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SILVA, AN. Estudo Comparativo entre Ensino Presencial e a Distância para Educação 

Permanente de Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem [dissertação] 109f. Rio de 

Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 

2014.  

 

RESUMO 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho têm exigido do profissional atualização 

constante de saberes que possibilitem o desenvolvimento de atitude crítico-reflexiva. Este 

estudo buscou analisar a aplicabilidade das tecnologias da informação e da comunicação na 

Educação Permanente dos profissionais auxiliares e técnicos de Enfermagem em um hospital 

público municipal. É um estudo do tipo ensaio clínico, que lançou mão de técnicas 

quantitativas e qualitativas através de um experimento que ocorreu em dois momentos. 

Assim, a população constituída de 32 profissionais auxiliares e técnicos de Enfermagem foi 

dividida em dois grupos. O primeiro grupo participou do programa de ensino presencial e o 

segundo, em casa, via computador, através de um ambiente virtual de aprendizagem, porém 

com encontros presenciais. Na coleta dos dados, foi utilizado um questionário pré e pós-curso, 

bem como um questionário de caracterização do sujeito. Os dados quantitativos mostraram 

que houve aumento da nota final em ambos os grupos. Percebemos que a nota final nos dois 

grupos foi muito parecida. Individualmente as notas dos participantes do grupo presencial 

aumentaram ou pelo menos se mantiveram. No grupo a distância, percebemos que alguns 

participantes diminuíram os resultados. O estudo mostra que é possível afirmar que o uso do 

ensino a distância nos programas de Educação Permanente em Saúde poderá representar um 

grande aliado no processo de ensino e aprendizagem na medida em que as dificuldades no uso 

do computador sejam superadas. Além disso, novos estudos sobre o uso de estratégias de 

ensino pautadas na utilização de recursos tecnológicos voltados para a formação e capacitação 

do nível técnico em Enfermagem podem contribuir para profissionais reflexivos e capazes de 

transformação para a qualidade. Novas possibilidades educacionais surgiram a partir da 

criação de uma nova cultura de aprendizado, contribuindo para que o ensino técnico seja mais 
participativo e o profissional visto como sujeito ativo do processo. 

Palavras-chaves: Educação Continuada; Educação a Distância; Enfermagem; Capacitação de 

Recursos Humanos em Saúde; Sistemas de Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILVA, AN. Comparative study between face-to-face and distance teaching for permanent 

education of nursing auxiliaries and nursing technicians [dissertation] 109f. Rio de Janeiro: 

School of Nursing Aurora de Afonso Costa, Fluminense Federal University; 2014. 

 

ABSTRACT 

 

The changes in the workplace have required constant updating of knowledge from the 

professionals, which enables them to develop a critical and reflective attitude. This study 

aimed to analyze the applicability of information and communication technologies in 

continuing education of nursing auxiliaries and nursing technicians in a public district 

hospital. This study is one of the type clinical trial, which made use of quantitative and 

qualitative techniques. The experiment took place in two moments. The study population 

consisted of 32 professionals: nursing auxiliaries and nursing technicians who were divided 

into two groups. The first participated in the face-to-face teaching program and the second at 

home, via computer, through a virtual learning environment; however, with face-to-face 

meetings.  For data collection, a pre and post-course questionnaire was used, as well as a 

questionnaire for the characterization of the subject. Quantitative data showed that there was 

an increase of the final grade in both groups. We perceived that the final average in both 

groups was very similar. Individual grades of the face-to-face group participants increased or 

at least remained. Regarding the distance learning group, we realized that some participants 

decreased their results. The study shows that it is possible to affirm that the use of distance 

teaching modality in continuing education programs in health can be a great ally in the 

teaching and learning process, in so far as the difficulties concerning the use of computer are 

overcome. In addition, further studies on the use of teaching strategies based on the use of 

technological resources for training and capacity building of the technical level in nursing can 

contribute to form reflective professionals as well as capable of transformation to ensure the 

quality. New educational possibilities have emerged from the creation of a new culture of 

learning, contributing to more participatory technical education and to the professional who is 

seen as an active subject in the process. 

Keywords: Continuing Education; Distance Education; Nursing; Training of Human 

Resources in Health; Information Systems. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A motivação para este estudo foi concebida desde meus primeiros passos como 

docente preocupada com a formação de profissionais de Enfermagem no ano de 1995. 

Atuando como professora de nível médio em cursos técnicos em Enfermagem, percebi e senti 

a necessidade de um novo olhar para o ensino profissionalizante em minha área. Diante disso, 

ingressei no curso de pós-graduação em Educação, que me deu a oportunidade de refletir o 

processo ensino-aprendizagem, vivenciar estratégias de ensino direcionadas ao ensino 

presencial e descobrir um novo olhar para a prática educacional em saúde.  

 Quando atuava em instituições particulares, já possuía uma inquietação enquanto 

enfermeira do serviço de Educação Continuada por conta do afastamento das instituições 

formadoras com o cotidiano das unidades de saúde. Durante seis anos, pude estar mais perto 

das necessidades dos profissionais e das lacunas da formação a serem preenchidas. Em 1997, 

tomei posse na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, inicialmente atuando na assistência 

e, posteriormente, assumindo o centro de estudos. Ali vi as mesmas dificuldades enfrentadas 

anos e anos quanto à Formação Continuada desses profissionais, que mostravam uma atuação 

tecnicista, sem qualquer questionamento sobre as questões cotidianas. 

 Em 2002, fui convidada para participar do Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae), que proporcionou aos professores a 

formação pedagógica em Educação Profissional no nível de especialização, sob a 

coordenação da ENSP/FIOCRUZ/MS. Esse foi meu primeiro contato com a metodologia da 

Educação a Distância e com os pressupostos da problematização defendida pelo filósofo 

Paulo Freire. 

Prestei um concurso público, no ano de 2007, promovido pela Secretaria de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro para professor regente do ensino médio, sendo aprovada e com 

posse no cargo em 2009. Em 2010, fui convidada para ingressar como tutora em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem direcionada a cursos de extensão. Nesse mesmo período, 

resolvi fazer um curso de atualização em Tutoria On-line. O curso e a troca de experiências 

com outros tutores provocaram em mim um olhar para o ensino a distância, despertando assim 

meu interesse em realizar a tutoria on-line, além de atuar como professora parecerista de 

materiais didáticos em Enfermagem.  
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  Desafiada pelo desejo de mudança, percebi que poderia, através da reflexão do 

cotidiano de trabalho, buscar estratégias de resolução dos problemas que dificultavam o 

desenvolvimento das atividades, surgindo a ideia de manter um canal de comunicação com a 

equipe de trabalho. A partir daí, comecei com o envio de e-mails e a criação de grupos para 

troca de experiências e reflexão sobre o cotidiano de trabalho, nascendo assim, meu objeto de 

investigação. 

No ano de 2011, para tornar mais instigante a busca pelo conhecimento, ingressei no 

curso de pós-graduação em Educação a Distância (EaD). Na ocasião, eu buscava estratégias 

educacionais que contribuíssem para o desenvolvimento de um profissional mais crítico, 

autônomo, reflexivo, capaz de transformar meu cotidiano de trabalho. Vi, assim, a 

possibilidade de agregar o ensino problematizador utilizado na EPS e o dialógico-interativo 

da EaD como uma proposta que contribuísse para a qualificação e atualização dos 

profissionais. 

Encorajada pelo desejo de conhecer novos caminhos para a construção de um saber 

transformador, no ano de 2012, fui ao encontro do Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS, despertando meu interesse pela linha 

de pesquisa Educação Permanente.  

 Diante do exposto, apresento este estudo que emerge de situações concretas como 

educadora e como enfermeira, com a intenção de contribuir através do diálogo e com a 

construção do conhecimento para a transformação das práticas de saúde. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

As mudanças ocorridas no mundo contemporâneo, com o acelerado crescimento dos 

recursos tecnológicos na área de saúde, têm provocado modificações significativas nos 

espaços de trabalho, exigindo atualização constante de saberes que possibilite o 

desenvolvimento de atitude crítico-reflexiva, para que os profissionais se tornem capazes de 

se adaptar ao processo de mudança. Nesse contexto, vivenciam-se os esforços das iniciativas 

estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde voltado para a educação.  

A enfermagem inserida na equipe multidisciplinar e representada por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem tem presenciado todo esse processo de mudança nos 

espaços de trabalho, enfrentando grandes desafios em seu cotidiano, além dos exigidos para a 

execução de sua prática profissional. Desse modo, a integração de saberes e o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e de mudanças de atitudes se tornam necessárias 

para atender às várias modificações do contexto atual.  

Para Góes e Camargo, (2011) apesar dos avanços, a educação ainda tem um espaço 

secundário nas práticas de saúde, cujas situações de aprendizagem informais persistem no seu 

cotidiano. Considerando o processo de formação em Enfermagem, as mudanças que o setor da 

saúde vem sofrendo e, consequentemente, os profissionais inseridos no universo da saúde, 

tornou-se necessário um movimento de preparação e desenvolvimento de competências e 

habilidades que acompanhe esse crescimento. 

Como forma de garantir a qualidade dos serviços de saúde através de profissionais 

qualificados, a Educação Permanente em Saúde (EPS) firma-se como política pública no 

Brasil através da Portaria GM 198, de 13 de fevereiro de 2004,  que institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) (BRASIL, 2004a). A proposta da 

política de EPS era romper com os modelos tradicionais utilizados, que afastavam os 

profissionais dos cursos de capacitação, para que estes profissionais fossem incorporados ao 

ensino e à aprendizagem da vida cotidiana das organizações e das práticas sociais e laborais, 

no contexto real em que ocorrem.  

Segundo Ceccim (2004a), para produzir mudanças, era necessário que os profissionais 

fossem capazes de dialogar com as práticas de saúde e as concepções vigentes e problematizá-

las no concreto do trabalho de cada equipe com vistas à construção de novos pactos de 

convivência e ações, aproximando os serviços de saúde dos conceitos de atenção integral, 
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humanizada e de qualidade, da equidade e dos demais marcos do processo da reforma do 

Sistema Brasileiro de Saúde.  

Para isso é preciso romper com a passividade do ensino profissional da saúde, pois 

além do acesso à informação, faz-se necessário o desencadeamento de um processo de 

aprendizagem para a construção de saberes e práticas que venham contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento transformador. Paulo Freire (1987) propõe um modelo 

educacional que propiciou uma reflexão que ultrapassa a educação “bancária”, 

proporcionando uma práxis transformadora. Assim, nesse movimento de transformação para 

construção, a Enfermagem tem passado por muitas mudanças com o avanço da tecnologia, 

que aumentam as possibilidades de capacitação e aprimoramento do cuidado.   

De acordo com Struchiner e Giannella (2006), o acelerado desenvolvimento científico 

e tecnológico em nossa sociedade tem desencadeado transformações constantes nos espaços 

de trabalho, demandando profissionais com perfis mais abertos, capazes de adaptar-se a 

mudanças e motivados a continuar aprendendo ao longo de suas vidas. Esse mesmo avanço 

tecnológico tem possibilitado o desenvolvimento de recursos interativos e de bases de 

informação que potencializam a difusão de novos espaços e contextos de aprendizagem, como 

é o caso da Educação a Distância, abrindo perspectivas para a expansão do acesso à educação. 

Novas alternativas de formação e capacitação foram inseridas no contexto do ensino 

profissionalizante em Enfermagem, o qual o uso da tecnologia muito tem beneficiado. Como 

afirma McGowan (2008), as mudanças tecnológicas nos ambientes de cuidados à saúde têm 

contribuído para a melhoria do ensino de Enfermagem, como a proposta de uma formação 

mais reflexiva e autônoma, além de adequada ao mercado de trabalho. Muito se vê a 

aplicabilidade das ferramentas tecnológicas no ensino superior, sendo as tentativas de 

aplicação no ensino profissionalizante ainda muito incipientes. 

