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RESUMO 

 

O Curso Presencial em Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo 

Peso: O Método Canguru, que norteia uma política de Saúde Pública utilizada pelo 

Ministério da Saúde do Brasil, a partir de 2000, funciona na Maternidade Escola 

Januário Cicco desde 2002. Serve como modelo assistencial humanizado ao binômio 

mãe/recém-nascidos de baixo peso, contribuindo para redução da morbimortalidade 

neonatal. A necessidade de formação de profissionais do SUS para utilização do 

referido método em todo o país gerou a demanda do uso da mediação tecnológica no 

processo formativo, a partir da disponibilização do curso na plataforma AVASUS. A 

adaptação e a criação de metodologia específica para esses fins foi o objeto central 

deste estudo. Para isso, este estudo tem por base uma pesquisa-ação a fim de 

detectar necessidades de formação e de mediações pedagógicas do público-alvo. A 

partir dessa fundamentação e do referencial teórico em educação, cria uma 

metodologia pedagógica inovadora na construção de cursos mediados por tecnologia 

para formação humana em saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo 

de construção de cursos com mediação tecnológica desenvolvidos pelo Laboratório 

de Inovação Tecnologia de Saúde/SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Nesse processo de construção do curso, voltado para a Educação em saúde, 

faz uso de uma perspectiva multidimensional para avaliação da qualidade dos 

conteúdos educacionais, dando origem a um novo designer pedagógico para o 

conteúdo utilizado. 

  

Palavras-chave: Método Canguru. Educação em saúde. Aprendizagem. Mediação 

tecnológica. AVASUS. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The face-to-face Course in Humanized Care of the Low-Birth Newborn: 

Kangaroo Method, which has guided a Public Health policy used by Brazil Health 

Ministry, since 2000, has functioned at Januário Cicco School Maternity from 2002. It 

has served as a humanized care model to the mother / low birth weight binomial, 

contributing to the reduction of neonatal morbidity and mortality. The need to training 

professionals from SUS to use this method throughout the country generated the 

demand for the use of technological mediation in the training process, from the 

availability of the course on the AVASUS platform.  Adaptation and creation of specific 

methodology for these purposes was the central object of this study. To this, this study 

is based on an action research in order to detect training needs and pedagogical 

mediations of the target audience. Based on this foundation and the theoretical 

reference in education, it has created an innovative pedagogical methodology in the 

construction of technology-mediated courses for human health training, contributing to 

the improvement in process of course construction with technological mediation 

developed by the Laboratory of Innovation in Health Technology/SEDIS from the 

Federal University of Rio Grande do Norte. In this process of course construction, 

focused on Health Education, has made use of a multidimensional perspective to 

evaluate the quality of educational contents, giving rise to a new pedagogical designer 

for the content used.  

 

Key-words: Kangaroo Method; Technology-mediated education; Innovative 

Methodology; Teaching-Learning; AVASUS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o movimento para divulgar o Método Canguru (MC) de assistência 

ao Recém-Nascido de Baixo Peso (RNBP) iniciou-se em 1999, com a Conferência 

Nacional Método Mãe-Canguru no Rio de Janeiro. O evento visava, entre outros 

aspectos, divulgar o método como alternativa viável e segura de atenção perinatal; 

difundir os benefícios socioeconômicos dessa modalidade de atenção ao binômio 

mãe/RNBP; e possibilitar que dirigentes de serviços de saúde, autoridades sanitárias, 

formuladores de políticas sociais e formadores de opinião conhecessem seus 

fundamentos científicos e o impacto social dessa iniciativa1, 2. 

A partir de então, houve intervenção do Ministério da Saúde do Brasil (MS), 

lançando a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – 

Projeto Mãe-Canguru, por meio da Portaria nº 1.683 GM/MS (BRASIL, 2007)3, sendo 

revogada pela Portaria 930, de 10 de maio de 2012, que define diretrizes e objetivos 

para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou 

potencialmente grave, além de classificar e habilitar os leitos de Unidade Neonatal no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012)4. Em 30 de dezembro de 2013, 

novo documento é publicado, a Portaria nº 3389/GM/MS, que altera, acresce e revoga 

dispositivos da Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 20125. 

Durante muitos anos, a nomenclatura usada para denominar o Método 

Canguru (MC) era Método Mãe Canguru (MMC); porém, há 10 anos, o Ministério da 

Saúde do Brasil orienta o uso do MC (Método Canguru). Em cumprimento a essa 

orientação, iremos usar este último em nossas citações6. O MC implica uma mudança 

de paradigma na atenção perinatal em que as questões pertinentes à Atenção 

Humanizada não se dissociam, mas se complementam com os avanços tecnológicos 

clássicos7. 

O referido método torna-se cada vez mais indispensável em função do 

significativo aumento do número de bebês prematuros nos últimos anos no Brasil8. 

Nesse contexto, a formação de profissionais de saúde em todo o país torna-se urgente 

e necessária, visando à redução da mortalidade infantil. Além disso, as propostas 

curriculares adotadas pelos diversos cursos da saúde não contemplam quase 

nenhuma abordagem sobre o cuidado e o acompanhamento desse grupo etário 

(RNPT), a maioria dos profissionais que constitui as equipes dos programas 

coordenados pelo MS (Mais Médicos e Programa Saúde da Família) sente-se 
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incapacitada para a realização de follow-up desses pacientes. Essa foi a motivação 

para a proposição deste estudo, buscando responder a uma questão enfática do 

nosso cotidiano: como poderíamos contribuir para melhorar a assistência humanizada 

ao recém-nascido de baixo peso nos diversos setores da saúde pública, considerando 

as enormes dimensões de nosso país? 

Países que formam a BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), de 

extensão continental, utilizam-se da Telemedicina para levar conhecimentos 

atualizados aos profissionais das regiões mais remotas e estão despertando para a 

cooperação transcontinental9. A Telemedicina caracteriza-se por oferecer serviços de 

saúde a profissionais por meio das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), realizando trocas de conhecimentos para esclarecimento diagnóstico, 

tratamento, prevenção de patologias, pesquisa e avaliação, além da educação 

continuada em saúde nos lugares mais distantes, objetivando a melhoria da saúde 

dos cidadãos e das comunidades10. 

Tendo como exemplo a exitosa utilização da mediação tecnológica para a 

formação no trabalho realizada na Telemedicina, a educação permanente em saúde, 

em especial, a política de formação do Ministério da Saúde, vem se apropriando das 

novas tecnologias da Informação e da Comunicação e as incorporando cada vez mais 

no processo formativo de seus profissionais. A plataforma AVASUS é um exemplo 

dessa realidade. 

Sabendo-se também que os profissionais de saúde vivem cotidianamente 

num ritmo acelerado imposto por diversos fatores, tais como: processos da jornada 

de trabalho; dificuldade de conciliação das atividades profissionais, curriculares e 

pessoais; ausência de tempo para capacitações; horários de trabalho em turnos; 

desmotivação pelo tempo de atuação na área, entre outros fatores desestimulantes. 

Ademais, o trabalho, muitas vezes, implica o envolvimento e o treinamento de pais e 

familiares, por isso, pensamos na importância de considerar um processo formativo 

que dê conta das necessidades dos referidos profissionais e que esteja alinhado às 

transformações e às novas perspectivas da formação humana em saúde. 

Foi partindo de inovações emergentes no processo de formação humana em 

saúde que este estudo foi desenvolvido, como uma proposta educacional inédita, a 

partir da qual foi realizada a transposição didática de um conhecimento, 

tradicionalmente apresentado presencialmente e sem qualquer mediação tecnológica, 

para o formato de ensino flexível, autoinstrucional, aberto, utilizando a mediação 
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tecnológica. Para isso, foram feitas adaptações das metodologias ativas, em especial, 

a aprendizagem baseada em problemas e a problematização nas quais são 

apresentadas situações reais do dia a dia de mães, bebês, familiares e profissionais 

da saúde. Outro ponto importante foi a utilização do conhecimento e dos dons 

profissionais de diversos atores, com base em reuniões frequentes, discussão de 

roteiros e escolha de recursos, determinando a identidade visual e pedagógica do 

projeto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma metodologia pedagógica totalmente mediada por 

tecnologia, autoinstrucional, para formação humana em saúde, baseada no modelo 

presencial de ensino do Método Canguru. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar uma pesquisa-ação a fim de detectar dificuldades na prática do 

MC; 

● Realizar estudo teórico sobre o ensino do MC, utilizando mediação 

tecnológica; 

● Delinear conteúdos e proposta metodológica com base em pesquisas; 

● Realizar revisão científica e pedagógica dos recursos educacionais 

produzidos; 

● Ofertar, na modalidade a distância, o curso: Atenção Humanizada ao 

Recém-nascido de Baixo Peso: Método Canguru; 

● Oferecer aos diversos cursos da área da saúde a inclusão do material 

proposto: Curso de Atenção Humanizada ao RNBP – Método Canguru, no projeto 

político pedagógico anual de suas instituições; 

● Inserir o curso na Plataforma do AVASUS, direcionando-o para o 

público-alvo de profissionais de saúde e público em geral. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apresentaremos, a seguir, o método que adotamos para o cuidado ao recém-

nascido de baixo peso. 

 

3.1 O MÉTODO CANGURU 

 

O Método Canguru será detalhado em suas especificidades, mostrando o seu 

contexto histórico, como tem sido feito no Brasil, bem como os avanços e os desafios 

para a sua aplicabilidade. 

 

3.1.1 Nascimento prematuro: estatística preocupante 

 

O nascimento prematuro, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

é definido como aquele que ocorre em até 36 semanas e 6 dias gestação. Um recém-

nascido é considerado RNBP quando atinge um peso igual ou menor que 2.500g. 

Nascem anualmente no mundo 20 milhões de crianças prematuras. Destas, um terço 

morre antes de completar um ano11. 

No Brasil, em 2015, dos 3.017.668 recém-nascidos vivos, 250.825 (8,3%) 

tinham peso abaixo de 2.500g. No Rio Grande do Norte, nesse mesmo ano, dos 

49.099 recém-nascidos vivos, 4.082 destes estavam abaixo de 2.500g, 

correspondendo a 8,1% do total. Considerando a estatística da Maternidade Escola 

Januário Cicco, no ano de 2015, nasceram 4.152 NV; desses, 938 foram prematuros, 

apresentando uma taxa de prematuridade de 22,59%, o que justifica ser a maior 

maternidade de referência do Estado do Rio Grande do Norte12 nesse atendimento. 

  

3.1.2 A proposta do Método Canguru 

 

Após conhecermos o cenário real brasileiro, precisamos fortalecer os serviços 

que oferecem o MC pois, nos primeiros trinta dias de vida, o prematuro tem maior risco 

de morrer e de apresentar patologias graves. Aqueles que sobrevivem têm um maior 

risco de desenvolver sequelas da prematuridade, piorando a sua qualidade de vida 

futura. Essas complicações representam a principal causa de morte neonatal e a 

segunda entre as crianças menores de 5 anos. No mundo, vários países concentram 
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esforços em ações urgentes no intuito de diminuir a mortalidade infantil nesse grupo 

etário. A OMS define o MC como o cuidado de prematuros, pele a pele, realizado pela 

mãe. Suas principais características são o contato contínuo e prolongado pele a pele 

entre a mãe e o bebê; aleitamento materno exclusivo ou alimentação com leite 

materno13. 

