlueButton  

(   ) Vídeos da internet Tutorial e avaliativa 

(   ) Recursos de áudio (podcast, 
rádios) 

(   ) Avaliação de trabalhos pela tutoria 

(   ) Slides (   ) Tutoria 

(   ) Situação problema (   ) Feedback de questões pelo tutor 

(   ) Linha do tempo interativas Avaliativa autoinstrucional* 

(   ) Outros recursos interativos (   ) Feedback de questões automática  
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(   ) História em quadrinhos (   ) Tarefas autoinstrucionais 

(   ) Infográfico (   ) Tarefas tipo jogos 

(   ) Glossário  
(   ) Avaliação do curso  qualitativo ao final do 
curso 

(   ) Jogos 
(   ) Avaliação do curso quantitativo ao final do 
curso  

 

Fonte: Autores, 2021 

Essas dimensões agregam os principais meios de ensino aprendizagem dos 

módulos educacionais, a presença ou ausência de uma das dimensões dependerá do 

modelo do curso ou módulo à distância. Pensando em modelos como os Massive 

Open Online Courses (MOOC), que por característica são abertos, podendo ser 

acessados por qualquer pessoa conectada à rede de internet, necessita de uma 

plataforma, não existem critérios de seleção de estudantes para ingresso e sempre 

gratuitos, são intitulados massivos por alcançar um grande número de pessoas (Brites 

& Rocha, 2017).  

Esse modelo de curso possui características de modelos autoinstrucionais e 

podem ser encontrados nas principais bases de cursos do Ministério da Saúde do 

Brasil. O Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde (AVASUS) 

merece destaque por ser um espaço virtual de ensino e aprendizagem para alunos e 

profissionais de saúde.  Os módulos educacionais elaborados por instituições de 

ensino são pensados e montados por mídias como textos, áudios e vídeos, as 

abordagens temáticas são específicas por temas clínicos e organização do processo 

de trabalho no SUS (Nóbrega et al., 2016). 

Avaliação da qualidade 

Essa terceira parte (Quadro 3) do instrumento foi baseado em estudos de 

qualidade de informações, foi constatado os principais conceitos de informação, 

qualidade e quais os principais critérios utilizados em fontes de informação, podendo 

ser aplicados em módulos educacionais (Dutra & Rodrigues Barbosa, 2017). Os 

tópicos escolhidos foram sintetizados pelos autores para a avaliação da qualidade em 

cinco objetivos a serem alcançados: precisão/acurácia das informações; atualização 

das informações; design/layout; confiabilidade e completude das informações e 

relevância/importância.   

Foi usado também uma escala tipo likert, para gerar um escore entre 1 e 10, 

sendo o primeiro uma péssima qualidade e o último qualidade máxima (Matas, 2018).  

A partir da classificação numérica e o somatório de todas as pontuações escolhidas 
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nos tópicos, os dados podem ser convertidos em uma qualificação categórica da 

qualidade do módulo que pode ser.    

● Péssimo: 5 -10 

● Ruim: 11 – 20 

● Bom: 21 – 30   

● Muito Bom: 31 - 40 

● Excelente: 41 – 50 

Quadro 3 - Parte III Avaliação da qualidade 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 5,6 

 

 

Qualidade 

Péssim
o 

Ruim Bom 
Muito 
Bom 

Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   Precisão/acurácia das 
informações   

  
  

  
  

          

b)   Atualização das informações                     

c)    Design/layout                     

d)   Confiabilidade e completude das 
informações   

  
  

  
  

          

e)   Relevância/importância                     

 
Pontuação quantitativa: (   )  
Péssimo: 5 -10 
Ruim: 11 – 20 
Bom: 21 – 30    
Muito Bom: 31 - 40 
Excelente: 41 – 50 

Fonte: Autores, 2021 

 A qualidade dos cursos é essencial para o melhor desenvolvimento do 

processo de aprendizado do aluno, essa etapa da pesquisa será um ápice do 

processo de avaliação. Juntamente com a apreciação da qualidade, a presença do 

maior número de recursos educacionais em conjunto com os aspectos avaliados 

contribuirá positivamente nos ganhos do aluno ao final do curso.  