A cada dia as tecnologias no ensino crescem e, consequentemente, aumentam as 

possibilidades de qualificação e capacitação, pois possibilitam compartilhar o conhecimento, 

tornando-o acessível a todos. Também permitem que o indivíduo reflita sobre possíveis 

soluções para os problemas encontrados no desenvolvimento de suas atividades laborais, 

fazendo-o perceber a importância da capacitação para acompanhar a evolução da sociedade 

bem como a aquisição de autonomia.  

O desenvolvimento do trabalho ocorreu por motivações pessoais, profissionais e 

ideológicas a partir de uma inquietação ao ministrar conteúdos para a capacitação em curso 
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técnico. O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES): Formação Docente 

Interdisciplinar para o SUS oportunizou-me o aprofundamento na Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e nos conceitos de autonomia, emancipação, 

diálogo e interatividade de Paulo freire, a partir da mobilização dos sujeitos para a mudança.  

As diversas possibilidades de uso das tecnologias como ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem despertaram o interesse pelo estudo, que traz a comparação entre o programa 

do ensino presencial e o da educação a distância para o nível médio de Enfermagem. Apesar 

da equipe de Enfermagem ser composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares, a escolha da 

proposta de ensino que contemple o ensino médio se deu pela trajetória e experiência da 

pesquisadora direcionada ao ensino profissionalizante.  

Nesse contexto, os conteúdos utilizados nos cursos profissionalizantes em 

Enfermagem podem ser ajustados às novas tecnologias. Além disso, justifica-se por auxiliar a 

prática de enfermagem, colaborando com o processo ensino-aprendizagem e proporcionando 

um meio de troca de conhecimento e reflexão do processo de trabalho, objetivando a 

ampliação e edificação do capital intelectual da profissão no desenvolvimento de sua prática 

de ensino. 

Dada a importância do uso da Educação a Distância (EaD) como uma estratégia de 

ensino na Educação Permanente em Saúde (EPS), um estudo de revisão integrativa foi 

realizado com o objetivo de identificar e analisar os limites e possibilidades da prática da EaD 

na EPS. Procedemos a busca a partir dos seguintes descritores: educação em enfermagem, 

educação continuada em enfermagem, educação a distância, tecnologia da informação e da 

comunicação. 

As bases de dados foram: Elsevier Base de Dados (EMBASE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Public Medline (PUBMED). Os 

critérios de inclusão desse estudo foram: produções científicas com textos completos 

disponíveis em português, inglês ou espanhol, abordando o uso de estratégias da EaD nos 

programas de EPS e publicadas nos últimos dez anos (2003-2013). Como critérios de 

exclusão: estudos duplicados, do tipo revisão integrativa e que não atendessem à questão do 

estudo. Após a busca e seleção dos trabalhos, chegamos aos seguintes resultados: EMBASE: 

168; LILACS: 18; e PUBMED: 58, considerando também os critérios de exclusão e inclusão, 

restaram sete estudos que versavam sobre experiências com o uso distanciada EaD nos 

programas de Educação Permanente. 
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O levantamento mostrou a carência de estudos direcionados ao uso da tecnologia nos 

programas de Educação Permanente, fato que veio reforçar a contribuição da pesquisa. Os 

estudos permitiram vivenciar a grande contribuição distanciada Educação a Distância nos 

programas de EPS, porém os dados mostraram que existem poucos estudos publicados, 

fazendo-se necessárias maiores reflexões sobre a EaD na área de saúde. Além disso, o 

presente trabalho defende a inserção das estratégias do ensino não presencial nos programas 

de EPS, pois essa modalidade de ensino mostra a possibilidade de ampliação do saber 

profissional, facilitando o desenvolvimento da aprendizagem dentro ou fora da instituição de 

saúde. Assim, a EaD permitirá que, mesmo que os estudantes não estejam em espaços e 

tempos compartilhados, pode haver a troca de experiências que contribuam para a construção 

do conhecimento. 

Por isso, a questão norteadora foi a seguinte: quais os limites e possibilidades de uso 

da Educação a Distância nos programas de EPS? 

Nesse sentido, o estudo mostrou a importância de desenvolver a pesquisa que compara 

o conhecimento apreendido entre os auxiliares e técnicos de Enfermagem que realizaram o 

programa de ensino via computador e aqueles que participaram do programa presencial. 

Envolve, ainda, a opinião dos que realizaram o aprendizado a distância, visando a 

contribuição de novas estratégias educacionais para os programas de Educação Permanente 

em Enfermagem.  
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS E HIPÓTESE 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

Comparar o conhecimento adquirido pelos profissionais auxiliares e técnicos de 

enfermagem que utilizaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e por aqueles que 

receberam treinamento presencial.  

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

1. Avaliar o conhecimento dos auxiliares e técnicos de Enfermagem antes do curso e a 

apreensão de conteúdos após a realização do curso; 

 

2. Analisar os fatores que facilitam e que dificultam o desenvolvimento do programa no 

AVA; 

 

3. Analisar a aplicabilidade das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) na 

Educação Permanente dos profissionais auxiliares e técnicos de Enfermagem;  

 

4. Propor a criação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem para subsidiar o programa de 

Educação Permanente dos profissionais de saúde. 

 

2.3 - Hipótese  

 

Os profissionais auxiliares e técnicos de Enfermagem que foram submetidos ao 

programa de ensino no Ambiente Virtual de Aprendizagem apresentam diferença significativa 

no aproveitamento em relação àqueles submetidos ao ensino presencial. 
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CAPÍ TULO 3 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesse capítulo apresentam-se reflexões sobre o surgimento da Educação Permanente 

voltada para o SUS no Brasil desde a década de 70 até seu status atual de política pública. 

Posteriormente, mostrou-se a educação profissionalizante em Enfermagem e os 

conhecimentos necessários para sua atuação no contexto atual de saúde. Por fim, mostra-se a 

EPS permeada pelo uso das tecnologias educacionais.  

 

3.1 – Antecedentes históricos sobre Educação Permanente voltada para o SUS no Brasil 

 

A discussão sobre a mudança na estratégia de formação dos profissionais de saúde 

teve inicio na América Latina anteriormente à implantação da Política de Educação 

Permanente no Brasil. Na década de 70, a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), 

verificando as falhas na formação das equipes de saúde e diante das necessidades impostas 

pelos serviços de saúde, sugeriu um debate para a construção de um novo modelo pedagógico 

para melhorar as práticas na saúde (LOPES et al, 2007).  

 Isso demonstra que as ações de saúde têm grande relação com o planejamento dos 

recursos humanos disponíveis.  

No Brasil, já se discutia desde as primeiras conferências nacionais de saúde, em 1941, 

sobre a formação de recursos humanos, em que eram mostrados problemas na formação dos 

trabalhadores em relação aos serviços de saúde. Com o processo de redemocratização 

brasileiro, que ocorreu na década de 80, o Brasil vivia o movimento da reforma sanitária, 

sendo o sistema de saúde reestruturado, dando origem a um novo modelo de saúde, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1986. 

Passa, então a ser reconhecida a importância da formação dos recursos humanos para a saúde 

(BRASIL, 1986a), também prevista na constituição de 88, marcando o início da trajetória da 

formação em saúde.  

Em 1986, a I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde teve como 

tema central a "Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária" que, em seu 

relatório final, mostrou a necessidade de uma articulação mais estreita entre as instituições 

que prestam serviços e aquelas que formam o pessoal de saúde (BRASIL, 1986b). 
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Recomendou a educação continuada como estratégia de capacitação dos profissionais de 

saúde, para a melhoria da qualidade no desempenho profissional e propiciando a integração 

interprofissional e o trabalho coletivo. 

Para atender as recomendações da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a II Conferência 

Nacional de Recursos Humanos, em 1993, ao constatar a ausência de uma política de recursos 

humanos para o SUS, elaborou um documento alertando sobre as possíveis consequências da 

implementação do Sistema Único de Saúde, em que foram sistematizadas as normas e 

diretrizes da NOB/RH-SUS.  

Os aspectos discutidos na I e II Conferências Nacionais de Recursos Humanos da 

Saúde, realizadas em outubro de 1986 e setembro de 1993 respectivamente, serviram de base 

para o material propositivo que compôs a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

em Saúde (NOB/RH/SUS) proposta em 1996 e aprovada, após muitas discussões, em 

fevereiro de 2002 (CAMPOS et al., 2006) (BRASIL, 2002). 

Na X Conferência Nacional de Saúde, em 1996, o Ministério da Saúde (MS) apresenta 

um plano de ordenamento de capacitação, formação, educação continuada e reciclagem de 

recursos humanos em saúde (BRASIL, 2005a) em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC) onde assumiu a responsabilidade legal de ordenar a formação de recursos humanos 

para a saúde (BRASIL, 1998). 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde de 

1996 (NOB/RH-SUS) entende como Educação Permanente, no contexto do SUS, o processo 

de permanente aquisição de informações pelo trabalhador de todo e qualquer conhecimento, 

por meio da escolarização formal ou não formal, de vivências, de experiências laborais e 

emocionais, no âmbito institucional ou fora dele. Compreende a formação profissional, a 

qualificação, a requalificação, a especialização, o aperfeiçoamento e a atualização. Tem o 

objetivo de melhorar e ampliar a capacidade laboral do trabalhador em função de suas 

necessidades individuais, da equipe de trabalho e da instituição em que trabalha (BRASIL, 

2005a). 

Em 2003, O MS assume o compromisso com a consolidação da reforma sanitária e 

com a ordenação dos processos de formação dos recursos humanos e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES). 

Cria-se a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) que, além de 

prever a responsabilidade no âmbito nacional pela Política Nacional de Educação Permanente 
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em Saúde (PNEPS), passa a desenvolver diversos programas que convergem com a referida 

política para a estruturação e o fortalecimento do processo de formação e desenvolvimento de 

recursos humanos na área da saúde. Dentre os programas realizados, podemos destacar os 

seguintes: Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde), Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde), Revalidação de 

Diplomas Médicos, Residência Multiprofissional em Saúde, Residência Médica e Pró- 

Internato, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae), 

Programa de Formação na Área de Educação Profissional em Saúde (Profaps) e 

Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS (ET-SUS), entre outros (HADDAD et al, 2008). 

Ainda no ano de 2003, o Conselho Nacional de Saúde se reuniu e instituiu a 

NOB/RH do SUS a partir da Resolução 330/2003. Posteriormente criou a Política Nacional de 

Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em saúde 

e a estratégia de Polos ou Rodas de Educação Permanente em Saúde, da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003a).  

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) desenvolve 

ações para o fomento de políticas para a formação, Educação Permanente, valorização dos 

trabalhadores e democratização das relações de trabalho no SUS. A SGTES também 

desenvolve políticas e programas que buscam assegurar o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde, impondo à função da gestão do trabalho e da educação a 

responsabilidade pela qualificação dos trabalhadores e pela organização do trabalho em saúde. 

Desse modo constitui novos perfis profissionais com condições de responder às necessidades 

de saúde da população de acordo com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2011). 