Por isso, o MC, também conhecido como “Contato Pele a Pele”, tem sido 

proposto como uma alternativa ao cuidado neonatal convencional para o RBPN. Foi 

idealizado e implantado de forma pioneira por Edgar Rey Sanabria e Hector Martinez, 

em 1979, no Instituto Materno-Infantil de Bogotá, Colômbia, e denominado “Mãe 

Canguru”. Os objetivos principais do MC são: melhorar o prognóstico e o 

desenvolvimento de crianças de baixo peso; estimular o vínculo mãe/bebê, logo após 

o nascimento, tanto quanto possível; humanizar o ambiente hospitalar e o ambulatório 

de bebês prematuros; ensinar a mãe a oferecer a seu filho o melhor cuidado possível; 

utilizar o mais racional dos recursos tecnológicos, especialmente quando eles são 

limitados; e reduzir os custos de hospitalização14. 

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o MC é um modelo de atenção 

perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de 

intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-

nascido e à sua família15. Mas não podemos deixar de lembrar que o nascimento de 

um prematuro em uma maternidade com Unidade de cuidados Intensivos neonatal 

representa um momento de crise para toda a família. Nesse contexto, o exercício da 

maternidade e da paternidade, assim como o processo do desenvolvimento, pode ser 

afetado, especialmente o vínculo pais-bebê. Portanto, a equipe de saúde deve estar 

preparada para tratar com sentimentos e emoções dos pais e dos familiares, além de 

precisar apoiá-los16. 

 

3.1.3 Método Canguru no Brasil 

 

No Brasil, a prática do MC foi adotada desde 1991, pelo Hospital Guilherme 

Álvaro em Santos/SP, implantado nas enfermarias do Alojamento Conjunto. Em 1997, 

o Instituto Materno‑Infantil de Pernambuco, hoje Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP), submeteu seu projeto para concorrer ao concurso 

de projetos sociais – “Gestão pública e Cidadania”, evento promovido pela Fundação 

Ford, pela Fundação Getúlio Vargas com o apoio do Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ficando entre os finalistas com o 

projeto “Enfermarias Mãe Canguru”. A partir desses marcos, alguns hospitais 

brasileiros implantaram o MC sem critérios técnicos bem definidos. Em 1999, o MC foi 

avaliado e observado pela Área Técnica de Saúde da Criança, do MS, que elaborou 

e publicou a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – 

Método Canguru11. 

A política de saúde do MC no Brasil mostra-se como um conjunto de 

estratégias de intervenção que viabiliza fatores de proteção para o desenvolvimento 

de bebês prematuros, pois assegura a formação e/ou o fortalecimento do vínculo 

afetivo mãe-pai-bebê, o que estimula precocemente cuidados individualizados com o 

bebê, respeitando sua capacidade neurológica e de interação; promovendo a inserção 

da família nos cuidados e no acompanhamento do bebê; além de representar para a 

família um suporte social importante na situação de crise em que se encontra17. 

 

3.1.4 Método Canguru: o modelo brasileiro 

 

O método Canguru é dividido em três etapas, quais sejam: UTIN (Unidade de 

Terapia Intensiva neonatal), UCIN (Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal) e a 

fase ambulatorial. Para este estudo, foi necessário desmembrarmos cada uma das 

etapas para um melhor entendimento16. 

A primeira etapa ocorre dentro da Unidade de Terapia Intensiva, que, por sua 

vez, é subdividida em duas fases, quais sejam: a UTIN e a UCINCo (Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatal Convencional). Essa fase tem como finalidade 

principal oferecer atendimento humanizado à dupla mãe e bebê, além da família, e 

está focada nos aspectos psicoafetivos tão intensos nessa fase da vida.  

Na primeira fase, é oferecido atendimento multiprofissional por meio de 

intervenção interprofissional ao recém-nascido prematuro ou gravemente enfermo, 

com suas morbidades e patologias, período em que a equipe se coloca à disposição, 

com base em condutas técnicas, para esse atendimento. É oferecida também 

assistência aos familiares a partir de orientações quanto às condições de saúde da 

criança. Nesse período, estimula-se o livre acesso dos pais à UTIN, favorecendo o 

contato tátil com o RN, assim como a coparticipação da mãe nos cuidados com o 

bebê, promovendo um processo contínuo na formação da ligação afetiva entre bebês 
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e seus pais, além de iniciar a verdadeira nutrição do prematuro através da 

Colostroterapia e nutrição parenteral e/ou enteral. 

Na segunda fase, são usados pela equipe instrumentos que reflitam sobre 

essas práticas junto ao recém-nascido e sua família mais ampliada. Além dessas 

orientações, é necessário abrirmos um espaço para apresentarmos os cuidados com 

o ambiente físico da UTIN, assunto tão importante relativo às práticas neonatais19, 18, 

5. 

A segunda etapa, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru 

(UCINCa), caracteriza-se pela dupla mãe-bebê ficarem juntos 24 horas na enfermaria. 

Desse modo, a mãe pode vivenciar o dia a dia do seu filho, aprendendo as tarefas 

rotineiras, além de acompanhar o desenvolvimento psicoafetivo (interação entre pais, 

familiares e bebê). Para se receber o recém-nascido nesta fase, é necessário 

observarmos algumas condições, como, por exemplo: estabilidade clínica do bebê, 

peso maior ou igual a 1.250g e que esteja em dieta enteral plena19,18,5. 

A terceira etapa, conhecida como ambulatório de acompanhamento de recém-

nascido de baixo peso, tem como objetivo a continuidade da assistência por meio do 

acompanhamento ambulatorial, individualizado, buscando observar o 

desenvolvimento global do bebê, a partir de um programa de acompanhamento 

(follow-up)19,18,5. 

 

3.1.5 Método Canguru: avanços e desafios 

 

No Brasil, temos 293 serviços de saúde que adotaram o MC como assistência 

humanizada para seus recém-nascidos prematuros. As primeiras capacitações de 

tutores para o Método Canguru em nosso país, utilizando a metodologia PBL (Problem 

Based Learning) foram promovidas a partir de 2009, inovando a metodologia até então 

utilizada; transformando situações reais em problemas e, a partir disso, encontrando 

soluções para a problematização criada. 

As capacitações realizadas com base no Método Canguru, até janeiro de 

2015, em 18 hospitais de ensino de 11 estados brasileiros, formaram 572 novos 

tutores. Desse total treinado, vários grupos de profissionais diversificados 

caracterizaram a clientela, sendo assim distribuídos: 212 enfermeiros (37%), 159 

médicos (28%), 30 fisioterapeutas (5,3%), 23 psicólogos (4%), 27 fonoaudiólogos 

(4,6%), 30 assistentes sociais (5,3%), 6 terapeutas ocupacionais (1%), 2 odontólogos 
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(0,4%), 1 biomédico (0,1%) e 70 de outras categorias profissionais (12,3%). Esse 

projeto permitiu a capacitação de um grande número de tutores de diferentes 

categorias profissionais, em centros de ensino, com a potencialidade de implementar 

e fortalecer o Método Canguru em todo o país20. 

Nesse sentido, várias novidades deverão ser apresentadas a partir das 

políticas públicas voltadas para o RNBP e o prematuro nos próximos anos. Ademais, 

o planejamento das ações que envolvem o MC e sua operacionalização deverá 

apresentar um trabalho completamente integrado, dando prioridade ao pré-natal, 

parto, nascimento e puerpério. Além disso, esse modelo de atenção integral deve 

adequar-se aos recém-nascidos egressos de unidade neonatal, priorizando o 

compartilhamento da atenção básica, visto que o apoio desses profissionais será de 

grande importância para o acompanhamento ambulatorial, reduzindo morbidade e 

mortalidade infantil nessa faixa etária. Nesse sentido, o compromisso da continuidade 

da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Criança (PNAISC) deverá ser 

cada vez mais modernizado oferecendo aos profissionais a oportunidade de conhecer 

e aplicar a 3ª fase do MC em suas unidades básicas de saúde21. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA E A QUALIFICAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Apresentaremos a seguir duas formas de dinamizar o trabalho de assistência 

à saúde, quais sejam: a educação ser mediada por tecnologia e a intensificação de 

um trabalho de capacitação para os profissionais da área de saúde.  

 

3.2.1 Política mundial da educação 

 

Os objetivos do desenvolvimento do milênio (ODM) e a Educação para todos 

(EPT) ofereceu grandes avanços para educação mundial, sendo acordadas algumas 

ações que deveriam ser atingidas até o ano de 2015. Porém, como alguns países não 

conseguiram atingir esses objetivos e sabedores do importante papel oferecido por 

esse acordo internacional, foi estabelecido um novo pacto, alicerçado nos ODM, a 

saber: os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Com a aprovação e o compromisso de 193 países-membros das Nações 

Unidas, é apresentado o documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
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para o Desenvolvimento Sustentável”. Essa nova Agenda foi aprovada pela Cúpula 

do Desenvolvimento Sustentável, na sede da ONU, em Nova Iorque, em setembro de 

2015. Essa declaração é composta por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável 

e 169 metas. Para que essa meta seja alcançada, é necessário tomar medidas 

ousadas e transformadoras para pôr o mundo em um caminho sustentável e 

resiliente22. 

Concomitantemente, outro importante acontecimento que marcou a educação 

no mundo foi o Fórum Mundial de Educação (FME, 2015), ocorrido em Incheon, na 

Coreia do Sul, que orienta uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa à 

educação ao longo da vida para todos, evento que veio para corroborar os ODS. A 

esse respeito, no marco 43 desse documento, está bem clara a importância da 

educação mediada por tecnologia, assegurando a igualdade de acesso para todos, 

mulheres e homens, a uma educação técnica, profissional e superior, de qualidade, a 

preços acessíveis23. 

Ademais, de acordo com o Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que 

regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, “Educação 

a Distância (EaD) é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinadas, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação”24. 

De acordo com a Política de Atenção Básica, os profissionais das equipes da 

Atenção Básica de Saúde têm direito à formação e à educação permanentes e essa 

medida deve ser responsabilidade de todas as esferas do governo a partir do 

cumprimento de medidas como: desenvolver mecanismos técnicos e estratégias 

organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde; 

valorizar os profissionais de saúde, estimulando e viabilizando a formação e a 

educação permanentes dos profissionais das equipes; garantir os direitos trabalhistas 

e previdenciários, a qualificação dos vínculos de trabalho e a implantação de carreiras 

que associam o desenvolvimento do trabalhador com a qualificação dos serviços 

ofertados aos usuários25. 