  A internet é um grande local de desenvolvimento pessoal e profissional, 

pensando nas propriedades da grande rede de computadores a informação deverá 

seguir padrões de excelência pensando principalmente nas formações no campo da 

saúde. Os módulos EaD apresentam estratégias excelentes para a aquisição do 

conhecimento confiável para gestão e cuidados clínicos por serem atualizados e 

produzidos por instituições de ensino (Swire-Thompson & Lazer, 2020).   
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Caracterização do avaliador 

 A quarta parte do instrumento foi construída pensando no avaliador, ela é 

composta pelas questões de nome, formação em área do conhecimento, profissão, 

gênero e idade, esses fatores poderão ser usados para avaliar o perfil dos usuários 

do AMENT. 

 

Quadro 4 - Parte IV Caracterização do avaliador 

CARACTERIZAÇÃO DO AVALIADOR 

Avaliador:_______________________________________________________________ 

Área de conhecimento do avaliador: ________________________________________ 

Profissão_______________________________________________________________ 

Idade_________________________Gênero____________________________________ 
Instituição_______________________________________________________________ 

Fonte: Autores, 2021 

Outras observações  

Essa quinta etapa é opcional para o avaliador, o mesmo poderá descrever 

orientações para melhorias no módulo e sua aplicabilidade, ou sugerir inserções de 

recursos ou estratégias educacionais para melhor impacto no ensino na área da 

saúde.  

Quadro 5 - Parte V outras observações 

OUTRAS OBSERVAÇÕES  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Fonte: Autores, 2021 

4. Conclusão 

 Pretende-se, a partir desse instrumento, após validado, contribuir com a 

avaliação de cursos e módulos a distância oferecendo assim maior qualidade nos 

processos de ensino/aprendizagem no campo da saúde, estimular o uso do 

instrumento para pesquisas em graduação e pós-graduação, e auxiliar no crescimento 

dos profissionais com base em padrões de referências científicas.  

Considerando o baixo custo e a facilidade de utilização como ferramenta de 

apoio aos processos de ensino mediado por tecnologia, esse instrumento poderá ter 

uma adequada aplicabilidade. Uma metodologia de validação do instrumento deverá 
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ser aplicada como a realização de testes através de juízes e grupos de interesse como 

os profissionais de saúde e relatos de eficiência.  

 Como limitações deste estudo é considerado que o instrumento ainda não foi 

validado e se encontra em finalização para esse processo. Sugere-se que novos 

estudos sejam realizados, aplicando e validando o instrumento construído.   
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PRODUTO 3 -  Instrumento:  Avaliação de Módulos Educacionais Mediados Por 

Tecnologia (AMEMT) 

 

AVALIAÇÃO DE MÓDULOS EDUCACIONAIS MEDIADOS POR TECNOLOGIA 
(AMEMT) 

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 1  

Título: 

Tema: 

Carga horária: 

Instituição proponente: 

Link: 

Data de lançamento do curso:                 Data de avaliação do módulo:  

Conteúdo:   Sim (   ) Não (   )                      Informações claras Sim (   ) Não (   )              

N° de Inscritos:                                                 N° de inscritos certificados: 

  Área de conhecimento do curso 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS (   )               CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (   )        

CIÊNCIAS DA SAÚDE (   )                        CIÊNCIAS HUMANAS (    )   

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (   )       LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES (    )   

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (  )       ENGENHARIAS (    )   

MULTIDISCIPLINAR (    )                           OUTROS (    )______________________ 

TRATÉGIAS, RECURSOS EDUCACIONAIS E DIMENSÕES PEDAGÓGICAS 2,3,4  

 

Informativa  Prática 

(   ) Artigos científicos  (   ) Fórum 

(   ) Animações (   ) Construção de Banco de dados 

(   ) Banco de dados (   ) Atividades avaliativas (questionário) 

(   ) Biblioteca (   ) Wiki 

(   ) PDF  (   ) Discussões  

(   ) E-book (   ) Tarefas de upload de arquivos 

(   ) Estudo de casos  Comunicativa 

(   ) URL ou link (   ) Chat 

(   ) Vídeo aulas (   ) Fale com o tutor 

(   ) Vídeoconferência  (   ) BigBlueButton  

(   ) Vídeos da internet Tutorial e avaliativa 

(   ) Recursos de áudio (podcast, 
rádios) 