A secretaria é estruturada em dois departamentos: de Gestão e Educação na Saúde 

(DEGES) e de Gestão e da Regulação do Trabalho na Saúde (DEGERTS), além de uma 

Diretoria de Programa. O DEGES é o responsável pela formulação de políticas relativas: à 

formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação Permanente dos trabalhadores da 

saúde em todos os níveis de escolaridade; à capacitação de profissionais de diversas áreas da 

saúde, dos movimentos sociais e da população, para favorecer a articulação intersetorial, 

incentivar a participação e o controle social no setor Saúde; e à interação com a escola básica 

no tocante aos conhecimentos sobre saúde para formação da consciência sanitária. O 

DEGERTS é o responsável, fundamentalmente, pela proposição, pelo incentivo, pelo 

acompanhamento e pela elaboração de políticas de gestão, planejamento e regulação do 

trabalho em saúde (BRASIL, 2009). 
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A partir da resolução nº 335 do Conselho Nacional de Saúde, de 27 de novembro de 

2003, a EPS torna-se uma Política de Saúde (BRASIL, 2003b), sendo esse documento 

legitimado no mesmo ano, na 12ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). E a Educação 

Permanente passa a ser vista como política que promove a articulação entre o ensino e a 

gestão, atenção e controle social em saúde. A partir desse momento, as estratégias que eram 

viabilizadas para a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos na área de saúde 

passam ao status de Política Nacional (BRASIL, 2004c). 

 

3.2 – A Educação Permanente em Saúde como política pública 

 

 O SUS apresenta, como um de seus compromissos e desafios, a necessidade 

permanente de fomento às políticas de desenvolvimento para os trabalhadores que integram 

seu cenário, propondo para tal um processo permanente de aprendizado pelo trabalho, 

projetando possibilidades de desconstrução/construção de novos valores, ideais e lutas para 

produzir mudanças de práticas, de gestão e de participação social (MONTENEGRO, 2010). 

Porém observa-se a dicotomia entre a educação e a saúde, na qual o afastamento dos 

processos educacionais, em relação à realidade atual do setor saúde, faz parte do cotidiano dos 

serviços públicos de saúde e, assim, vemos o processo de formação dos trabalhadores 

centrado no modelo biomédico dificultando a consolidação das propostas do SUS. 

As ações de EPS inicialmente eram realizadas através de programas. Muitos 

programas foram criados com o objetivo de melhorar a formação em saúde e, dessa forma, 

consolidar o SUS, porém os mesmos eram realizados de forma isolada.  

 Para enfrentar esse afastamento entre o processo de formação dos profissionais e o 

modelo do sistema de saúde, em 2004 foi instituída a Política Nacional de EPS pela Portaria 

GM/MS nº 198, que cria os Polos de Educação Permanente em Saúde em todo país (Brasil, 

2004b). Essa política foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 4 de setembro de 

2003 e pactuada na Comissão Intergestores Tripartite em 18 de setembro de 2003. 

A ideia é usar a educação permanente para melhorar a formação e, 

consequentemente, fortalecer o SUS. A educação permanente possibilita, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento pessoal daqueles que trabalham na saúde e o 

desenvolvimento das instituições. Além disso, ela reforça a relação das ações de 

formação com a gestão do sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde 

e com o controle social (BRASIL, 2005b, p. 8). 
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A política foi instituída tendo como base a responsabilidade do Ministério da Saúde 

com a consolidação da reforma sanitária e com a ordenação dos processos de formação dos 

recursos humanos e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. Apresenta ênfase na 

integração entre ensino e serviço, na condução de gestão e de gerência e na efetivação do 

controle da sociedade sobre o sistema de saúde como dispositivo de qualificação das práticas 

de saúde e da educação dos profissionais de saúde (BRASIL, 2004a). 

A Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, define Educação Permanente 

como uma aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho e propõe-se que os processos de capacitação 

dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das 

pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham 

como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho 

(BRASIL, 2004a, p. 6).  

 

 Sendo assim, a Educação Permanente (EP) será utilizada como estratégia para 

melhorar a formação e, consequentemente, para o fortalecimento do SUS.  Para isso, baseia-se 

na problematização e na aprendizagem significativa. A problematização envolve a reflexão, 

isto é, pensar sobre determinadas situações e questioná-las de modo a compreender a maneira 

como os processos são desencadeados (BRASIL, 2005b p. 8). Já a aprendizagem significativa 

acontece quando aprender uma novidade faz sentido para nós. Quando a novidade responde a 

uma pergunta/inquietação e/ou quando o conhecimento novo é construído a partir de um 

diálogo, o que difere da aprendizagem mecânica, é que retemos o conhecimento,  acumulando 

e renovando experiências (BRASIL, 2005b, p. 12).  

 Conforme a política de EPS, a educação será realizada por meio de Polos de Educação 

Permanente em saúde. Os Polos de Educação Permanente para o SUS são instâncias 

locorregionais para articulação, diálogo, negociação e pactuação em cujos espaços diferentes 

atores se reúnem para pensar questões relacionadas à saúde (BRASIL, 2005b, p. 16). 

 De acordo com o artigo 2º, da Política Nacional de EPS, os Polos de Educação 

Permanente em Saúde para o SUS são compostos por: gestores estaduais e municipais de 

saúde e de educação; instituições de ensino com cursos na área da saúde; escolas técnicas, 

escolas de saúde pública e demais centros formadores das secretarias estaduais ou municipais 

de saúde; núcleos de saúde coletiva; hospitais de ensino e serviços de saúde; estudantes da 

área de saúde; conselhos municipais e estaduais de saúde e movimentos sociais ligados à 

gestão das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2004b, p. 2). Sua função era: identificar as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores e mobilizar a formação dos 
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gestores; articular e promover a transformação das práticas de saúde e educação em saúde no 

âmbito do SUS e das instituições de ensino; formular políticas que fortalecessem a capacidade 

docente e de gestão do SUS; e estabelecer relações em cada base locorregional (BRASIL, 

2004a).  

 A Portaria nº 399/2006, que institui diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, diz 

que a Educação Permanente é parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento 

dos trabalhadores para a qualificação do SUS e comporta a adoção de diferentes metodologias 

e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras. Define ainda as atribuições de cada esfera do 

governo em relação à Educação Permanente: à Federal compete formular, promover e pactuar 

políticas de EPS e promover a integração de todos os processos de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos à política de Educação Permanente; aos Estados 

compete a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos à política de Educação Permanente no âmbito da gestão estadual do SUS e o apoio e 

fortalecimento da articulação com os municípios e entre os mesmos para os processos de 

educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS. Os municípios deverão promover 

diretamente ou em cooperação com o estado, com os municípios da sua região e com a união, 

processos conjuntos de Educação Permanente em saúde (BRASIL, 2006). 

A Portaria GM/MS n.º1.996, publicada em 2007, redefiniu as diretrizes e estratégias 

para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a 

às diretrizes operacionais propostas pelo Pacto pela Saúde. Nesse documento, afirma-se que a 

condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde se dará por meio 

dos Colegiados de Gestão Regional com a participação das Comissões Permanentes de 

Integração Ensino-Serviço (CIES) (BRASIL, 2007, p.3).  

No âmbito da Educação Permanente em Saúde, o Colegiado de Gestão Regional tem 

as seguintes atribuições: 1. Elaborar coletivamente o Plano de Ação Regional de Educação 

Permanente a partir das diretrizes nacionais, estaduais e municipais para a educação na saúde; 

2. Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) para homologação; 3. Pactuar a gestão dos recursos financeiros no âmbito 

regional, que poderá ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais 

municípios de sua área de abrangência; 4. Incentivar e promover a participação nas 

Comissões de Integração Ensino-Serviço, dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições 

que atuam na área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos 

trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde da sua área de 
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abrangência; 5. Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde 

implementadas na região; e 6. Avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho 

das Comissões de Integração Ensino-Serviço e propor alterações caso necessário (BRASIL, 

2007, p.3). 

Com a publicação do Decreto nº  7.508, de 28 de junho de 2011, os Colegiados de 

Gestão Regional têm sua nomenclatura alterada para Comissão Intergestores Regional (CIR) 

(BRASIL, 2011).  

Já as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são responsáveis 

em: 1. Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a 

construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de 

abrangência; 2. Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de 

intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores à luz dos conceitos e 

princípios da Educação Permanente em Saúde, da legislação vigente e do Plano Regional para 

a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos desta Portaria; 3. 

Incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e ao desenvolvimento da Educação 

Permanente em Saúde, ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e 

educação; 4. Contribuir com o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e 

estratégias implementadas de Educação Permanente em Saúde; e 5. Apoiar e cooperar com os 

gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na proposição de intervenções 

nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o 

cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de 

Gestão (BRASIL, 2007, p. 4). 

 

3.3 – A educação profissionalizante em Enfermagem 

 

 O ensino profissionalizante, durante anos, vem evidenciando o afastamento entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual, desarticulando o processo de formação das 

necessidades dos sistemas de saúde. A formação profissional não correspondia com as 

necessidades apresentadas pelo setor, necessitando de qualificação do trabalhador da saúde. 

Conhecer a realidade dos profissionais e sua formação nos faz entender questões que 

interferem na atualidade diretamente da qualidade da assistência de enfermagem. A 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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enfermagem é uma profissão comprometida com o cuidado ao ser humano, cujo fazer 

profissional deve ser centrado em atitudes que se articulam para a efetividade desse cuidado. 

 Considerando o contexto atual do setor saúde, emerge a necessidade de uma educação 

profissional que proporcione além do conhecimento científico, o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e atitude crítico-reflexiva. 

Para Albertino e Souza (2003, p. 75),  

(...) o profissional de saúde não deve ficar preso a técnicas, a rotinas ou a processos 

conhecidos, reproduzidos de maneira mecânica, acrítica e muitas vezes 

desvinculados do contexto que os demandou, mas deve organizar novas técnicas, 

encontrar outras maneiras de realizar os procedimentos, enfim, deve inovar, ser 

criativo, descobrindo novas e mais adequadas soluções para os muitos problemas 

que emergem no dia-a-dia de trabalho. 

 

Leila Göttems et al (2003) dizem que: o ato de cuidar requer competências 

fundamentadas em saber técnico-científico que assegure aos usuários o máximo de eficácia da 

intervenção e o mínimo de risco. O cuidado na Enfermagem, portanto, não se encerra na 

dimensão técnica, requerendo um contexto ético e comunicacional no qual, por meio da 

interação, trabalhadores e usuários/população buscam o reconhecimento e o entendimento 

mútuo e a construção de consensos pertinentes às necessidades de saúde. 

A criação do primeiro curso de auxiliar de Enfermagem da Escola de Enfermagem 

Anna Nery em 1923, criada segundo o modelo norte-americano e ligada ao Departamento 

Nacional de Saúde Pública, marca o processo de profissionalização em Enfermagem. Porém 

em função do desenvolvimento da profissão, fez-se necessária sua regulamentação, que 

ocorreu em 1949, através da Lei n.º 775. Esta lei dispunha sobre o ensino de Enfermagem no 

país por meio de dois cursos: a formação do enfermeiro de nível superior e de auxiliar de 

enfermagem, ambos ministrados pelas escolas públicas. Também direcionava a formação para 

atender o enfoque assistencial curativo, além de estabelecer condições mínimas para a 

preparação de enfermeiras e de auxiliares e estipular que, para cursar Enfermagem superior, o 

requisito era o curso secundário completo e, para cursar Auxiliar de Enfermagem, o curso 

primário (GÖTTEMS et al, 2007). 

 A década de 50 é marcada por ações de saúde com enfoque curativo. A saúde pública 

foi perdendo sua importância , havendo a necessidade da formação de profissionais de 

Enfermagem que atuassem principalmente em hospitais, aumentando a oferta de cursos de 

auxiliares de Enfermagem. 
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Na década de 60, com a publicação da Lei nº 4.024/61, são fixadas as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, passando a ser consideradas de nível superior as escolas de 

Enfermagem e a exigir o curso colegial como pré-requisito para o ingresso. Essa mesma lei 

classificou as Escolas de Auxiliar de Enfermagem como de nível médio e criou, ainda, escolas 

médias de Enfermagem acessíveis aos portadores de curso ginasial. A partir de então, a 

Enfermagem passou a ter três níveis profissionais: superior, médio e o elementar (RIZZOTO, 

1999), surgindo o curso Técnico em Enfermagem. O primeiro deles foi criado em 1966 pelas 

Escolas Ana Néri e Luiza de Marillac na cidade do Rio de Janeiro e aprovado pelo Parecer do 

CEF de nº 171/66 e nº 224.  