Nesse processo, os recursos educacionais abertos e a educação a distância 

podem diminuir o espaço entre o ensino universitário e suas demandas, 

principalmente quando temos uma educação superior bem firmada, bem estabelecida 

e regulamentada, amparada por meios tecnológicos, pela educação a distância e por 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf
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recursos educacionais abertos, estabelecendo o crescimento da equidade, da 

qualidade e da relevância da educação. Porém, essa oferta deve estar alinhada aos 

acordos internacionais oferecidos, além de ser gradativamente gratuita26. 

Por conseguinte, ter conhecimentos pregressos, crescer em curiosidade e 

realizar a elaboração de perguntas que tornem respostas cientificamente aceitas, 

edificar a identidade profissional e fazer avaliação crítica das informações adquiridas 

resguardando a privacidade das fontes consultadas são competências importantes no 

processo de ensino-aprendizagem do aprender a aprender27. 

 

3.2.2 Educação mediada por tecnologia e formação humana em saúde 

 

Na formação humana em saúde, o ensino a distância tem se mostrado um 

excelente meio, proporcionando não apenas os entendimentos do ensino-

aprendizagem como ainda oferecendo a implantação de metodologias inovadoras de 

ensino. Com isso, viabiliza-se a troca de experiências entre os profissionais nas 

diversas regiões, além de propiciar a flexibilização dos horários de trabalho o que, por 

conseguinte, oportuniza uma formação continuada. 

Nesse sentido, não podemos definir qual o modelo ideal, visto que o desenho 

apresentado está vinculado às necessidades solicitadas e aos objetivos educacionais 

propostos. Porém, alguns modelos podem ser usados, reproduzidos, reconstruídos e 

até transformados em protótipos modernos, como, por exemplo, modelos centrados 

no conteúdo e modelos centrados na construção do conhecimento26. 

Apesar disso, consideramos que a educação mediada por tecnologia oferece 

importante recurso, atendendo grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva 

que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos 

em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é possibilitado pelas novas 

tecnologias nas áreas de informação e comunicação, que estão abrindo novas 

possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem a distância. 

A educação a distância implica educadores e aprendizes não estarem no 

mesmo lugar. Entretanto, isso não impede de eles interajam entre si, não separando 

o ensino da aprendizagem. O conhecimento chega ao aluno pela utilização didática 

de tecnologias, principalmente pela internet, existindo outros meios utilizados 

atualmente, como o correio, o rádio, a televisão, entre outros, todos eles possuindo o 

mesmo princípio: apesar de o professor estar separado do aluno no tempo e no 
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espaço, na Educação mediada por tecnologia, eles interagem virtualmente de forma 

assíncrona ou síncrona28. 

Uma das grandes características da educação a distância é a flexibilização, 

pois esta não está limitada às condições de tempo impostas pela sala de aula, não 

sendo imprescindível o encontro presencial entre o professor e o aluno. Essa 

modalidade de ensino, portanto, oferece à população nos lugares mais longínquos o 

direito ao conhecimento e ao aprendizado. Nessa direção, destaca-se que as regras 

da Educação em saúde devem ser regidas e delineadas pelos gestores, pela 

instituição de ensino, pelos serviços e pela comunidade, preservando as boas práticas 

em saúde29. 

Nesse cenário, na década de 1970, é introduzida a autointencionalidade na 

educação mediada por tecnologias, no campo da educação aberta, sendo esta 

definida como cursos flexíveis, desenvolvidos para atender necessidades individuais, 

que visam remover barreiras de acesso à educação tradicional, surgindo, assim, uma 

filosofia centrada no aluno. Essa modalidade é caracterizada por novas práticas de 

ensino-aprendizagem e permite a larga utilização de Recursos Educacionais Abertos 

(REA), um conjunto de materiais disponíveis a todos e que pode constituir-se em 

novos recursos, atendendo ao princípio democrático e econômico da reusabilidade30. 

Ademais, a utilização de módulos autoinstrucionais enfatiza a autonomia e a 

independência do aluno na construção do conhecimento31. Portanto, esses cursos se 

caracterizam por apresentar: utilização constante de mediação por meio de 

dispositivos tecnológicos; obtenção imediata dos resultados das avaliações aplicadas, 

permitindo ajustes necessários; práticas pedagógicas centradas no aluno; tratamento 

criativo, original e humanizado dos conteúdos; facilidade de acesso ao conteúdo; 

estrutura flexível; possibilidade de autonomia do aluno; feedback imediato dos 

resultados das atividades propostas; atendimento dos variados estilos de 

aprendizagem; acesso aberto a repositórios de pesquisas científicas; utilização de 

software de código aberto para fins educacionais32. 

Complementando, o curso autoinstrucional proporciona aos alunos poderem 

matricular-se de forma independente, em qualquer momento, sendo flexibilizado o uso 

do material educativo de acordo com sua disponibilidade de tempo. Assim, esse curso 

surgiu com o objetivo maior de diminuir o custo de deslocamento de profissionais, 

equipes e tutores especializados, além de chegar ao maior número de profissionais 

da saúde em localidades longínquas. Destarte, todos os trabalhadores têm acesso a 
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esse ambiente virtual independentemente, podendo acessar o curso no momento 

propício33. 

 

3.2.3 Curso on-line aberto em Massa (MOOC) 

 

O ano de 2012 foi apontado como o ano do Curso On-line Aberto em Massa 

(MOOC) no campo da tecnologia educacional, pois esse modelo aumentou 

rapidamente nas plataformas de educação mediada por tecnologia. A partir de 2015, 

os MOOC provaram ser simplesmente uma oportunidade adicional de aprendizagem, 

em vez de um desafio direto ao próprio ensino superior. O mundo está se digitalizando 

e o ensino superior não está imune a essa transição34. 

Em uma pesquisa elaborada por Siemens, foram identificados 339 estudos 

secundários em várias bibliotecas on-line, a partir de busca manual, consulta ao 

google acadêmico e às dez revistas acadêmicas mais relevantes no assunto. Ao final, 

apenas 37 estudos secundários sobre a prática da educação a distância atenderam 

os critérios de seleção para inclusão na pesquisa. Os resultados indicam que a 

educação mediada por tecnologia, quando devidamente planejada, projetada e 

apoiada pela combinação adequada de tecnologia e pedagogia equivalente, em 

determinados cenários, é mais eficaz do que uma sala de aula tradicional, 

destacando-se a importância do design instrucional e do papel ativo que as 

instituições desempenham na prestação das estruturas de apoio aos instrutores e 

alunos34. 

No MOOC, o aluno pode escolher o que aprender, o tempo necessário para 

esse aprendizado e a sequência cronológica. Entretanto, a presença do professor ou 

do tutor não é obrigatória, uma vez que é possível formar cursos completamente 

autoinstrucionais, nos quais o próprio sistema guia, dialoga e avalia o aluno. Quando 

presente, o professor-tutor tem um papel orientador e colaborativo, promovendo a 

discussão e a reflexão da mediação tecnológica em vez centralizar nesse profissional 

a transmissão do conhecimento35. 

Ademais, os MOOC apresentam características próprias, a saber: a) são 

abertos, com inscrição simples e disponível a qualquer pessoa, sendo necessário 

apenas endereço e e-mail; b) são massivos, suportam um grande número de inscritos 

(de 1.000 a 100.000); c) oferecem acesso gratuito a aulas gravadas em vídeo; d) 

funcionam de forma on-line, com avaliação baseada em computador, geralmente 
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usando questões de múltipla escolha, podendo oferecer feedback imediato, e, às 

vezes, combinada, com avaliação por pares. 

Nesse processo, apesar de o MOOC apresentar um futuro bastante 

promissor, há alguns percalços em relação aos docentes das universidades, quais 

sejam: o trabalho com turmas cada vez maiores; o ensino do desenvolvimento do 

conhecimento e habilidades exigidas pela sociedade atual; o trabalho com uma 

variedade de oferta de modalidades e o desenvolvimento de métodos de ensino 

adequados para um corpo de professores cada vez mais diversificado. Em 

contrapartida, a pouca ou nenhuma capacitação de professores para uma formação 

em ensino, pedagogia ou investigação sobre a aprendizagem implica docentes que 

não apresentam formação adequada para lidar com tecnologias em rápida evolução36. 

Nesse campo, a tecnologia define a batida e cria a música, enquanto a pedagogia 

define os movimentos. Assim se define a importância da tecnologia e da pedagogia 

para o sucesso da educação mediada por tecnologia36. 

Por sua vez, as instituições que promovem esse tipo de tecnologia necessitam 

de fluxo de conhecimentos eficazes, melhorando e aperfeiçoando a capacidade de 

produção do material didático e dos produtos, além de recursos educacionais e 

processos de aprendizagem. Para tanto, o uso de um fluxograma objetiva fornecer à 

equipe multidisciplinar mais conhecimento, facilitando e direcionando o alcance dos 

objetivos de aprendizagem a partir dos feedbacks obtidos, melhorando cada vez mais 

a qualidade do material desenvolvido para esse tipo de modalidade37. 

 

3.2.4 EAD e o processo de ensino-aprendizagem 

 

O processo de ensino-aprendizagem é muito complexo e, para tanto, deve ser 

adotada a concepção construtivista, não se contrapondo o papel ativo do educador ao 

papel relevante e protagonista do aluno. Com isso, a atividade mental do aluno 

perpassa por contínuos momentos de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio, 

estabelecendo parâmetros quando se trata de intervenção pedagógica. Nesse 

processo, intervêm, junto à capacidade cognitiva, fatores vinculados às capacidades 

de equilíbrio pessoal, de relação interpessoal e de inserção social38.  

Como técnica de ensino-aprendizagem, utilizamos e exploramos situações 

problemas com histórias baseadas na vida real, vivenciadas pela equipe, pelos 

pacientes e pelos familiares no seu dia a dia. Essa é uma maneira encontrada de fazer 
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com que esses personagens sejam incorporados na vida do aluno, melhorando e 

tornando mais fácil o processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com sua tipologia, a aprendizagem dos conteúdos pode ser 

classificada em: conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os 

conteúdos factuais estão relacionados ao conhecimento de fatos, situações, dados e 

fenômenos singulares diretamente vinculados à compreensão da maioria de 

informações e de problemas que surgem na vida cotidiana e profissional. Já os 

conteúdos conceituais relacionam-se a conceitos e princípios. Os de conteúdo 

procedimental, por sua vez, estão relacionados a ações coordenadas dirigidas para a 

realização de um objetivo (ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir). Por 

último, os conteúdos atitudinais vinculam-se a valores, atitudes e normas38. 

As metodologias ativas levam o aluno a ter um pensamento crítico e reflexivo 

diante do processo de ensino-aprendizagem, em que ele é um ser ativo participante 

inserido em um protótipo interacionista. Nessa perspectiva, a aprendizagem, seja ela 

presencial, seja a distância, seja de forma híbrida, inserida nesse contexto, não é 

estática, levando à construção do conhecimento, bem como à tomada de consciência 

e à organização de ações26. 