(   ) Avaliação de trabalhos pela tutoria 

(   ) Slides (   ) Tutoria 

(   ) Situação problema (   ) Feedback de questões pelo tutor 

(   ) Linha do tempo interativas Avaliativa autoinstrucional* 

(   ) Outros recursos interativos (   ) Feedback de questões automática  

(   ) História em quadrinhos (   ) Tarefas autoinstrucionais 

(   ) Infográfico (   ) Tarefas tipo jogos 
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(   ) Glossário  
(   ) Avaliação do curso  qualitativo ao final 
do curso 

(   ) Jogos 
(   ) Avaliação do curso quantitativo ao final 
do curso  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 5,6 

 

 

Qualidade 
Péssimo Ruim Bom 

Muito 
Bom 

Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   Precisão/acurácia das 
informações   

  
  

  
  

          

b)   Atualização das informações                     

c)    Design/layout                     

d)   Confiabilidade e completude 
das  informações   

  
  

  
  

          

e)   Relevância/importância                     

 
Pontuação quantitativa: (   )  
Péssimo: 5 -10 
Ruim: 11 – 20 
Bom: 21 – 30    
Muito Bom: 31 - 40 
Excelente: 41 – 50 

CARACTERIZAÇÃO DO AVALIADOR 

Avaliador:_________________________________________________________ 

Área de conhecimento do avaliador: __________________________________ 

Profissão_________________________________________________________ 

Idade_________________________Gênero______________________________ 
Instituição_________________________________________________________ 

OUTRAS OBSERVAÇÕES  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I - PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

PROTOCOLO- REVISÃO SISTEMÁTICA 

Tema:  Recursos educacionais mediado por tecnologia para educação permanente de 

profissionais de saúde.  

Palavras-Chaves: Educação à distância. Educação Continuada. Tecnologia Educacional. 

Recursos Audiovisuais.  Pessoal de Saúde. 

Data de início da coleta: outubro de 2020 

Data de finalização da coleta: dezembro de 2020 

Data prevista da finalização da pesquisa: março 2021 

Apoio: Esta revisão não receberá fontes financeiras 

Patrocínio: Não aplicável  

Conflitos de interesse: Os autores declaram não ter conflitos de interesses envolvidos. 

Protocolo: De acordo com o Preferred Reporting Itens for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses[1] (PRISMA)  

Registro: O protocolo desse estudo registrado no International Prospective Register of 

Systematic Reviews[2] (PROSPERO) sob o número CRD42021228849.  

AUTORES 

 

AUTOR AFILIAÇÃO E-MAIL 

José Adailton da Silva* Doutor em Saúde Coletiva, 

professor adjunto da 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

joseadailtonmec@gmail.com 

José Felipe Costa da Silva** Fisioterapeuta, Mestrando 

em Gestão e Inovação em 

Saúde pelo Programa de 

Pós-graduação em Gestão 

e Inovação em Saúde pela 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

felipedoshalom@yahoo.com.br 

Edson Mendes Marques*** Enfermeiro – Empresa 

Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) – 

Hospital Universitário Ana 

Bezerra – Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Norte. Mestrando em 

Práticas de Saúde e 

Educação pela UFRN.  

edson.marques@ebserh.gov.br 

Neyna Santos Morais**** Nutricionista, Mestranda no 

Programa de Pós-

graduação em Nutrição pela 

neynamorais@yahoo.com.br 
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Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.   

Denise Rodrigues da Silva***** Fisioterapeuta, Mestre em 

Ciências da Reabilitação 

pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte  

deniserodrigues.sf@gmail.com 

*Coordenador - Concepção e desenho do estudo / Análise de dados e Revisão final.  
**Primeiro Revisor  e subcoordenador- Conceituação e design do estudo / Pesquisa e seleção / Coleta de 
dados /Análise de dados / Preparação do manuscrito. 
***Segundo Revisor - Pesquisa e seleção / Coleta de dados / Análise de dados / Preparação do manuscrito 
****Terceiro Revisor - Análise de dados. 