A Lei nº 5692/71 fixa as Diretrizes e Bases (LDB) para o ensino de 1º e 2º graus. Com 

essa lei, os cursos de auxiliar de Enfermagem e de técnico de Enfermagem passam a integrar 

o sistema educacional do país. A escolaridade de 1º grau habilitava profissionalmente em 

auxiliar de Enfermagem, enquanto que, no 2º grau, enquadrava-se a categoria de técnico de 

Enfermagem, de acordo com a carga horária do currículo (DILLY; JESUS, 1995).  

Consta na Lei nº 5692/71 que a carga horária mínima exigida era de 2200 horas, com 

1200 horas de conteúdo profissionalizante. Para os auxiliares de enfermagem, das 2200 horas, 

300 horas eram de conteúdo profissionalizante, além da garantia de que as habilitações de 2º 

grau poderiam ser adquiridas através do exame de suplência profissionalizante. 

Na década de 80, o ensino profissionalizante foi marcado pelo projeto de Formação 

em Larga Escala, uma estratégia de formação de recursos humanos para a saúde, que surgiu 

devido à necessidade de promoção e melhoria da formação profissional de trabalhadores de 

nível médio e fundamental de saúde (PEREIRA; RAMOS, 2006). 

A construção dessa experiência pedagógica foi firmada a partir de algumas 

possibilidades aventadas pelo Capítulo IV da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB n. º 5.692, de 11 de agosto de 1971, e pelo parecer do Conselho Federal de 

Educação – CFE nº 699/72. O Capítulo IV refere-se à constituição do ensino supletivo que 

apresentava a seguinte finalidade: “suprir a escolarização regular para os adolescentes e 

adultos que não tenham seguido ou concluído na idade própria; proporcionar, mediante 

repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento ou atualização segundo o ensino regular 

no todo ou em parte” (BASINELLO; BAGNATO, 2009). 

O projeto pretendia oferecer oportunidades de profissionalização aos trabalhadores 

lotados nas secretarias de saúde sem a devida formação e tinha como proposta a integração 
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ensino/serviço. A aprendizagem se estruturaria e se desenvolveria no próprio campo de 

trabalho, envolvendo um maior número de trabalhadores e propiciando um espaço de reflexão 

crítica. 

A primeira estratégia do PLE se daria então a partir de situações reais e cotidianas, 

vividas ou experimentadas pelos próprios trabalhadores no seu ambiente de trabalho, 

possibilitando o surgimento de um indivíduo ativo, produtor de conhecimentos e 

capaz de modificar o seu meio (BASSINELLO, 2007).  

 

O Projeto Larga Escala cumpria as exigências da Lei do exercício profissional, que 

concedia autorização para executar atividades de Enfermagem àqueles sem qualificação 

específica regulada em lei somente pelo prazo de dez anos a partir da sua promulgação, além 

de abrir os caminhos para a profissionalização de trabalhadores sem formação específica. Os 

professores também participavam de um curso de capacitação pedagógica com o propósito de 

discutir a filosofia da proposta e prepará-los para o exercício da docência. 

A Lei nº 7.498, de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem no 

Brasil, regulamentada pelo Decreto nº 94.406, de junho de 1987, sistematizou o trabalho do 

profissional de Enfermagem e definiu as funções de cada categoria: enfermeiro (nível 

superior), técnico de Enfermagem (nível médio), auxiliar de Enfermagem (com ensino 

fundamental) e parteira. Reconheceu a existência de trabalhadores de Enfermagem atuando 

sem qualificação profissional adequada – o atendente de Enfermagem –, e estipulou um prazo 

de dez anos para que a situação desses profissionais fosse resolvida (GÖTTEMS et al, 2007). 

Na prática, as atividades desempenhadas tanto pelos auxiliares, quanto pelos técnicos de 

Enfermagem ainda se confundem, em que ambas as categorias desempenham as mesmas 

funções. 

O PLE perdurou até a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB sob nº 9394/96. A partir da LDB de 1996, os cursos profissionalizantes em 

Enfermagem passaram a ser separados do ensino médio, conforme a Lei nº 9.394/96, em seu 

artigo nº 35 – as diretrizes curriculares para o ensino médio. O ensino médio, etapa final da 

educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Do artigo 39 ao 42, a Lei nº 9.394/96 traz as diretrizes da educação profissional e 

tecnológica e diz que: 

(...) A Educação profissional, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva (BRASIL, 1996). 

 

E, com o Decreto n.º 2.208/97, os cursos passaram a ter organização própria e 

independente do ensino médio. Dessa forma, os cursos de auxiliar de Enfermagem são 

operacionalizados no ensino fundamental, isto é, após a conclusão deste; os de técnico, no 

ensino médio, ministrado concomitante ou posterior a esse nível de ensino. O documento 

torna explícitas as intenções do novo contexto educacional a partir da regulamentação dos 

artigos 39 a 42 da LDB e do § 2º do artigo 36, que sinaliza atendimento às necessidades do 

mercado (BAGNATO et al, 2007).  

 A questão curricular da educação profissionalizante orientou-se pela Resolução CEB 

n.º 04/99 (BRASIL, 1999a) e pelo Parecer CEB n.º 16/99 (BRASIL, 1999b), ambos 

aprovados em 05 de outubro de 1999. A resolução juntamente com o parecer organizam a 

educação profissional por áreas, cargas horárias e conteúdos mínimos fixados por habilidades 

e competência básicas em cada área profissional. 

 A resolução aponta para os princípios norteadores da educação profissional de nível 

médio, destacando a independência e a articulação com este nível, desenvolvimento de 

competências para a laboralidade, autonomia da escola em seu projeto pedagógico, 

atualização permanente dos cursos e currículos e identidade dos perfis profissionais de 

conclusão de curso (BAGNATO et al, 2007).  

 Os critérios para a organização e o planejamento dos cursos, segundo o artigo 4º da 

Resolução CEB n.º 04/99, atendem as demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade 

conciliadas com as demandas identificadas, com a vocação e a capacidade institucional da 

escola ou da rede de ensino (BRASIL, 1999a).  
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Conforme consta na Resolução nº 04/99, em seu artigo 5º, a educação profissional de 

nível técnico será organizada por áreas profissionais constantes nos quadros anexos que 

incluem as respectivas caracterizações, competências profissionais gerais e cargas horárias 

mínimas de cada habilitação (BRASIL, 1999a). 

 De acordo com a legislação, a nova exigência é o desenvolvimento de competências 

que deem condições ao trabalhador para enfrentar os desafios profissionais impostos, com 

atitude crítica, ética e autônoma. O artigo 6º Parecer CNE/CBE nº 04/99 define competência 

profissional como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho (BRASIL, 1999a). 

 O novo modelo para o ensino profissional baseia-se no desenvolvimento de 

competências que preparem o trabalhador para os desafios que o mercado de trabalho na 

saúde vem exigindo, capaz de agregar saberes. O modelo propõe o desenvolvimento da 

autonomia e da ética, utilizando as competências como estratégias para a formação de 

profissionais competentes e para a qualidade da assistência prestada à população. Cabe às 

escolas formadoras a iniciativa, o empenho e o preparo das equipes de educadores para uma 

revolução responsável na concepção e na prática pedagógica realizada no espaço de cada 

instituição ou rede educacional que, exercendo sua autonomia, abrindo-se, integrando-se e 

aliando-se à comunidade e às organizações do trabalho, estará construindo, cotidianamente, a 

verdadeira reforma da educação profissional (BRASIL, 2000). 

Outro projeto que contribuiu para o ensino profissionalizante de nível médio foi o 

projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), criado 

pelo Ministério da Saúde em 2000, pensado pela Enfermeira Isabel dos Santos, que dedicou 

sua vida ao ensino profissionalizante em Enfermagem, e que teve como objetivo tornar os 

profissionais de nível médio de Enfermagem sujeitos sociais capazes de trabalhar com 

dignidade e competência.  

Segundo Santos (2007), em seu artigo “Izabel dos Santos: fazendo história da 

enfermagem brasileira”, era preciso romper com a visão de que era natural a desqualificação 

na área de saúde. Desse ponto, começou a pensar numa escola do sistema de saúde 

multiprofissional, que tivesse como proposta a educação para a liberdade.  

A partir da ideia do Projeto Larga Escala, que trabalhava a favor dos trabalhadores e 

por sua qualificação profissional, pensou-se numa escola do SUS que articulasse princípios 
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norteadores para a construção da dignidade de uma categoria profissional que tinha uma 

grande importância por sua grande contribuição no setor saúde, mas sem a qualificação 

necessária.  

Existia, na nova visão, a responsabilidade com a formação numa relação em serviço, 

pensando o trabalhador como aluno no serviço e o docente do serviço como instrutor. O 

contexto dos movimentos em prol dos trabalhadores da saúde é marcado por uma proposta 

contra-hegemônica, da escola como inclusão social com uma proposta pedagógica em que 

deveria haver a compreensão de educação, pedagogia, sociedade e SUS, e a compreensão do 

docente sobre o conceito de libertação e da educação para a libertação.  

A partir do exposto, o currículo profissionalizante da saúde passa a aproximar cada 

vez mais o processo de trabalho com o processo de formação, objetivando a formação de 

trabalhadores qualificados, superando as dificuldades e a dignidade da categoria profissional.  

Em 2004, o Decreto nº 2.208/97 foi revogado, sendo substituído pelo Decreto nº 

5.154, de 23 de julho de 2004, para regulamentar o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e dá outras providências. O decreto mantém a qualificação para o trabalho e a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador, mas prevê a inclusão de outra possibilidade 

de desenvolvimento da educação profissional, que poderá ocorrer de forma integrada com o 

ensino médio (BRASIL, 2004d). 

 

3.4 – A Educação a Distância como ferramenta para a Educação Permanente em Saúde 

 

A educação no século XXI enfrenta grandes desafios devido à informatização social e 

à inclusão digital. No dia a dia da sociedade cresce o acesso à internet, o que possibilita o 

surgimento de novas alternativas de acesso à educação.  

As transformações tecnológicas no mundo contemporâneo estão em nosso cotidiano 

em todas as esferas sociais, o que tem cada vez mais exigido do profissional o 

desenvolvimento de habilidades e competências, de modo que ele não se estagne no 

conhecimento apreendido anteriormente, sendo motivado constantemente para a busca de 

novos saberes, acompanhando assim essas transformações (OLIVEIRA; SERVO, 2004). 
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O mundo globalizado demanda que o ser humano se mantenha altamente atualizado 

em tempo real e continuamente para exercer de forma efetiva e ativa as suas atividades, sejam 

elas pessoais ou laborais. Nesse aspecto, verifica-se que governos de países, entidades e 

organizações sejam agentes de promoção do bem-estar e desenvolvimento social, dedicando-

se intensamente ao desenvolvimento e implantação de programas de inclusão digital para 

todos em uma sociedade altamente digitalizada (ZEM-MASCARENHAS, 2011).   

Há tempos, os profissionais de enfermagem se formavam e eram inseridos diretamente 

no mercado de trabalho e muitos, às vezes, nem retornavam aos estudos, o que comprometia o 

domínio técnico-científico e, consequentemente, a assistência prestada. Conforme dizem Góes 

e Camargo (2011): “a educação dos trabalhadores da saúde tem estreita relação com a 

qualidade do cuidado prestado”. Nesse contexto, formar recursos humanos adequados exige a 

necessidade de Formação Permanente, que permita capacitar todos os profissionais com a 

participação multidisciplinar dos trabalhadores.  