A esse respeito, políticas e programas de saúde estão sendo medidas 

prioritárias na formação e na capacitação de recursos humanos, como, por exemplo, 

a Política Nacional de Educação Permanente, o Pacto pela gestão do SUS e a Política 

Nacional de Atenção Básica. Podemos, desse modo, evidenciar relações orgânicas 

entre ensino, ações e serviços de saúde quando nos referirmos à Política Nacional de 

Educação permanente. Assim, é necessário encontrarmos novas iniciativas, 

promovendo discussões e reflexões no que se refere a novos investimentos científicos 

no ensino a distância, corroborando estudiosos e pesquisadores39, 41. 

Este trabalho foi pensado e planejado a partir de um modelo apresentado, 

levando em consideração a avaliação de qualidade dos conteúdos produzidos e, por 

ser considerado um desafio multidimensional, sua avaliação deve seguir várias 

dimensões, distribuídas de acordo com a Figura 1. 
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Figura 1 – Perspectiva multidimensional para avaliação da qualidade dos conteúdos educacionais 

 

Fonte: Andrea Filatro e Sabrina Cairo. 

 

Os critérios acima visualizados (Figura 1) devem ser examinados, 

determinados e garantidos para que tenhamos um curso de qualidade. Apesar de 

estarmos mostrando cada um separadamente, ressaltamos que existe uma 

interligação muito íntima entre eles. Nas decisões pedagógicas, foram interpoladas as 

decisões de comunicação e a dimensão tecnológica, como, por exemplo, tipo de 

conteúdo versus melhor recurso tecnológico (vídeo, infográfico). Cada dimensão 

citada tem características próprias, as quais descreveremos a seguir. A Dimensão 

técnico-científica está relacionada a tempo, datas, atualização, validade, 

confiabilidade e representatividade dos conteúdos. O conteúdo deve ser atemporal, 

bem como as fontes de dados devem ser muito bem escolhidas e atualizadas, assim 

como os dados e as normas. Essa dimensão é muito bem representada pelo 

conteudista40. 

A Dimensão Pedagógica está relacionada aos objetivos específicos de 

aprendizagem, ao contexto institucional, ao público-alvo, aos aspectos motivacionais 

e às atividades de aprendizagem e avaliação. Nessa fase, discutimos e escolhemos 

as metodologias ativas adaptadas às classificações dos conteúdos, conforme 

preconiza Zabala38, caracterizadas pela escolha dos recursos visuais e de objetos de 

aprendizagem, pela dialogia e pelas limitações da plataforma usada no projeto. A 
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definição do público-alvo é importante, pois só assim podemos equiparar esse público 

em nível de conteúdos40. 

Na Dimensão Comunicacional, exploramos matrizes de linguagens e das 

mídias como suporte de conteúdos educacionais. Nesse caso, realizamos a 

identidade visual, usando o bom senso na escolha dos recursos e na não utilização 

de um único recurso40. 

A Dimensão Tecnológica é caracterizada pelo conjunto de serviços 

responsável pela distribuição de conteúdo. Apresenta algumas características, como, 

por exemplo: acessibilidade, ser durável e interoperável. Nessa dimensão, ocorre a 

adaptação ao AVASUS e o cuidado de apresentar todo o material em PDF para que 

todos tenham acesso40. 

Por último, a Dimensão organizacional nos mostra como os recursos 

humanos, financeiros e materiais serão aplicados para manter o projeto em 

funcionamento. Eles têm de ser sustentáveis, efetivos em custos e alinhados à política 

e à cultura organizacional40.  

 

3.2.5 Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

 

Podemos definir os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como um 

sistema de gestão e distribuição de conteúdo de um ensino a distância, além de ser 

uma ferramenta de interação entre docentes, preceptores e alunos que trabalham em 

um ambiente virtual. Para entrar no sistema, é necessário que o usuário tenha senha 

e login, para o sistema oferecer uma melhor proteção. Esse tipo de ambiente 

apresenta-se por meio de módulos semanais; via de regra, os cursos têm muita 

procura, com grande número de alunos matriculados. Como possibilidade de 

interação, existe a oportunidade de oferecer discussões on-line (fóruns, chats etc.). 

Ademais, em relação ao período de estudo, os alunos adequam o conteúdo ao seu 

ritmo e as avaliações e os trabalhos ocorrem ao final do curso36. 

No que diz respeito ao design nos AVA, este é baseado em textos, vídeos, 

áudios. Nesse caso, as discussões são mais assíncronas do que síncronas e o 

material do curso está disponível em qualquer hora ou lugar, dependendo apenas de 

uma conexão de internet. De certo modo, podemos afirmar que a estrutura de uma 

sala de aula é a mesma do AVA. Ademais, uma característica importante desse 

ambiente virtual é a flexibilidade no que diz respeito ao modelo de adaptação, bem 
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mais aberto para o aluno a distância, o que não é característico do design da sala de 

aula tradicional. Nesse sentido, podem-se apontar várias limitações no modelo de sala 

de aula tradicional em relação ao ensino on-line. Apesar disso, o desenvolvimento das 

competências superiores do aluno não está vinculado apenas ao aprendizado das 

novas tecnologias, da gravação de aulas e da realização de avaliações de múltiplas 

escolhas, ferramentas pensadas e oferecidas pelo MOOC. Consideramos que esses 

não são fatores suficientes para garantir a melhoria do ensino-aprendizagem do 

aluno36. 

Nesse cenário, a oferta de cursos pré-formatados proposta para as equipes 

de saúde, atingindo os municípios mais longínquos do nosso país, respeitando o 

momento e o contexto de cada equipe no sentido de colher um maior rendimento e 

efetividade é um dos objetivos da Educação permanente. Para tanto, é necessário 

que cada município levante suas necessidades e proponha o desenvolvimento de 

ações nessa perspectiva41. 

Embora a EAD não garanta que o processo de ensino-aprendizagem deixe de 

ser centrado no professor, o uso dessa metodologia quebra paradigmas ao voltar-se 

cada vez mais à participação ativa do aluno. Essa modalidade de ensino está cada 

vez mais presente no processo de ensino-aprendizagem, em que as relações são 

mediadas por TICs, nas quais professores e alunos são separados temporal e 

geograficamente25(26). 

Vale ressaltar que diversas ferramentas e estratégias dos cursos virtuais, a 

partir das experiências exitosas, colaboraram com a utilização de novas práticas nos 

cursos presenciais. Entretanto, isso pode levar a uma confusão na escolha de um ou 

de outro curso, em relação à estratégia específica de ensino-aprendizagem. A 

aprendizagem em um ambiente virtual oferece o desenvolvimento, a integração e a 

utilização de estratégias de ensino-aprendizagem, usando mídias e conteúdos 

virtualmente criados e adaptados com objetivos educacionais. O AVA caracteriza-se 

por apresentar um conjunto de mídias em espaços educacionais no qual podemos 

integrar vários elementos, como a linguagem ser adaptada aos diversos tipos de 

mídias (vídeo digital, animações e apresentações de multimídias) nas aprendizagens 

virtuais42. 

Atualmente, as TICs oportunizam aos profissionais da saúde novos formatos 

interativos além de um aprendizado mais dinâmico e colaborativo. Não podemos 

deixar de falar sobre algumas experiências bem-sucedidas, como a comunidade de 
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práticas, que tem como objetivo a interação e a troca de experiências entre esses 

profissionais em todo o território brasileiro, possibilitando seu reconhecimento como 

produtores de conhecimento, ao ampliarem as habilidades das boas práticas nos 

serviços de saúde26. 

 

3.2.6 O AVASUS – Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de 

Saúde  

 

O AVASUS é uma plataforma virtual desenvolvida pelo Laboratório de 

Inovação Tecnológica (LAIS) e pela Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), 

resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, que tem como missão promover o conhecimento integrado e o 

fácil acesso em educação para a saúde. Esse espaço virtual foi desenvolvido para ser 

utilizado na qualificação, na gestão e na assistência do SUS43. 

Nesse processo, o LAIS desenvolve grandes projetos de inovação tecnológica 

que impactam diretamente a vida das pessoas e das comunidades. Ele é responsável 

pela otimização da plataforma, produção, revisão do conteúdo, além da coordenação 

da estrutura para o financiamento dos projetos43. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir, apresentaremos o lócus da pesquisa, os sujeitos pesquisados e os 

aspectos éticos que envolvem este estudo. 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este estudo é de natureza qualitativa, com orientação metodológica da 

pesquisa-ação, cuja estratégia se caracteriza pela participação intensa do 

pesquisador, bem como dos participantes envolvidos na intervenção do local 

escolhido. É uma forma de pesquisa em que colaboradores e pesquisadores 

trabalham conjuntamente na definição dos objetivos para a elaboração de questões 

de pesquisa e no aprendizado das habilidades de pesquisa, contribuindo para uma 

mudança social ampla e de grande repercussão44. 

A pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 

coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a 

racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como 

também o seu entendimento acerca dessas práticas e de situações em que essas 

práticas acontecem. Considera-se a abordagem como sendo de uma pesquisa-ação 

apenas quando ela é colaborativa45. Por conseguinte, podemos afirmar que o caráter 

contemporâneo da pesquisa-ação se sustenta em três eixos, quais sejam: caráter 

participativo, impulso democrático e contribuição à mudança social.  

A questão base da pesquisa foi levantar as principais dificuldades 

encontradas pela equipe de saúde, pelos pais e familiares na condução do bebê 

prematuro. Com isso, podem-se incluir os temas solicitados em um curso a distância 

para a melhoria do processo de humanização dos atores envolvidos. 

A pesquisa e os relatos de experiência foram realizados entre os meses de 

dezembro de 2017 a dezembro de 2018 (12 meses), por meio de observações das 

atitudes dos profissionais, diário de campo e fotografias dos procedimentos 

executados pela equipe. Quanto ao questionário (Apêndice A), este foi aplicado 

através do aplicativo google, tendo como público-alvo profissionais dos diversos 

setores que trabalham com o Método Canguru da Maternidade Escola Januário 

Cicco/EBSERH. Na ocasião, identificamos deficiências, dificuldades e temas 

sugeridos para sua posterior incorporação no curso proposto. 
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4.2 LÓCUS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no município de Natal, no Rio Grande do Norte, 

utilizando como campos de coleta de dados a Maternidade Escola Januário Cicco –

MEJC, o Hospital Dr. Pedro Bezerra e a Maternidade Municipal Araken Irerê Pinto, no 

ambiente da Unidade Obstétrica e Enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, Enfermaria Mãe Canguru e ambulatório de atendimento ao recém-nascido 

de baixo peso. Dessa maneira, foi possível registrar os momentos de rotina que serão 

utilizados para as demonstrações a ser inseridas no curso a distância. Essas 

maternidades foram escolhidas por serem públicas e atenderem unicamente os 

pacientes da rede do SUS. 

 

4.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A população estudada foram mães puérperas que estavam internadas nas 

maternidades e os profissionais de saúde que trabalham diretamente com o 

atendimento a bebês prematuros nos ambulatórios das maternidades citadas. Entre 

os critérios de inclusão e exclusão, foram definidos:  

● Inclusão: puérperas maiores de 18 anos que contemplem a filosofia do 

Método Canguru (mãe e recém-nascido) e os profissionais de saúde que exercem 

suas atividades nos diversos setores das maternidades escolhidas, sendo necessária 

sua autorização através do TCUISV (Termo de Consentimento para uso de imagem e 

som de voz) (Anexo A). 