*****Quarto Revisor - Revisão de gramática e escrita. 
 

QUESTÕES NORTEADORAS 

01 - Quais são os recursos educacionais usados no ensino mediado por tecnologia para a 

formação e atualização de profissionais na área da saúde? 

02 - Como são utilizados os recursos educacionais no ensino mediado por tecnologia 

formação e atualização de profissionais na área da saúde? 

03 - Qual a contribuição dos recursos educacionais no ensino mediado por tecnologia 

formação e atualização de profissionais na área da saúde? 

BASE DE DADOS CONSULTADAS 

Base de dados 1: SCOPUS.  

Base de dados 2: PUBMED 

Base de dados 3: WEB OF SCIENCE 

Base de dados 4: LILACS 

DESCRITORES E SINONÍMIAS EM PORTUGUÊS 

1# (“Educação à distância” OR “Aprendizado online” OR “Aprendizado à Distância” OR 

“Aprendizagem online” OR “Aprendizagem a Distância” OR Ciberaprendizagem OR 

“Cursos por Correspondência” OR “Educação Online” OR “Ensino Online” OR “Ensino a 

Distância” OR “Formação à Distância” OR “Formação à Distância através das TIC” OR 

“Formação à Distância através das Tecnologias da Informação e das Comunicações” OR 

Tele-Educação OR “Tele-Educação Interativa” OR Teleducação OR “Teleducação 

Interativa” OR Teleformação OR eLearning) 

2# (“Educação Continuada” OR “Educação Contínua” OR “Educação Permanente” OR 

“Formação Continuada”) 

3# ("Tecnologia Educacional") 

4# (“Recursos Audiovisuais” OR Audioinformação OR Audiossíntese OR Audiovisuais OR 

Diapositivos OR Discos OR Fitas OR “Recurso Audiovisual” OR “Recurso Visual” OR 

“Recursos Visuais” OR “Recursos de Áudio e Vídeo” OR “Síntese de Áudio” OR “Síntese e 

Processamento de Áudio” OR Transparências OR  Vídeos OR Áudio OR “Áudio Síntese” 

OR “Áudio de Contexto”) 

5# (“Pessoal de Saúde” OR “Prestadores de Cuidados de Saúde” OR “Profissionais da 

Saúde” OR “Profissionais de Saúde” OR “Profissional da Saúde” OR “Profissional de 

Saúde” OR “Trabalhador da Saúde” OR “Trabalhador de Saúde” OR “Trabalhadores da 

Saúde” OR “Trabalhadores de Saúde”) 
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DESCRITORES E SINONÍMIAS EM INGLÊS 

1# (“Education, Distance” Or “Correspondence Course” OR “Correspondence Courses” OR 
“Course, Correspondence” OR Cyberlearning OR “Distance Education” OR “Distance 
Learning” OR “Education, Online” OR “Interactive Tele-Education” OR “Learning, Distance” 
OR “Learning, Online” OR “Online Education” OR “Online Educations” OR “Online Learning” 
OR “Tele-Education” OR Teletraining OR  eLearning) 

2# (“Education, Continuing” OR “Formation continue”) 

3# (“Educational Technology” OR “Educational Technologies” OR “Instructional 
Technologies” OR “Instructional Technology” OR “Technologies, Educational” OR 
“Technologies, Instructional” OR “Technology, Educational” OR “Technology, Instructional”) 

4# (“Audiovisual Aids” OR “Aid, Audio-Visual” OR “Aid, Audiovisual” OR “Aid, Visual” OR 
“Aids, Audio-Visual” OR “Aids, Audiovisual” OR “Aids, Visual” OR “Audio Visual Aids” OR 
“Audio-Visual Aid” OR “Audio-Visual Aids” OR “Audiovisual Aid” OR “Visual Aid” OR “Visual 
Aids”) 

5# (“Health Personnel” OR “Health Care Provider” OR “Health Care Providers” OR 
“Healthcare Provider” OR “Healthcare Providers” OR “Healthcare Worker” OR “Healthcare 
Workers” OR “Personnel, Health” OR “Provider, Health Care” OR “Provider, Healthcare” OR 
“Providers, Health Care” OR “Providers, Healthcare”) 