Segundo Aguiar e Cassiani (2007), os profissionais de Enfermagem vêm sofrendo 

exigências além das necessárias para a execução de suas práticas profissionais, com fins de 

atender as mudanças do mundo contemporâneo. Por isso é tão necessária à aquisição de 

conhecimentos sobre o uso das tecnologias. 

Com o objetivo do Sistema Único de Saúde em formar recursos humanos na área para 

suprir as demandas dos atendimentos, a Educação a Distância surge nas diversas profissões 

ligadas à saúde. Ações de treinamento, atualização de conhecimento e desenvolvimento das 

habilidades profissionais são importantes para a melhoria da qualidade da assistência.  

A EAD apresenta-se como uma possibilidade de democratização do saber e do fazer 

para profissionais da área de saúde na formação, pois, enquanto estratégia, auxilia na tomada 

de consciência por parte dos profissionais dos avanços promovidos na área de conhecimento, 

gerando processos continuados de acesso à informação (OLIVEIRA, 2007, p. 588). 

Assim: 

 (...) o uso de redes informatizadas possibilita que profissionais e equipes de saúde, 

sem necessidade de se afastarem dos serviços, participem de um processo de 

aprendizagem significativa, por intermédio de orientações individualizadas, do 

acesso a materiais e informações, de participação em grupos de discussão e em 

projetos coletivos (STRUCHINER; GIANELLA, 2001 apud ROVERE, 1994, p. 

136). 
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Cabe lembrar que, desde 1996, o uso da Educação Distância 
1
 vem contribuindo para o 

ensino dos profissionais da saúde com os polos de capacitação, formação e educação 

permanente de Saúde da Família (SOUZA, 2002). 

 A interação das novas Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos 

educacionais pode ser uma estratégia de grande valia, desde que considerem essas técnicas 

como meios e não como finalidades educacionais e que elas sejam, ao mesmo tempo, 

utilizadas como ferramentas pedagógicas e como objeto de estudo complexo e multifacetado, 

com uma abordagem crítica e criativa (BELLONI, 2002).  

Como afirmam Peres e Kurcgant (2004), as novas tecnologias aplicadas ao ensino 

permitem maior flexibilidade, criatividade, dinamicidade, interação e comunicação no 

processo de ensino e aprendizagem, resultando na participação ativa do aluno na construção 

do conhecimento.  

Através da interação proporcionada pelas tecnologias, a partir do diálogo e troca de 

experiências, é permitida a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento crítico-

reflexivo dos profissionais utilizando o diálogo para a transformação da realidade (FREIRE, 

2006). Dessa forma, a interação proporcionada pelo uso das TICs pode representar uma 

importante estratégia no ensino profissionalizante em Enfermagem. 

O acesso à internet criou novas alternativas para o ensino de Enfermagem, que pode 

oferecer o acesso a diversos programas de atualização e a uma grande quantidade de 

informações em textos, vídeos e fóruns, motivando-os na busca de novos saberes. Como 

dizem Netto e Loyolla (2011), o uso da internet no processo de ensino-aprendizagem é a 

possibilidade de que o aprendiz possa ter acesso tanto à comunicação síncrona como 

assíncrona com o instrutor. Isso permitiu romper os laços da exigência da sala de aula, ou 

seja, da necessidade de que instrutor e aprendizes estejam em um mesmo lugar e em um 

mesmo momento para que o processo aconteça. 

Assim, os profissionais de Enfermagem teriam a oportunidade de participar dos 

programas de aperfeiçoamento profissional, mesmo com horários de trabalho variáveis e 

deslocamentos frequentes, pois é possível que eles tenham acesso aos conteúdos, interação 

com o professor/tutor e com os colegas do curso pela internet, rompendo as barreiras de 

tempo e espaço para o aperfeiçoamento profissional.   

                                                             
1
 A Educação a Distância é o processo de ensino que ocorre quando o professor e o aluno estão separados em 

relação ao tempo e o espaço (MEC, 2007).  
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CAPÍTULO 4 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os conceitos e reflexões de Paulo Freire que 

conduziram a consolidação do objeto de estudo. Trata-se de uma reflexão entre os 

pressupostos da Educação Permanente em Saúde e da Educação a Distância com os conceitos 

do educador Paulo Freire, buscando apoio nesse referencial para mostrar a importância de 

transformar as práticas educativas utilizadas na educação profissionalizante em Enfermagem.  

 Paulo Freire, educador e filósofo, considerado um dos mais notáveis pensadores da 

pedagogia mundial, defendia o pensamento de que o educando assimilava melhor o 

conhecimento a partir de um diálogo com a realidade, contrapondo a educação bancária, 

tecnicista e alienante, sendo ele mesmo responsável por sua própria educação. 

Freire (1987) propõe um modelo educacional que ultrapasse a educação que ele chama 

de “bancária”, alienante, e mostra a importância do aluno como ser ativo, responsável por sua 

aprendizagem e não somente um recebedor de conteúdos. 

 Para fazer uma articulação sobre a aproximação do legado de Paulo Freire, a Educação 

Permanente e a Educação a Distancia, foram feitas leituras de cinco de suas grandes obras, 

que são: Medo e Ousadia: O cotidiano do professor (1986),  Pedagogia do oprimido (1987), 

Conscientização: teoria e prática da libertação (2001), Pedagogia da autonomia (2002) e 

Extensão ou comunicação? (2006). 

 Nessa aproximação às obras do autor, com as propostas da EPS, há relação quando, a 

partir da conscientização dos trabalhadores em refletir seu processo de trabalho, proporciona 

uma práxis transformadora e libertadora, que vai ao encontro da pedagogia freireana, quando 

ele contrapõe o ensino bancário, que serve à dominação, por uma prática problematizadora, 

que serve à libertação (FREIRE, 1987), caminho para a emancipação do homem. 

 A aproximação entre a EaD e as concepções de Freire é evidenciada quando se vê a 

importância do aluno no processo pedagógico, trabalhando os conceitos como autonomia, 

emancipação, cidadania, a partir da prática pedagógica dialógica e da valorização do 

conhecimento que o aluno traz. 

 Cabe aqui considerar as implicações do pensamento freireano no campo da EPS e da 

EaD, entendendo o desenvolvimento crítico do indivíduo que conduz à autonomia e 

emancipação, na medida em que ele se torna consciente da sua participação ativa no mundo, a 
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partir do diálogo e da interatividade entre os seres para uma práxis problematizadora, 

transformadora e libertadora. 

 

4.1 – A aproximação entre a Educação Permanente em Saúde e o pensamento de Paulo 

Freire: uma prática transformadora 

  

 Há anos a educação dos profissionais da saúde vem sendo direcionada para o modelo 

tradicional ou bancário, pautada no uso de metodologias conservadoras, que centra no 

professor o saber, sem haver a interação entre professor-aluno-ambiente. A relação entre 

professor e aluno se dá de maneira descendente, na qual o professor detém o conhecimento. 

Cabe a ele transmiti-lo de forma que o aluno receba a informação e que esta seja repetida 

sistematicamente em sua vida profissional (LOPES et al, 2007). 

Além disso, no modelo biomédico, as ações de saúde são baseadas na recuperação das 

doenças e, com isso, não se prioriza a pessoa. Como afirma o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2005c): essa racionalidade tende a fazer com que a relação dos profissionais seja com a 

doença e não com a pessoa. 

 Na saúde, o modelo hegemônico contribui para o distanciamento do profissional com 

o ser cuidado, dialogando pouco com a pessoa, desconhecendo sua historia de vida e familiar, 

suas condições de subsistência e tendo sua subjetividade desconsiderada, o que não contribui 

para produzir mudanças nas relações, para ampliar suas possibilidades de intervenção. Além 

disso, a subjetividade dos profissionais também passa a ser negada, à medida que o mesmo 

desenvolve suas atividades sempre da mesma maneira (BRASIL, 2005c). 

 A fragilidade do modelo hegemônico de saúde contribuía para o desinteresse dos 

profissionais, falta de responsabilidade e compromisso com o outro, sendo essencial pensar 

em um método de ensino que levasse a uma prática libertadora. A EPS busca romper com as 

práticas hegemônicas, promovendo mudanças no cenário da saúde, na proposta de 

aprendizagem no trabalho, em que o conhecimento vai sendo construído a partir das 

experiências dos trabalhadores e do local onde estão inseridos (BRASIL, 2005c). 

A dicotomia entre a formação e a prática tem contribuído para uma assistência 

fragmentada, tecnicista. Para Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação para a área da saúde 

deveria ter como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização 
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do trabalho e estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho e sua 

capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das 

pessoas, dos coletivos e das populações.  

Como medida para romper com esse modelo de saúde realizado pelos profissionais, a 

EPS surge como uma alternativa que incorpora saberes e práticas, propondo uma educação 

para a transformação das práticas profissionais. O processo de qualificação dos profissionais 

de saúde deveria ser estruturado a partir da problematização do seu processo de trabalho. Seu 

objetivo deve ser a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e do controle social em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 49). 

Considerando as palavras dos autores, a formação para a saúde deve ser planejada de acordo 

com as necessidades da população.  

Ceccim e Feuerwerker (2004) ainda dizem que o núcleo central da política de 

formação para a área da saúde é constituído pela própria população. Suas necessidades 

sanitárias e mesmo de educação para a gestão social das políticas públicas de saúde devem ser 

contempladas, promovendo-se o desenvolvimento da autonomia diante das ações, dos 

serviços e dos profissionais de saúde. 

A Política de Educação Permanente parte do pressuposto que a aprendizagem 

significativa é a que promove e produz sentido, sugere que a transformação das práticas 

profissionais é sempre baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, dos profissionais em 

ação na rede de serviços. É a realização do encontro entre o mundo da formação e o mundo do 

trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho (BRASIL, 2004).  

Sendo assim, ao aproximar o mundo do trabalho ao da educação, os sujeitos são 

transformados, abrindo-se para o novo, assumindo uma postura crítica, reflexiva, 

comprometida e tecnicamente competente. Mas, para isso, é preciso deixar de ser o sujeito 

que vem sendo, que se encaixa em modelos prévios de ser profissional (CECCIM, 2005a).  

Considerando seu grande potencial transformador, a EPS tem provocado repercussões 

no modo de ensinar e aprender, indo ao encontro da pedagogia educacional de Paulo Freire 

que traz a implícita concepção de educação libertadora contrapondo ao que ele chama de 

educação bancária. A EPS, quando propõe a transformação das práticas de saúde, prevê o 

rompimento com o modelo hegemônico, que vem fragmentando o cuidado, à medida que traz 
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o cotidiano dos trabalhadores, identificando os problemas e as necessidades da população 

assistida. 

Para Freire (1987), a educação bancária aliena e oprime o ser humano, uma vez que 

quem a formula, quem a detém tem dominação sobre os outros, sem interesse em propor 

desvelamento do mundo. Nesse sentido, a educação do profissional da saúde fica presa a 

técnicas e rotinas que, na maioria das vezes é reproduzida de maneira mecânica, acrítica e 

desvinculada do contexto que os demandou (ALBERTINO; SOUZA, 2003).  

Já a educação libertadora é capaz de transformar as pessoas de seres passivos a seres 

mais conscientes, mais livres e mais humanos. Propõe a inserção do homem no mundo, pois 

para Freire (1987), a inserção crítica na realidade permite aos seres um caráter reflexivo, 

implicando num constante ato de desvelamento da realidade. 