● Exclusão: pacientes adolescentes e menores de idade (idade menor de 

18 anos). 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O referido projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

apreciação e conhecimento, tendo sido aprovado pelo CEP sob o número do parecer: 

1.863.280 (Anexo B). No que diz respeito aos riscos, este estudo apresenta mínimos 

riscos para os atores incluídos; porém, eles existem e podem ser decorrentes do 

constrangimento ou do desconforto da paciente e dos profissionais em função da 
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realização de imagens dos procedimentos durante o seu internamento ou de 

depoimentos referentes ao seu cotidiano e modo de vida em geral. 

Uma questão ética também envolve a confiabilidade. Em observância a esse 

quesito, os dados da pesquisa serão arquivados de forma a não ser possível se ter 

acesso a qualquer conteúdo sem prévia autorização das partes interessadas. 
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção, apresentaremos os dados obtidos, bem como discutiremos 

questões relevantes com base nos resultados. 

 

5.1 DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA 

 

Conforme citado anteriormente, a pesquisa foi realizada a partir de aplicação 

de questionário pré-elaborado e encaminhado por e-mail individual, utilizando o 

google forms, para os profissionais que integram a equipe multiprofissional do MC 

(UTIN, UCINCo, UCINCa e Terceira etapa), contendo tanto questões abertas como 

de múltipla escolha. As perguntas elaboradas versavam sobre as dificuldades e 

deficiências da rotina laboral, além de obter informações e identificar expectativas 

acerca da realização de um curso mediado por tecnologia. Os profissionais 

respondentes não foram identificados, visto que as respostas foram entregues 

fisicamente em local previamente estabelecido. 

Entre os profissionais escolhidos, temos: técnico de enfermagem, 

enfermeiras, psicólogas, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, 

médicos pediatra e obstetra, participantes ativos de uma das etapas do MC na MEJC, 

caracterizando a dimensão multi e interdisciplinar deste trabalho. 

Foram encaminhados 44 questionários. Desse total, recebemos a devolutiva 

de 36 profissionais. Desse modo, apenas 8 profissionais não encaminharam suas 

respostas, o que corresponde a 18% dos profissionais escolhidos, mostrando que a 

grande maioria esteve disposta a contribuir com o desenvolvimento deste trabalho. 

Ao ser indagados sobre o conhecimento do MC, de acordo com portaria e 

suas etapas, 20 profissionais (55,6%) deixaram claro conhecerem o método, ao passo 

que 16 (44,6%) admitiram não conhecer o MC. Assim, mesmo com todo o empenho 

do desenvolvimento de cursos presenciais oferecidos pelo Ministério da Saúde, 

observamos que uma grande quantidade de profissionais ainda precisa ser 

capacitada. Quando nos referimos à necessidade de conhecimento dos termos 

propostos, a grande maioria (97,2%) afirma ter necessidade de conhecê-los ou de 

atualizar-se sobre o assunto. Nesse quesito, observamos que é imprescindível investir 

em um tipo de educação que alcance e oportunize a todos, independentemente de 

sua formação. 
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No que se refere à escolha em realizar um curso presencial ou mediado por 

tecnologia e quais as justificativas em relação à respectiva resposta, 28 profissionais 

(77,7%) optam pelo curso mediado por tecnologia e apenas 6 profissionais (22,23%) 

preferem o curso presencial. Estes alegam aspectos como: dificuldade no 

aprendizado mediado por tecnologia; ter mais sensibilidade e interação no curso 

presencial; já em relação àqueles que revelam opção pelo curso mediado por 

tecnologia, destacamos algumas justificativas interessantes, tais como: flexibilização, 

conciliação de horários do trabalho com o curso, praticidade e comodidade. Por 

conseguinte, observamos que os profissionais estão dispostos a participar de uma 

capacitação e que as vantagens de um curso mediado por tecnologia superam as do 

presencial. 

Em relação à participação em um curso sobre recém-nascido prematuro ou 

de baixo peso, 30 (83,3%) dos respondentes afirmaram já ter participado e 06 (16,7%) 

responderam negativamente. É importante lembrar que, em nosso serviço, é 

fundamental a capacitação de 100% dos profissionais, a fim de garantir um serviço de 

excelência no MC. 

Com relação a fatores que dificultam a participação contínua dos profissionais 

em cursos de formação em saúde, observamos que, em grande parte, estão 

relacionados à rotina e à dinâmica da atuação profissional. Nesse sentido, os 

entrevistados citaram as seguintes dificuldades: falta de tempo, fadiga, pouca 

flexibilidade na liberação dos turnos e problemas familiares. 

Além disso, foi solicitado que os profissionais elencassem temas relevantes 

sobre o bebê prematuro e de baixo peso, de modo a contribuir na formação da equipe 

profissional. Entre os principais temas, foram citados: urgências e emergências, 

nutrição e aleitamento materno, cuidados diários com o prematuro, características e 

patologias mais comuns nessa faixa etária, vacinação, critérios de alta nas diversas 

etapas, manejo do bebê prematuro, curvas de crescimento, segurança, controle da 

dor, luminosidade e ruídos no ambiente neonatal, método canguru, posicionamento 

canguru, prevenção das injúrias desde a UTIN até o domicílio, triagem neonatal, 

importância da estimulação, legislação, educação de pais e familiares, rede de apoio. 

Os temas citados colaboraram para o desenvolvimento e a construção dos conteúdos 

e das trilhas de aprendizagem do curso, o qual se configurou como uma formação 

diferenciada. 
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No que se refere à formação de pais e familiares, os respondentes sugeriram 

os seguintes temas, a partir da vivência cotidiana de cada profissional: cuidados após 

alta, método canguru, acolhimento familiar, nutrição e amamentação, cuidados com o 

recém-nascido prematuro, seguimento, vacinação, banho do recém-nascido 

prematuro, primeiros socorros, triagem neonatal e segurança. 

Foram solicitadas aos respondentes sugestões para melhorar o MC em sua 

maternidade. A esse respeito, eles elencaram as seguintes necessidades: melhorar 

infraestrutura; capacitação dos profissionais; envolvimento da gestão; aumento do 

número de profissionais; melhoria da ambiência e acolhimento familiar; 

desenvolvimento de estratégias para evitar a superlotação. Como observamos, são 

sugestões simples que podem fazer toda a diferença, melhorando o desenvolvimento 

do MC. 

Finalmente, concluímos perguntando sobre o sentimento do profissional em 

relação ao seu local de trabalho no MC. Mesmo com todas as dificuldades citadas, o 

sentimento de realização profissional foi citado em grande parte dos questionários, 

mostrando o carinho e o amor que envolvem esses profissionais inseridos nas 

diversas fases do método. Foram citados positivamente os sentimentos de 

amabilidade, responsabilidade, missão cumprida, crescimento, satisfação e orgulho. 

Tivemos ainda, mas em menor grau, os sentimentos de desvalorização, preocupação, 

apreensão e tristeza. 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Face à conclusão do processo de entrega e avaliação dos questionários, 

observamos que os profissionais se colocaram à disposição, de forma voluntária, no 

sentido de contribuir para a construção do curso sugerido. No que diz respeito ao 

conteúdo sugerido pelos profissionais, este correspondia ao modelo presencial 

sugerido pelo MS, através de seu Manual de Tutor: assistência humanizada ao recém-

nascido de baixo peso: Método Canguru 6,11,15. 

Mesmo havendo referência a sentimentos de desvalorização, preocupação, 

apreensão e tristeza, observamos que os profissionais, de forma geral, mostram-se 

com a autoestima mantida, dispostos, cada vez mais, a investir na sua realização 

profissional no Método Canguru. Ademais, a grande maioria dos entrevistados já havia 

participado de cursos em saúde voltados para o recém-nascido de baixo peso, porém, 
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externaram o desejo participar de capacitações e atualização acerca dos novos 

conceitos. 

Dentre as dificuldades citadas pelos profissionais para participação dos 

cursos em saúde, destacam-se: a falta de tempo e a fadiga. Esses foram os itens que 

mais impactaram na realização desses cursos. Devido a isso, está justificado o anseio 

dos profissionais de optarem pelo curso mediado por tecnologia. Mesmo assim, 

observamos que existe uma necessidade de capacitação em tecnologia básica, ponto 

essencial para a realização do curso, além da interação com os outros profissionais 

existentes no curso presencial. 

Chamamos a atenção para a importância e a qualidade dos temas escolhidos 

pelos respondentes para serem utilizados nos módulos para profissionais. Eles foram 

imprescindíveis para a abordagem escolhida para o curso. Desse modo, o tema pôde 

ser contemplado em sua diversidade, contribuindo para pensarmos mais 

profundamente em uma trilha mais completa, compartilhando mais conhecimento 

sobre o prematuro com diversos profissionais nos mais longínquos lugares do país. 

Já quando nos reportamos aos temas sugeridos para realizar uma capacitação para 

pais e familiares, observamos uma tendência a expor a vivência da rotina do bebê, 

junto aos pais e familiares, de modo a despertar a sensibilidade para a oferta de uma 

educação esclarecedora e adequada à faixa social escolhida. 

Finalmente, observamos que, apesar de a equipe citar várias dificuldades em 

relação ao desenvolvimento do MC e em que quesito poderíamos melhorar, a 

participação da gestão, mais capacitações e melhoria da infraestrutura foram os 

fatores mais citados na maioria das respostas apresentadas, mostrando que 

mudanças de paradigmas e investimento financeiro pequeno podem fazer a grande 

diferença. 

Com base nessas informações, passamos a trilhar o nosso curso. Nessa 

perspectiva, criamos os planos de curso buscando contemplar ao máximo os 

conteúdos sugeridos pelos profissionais da equipe multidisciplinar do MC.  
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6 O PRODUTO 

 

Nesta seção, apresentaremos o resultado deste estudo, que se iniciou com 

uma pesquisa por meio de questionário, culminando em um curso a distância, 

mediado por tecnologia, acerca do Método Canguru. 

  

6.1 A CONSTRUÇÃO DO CURSO 

 

Descreveremos, a seguir, o passo a passo da construção de um curso 

mediado por tecnologia, a partir de um modelo presencial, por meio de uma avaliação 

crítica, que corrobora a teoria para a tomada de decisões no processo, com base na 

construção de material gerador de conhecimento. Nesse sentido, salientamos que, 

apesar de ter discutido parte na metodologia, é necessário detalharmos mais o 

caminho percorrido para chegarmos ao nosso produto, mesmo que esse não seja o 

centro do processo avaliativo. 

A partir dessa perspectiva, o primeiro passo foi escolher um curso presencial, 

no caso, o Curso de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso: Método 

Canguru, do Ministério da Saúde, que servirá como modelo a ser transformado em 

um curso totalmente mediado por tecnologia, pois seu autor é tutor do método pelo 

MS e conhecedor das estratégias desse modelo. 