DESCRITORES E SINONÍMIAS EM ESPANHOL 

1# (“Aplicación de las TIC al Aprendizaje” OR “Aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación al Aprendizaje” OR “Aprendizaje a Distancia” OR 
“Aprendizaje en Línea” OR Ciberaprendizaje OR “Cursos por Correspondencia” OR 
“Educación Continua en TIC” OR “Educación Continua en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” OR “Educación en Línea” OR “Enseñanza a Distancia” OR “Enseñanza 
en Línea” OR “Formación a Distancia” OR “Formación a Distancia a través de las TIC” OR 
“Formación a Distancia a través de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” OR “Tele-Educación Interactiva” OR “Teleducación” OR “Teleducación 
Interactiva” OR “Teleeducación” OR “Teleeducación Interactiva” OR Teleformación OR  
eLearning) 

2# (“Educación Continua” OR “Educación Permanente” OR “Formación Continua” OR 
“Formación Continuada”) 

3# (“Tecnología Educacional” OR “Tecnología Educativa” OR “Tecnología de Instrucción”) 

4# (“Audio OR “Audio Síntesis” “Audio de Contexto” OR Audioinformación OR Audiosíntesis 
OR “Ayudas Audiovisuales” OR “Ayudas Visuales” OR “Cintas” OR “Diapositivas” OR 
Discos OR “Material Audiovisual” OR “Materiales Audiovisuales” OR “Materiales de Audio 
y Video” OR “Materiales de Video y Audio” OR “Recurso Audiovisual” OR “Recurso Visual” 
OR “Recursos Visuales”  OR “Recursos de Audio y Video” OR “Recursos de Video y Audio” 
OR “Síntesis de Audio” OR “Síntesis de Señales de Audio” OR “Síntesis de Sonido” OR 
“Síntesis de Sonidos” OR “Síntesis de los Sonidos” OR “Síntesis y Procesamiento de Audio” 
OR Transparencias OR Videos”) 

5# (“Personal de Salud” OR “Proveedores de Atención de Salud” OR “Trabajadores de la 
Salud”) 

CRUZAMENTOS 
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1# AND 2# AND 5#  
1# AND 3# AND 5#  
1# AND 4# AND 5# 

SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Critérios de inclusão: 
CI01 - Artigos publicados de 2015 a 2020; 

CI02 – Artigos em português, espanhol ou inglês; 

CI03 – Artigos que contemplem o uso de tecnologias e ou recursos educacionais na 

formação e educação do profissional de saúde; 

 

Critérios de exclusão: 
Editoriais, cartas ao editor, resumos, opinião de especialistas, outras revisões, 
correspondências, resenhas, capítulos de livros e artigos duplicados.  
 

 

ESTRATÉGIA PARA COLETA DE DADOS E SÍNTESE DOS ESTUDOS 

O quadro 01 será o Instrumento usados para coleta de dados das informações sobre a 

identificação da publicação contendo as informações de autor/ano; país do estudo, idioma; 

revista; bases de dados indexadas, objetivos; metodologia; conclusões. 

 

O quadro 02 será usado para caracterização dos estudos incluídos contendo as 

informações de autor/ano; população; amostra; temática central do estudo; tipo de 

abordagem ou questão de investigação do estudo; tipo de intervenção; controle; recursos 

ou estratégias usadas nas abordagens e pesquisas; forma de avaliação.  

 

 Quadro 1 - Identificação das publicações inseridas na revisão.  

Autor/Ano País Idioma Revista 
Base de 
dados 

Objetivo Metodologia Conclusões 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
Quadro 02- Caracterização dos estudos incluídos na revisão 

Autor/Ano 
 

População Amostra Tema Intervenção Controle Recursos   Avaliação 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Avaliação do risco de viés das pesquisas a partir do referencial do Centro Colaborador do 
Instituto Joanna Briggs[3].  

Questions  Yes Not Unclear 
Not 

applicable 

1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly 
defined?      

 Yes 
 
 
 
 
 
   

2. Were the study subjects and the setting described in 
detail?          

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way?          

4. Were objective, standard criteria used for measurement 
of the condition?          

5. Were confounding factors identified?          

6. Were strategies to deal with confounding factors stated?          

 7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 
way?          

8. Was appropriate statistical analysis used?         

Evaluation          
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