A educação libertadora propõe a educação autêntica do homem a partir da 

humanização, que ocorre num processo de conscientização da práxis, na ação-reflexão do 

homem em sua relação no mundo e com o mundo, para transformação cultural e social. Para 

Freire (1987), não existem homens sem mundo e nem mundo sem homens. Na concepção 

freireana, o homem precisa ter uma reflexão sobre a realidade e intervir (ação) em seu 

ambiente concreto. Na área de saúde, esse profissional inova, é criativo, capaz de descobrir 

novas soluções que poderão solucionar os inúmeros problemas que emergem no cotidiano do 

trabalho. 

Quando Freire defende a dialógica, propõe problematizar a realidade, e não somente 

transmitir o saber pronto. O que leva o homem a uma reflexão do seu cotidiano, a partir de 

situações concretas que, na maioria das vezes, sem que o mesmo reflita, passa despercebido. 

A educação é uma forma de intervenção no mundo (FREIRE, 2002). Essa intervenção 

pode implicar tanto em reprodução da ideologia dominante, reforçando-a, como também 

desmascará-la. Essa ideologia que domina, imobiliza e oculta as verdades faz com que tudo 

seja aceito sem reflexões e questionamentos. Mas o mesmo autor se refere ao homem como 

um ser condicionado pela ideologia dominante, porém capaz de superar esse condicionamento 

(FREIRE, 2002). Para isso, é importante que seja capaz de observar, de avaliar, de escolher, 

de decidir, de intervir, de optar e de romper com o determinismo que faz do homem um ser 

que simplesmente se adapte a sua realidade histórico-social. 

A EPS permite ao trabalhador o dialogo crítico da realidade e a conscientização de sua 

condição de sujeito ativo para a transformação e libertação de sua práxis. Para Freire (2001), a 
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construção da consciência é mediada pela realidade concreta, sintetizada nas situações-limite 

que tenham se tornado problemas/contradições a ser enfrentados, sendo necessário que se 

efetive o trânsito da consciência ingênua para a consciência crítica, o que requer a curiosidade 

criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo, que reconhece a realidade como 

mutável, a problematização e a dialogicidade em torno dessas situações, mediante o papel da 

relação educando e conhecimento (MITRE et al, 2008).  

Nesse sentido, vê-se na Educação Permanente dos trabalhadores da saúde uma 

condição que contribui para transformações no cotidiano das unidades de saúde. Como diz 

Morin (2004), a educação deve ser entendida não apenas como um meio de adquirir 

conhecimento, mas também de transformar a realidade do sujeito que é educado. A educação 

deve contribuir para formar cidadãos e despertar virtudes de solidariedade e responsabilidade.  

Quando a Educação Permanente faz a aproximação do mundo, do trabalho e da 

educação, faz com que o aprendizado esteja baseado na reflexão crítica das práticas do 

cotidiano de trabalho vivenciado pelos profissionais, respeitando o conhecimento que eles 

trazem. Paulo Freire (2002) propõe o uso de uma metodologia que reconhece a importância 

do indivíduo construir sua própria história e vê que o indivíduo é capaz de autogerenciar seu 

processo de aprendizagem. Para isso, é preciso respeito a sua autonomia: “o ensinar exige 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um” (FREIRE, 2002). Assim sendo, o 

conhecimento deve ser significativo a partir da contextualização da realidade desse 

profissional, levando em conta a experiência que ele traz. 

Quando nos programas de EPS se propõe a reflexão crítica da prática, as propostas de 

EPS defendem a construção de uma educação emancipatória, que vai ao encontro da 

pedagogia freireana, uma vez que as situações do cotidiano das unidades de saúde são 

problematizadas, contribuindo para o processo de conscientização e construção de uma práxis 

transformadora. 

 

4.2 – A dialogicidade de Paulo Freire e a Educação a Distância  

 

 As obras de Freire trazem, em sua essência, a preocupação com a formação do sujeito 

para autonomia e emancipação, assumindo o compromisso que o autor chama de libertação 

dos oprimidos a partir da consolidação de uma práxis transformadora. 



44 

 

 A articulação entre os pressupostos de Paulo Freire e da Educação a Distância 

aparecem quando o autor afirma que o diálogo é eixo do conhecimento. Freire (1987) defende 

a importância do diálogo na relação pedagógica, quando ressalta que “a dialogicidade é a 

essência da educação como prática de liberdade”. Assim, não haverá educação para 

transformação sem que haja interação do homem com o mundo.  

No livro Pedagogia do Oprimido, Freire coloca que existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos, a exigir deles um novo pronunciar (1987). 

 

“A dialogicidade – essência da educação como prática de liberdade” 

 

Por anos a educação condicionou o homem à transmissão do saber, sem sequer levá-lo 

ao questionamento. O educador Paulo Freire mostra em suas obras que apesar do 

inacabamento do ser humano, ele pode ser educado à medida que o mesmo tenha consciência 

e que saiba até aonde é capaz de ir. Na busca pelo conhecimento de si mesmo e do mundo, o 

homem constrói suas relações a partir do diálogo (FREIRE, 2001). 

 O homem não deve se calar, como diz Freire (1987), não é no silêncio que os homens 

se fazem. Nesse discurso, mostra a importância do diálogo nas relações do homem, refletindo 

para a prática transformadora. Como dizia o autor em sua obra Extensão ou comunicação 

(FREIRE, 2006) o homem é um ser de relações que, desafiado pela natureza, transforma-a 

com seu trabalho criando o mundo da cultura: “O diálogo é esse encontro dos homens 

mediatizados para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu.” (FREIRE, 

1987). 

 Na defesa pela relação pedagógica dialógica, Paulo Freire critica a educação bancária, 

opressora dos homens, dominadora, e propõe uma educação verdadeira, e vê o diálogo como 

processo político-crítico, em que deve existir amor, respeito, humildade, esperança, fé, 

humanização, confiança e comprometimento coletivo. No diálogo, encontra-se a emancipação 

do homem, não um diálogo qualquer, mas o que expressa a práxis autêntica (FREIRE, 1987). 

 Almeida (2009) afirma ser a práxis fruto do diálogo, em sua obra sobre Paulo Freire, 

na qual o mesmo diz: o fruto do diálogo é a práxis – ou seja, a prática refletida.  O que quer 
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dizer, somente assim se consolidará a práxis social transformadora, a partir de um diálogo que 

promova a troca de ideias, com uma interação entre os sujeitos e o mundo. 

 O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História (FREIRE, 2002). À medida que ele se conscientiza de sua 

inconclusão, ele se abre ao mundo e aos outros na busca de respostas. 

 Na busca da educação transformadora, o diálogo vem em direção à transformação da 

realidade (FREIRE, 2006) na relação entres os seres, sejam eles iguais e/ou diferentes. O 

diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo “sela o 

ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual” (FREIRE; 

SHOR, 1986). Para Freire, o diálogo se realiza no coletivo, quando afirma que: “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 1987). 

O diálogo presente na pedagogia de Paulo Freire aparece no ensino a distância por 

propor a importância de se conhecer a autonomia do sujeito na relação com o mundo, nas 

propostas de mediação e no reconhecimento da importância da participação para construção 

do conhecimento. Para Ribas (2010), entender o aluno como agente do processo pedagógico, 

promover o diálogo como elemento imprescindível da relação pedagógica e valorizar o saber 

do educando aproximam o pensamento freireano da Educação a Distância. 

A apropriação do pensamento de Paulo Freire nas propostas da EaD aparece quando a 

tecnologia permite que haja a construção coletiva do conhecimento a partir de um pensamento 

autônomo do sujeito na relação dialógica para troca de saberes, em busca de uma práxis 

crítico-reflexiva, emancipadora e democrática. 

Carvalho (2012) diz que a aproximação entre o pensamento de Freire e o corpo teórico 

da EaD justifica-se pelo “que existe de incomum” tanto na proposta de uma pedagogia 

libertadora quanto da Educação a Distância: de um lado temos a dialogicidade e 

conscientização; e, no outro, a interatividade. 

Nesse sentido, o diálogo tem grande importância no processo de ensino-aprendizagem 

em EaD. É por meio do diálogo entre os diversos envolvidos e entre os participantes de cursos 

nessa modalidade de ensino que a interação acontece (RIBAS, 2010). 

Para que se realize a aprendizagem na Educação a Distância, faz-se necessário a 

interação, que traz uma íntima relação com o pensamento de Freire (1987), que diz que os 
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homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. O mesmo autor diz que nessa 

relação dialógica não há o sujeito dominado e o objeto dominado, mas sim sujeitos que se 

encontram para pronunciar o mundo, para a sua transformação.  

Tanto a pedagogia de Freire como as propostas da EaD buscam a formação de sujeitos 

autônomos, participativos e conscientes, na medida em que veem no diálogo e na interação a 

possibilidade de uma educação transformadora, problematizadora e libertária. É o que propõe 

a Educação a Distância que, para a sua realização, traz no diálogo o ponto de partida para a 

construção do saber. Como diz Gomez (2004), um dos desafios da pedagogia da virtualidade 

é superar a cultura do silêncio. Assim, a EaD deve ser pensada como uma alternativa em que 

as mediações dialógicas e o programa participativo permitam e potencializem de forma 

educativa o ser social. 

Para De Souza et al (2010), ensinar a distância é democratizar o saber. É permitir que 

todos tenham acesso à educação, mesmo aqueles que, por um motivo ou outro, não estejam 

sendo atendidos satisfatoriamente pelos meios tradicionais de ensino, afirmação comprovada 

a partir das propostas da EaD, que permite o acesso ao conhecimento, mesmo que as pessoas 

estejam em locais distantes a partir da criação de novos espaços de conhecimento. 

A apropriação da informática no ensino deve estar fundamentada em novas 

experiências pedagógicas que questionam os sistemas educacionais tradicionais e a aderência 

às novas tecnologias como instrumentos potencializadores da aprendizagem libertadora e 

dialógica, em favor da promoção humana e da cidadania (PERES, 2001). 
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CAPÍTULO 5 – PROSPOSTA METODOLÓGICA 

 

5.1 – Características da pesquisa 

 

 Este estudo teve a intenção de comparar o conhecimento apreendido pelos auxiliares e 

técnicos de enfermagem que utilizaram um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e os que 

receberam treinamento presencial. Também houve o interesse em aprofundar o conhecimento 

acerca da utilização das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) nos 

programas de Educação Permanente em saúde. Trata-se de um ensaio clínico do tipo protótipo 

que lançou mão das técnicas quantitativas e da análise de conteúdo para a abordagem 

qualitativa. 

Para Gil (2010), os ensaios clínicos são definidos como pesquisas experimentais e, 

para a análise dos ensaios são utilizados testes de diferenças de médias. Os experimentos não 

são necessariamente realizados em laboratório, podem ser conduzidos em qualquer ambiente. 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A opção de utilizar, em uma parte do estudo, a abordagem quantitativa se deve ao fato 

de considerá-lo o mais adequado para atender os objetivos da pesquisa, pois a utilização do 

ensaio clínico permitiu a comparação dos grupos. Contudo não foi utilizado apenas o método 

quantitativo, pois, para a análise dos discursos dos participantes nos fóruns no ambiente 

virtual de aprendizagem, optou-se pelo caráter qualitativo.  

Minayo e Sanches (1993) afirmam que um estudo quantitativo pode gerar questões 

para serem aprofundadas qualitativamente e vice-versa. E que a combinação das pesquisas 

quantitativas e qualitativas proporciona uma maior compreensão dos problemas da pesquisa 

(CRESWELL, 2010, p. 238). 

Na pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no positivismo lógico, as teorias são 

usadas dedutivamente como base para a geração de explicações que são então testadas 

empiricamente. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador pode procurar explicações de como ou 

por que um fenômeno existe como base para o desenvolvimento de uma teoria fundamentada 

em experiência vivencial (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 35). 