No primeiro momento, pesquisamos se o curso citado permitia ou não a sua 

reprodução e quais as limitações dos direitos autorais impostos pelo Ministério da 

Saúde. Esse curso é protegido pelo Creative Commons, com licença gratuita, de fácil 

utilização, oferecendo autorização do autor para sua utilização por terceiros, de forma 

simples e padronizada. 

Para descrever todo o passo a passo, desde o planejamento até a elaboração 

do produto final, foram necessárias reuniões com o orientador do projeto, quando 

apresentamos o esboço do que pretendíamos realizar, tornando-nos conscientes das 

características, dos objetivos e dos direcionamentos dessa proposta. 

Em seguida, realizamos pesquisas nos endereços eletrônicos dos bancos de 

dados que continham pesquisas científicas e acadêmicas como: Google scholar, 

LILACS, PUBMED, SciELO, BVS (Ministério da Saúde), BIREME etc. Com isso, foi 

possível embasar cientificamente o projeto, ao mostrar que existe a possibilidade de 

transformar um curso presencial para a modalidade a distância. 
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Em relação à elaboração do conteúdo do curso, observou-se que temos muita 

dificuldade no que diz respeito à construção de conteúdo específico. Por isso, optou-

se por seguir o fluxograma de trabalho do Design Instrucional para cursos a distância: 

um guia para a construção de material didático do AVASUS, conforme apresentado 

na Figura 2. 

A metodologia utilizada neste trabalho de mestrado profissional de ensino da 

saúde foi esboçada em quatro pilares, a saber: fase de formação e concepção, fase 

de revisões, fase de formatação (desenvolvimento tecnológico e editorial) e fase de 

disponibilização. 

 

Figura 2 – Fluxograma de trabalho 

 

Fonte: Aline de Pinho Dias et al. (2016)46. 

 

Em relação à Figura 2, chamamos a atenção para a interligação entre as 

fases, visto que existe uma equipe multiprofissional por trás do desenvolvimento do 

projeto, que interage fazendo sugestões, adaptações, adequações e modificações, 

visando exclusivamente ao bom aproveitamento do aluno a partir de atitudes, 

conhecimentos e habilidades. 

Descreveremos a seguir o caminho percorrido pela equipe no sentido de 

deixarmos claro como chegamos ao produto final: Curso de Assistência Humanizada 

ao Recém-nascido de baixo peso: Método Canguru. Iniciaremos com a fase de 

formação e concepção, que tem como finalidade apresentar o projeto, capacitar o 

conteudista e elaborar o conteúdo. Dividimos essa fase em dois momentos 

fundamentais e necessários: a capacitação e a elaboração do conteúdo. 
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Na etapa de capacitação (1), aprendemos que, para a construção de um 

projeto desse vulto, existem por trás vários outros atores. Sem eles, não haveria 

projeto realizado. Nessa fase, fomos apresentados ao mundo virtual da SEDIS, 

conhecendo um pouco mais sobre o que podemos sonhar e realizar. Na ocasião, 

recebemos todo o embasamento teórico sobre o mundo virtual, tão desconhecido por 

nós. 

Com isso, entendemos a função de um ator importantíssimo no projeto: o 

conteudista (gerador de conteúdo), novo elemento com características próprias, 

responsável por construir todo o conteúdo do curso a ser oferecido. A esse respeito, 

podemos fazer uma analogia com uma orquestra. Nesse caso, o conteudista seria o 

maestro e os outros profissionais dos diversos setores, com seus dons e talentos, os 

seus componentes. 

No trabalho de reunir todo o conteúdo, chamamos a atenção para a 

dificuldade do profissional da saúde, que não está acostumado a esse tipo próprio de 

escrita, particularmente no que diz respeito à modalidade a distância. Para suprir a 

lacuna presencial de um professor, a linguagem a ser apresentada no material deve 

ser clara, esclarecedora e acessível. Nessa fase, foi preciso entender o que significa 

ser um bom conteudista (gerador de conteúdo), além de termos um apoio logístico da 

equipe para nos ensinar a ser esse ator de fato. Para tanto, foram oferecidos vários 

materiais didáticos em forma de PDF de curso mediado por tecnologia, de modo que 

pudemos ler e nos aprofundar no assunto. 

Em relação à pesquisa-ação, fizemos um apanhado de tudo, ou quase tudo, 

que observamos e anotamos no dia a dia dos diversos setores durante esses 16 

meses. No hospital, foram observados: como se dava a realização da posição 

Canguru pelos pacientes, a partir da demonstração feita pela equipe multiprofissional; 

o acolhimento oferecido pela equipe e a satisfação dos usuários; a pesagem, o banho, 

a higiene do bebê, o oferecimento da dieta, assim como a amamentação e a atuação 

da sala de apoio à amamentação. 

Aproveitamos essas dificuldades encontradas pelas pacientes no período de 

observação para melhorar a construção do curso. Nesse sentido, foram produzidas 

algumas fotos, a fim de mostrarmos a nossa preocupação com algumas atitudes que 

deveriam ter sido mudadas e não foram, como o caso da posição canguru. Como 

exemplo, a Figura 3, a seguir, apresenta uma mãe que segura o bebê numa posição 
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incorreta, ao passo que a Figura 4 mostra como, de fato, deve ser a posição 

adequada.  

 

Figura 3 – Posição Canguru incorreta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4 – Posição Canguru Correta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Já a Figura 5 apresenta a forma incorreta de dar banho em um recém-nascido 

de baixo peso, enquanto que a Figura 6 mostra a forma correta.  
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Figura 5 – Banho do RNBP de forma incorreta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 6 – Banho do RNBP de forma correta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Durante as visitas médicas diárias, leito a leito da enfermaria, as pacientes 

relatavam dificuldades diárias, principalmente no que se refere ao banho, ao manuseio 

e aos cuidados com o RNPT, ao apoio na posição canguru, à amamentação, à 

administração da dieta, a como agir nas principais intercorrências e à insegurança ao 

receber alta. 

A esse respeito, várias filmagens foram produzidas no sentido de mostrar as 

atitudes positivas da equipe em relação à vivência da paciente e de familiares no 

Método Canguru, como, por exemplo: as sessões de terapia comunitária (Figura 7) e 

o grupo de oração e espiritualidade (Figura 8). Nesse contexto, são oferecidas às 

mães oportunidades de partilharem seus medos e suas dificuldades a fim de 

encontrarem as devidas resoluções para os problemas apresentados. 
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Figura 7 – Terapia Comunitária 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Figura 8 – Grupo de oração e espiritualidade 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como literatura orientadora, foi incluído também o Manual de Tutor do MS: 

Assistência humanizada ao recém-nascido de baixo peso6,8, documento usado no 

curso presencial atualmente desenvolvido. Ao final da elaboração desse material, foi 

disponibilizado o novo manual do Ministério da Saúde19 que, por estar modificado e 

atualizado, fizemos opção pelo primeiro, pois contempla as necessidades 

profissionais do método. Em relação à escrita dos conteúdos do curso, esclarecemos 

que alguns assuntos foram aproveitados para atualização com base no novo manual. 

Entretanto, parte do conteúdo do curso já se encontrava na fase de formatação, não 

sendo permitida modificação dos módulos nesse estágio. 

Após levantamento das principais dificuldades no Método Canguru, vários 

profissionais que vivenciaram o curso presencial sugeriram os seguintes temas que 

foram incluídos no Plano de curso na modalidade a distância: conhecer a UTIN, a 

UCINCo e a UCINCa; critérios de alta; características específicas da prematuridade; 

cuidado com o RNPT (manuseio e posicionamento); legislação; ambiência; 

amamentação; vacinação do prematuro; nutrição do prematuro; cuidados com a 
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higienização; posição Canguru; seguimento do prematuro; alta compartilhada e apoio 

multiprofissional. 

Após a classificação por prioridades dessas dificuldades, foi elaborado um 

plano de curso com o conteúdo dos cursos (Apêndices B, C, D, E, F) sendo definida 

a quantidade de módulos que utilizaremos, as unidades, as aulas e o número de horas 

de cada módulo, caracterizando, assim, o número total de horas do curso, além de 

todo o conteúdo didático a ser oferecido aos alunos no referido curso. No material 

didático do curso, cada módulo é independente, não tendo necessidade de pré-

requisito de qualquer um dos módulos da sequência. Esse material produzido foi 

controlado por meio do TRELLO (Figura 9), por um profissional conhecedor de todo o 

processo de produção dos cursos. Isso tornava possível localizar exatamente onde 

determinado módulo se encontrava dentro do sistema, além de receber orientações e 

solicitações inerentes ao projeto. Para fazer uso da ferramenta, optamos por uma 

licença gratuita. Porém, está em processo de conclusão o novo modelo que deverá 

ser utilizado pela SEDIS. 

 

Figura 9 – Módulos avulsos do TRELLO 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nesse processo de idas e vindas do material, salientamos que foram 

realizadas várias reuniões pedagógicas e com a equipe de educomunicação, sendo 

colocado em pauta o nosso pensamento, recebendo em contrapartida as 
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recomendações técnicas para um melhor entendimento do processo de ensino-

aprendizagem em educação mediada por tecnologia. 

Após nos sentirmos seguros para exercer a função de conteudista, passamos 

para a etapa seguinte: elaboração de conteúdo (2). Nessa etapa, nosso pensamento 

pareceu tomar forma e se tornar realidade. Essa fase foi muito demorada, visto que 

precisávamos escrever incessantemente todo o conteúdo que seria usado nas etapas 

seguintes, além de formular todas as questões avaliativas do curso, a ser realizado 

por módulos. 

Com o conteúdo elaborado de acordo com as normas da SEDIS, passamos 

para etapa seguinte: revisões. Caracterizada pela atuação de profissionais 

qualificados, são realizadas nessa etapa revisões mais aprofundadas dos conteúdos, 

adequando-os ao padrão científico, da ortografia, da crítica e de normas técnicas 

vigentes em nosso país. Essa fase é composta pelos seguintes tipos de revisão: 

técnico-científica; pedagógica; de estrutura; de língua portuguesa e de ABNT. 

Atualmente, a equipe é formada pelos profissionais a ser apresentados no Quadro 1, 

a seguir. 

 
Quadro 1 – Equipe de profissionais que compõem o quadro de Revisão da SEDIS 

ETAPAS DE REVISÃO PROFISSIO-
NAL 

TOTAL 

PROFISSIONAL BOLSISTA 

Revisão pedagógica 
(adequação aos princípios da 
mediação tecnológica) 

Pedagogo 01 - 

Revisão técnico-científica Pediatra/tutor 02  - 

Revisão de estrutura Revisor de 
Texto 

01 - 

Revisão da língua portuguesa Letras-
Português 

02 02 

Revisão de ABNT Bibliotecário 02 02 

Fonte: SEDIS (2018) 
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Na revisão técnico-científica (3), são escolhidos, pelo próprio conteudista, 

dois profissionais que apresentem um perfil caracterizado por: ser profissional da área 

em estudo e conhecedor do método, ser capacitado pelo MS no MC (tutor do método), 

ter experiência comprovada, ser voluntário, além de apresentar disponibilidade e 

comportamento ético. Esses profissionais são chamados de profissional apoio, pois 

terão a missão de corrigir, criticar, sugerir, modificar, eliminar e discutir todo o material 

elaborado pelo conteudista. 

Nesse processo, o tempo médio de correção para cada profissional de apoio 

foi de dez dias, chegando alguns, no máximo, a quinze dias. Consideramos que uma 

das fases mais importantes na elaboração do conteúdo é a atuação profissional, sem 

proteção e criteriosa desses colegas de tutoria. Por isso, as idas e vindas do conteúdo 

melhoram e aprimoram o entendimento técnico, propiciando um material mais 

acessível para os profissionais de saúde que o utilizarão. 

Após a elaboração do conteúdo, passamos para a fase da revisão 

pedagógica (4). Para tanto, o material foi analisado por uma profissional da 

pedagogia, capacitada e experiente. Desse modo, o material técnico/didático é 

revisado minuciosamente, realinhando todo o texto escrito pelo conteudista para uma 

linguagem clara, concisa e adaptada para EAD. É nessa etapa que ocorre o processo 

de construção pedagógica dos roteiros, contextualizando o material em situações 

reais, bem como a categorização dos conteúdos, fornecendo informações necessárias 

e suficientes para que a leitura não se torne cansativa para o aluno. 

Nesse caso, o suporte da revisão pedagógica deve acompanhar de perto o 

conteudista/autor durante toda a fase de capacitação e de produção do material, 

quando o pedagogo tem acesso livre a todo o material teórico e às concepções 

aplicadas em seu material didático produzido, entendendo como funciona todo esse 

processo de produção23. 

Após a revisão pedagógica completamente finalizada, passaremos para a 

etapa seguinte, muito interligada e dentro do mesmo setor, que consiste na revisão 

de estrutura. Ela é realizada pelo revisor de texto que, após a leitura de todo o 

material, observa a clareza na apresentação da aula; se os objetivos traçados 

correspondem aos que os alunos devem alcançar; avalia as estratégias usadas para 

a composição do conteúdo, visto que esse tipo de aluno geralmente estuda sozinho, 

além de avaliar a objetividade e a clareza das questões avaliativas pensadas pelo 

conteudista ou pelo gerador de conteúdo. 
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Em seguida, vem a revisão de língua portuguesa, realizada pelo Revisor de 

Texto/Tecnólogo da Ciência da Computação, quando são verificados vários tópicos, 

como: revisão de ortografia e regras gramaticais; construção do sentido do texto; 

padronizações de acordo com a SEDIS, como, por exemplo: se os destaques dados 

pelo autor estão de acordo com o texto. A Figura 10, a seguir, mostra as marcações 

feitas pelo revisor de língua portuguesa. Nesse caso, todas as alterações e sugestões 

são destacadas em verde e ainda há o balão de comentário para as dúvidas. 

 

Figura 10 – Print da tela de preparação do módulo 1. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Posteriormente, o texto é encaminhado para o conteudista para avaliação e 

adequação das alterações; em seguida, reencaminhado para o setor de Revisão da 

Língua Portuguesa, para uma segunda leitura e avaliação das respostas dadas pelo 

conteudista. É realizada também uma leitura comparativa entre o primeiro e o segundo 

texto. Só assim é liberada para o conteudista dar prosseguimento à próxima fase: 

Revisão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Revisão ABNT). 

A revisão ABNT é realizada por um profissional da biblioteconomia e tem 

como objetivo principal enquadrar todo o material dentro das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. Dentre elas, destacamos: observar se todas as 

imagens podem ser usadas (direitos autorais), assim como tabelas, quadros e figuras. 

Observa-se também se todas as citações e referências estão de acordo com as 
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normas da ABNT. Após realizadas todas as sugestões de adequação, o material é 

mandado para o conteudista, para higienização do texto. 

Chamamos a atenção, pois todo o material deverá estar concluído e aprovado 

pela equipe e pelo conteudista, visto que, após a liberação do módulo do curso para 

a fase seguinte, não poderá mais haver modificações no projeto. Passamos, então, 

para a fase de formatação (5). A equipe de formatação é muito diversificada e 

formada por designers digitais. É nessa fase que todo o material criado e analisado 

pelo conteudista (gerador de conteúdo) é colocado na forma digital, observando o 

melhor designer de apresentá-lo ao aluno, que será o maior objetivo do curso. 

Enquanto isso, são realizadas as edições de aulas, vídeos, áudios, considerando a 

melhor forma de tornar esses conteúdos dinâmicos e não enfadonhos. Para tanto, há 

diversos profissionais, dos mais diferentes campos, capacitados, cada um em seu 

espaço, oferecendo as mais diferentes discussões sobre o que é melhor para cada 

momento do curso. Nessa etapa, são pensados e feitos os processos de diagramação 

do material, ilustrações, edição de vídeos e elaboração de materiais interativos que 

farão parte do conjunto dos módulos em questão. 

Após toda a formatação do módulo, entra novamente o conteudista, que irá 

fazer uma espécie de check-list de tudo o que foi pensado para a apresentação e a 

colocação do módulo em prática. Chamamos a atenção para a liberação de cada 

módulo, que pode ser independente dos outros, com formato próprio, pensado para 

esse tipo de curso. 

Ao terminar cada módulo, depois de concluído o check-list, esse será 

encaminhado para a etapa seguinte: disponibilização (6). Nessa fase, trabalharemos 

com a equipe de suporte, que terá a importante função de colocar os módulos de 

acordo com os modelos do AVASUS (implementação do AVA-MODELO), deixando 

cada um em funcionamento, não permitindo falhas que possam comprometer o bom 

funcionamento do sistema (implementação AVA-PRODUÇÃO), assim como o 

aprendizado do aluno. Desse modo, disponibilizamos o curso, a partir de seus 

módulos, para o AVASUS. Novamente entra em ação o conteudista, para observar se 

todo o sistema está a contento. 

Nessa etapa, todos os módulos foram escritos, porém, apenas o primeiro e o 

segundo módulo foram liberados para a equipe de formatação. A previsão de 

conclusão do primeiro módulo será de 30 dias a partir desta data, ficando o material 
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disponível no AVASUS. Os módulos subsequentes serão disponibilizados à medida 

que forem sendo concluídos.  

Para a matrícula de alunos, é oferecido ainda, dentro dessa unidade, um 

sistema que promove a divulgação do curso (7), que tem como finalidade chegar aos 

diversos profissionais espalhados por todos os cantos do nosso país. Depois de 

percorrermos esse passo a passo, e de chegarmos à fase final do processo, foi 

apresentado ao Sistema de Saúde brasileiro um produto de alto nível, o qual veremos 

a seguir. 

 

6.2 O PRODUTO FINAL 

 

O curso foi pensado tendo como modelo o Curso de Atenção Humanizada ao 

Recém-nascido de Baixo Peso: Método Canguru, que é oferecido pelas maternidades 

que escolheram esse método como condutor das atitudes humanísticas nessa faixa 

etária. É formado por cinco módulos, de 30 horas cada um. Os módulos são divididos 

em unidades, que serão constituídas por aulas com metodologias e práticas 

educacionais inovadoras.  

Dos cinco módulos, quatro são destinados aos profissionais de saúde das 

diversas áreas e um, criado exclusivamente para mães, pais e rede social de apoio 

(público-alvo) (Apêndices B, C, D, E, F). Os módulos são independentes, podendo o 

aluno cursá-los de acordo com sua disponibilidade e seu interesse. Para cada módulo, 

serão oferecidos certificados individualizados, porém, o aluno pode fazer opção pela 

conclusão total do curso, perfazendo 150h. 

O curso é autoinstrucional, com exposição dialogada e apresentação de 

questões norteadoras e problematizadoras. Além disso, utiliza caso clínico, que faz 

com que o profissional se sinta integrante dessa realidade em saúde. Nesse material, 

vários recursos serão usados para a criação e a realização do curso como: vídeos, 

animações, ilustrações, infográficos, tabelas, gráficos, imagens, caça-palavras, jogos 

e dinâmicas. 

Antes do início de cada módulo, será realizada uma autoavaliação, que tem 

como finalidade fazer com que o aluno ative o seu conhecimento prévio, não sendo 

pré-requisito para a continuidade do módulo. Após a efetivação de cada módulo, será 

realizada uma nova avaliação, de forma contínua, com questionários compostos por 

questões de múltipla escolha, atividades autoavaliativas e de desempenho com base 
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em dinâmicas virtuais. Para que esse profissional seja aprovado, ele terá de 

apresentar um número mínimo de questões assertivas na última avaliação, que será 

de 70%. 

Apesar de a metodologia fazer intercessão com a produção do curso, 

apresentamos, na Figura 11, o resumo de todo o processo para um melhor 

entendimento. 
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Figura 11 – Fluxograma da metodologia 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Após a apresentação dos processos de planejamento, construção e execução 

do curso, teremos a oportunidade de avaliar o curso a partir de sua implantação no 
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AVASUS, observando qual o alcance verdadeiro em relação aos profissionais do SUS 

e a outros que tenham interesse pelo tema. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O MC foi introduzido no Brasil, no ano 2000, como Política Pública pelo 

governo brasileiro, interferindo intensamente na redução da mortalidade infantil nessa 

faixa etária, apesar de as estatísticas ainda mostrarem números alarmantes no 

nascimento prematuro. Esse método, onde foi implantado, mostra eficácia 

comprovada e mudança radical de paradigmas, devido a políticas de proteção ao bebê 

prematuro e de baixo peso, bem como a atitudes humanizadas dos profissionais. 

Pesquisa realizada com os profissionais de saúde mostrou a necessidade de 

capacitações que ofereçam condições de um maior número dos profissionais da 

saúde conhecerem essa metodologia largamente usada no Brasil e no mundo. Com 

isso, visa-se fortalecer o acesso dos prematuros às UBS, garantindo segurança e 

profissionais tecnicamente capacitados. 

Para atender esse público-alvo, a oferta de cursos com o uso da mediação 

tecnológica evidenciou-se como a melhor alternativa frente à necessidade de 

formação em alta escala e em distintos locais do país, permitindo manter uma 

formação permanente, oferecida a todos os profissionais que integram o Sistema 

Único de Saúde brasileiro e profissionais que tenham interesse pelo tema. Para isso, 

foi desenvolvida metodologia inovadora de construção dos módulos educacionais, que 

constitui significativa contribuição para o ensino mediado por tecnologia na área da 

saúde. 

Incluindo o curso na política de educação permanente dos profissionais da 

saúde, pelo Ministério da Saúde, e nas grades curriculares dos diversos cursos de 

graduação e pós-graduação das universidades brasileiras, serão disponibilizados 

conhecimentos a esses profissionais, auxiliando no acompanhamento desses 

pequenos pacientes em suas Unidades Básicas (UBS). Essa afirmação corrobora os 

objetivos do Mestrado Profissional de Ensino da Saúde, que é produzir conhecimento 

sobre o ensino da saúde a partir de expertises na formação dos profissionais e fazer 

uso dessa prática docente para empreender mudanças no cotidiano do ensinar a 

aprender, em um movimento de ação-reflexão-ação. 