Na pesquisa qualitativa, procuram-se informações de maneira sistemática, e a mesma 

procura ser descrita como holística e naturalista. Ela não requer fortemente uma análise 
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estatística para suas inferências, ou de instrumentos fechados para a sua produção de dados; 

requer indagação, descrição, geração de hipóteses e elaboração de teorias. Este tipo de 

abordagem envolve a totalidade do ser humano, sem qualquer limitação ou controle imposto 

pelo pesquisador, buscando uma melhor compreensão do ser humano. (DIAS; COSTA; 

SOARES; MOREIRA, 2004, p. 133). 

 

5.2 – Local ou cenário da pesquisa e período do estudo 

 

O estudo tem como cenário o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, de administração 

pública municipal, especializado (em Pediatria), de pequena e média complexidade, situado 

no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Em 1961, um grupo de senhoras da 

sociedade de Duque de Caxias criou a Associação das Companheiras das crianças menores 

carentes. Após alguns anos, transformaram o espaço em hospital, realizando uma obra 

estrutural. 

Em 1970, foi extinta a associação, passando o hospital para o acervo da Prefeitura 

Municipal de Duque de Caxias. Em 22 de agosto de 1970, foi fundando o Hospital Infantil 

Ismélia da Silveira. Seu nome é uma homenagem à esposa do ex-governador Roberto Silveira. 

Comporta uma unidade de internação com nove enfermarias, cada uma com quatro leitos, um 

setor de emergência, uma unidade de pacientes graves com seis leitos, uma sala de 

hipodermia, o setor de ambulatório com dezoito salas. A instituição é referência para o 

atendimento ao público infantil na baixada fluminense. A instituição é campo de estágio de 

duas instituições de nível médio e duas universidades.    

Atualmente, após a construção da UPA Valter Garcia, inaugurada em 6 de fevereiro de 

2014, o hospital passa a ser somente unidade de internação e a constituir parte do complexo 

pediátrico, ficando composta de seis enfermarias, cada uma com aproximadamente cinco 

leitos. A UPA possui 37 leitos, distribuídos em duas salas para recém-nascidos, duas de 

isolamento, quatro salas para adolescentes, cinco salas vermelhas, seis salas para lactentes e 

doze salas de escolar. 

Em relação ao serviço de Enfermagem, o quadro de pessoal conta com 421 

profissionais de enfermagem dos quais: um diretor de enfermagem, uma vice-diretora de 

enfermagem, três assistentes de direção, um gerente de enfermagem da UPA, sete 

coordenações de setor, nove enfermeiras rotinas, sete enfermeiros supervisores, com 
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aproximadamente 81 enfermeiros plantonistas, 140 técnicos de enfermagem e 110 auxiliares 

de Enfermagem. 

O serviço de Enfermagem tem como meta prestar assistência humanizada, 

individualizada e continuada à clientela pediátrica, baseados nos conhecimentos técnico-

científicos e holismo, visando à garantia da qualidade da assistência prestada. Para isso, conta 

com a sistematização da assistência de Enfermagem e recursos de capacitação permanente dos 

profissionais.  

O serviço de educação do hospital tem como objetivo garantir a qualidade da 

assistência prestada a partir de espaços de reflexão para os profissionais do cotidiano de 

trabalho, sistematizando a assistência com projetos educativos. A educação continuada na 

Enfermagem a partir da elaboração de um planejamento de atividades educacionais propõe a 

parceria com as equipes de Enfermagem, da administração e direção da unidade para um 

trabalho integrado visando atender as necessidades da população. Considerando seu grande 

potencial de desenvolver competências, é imprescindível o interesse da administração geral 

em apoiar a qualificação dos trabalhadores. 

 

5.3 - Participantes do estudo 

 

O ensaio clínico foi realizado na proposta de protótipo, uma ação propositiva para 

testar a tecnologia. Por isso, a amostra foi constituída de 32 profissionais auxiliares e técnicos 

de Enfermagem. Foram escolhidos auxiliares e técnicos de Enfermagem, pois, tanto os 

auxiliares quanto os técnicos desenvolvem os mesmos cuidados quanto à administração de 

medicamentos, sem que haja distinção. Atualmente, todos os programas de educação que o 

hospital já desenvolve colocam as duas categorias juntas, sem que haja qualquer tipo de 

discriminação. 

Os participantes foram dispostos em dois grupos e eles mesmos escolheram a qual 

grupo queriam pertencer:  

GP - grupo presencial composto por quinze profissionais que realizaram o programa de 

ensino na unidade, no horário de trabalho, no período de duas a três horas por dia, em dois 

dias na semana; 
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GA - grupo a distância composto por dezessete profissionais que realizaram o programa de 

ensino no AVA, no horário de trabalho e/ou no período estipulado por ele via computador.  

 Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo, bem como o respeito 

à privacidade e ao anonimato de todos os participantes. Posteriormente eles assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a aceitação espontânea dos profissionais, 

foi distribuído o questionário de caracterização da população e o pré-teste. Os participantes do 

programa de ensino no AVA preencheram o questionário de caracterização, porém o pré-teste 

foi realizado no próprio ambiente virtual. 

Alguns critérios foram considerados na escolha dos sujeitos participantes do estudo. 

Critérios de inclusão para participação no grupo presencial: inscrever-se no programa, aceitar 

participar, desenvolver suas atividades laborais na instituição e estar presente na aula 

convencional sobre boas práticas de administração de medicamentos. Como critérios de 

inclusão para participação no grupo a distância: inscrever-se no programa, aceitar participar, 

desenvolver suas atividades laborais na instituição e utilizar o ambiente virtual para acessar as 

aulas disponíveis.  

A exclusão do programa de ensino em ambos os grupos se deu mediante ao não 

cumprimento dos critérios de inclusão e à desistência na participação do estudo. 

 

5.4 - Procedimento de coleta e análise de dados 

 

5.4.1 – Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foram utilizados dois questionários, um questionário para 

caracterizar a amostra estudada e a impressão dos auxiliares e técnicos de Enfermagem sobre 

o uso da tecnologia no programa de ensino (APÊNDICE C) e, o outro, um pré-teste e pós-

teste (APÊNDICE D) sobre o conhecimento na administração de medicamentos elaborado 

pela pesquisadora.  

Gil (2008) define o questionário como uma técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de se obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamentos do presente ou passado. 
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Os questionários pré-teste e pós-teste foram aplicados no grupo a distância (GA) e no 

grupo presencial (GP) antes e após o programa de ensino para avaliar o conhecimento dos 

técnicos e auxiliares de Enfermagem antes do curso e após a aquisição de conteúdos com a 

realização do curso. Esse roteiro de perguntas tem a finalidade de obter dos participantes do 

curso informações sobre o conhecimento anterior e o posterior à proposta do curso 

(APÊNDICE D).  

A carga horária total do curso foi de trinta horas, correspondendo a uma duração 

média de aproximadamente três meses, sendo sugerido aos alunos que estudassem de duas a 

três horas por dia. 

Além disso, os participantes do grupo a distância (GA) foram submetidos a um 

questionário semiestruturado, contido no fórum final do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(APÊNDICE E). Posteriormente os discursos foram transcritos para a análise de conteúdo. 

O resultado final da pontuação atingida após o programa de ensino foi fornecido ao 

término do treinamento e, posteriormente, os grupos foram certificados. 

  

5.4.2 – O desenvolvimento do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O curso foi desenvolvido a partir das necessidades de educação continuada dos 

profissionais auxiliares e técnicos de Enfermagem, para aprimoramento profissional e 

desenvolvimento de competências e saberes. 

O curso de “Administração de medicamentos” para auxiliares e técnicos de 

Enfermagem on-line está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

plataforma Moodle, gerenciado pela equipe de informática do CEAD/UFF.  

O acesso ao curso ocorre por meio do endereço eletrônico 

http://www.cead.uff.br/moodle/course/view.php?id=818, na categoria de cursos plataforma 

Moodle, apresentando a denominação “Administração de medicamentos”. Ao entrarem no 

AVA, os participantes têm acesso à página da pesquisa, por meio de login e senhas oferecidas 

pela coordenação de Educação a Distância do CEAD (Fig. 1). 

 

http://www.cead.uff.br/moodle/course/view.php?id=818
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Fig. 1 - Tela de acesso ao curso de Administração de Medicamentos no ensino de auxiliares e 

técnicos de Enfermagem – 2013/2014, no AVA Moodle. 

 

Na página introdutória, foi disponibilizada aos participantes a programação do curso, 

com a descrição dos temas distribuídos por unidade, orientações gerais, um texto reflexivo 

sobre a temática e um fórum de dúvidas e notícias. 

A apresentação do curso sinalizou os caminhos a serem percorridos, em que foi 

disponibilizado um manual de orientação da plataforma Moodle criado pela pesquisadora. 

Nesse momento, também se encontrava o pré-teste a ser preenchido pelos participantes do 

curso (APÊNDICE D), e que servia de instrumento de comparação posteriormente. 

A apostila do curso que aparece na tela foi disponibilizada após o preenchimento do 

pré-teste. 
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Fig. 2 - Tela de ambientação do curso de Administração de Medicamentos no ensino de auxiliares 

de técnicos de Enfermagem – 2013/2014, no AVA Moodle. 

 

A figura 3 mostra a primeira unidade do curso com o tema “Aspectos Éticos e Legais 

da Administração de Medicamentos”. As unidades do curso seguem a mesma sequência 

lógica para melhor visualização do conteúdo, sendo apresentada por: temas, slides de 

conteúdo, textos científicos, fóruns, vídeos e material complementar. 

 

 

Fig. 3 – Tela de apresentação da unidade 1 do Programa de Ensino – Aspectos Éticos e Legais da 

Administração de Medicamentos. 



54 

 

 Algumas unidades apresentam vídeos, fóruns de discussão e materiais complementares 

com a proposta de promover a reflexão e a interação entre os participantes e a pesquisadora, 

além de compartilhar as experiências individuais dos participantes. 

Nos slides, temos o conteúdo dos temas abordados, textos reflexivos, que serão 

utilizados nos fóruns de discussão, além de vídeos que abordavam “erros cometidos durante a 

administração de medicamentos”. 

Na unidade 2, denominada “Segurança na terapia medicamentosa”, foi disponibilizado 

o slide de conteúdos e dois textos para serem utilizados no primeiro fórum de discussão: 

“Refletindo a atuação do profissional na prevenção de erros” (Fig.4). 

Nesse espaço, os participantes foram estimulados a compartilhar suas experiências 

profissionais no cotidiano da unidade de saúde quanto à prevenção de erros quando o mesmo 

desenvolvia a técnica de preparo e administração de medicamentos. O conteúdo foi 

desenvolvimento através de textos, vídeos e fórum de discussão. 

 

 

Fig. 4 – Tela de apresentação da unidade 2 do Programa de Ensino – Segurança na terapia 

medicamentosa 
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A unidade 3, intitulada “Formas farmacêuticas e grupos farmacológicos”, foi 

desenvolvida com foco na importância dos profissionais quanto ao conhecimento dos 

conceitos de farmacologia, das principais formas e grupos farmacêuticos, suas finalidades e 

seus efeitos desejáveis ou não (Fig. 5).  

 

Fig. 5 - Tela de apresentação da unidade 3 do Programa de Ensino – Formas farmacêuticas e Grupos 

farmacológicos 

 

 Além de um texto reflexivo, sobre responsabilidades da Enfermagem na administração 

de medicamentos, a unidade traz um fórum acerca da temática. A escolha do fórum ocorreu 

devido ao potencial da ferramenta de promover a interação do grupo e permitir o 

compartilhamento de experiências. 

 A unidade 4, intitulada “Principais vias de administração de medicamentos”, constitui-

se da compreensão das principais vias utilizadas pela enfermagem, com enfoque das 

vantagens e desvantagens de cada uma (Fig. 6). 