Os profissionais do SUS e familiares assistidos pelo MC, ao vivenciarem o 

curso, terão igualdade de conhecimentos em detrimento de profissionais que 

vivenciam de perto o Método Canguru, em suas maternidades. Nesse processo, 

várias limitações foram detectadas na construção do curso oferecido, porém, a 
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limitação do contato interpessoal e a dificuldade de utilizar metodologias ativas foram 

as mais evidentes, criando em alguns momentos metodologias ativas modificadas. 

Este trabalho deixará um legado bastante promissor para a pesquisa e a extensão 

neste campo, pois abrirá um leque de oportunidades para pesquisadores que se 

identifiquem com o bebê prematuro e o ensino baseado em tecnologia. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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APÊNDICE B – PLANO DE CURSO 1 

 

MÓDULO 1: MÉTODO CANGURU: HISTÓRIA E O ENTENDIMENTO DO 
CASAL GRÁVIDO 

UNIDADE AULA 

CARGA HORÁRIA 
(HORA) 

P/ UNIDADE TOTAL 

 Apresentação do módulo 1 

 Apresentar o Método Canguru no âmbito 
conceitual, legal, histórico e suas 
especificidades no âmbito familiar. 

 Apresentar o conceito do Método Canguru; 

 Conhecer a trajetória histórica do Método 
Canguru no mundo e no Brasil; 

 Conhecer portarias que regem o Método 
Canguru; 

 Conhecer aspectos psicoafetivos da família do 
bebê prematuro; 

1 1 

 PRÉ-TESTE 2 2 
1 – Método 
Canguru como 
Política de 
Saúde Pública 

Aula 1- Linha do Tempo: Desde o ano 2000, 
salvando recém-nascidos de baixo peso 

2 

4 
Aula 2 – A Norma de Atenção Humanizada 
ao recém-nascido de Baixo peso. 

2 

2 – Entendendo 
o casal grávido 

Aula 1 – Aspectos psicoafetivos e 
comportamentais do prematuro na família. 

2 

8 
Aula 2 – Formação do vínculo afetivo 2 

Aula 3 – Principais patologias psíquicas no 
pós-parto 

2 

Aula 4 – Programa de auditório 2 

3 – Caso 
clínico 

Aula 1 – A história que se repete (vídeo) 
2 2 

 Pós teste 2 2 

 Leitura de texto (Biblioteca digital) 11 11 

TOTAL  30 30 
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APÊNDICE C – PLANO DE CURSO 2 

 

MÓDULO  2: CONHECENDO A UNIDADE NEONATAL: UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA NEONATAL (UTIN) E UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO 
NEONATAL CONVENCIONAL (UCINCO) 

UNIDADE AULA 

CARGA HORÁRIA 
(HORA) 

P/ UNIDADE TOTAL 

 Apresentação do Módulo 2: 
Objetivos a serem alcançados: 

 Vivenciar o dia a dia de uma Unidade 
de Terapia Neonatal 

 Avaliar como deve ser realizado o 
acolhimento familiar na UTIn; 

 Analisar os diversos estímulos que 
interferem no desenvolvimento do 
recém-nascido na UTIn.  

 Conhecer os Critérios de alta da 
UCINCo para UCINCa. Saber orientar 
os diversos procedimentos básicos 
realizados na UTIn. 

1 1 

 PRÉ-TESTE 2 2 
1 – Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTIN) 

Aula 1 - O que é a UTIN? 1 

6 

Aula 2 – O dia a dia na UTIN e sua equipe 1 

Aula 3 – Classificação do recém-nascido 2 

Aula 4 – Conhecendo o bebê prematuro 2 

2 – O ambiente da 
Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 

 

Aula 1 – O acolhimento da família na UTIN: 
humanizando o cuidado 

1 

4 

Aula 2 – O sono do bebê prematuro, 
sensibilidade tátil e vestibulares.  

1 

Aula 3 – Orientações sobre estímulos 
sonoros e ruídos na UTIN. 

1 

Aula 4: Refletindo sobre o impacto de 
aspectos visuais e da dor no bebê 
prematuro. 

1 

3 - Cuidados gerais 
com o recém-
nascido prematuro 

Aula 1 - Pesagem e banho humanizado 1 

4 
Aula 2 - Higiene e troca de fraldas  1 

Aula 3 - Posição Canguru 1 

Aula 4 - Construindo o rolinho em casa. 1 

4 - Conhecendo a 
Unidade de 
Cuidados 
Intermediário 
Neonatal 
Convencional 
(UCINCo) 

Aula 1 – Apresentando os testes de triagem 
neonatal 

1 

3 
Aula 2 – O meio intra  e extra uterino 1 

Aula 3 - O que é UCINCo e seus critérios 
de alta 

1 

 Pós teste 2 2 

 Leitura de texto (Biblioteca digital) 11 11 

TOTAL  30 30 
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APÊNDICE D – PLANO DE CURSO 3 

 

MÓDULO 3: CONHECENDO A UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO CANGURUCANGURU 
(UCINCa) e TERCEIRA FASE (AMBULATORIAL) 

UNIDADE AULA 
CARGA HORÁRIA 

(HORA) 
P/ UNIDADE TOTAL 

 Apresentação do Módulo 3: 
Objetivos a serem alcançados: 

 Vivenciar o dia a dia de uma Unidade 
Canguru 

 A rotina: pesagem diária, a hora da 
dieta, os medos e angústias maternas, 
o banho do bebê, a higiene; 

 Conhecer os Critérios de alta da 
UCINCa para Fase Ambulatorial; 

 Saber orientar os diversos 
procedimentos básicos realizados na 
UTIn. 

 Conhecer o seguimento compartilhado 
entre a atenção hospitalar e atenção 
básica. 

1 1 

 PRÉ-TESTE 2 2 
1 – UNIDADE DE 
CUIDADO 
INTERMEDIÁRIO 
NEONATAL 
CANGURU 
(UCINCA) 

Aula 1 -  Doutor! Estou de alta? 2 

4 
Aula 2 – Conhecendo a UCINCa 1 

Acolhimento e rede social de apoio 
1 

2 – O DIA A DIA NA 
UCINCA 

Aula 1 – Procedimentos básicos e visita de 
profissionais especializados. 

2 

4 Aula 2 – Conhecendo a Cardeneta da criança 1 
Aula 3 – Aspectos importantes do calendário 
vacinal do bebê prematuro 

1 

3 – PREPARANDO 
PARA ALTA DA 
UCINCA 

Aula 1 - Posição Canguru: vantagens, 
Estratégias, Técnica; 

1 

6 

Aula 2 -  Entendendo os exames de triagem 
neonatal; 

2 

Aula 3 - Principais medicamentos 
administrados no bebê prematuro; 

2 

Aula 4 -  Critérios de alta da UCINCa 1 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

4 – Alta 
compartilhada 

Aula 1 – Meu filho está bem, doutor? 2 

6 

Aula 2 -  O que é seguimento compartilhado? 2 
Aula 3 -  Acompanhamento ambulatorial do 
bebê prematuro; 

1 

Aula 4 - Critérios de alta para USB 1 

 Pós teste 2 2 
 Leitura de texto (Biblioteca digital) 5 5 
TOTAL  30 30 
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APÊNDICE E – PLANO DE CURSO 4 

 

MÓDULO 4: MANEJO NUTRICIONAL DO RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO 

UNIDADE AULA 

CARGA HORÁRIA 
(HORA) 

P/ UNIDADE TOTAL 

 Apresentação do Módulo 3: 
Objetivos a serem alcançados: 

 Apresentação do Módulo 4: 

 Objetivos a serem alcançados: 

 Conhecer as particularidades do 
RNPT; 

 Definir Colostroterapia e conhecer a 
técnica de aplicação 

 Definir Nutrição trófica  

 Conhecer a composição do LH e suas 
vantagens; 

 Conhecer os tipos de alimentação do 
RNPT;  

 Saber identificar uma posição e pegas 
corretas; 

 Avaliar uma mamada do RNPT 

 Conhecer um Banco de leite humano 
e a técnica da ordenha 

 Saber identificar as principais 
patologias da mama durante a 
amamentação; 

 Orientar as mães e familiares sobre 
patologias e amamentação/ 
medicamentos e amamentação. 

1 1 

 PRÉ-TESTE 2 2 

1 – Conhecendo o 
recém-nascido 
prematuro 

Aula 1- Características do recém-nascido 
prematuro; 

2 

5 Aula 2 - Colostroterapia:  Definição, 
vantagens, técnica de realização  

2 

Aula 3 - Nutrição Trófica 1 

2 –Amamentação 1 Aula 1 - Composição do Leite Humano e 
Vantagens da amamentação 

2 

5 Aula 2 -  Tipos Alimentação de usados no 
recém-nascido prematuros 

2 

Aula 3 - Posição e pega 1 
3 - Amamentação 2 Aula 1 -  Avaliação da mamada no recém-

nascido prematuro 
2 

5 
Aula 2 - O Banco de Leite Humano e a 
Técnica de ordenha 

2 

Aula 3 - Transição para via oral: 
Translactação/Relactação; Sonda-peito; 
Copinho 

1 
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4 - Amamentação 3 Aula 1 - Principais patologias da mama 2 

5 

Aula 2 - Medicamentos e doenças maternas 
X amamentação 

2 

Aula 3 - Doenças e amamentação 1 

 Pós teste 2 2 

 Leitura de texto (Biblioteca digital) 5 5 

TOTAL  30 30 
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APÊNDICE F – PLANO DE AULA 5 

 

MÓDULO 5: APOIO FAMILIAR E PRIMEIROS CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO AO CHEGAR EM CASA 

UNIDADE AULA 

CARGA HORÁRIA 
(HORA) 

P/ UNIDADE TOTAL 

 Apresentação do Módulo 5: 
Objetivos a serem alcançados: 

 Oferecer aos pais e familiares 
orientações práticas para o seu dia a 
dia sobre o bebê canguru. 

1 1 

 PRÉ-TESTE 1 1 

1 – Cuidados com 
o Bebê prematuro 
 

Aula 1: Posição Canguru 1 

5 
Aula 2: Banho do bebê prematuro 2 

Aula 3: Higiene, troca de fraldas e 
confecção do rolinho 

2 

2 – Testes de 
triagem 

Aula 1: Teste do pezinho 1 

5 Aula 2: Teste do olhinho 2 

Aula 3: Teste da orelhinha e da linguinha 2 

3 – Vacinação do 
recém-nascido 
prematuro e 
problemas do 
recém-nascido 

Aula 1: Calendário vacinal 2 

5 

Aula 2: Principais problemas no recém-
nascido prematuro ao chegar em casa 
(sinais de alerta). 

2 

Aula 3: Como agir nas intercorrências 
(urgências) 1 

4 - Amamentação Aula 1: Vantagens do leite materno 2 

5 Aula 2: Posição e Pega 2 

Aula 3: Posições para amamentar 1 

 Pós teste 1 1 

 Leitura de texto (Biblioteca digital) 7 7 

TOTAL  30 30 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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