Foi apresentado um vídeo contendo as principais vias de administração de 

medicamentos com a proposta de relembrar aos participantes as vias e os cuidados durante a 

sua utilização. 
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Fig. 6 - Tela de apresentação da unidade 4 do Programa de Ensino – Vias de administração de 

medicamentos. 

 

 A unidade 5, denominada “Relembrando Cálculos”, apresenta-se como importante 

para o ensino desses profissionais, visto que essa temática é um dos maiores desafios na 

administração de medicamentos. O curso continha um slide de cálculos e materiais 

complementares (Fig. 7). 

Fig. 7 - Tela de apresentação da unidade 5 do Programa de Ensino – Relembrando cálculos de 

medicamentos 
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 Durante todo o período em que o curso foi disponibilizado, o fórum de dúvidas e de 

notícias permaneceram abertos, mantendo canais de comunicação entre o tutor/pesquisador e 

os participantes. Ao término do curso, os participantes responderam o pós-teste para avaliação 

e comparação do conhecimento adquirido. Para avaliação do ambiente virtual, foi 

desenvolvido o fórum final com os seguintes tópicos: “Uso da tecnologia na educação 

permanente dos profissionais” e “Facilitadores e dificuldades do uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem” (Fig.8). 

 

 

Fig. 8 - Tela de apresentação da unidade final do Programa de Ensino – pós-teste e fórum de avaliação do 

AVA Moodle. 

 

O treinamento presencial foi realizado em duas turmas, sendo uma durante a semana 

(quinta-feira) e outra no final de semana (sábado). Foram utilizadas todas as quintas-feiras e 

sábados dos meses de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014 na sala de treinamento do 

hospital. E, no mês de fevereiro, em uma sala alugada pela pesquisadora. As aulas dos meses 

de dezembro de 2013 e Janeiro de 2014 tiveram duração de duas horas. Já as que foram 

realizadas no mês de fevereiro de 2014 tiveram a duração de três horas, perfazendo uma carga 

horária de trinta horas.  

De modo semelhante, o grupo a distância, que participou do programa de ensino no 

AVA, após o término das aulas, acessou o pós-teste. O programa de ensino via computador, 

foi realizado no momento em que o participante achasse conveniente, no mesmo período do 
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grupo presencial e com a mesma carga horária estipulada. Além do acesso na unidade, o 

programa de ensino também foi disponibilizado para ser acessado na residência.  

Em alguns momentos, alguns participantes, por dificuldade de acesso, recorreram aos 

computadores disponíveis no serviço de educação continuada da unidade quando acharam 

oportuno, já que o computador ficava a sua disposição e sem a presença de terceiros. 

Os participantes do grupo de controle tiveram acesso às aulas presenciais, ministradas 

pela pesquisadora, envolvendo o mesmo conteúdo utilizado no ambiente virtual. O recurso 

didático utilizado foi o datashow, além de vídeos e hipertextos para os debates. Inicialmente 

foi aplicado um questionário de caracterização dos sujeitos (APÊNDICE A), com base no 

estudo de Aguiar (2006), que inclui dados pessoais e profissionais, além de questões de 

acesso e conhecimento prévio de informática; um questionário, pré-teste (APÊNDICE B) com 

quinze questões sobre preparo e administração de medicamentos. Após o término do 

programa de ensino presencial, o mesmo questionário foi aplicado, o pós-teste. Utilizando o 

mesmo instrumento empregado no pré-teste, o que permitiu aos participantes a verificação do 

conhecimento apreendido.  
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O fluxograma abaixo mostra a divisão do ambiente virtual por unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria baseado na estrutura do ambiente virtual ano 2013/2014 

Fig. 9 - Fluxograma do ambiente virtual 
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5.5 – Análise dos dados  

 

A análise dos dados, visando atender os objetivos propostos, foi realizada a partir dos 

recursos didáticos do ensino presencial (pré-teste e pós-teste) e das ferramentas do ambiente 

virtual, no qual os dados ficaram armazenados no banco de dados Excel da Microsoft®. Para 

serem testadas as diferenças entre as médias, foi utilizado o modelo de análise de variância 

(ANOVA), que observa o momento de realização da avaliação (pré e pós-teste) e os grupos da 

pesquisa (presencial e a distância). A análise variância ANOVA é um método estatístico 

usado para testar as diferenças das médias de grupos. A estatística computada em ANOVA é a 

proporção. 

Além dos dados quantitativos, foram feitas consultas dos registros dos participantes 

deixados nas ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Somente foram utilizados 

os discursos dos participantes que fizeram o curso no AVA, já que o outro grupo optou por 

fazer o curso presencial.  

Foi utilizada a análise de conteúdo por categorização, que segundo Bardin (2009, p. 

33), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Sendo assim, os diálogos foram 

analisados nas ferramentas dos fóruns de discussão e foram propostas duas perguntas: 1. Você 

acha que a utilização de cursos a distância contribui para a formação continuada? 2. Quais os 

fatores que facilitaram e os que dificultaram o desenvolvimento do programa de ensino no 

AVA? 

A técnica de análise de conteúdo pressupõe três etapas: 1) pré-análise, 2) exploração 

do material, 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009). Na fase de 

pré-análise, foi feita a leitura flutuante do material para interpretação das falas contidas no 

AVA. Posteriormente o material foi explorado e os dados foram transformados a partir da 

compreensão dos textos. Na terceira etapa, os dados foram categorizados. 

O processo de análise foi iniciado a partir da leitura e releitura das respostas dos 

participantes do AVA para compreender os significados acerca do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Foi estabelecida a categoria temática a partir das percepções de cada sujeito. 

Os passos posteriores deram origem a seis subcategorias. 

- Para cada unidade de registro (frase ou parágrafo) contida nos registros dos participantes nos 

fóruns, foram identificadas subcategorias, com as identificações do título da subcategoria e o 
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código do sujeito correspondente. Como por exemplo: A Educação a Distância como 

ferramenta de conhecimento – A6; 

- As unidades de registro identificadas foram reagrupadas em uma categoria temática por 

possuírem características comuns. 

 

Quadro 1 – Síntese da etapa de análise 

CATEGORIA TEMÁTICA SUBCATEGORIAS 

 

 

Facilidades e dificuldades vivenciadas na 

realização do curso no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem 

A Educação a Distância como ferramenta de 

conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades. 

A Educação a Distância como canal de 

atualização. 

Alguns aspectos relativos à administração do 

tempo e otimização de recursos. 

Dificuldades e obstáculos no uso do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Diversidade de locais de acesso dos cursos. 

O uso dos fóruns como locus de 

experiências. 

Fonte: Produção própria baseada na categorização, ano 2014. 

 

5.6 – Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

 O estudo foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado conforme parecer n. 447.311 de 01 

de novembro de 2013 e à direção em que foi realizada a pesquisa, cumprindo as 

determinações da Resolução 466/12, de 12 de dezembro 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde, que se refere às pesquisas envolvendo seres humanos. 

Na resolução 466/12, consta que: “pesquisa envolvendo seres humanos é a pesquisa 

que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou 

partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, 

informações ou materiais biológicos”.  
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Os participantes foram esclarecidos quanto a finalidade e os objetivos da pesquisa, 

bem como, o direito de desistir de participar, e que sua recusa não traria prejuízo nenhum em 

sua relação com o pesquisador e nem com a instituição. Sendo apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e entendido os objetivos do projeto, os 

participantes ficavam livres para participar ou não do estudo. Aqueles que concordavam, 

assinavam o termo em duas vias, uma para o participante e a outra para o pesquisador.  
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CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 – Perfil dos participantes  

 

A amostra foi composta por 32 auxiliares e técnicos de enfermagem, sendo 15 (46,9%) 

do grupo presencial, e 17 (53,1%) do grupo a distância. A caracterização dos grupos foi 

dividida sob quatro aspectos: dados demográficos, dados profissionais, conhecimento prévio 

em informática e participação de cursos via computador. A tabela a seguir mostra os dados de 

caracterização demográfica: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos dados de caracterização demográfica dos participantes do estudo. 

Dados sociais Grupo presencial Grupo a distância 

             F                       %              F                       % 

Idade (em anos) 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

+ 60 

 

01 

02 

05 

04 

03 

 

 

6,7 

13,3 

33.3 

26.7 

20 

 

02 

05 

07 

03 

0 

 

11,8 

29,4 

41.2 

17.6 

 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

15 

0 

 

100 

 

14 

03 

 

82,4 

17,6 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No grupo controle, a maioria dos participantes tinha entre 40 e 59 anos, 09 (60%). Já 

no grupo intervenção, a maioria tinha entre 30 e 49 anos, 12 (70,6%). Essa faixa etária é 

constituída por pessoas experientes na profissão e, por isso, pode influenciar nos resultados do 

estudo. 

Os dados relativos à distribuição dos participantes por sexo confirmam a prevalência 

do sexo feminino nos dois grupos, com percentual superior a 80%. Fica corroborada a 
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hegemonia feminina na profissão conforme dados do Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN (2011a), mostrando que a maioria dos profissionais de Enfermagem é do sexo 

feminino, os quais correspondem a 87,24% dos profissionais do Brasil.  

 

6.2 – Dados Profissionais 

 

O tempo de profissão e de serviço público também foram investigados a fim de 

verificar o tempo de atuação na Enfermagem e no serviço público e quanto deles estavam 

afastados de cursos de atualização e aperfeiçoamento. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos dados de caracterização profissional dos participantes do estudo. 

Dados profissionais Grupo presencial (n=15) 

 

         F                  % 

Grupo à distância (n=17) 

         

              F                  % 

Tempo de atuação na 

Enfermagem 

0 – 02 anos 

3 – 05 anos 

6 – 10 anos 

11 – 15 anos 

+ de 16 anos 

 

 

 

- 

- 

01 

02 

12 

 

 

- 

- 

6,7 

13,3 

80 

 

 

- 

02 

02 

03 

10 

 

 

 

- 

11,8 

11,8 

17,6 

58,8 

Tempo de Serviço Público 

0 – 02 anos 

3 – 05 anos 

6 – 10 anos 

11 – 15 anos 

+ de 16 anos 

 

- 

01 

- 

02 

12 

 

- 

6,7 

- 

13,3 

80 

 

- 

03 

02 

02 

10 

 

- 

17,6 

11,8 

11,8 

58,8 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os dados contidos na tabela mostram uma predominância de profissionais com mais 

de dezesseis anos de atuação na Enfermagem e no serviço público. Esse achado possibilita 

inferir que, com as mudanças no setor saúde, o tempo de profissão impõe a busca por 

aperfeiçoamento e capacitação permanente.  

A fragilidade do modelo hegemônico tem contribuído para o desinteresse dos 

profissionais, falta de responsabilidade e compromisso com o outro, sendo essencial pensar 

em um método de ensino que leve a uma prática libertadora. A Educação Permanente busca 

romper com as práticas hegemônicas, promovendo mudanças no cenário da saúde, na 

proposta de aprendizagem no trabalho, cujo conhecimento vai sendo construído a partir das 

experiências dos trabalhadores e do local onde estão inseridos (BRASIL, 2005c). 

A EPS surge como uma alternativa que incorpora saberes e práticas, propondo uma 

educação para a transformação das práticas profissionais, contrapondo a dicotomia entre a 

formação e a prática que vem, por anos, contribuindo para uma assistência fragmentada e 

tecnicista. Para Freire (1987), é uma educação que aliena e oprime e não propõe o 

desvelamento do mundo.  

Percebe-se, pelas obras deste autor, que as propostas da EPS apresentam uma estreita 

relação a partir da conscientização dos trabalhadores, proporcionando uma práxis 

transformadora e libertadora que vai ao encontro da pedagogia freireana quando ele contrapõe 

o ensino bancário, que serve à dominação por uma prática problematizadora, que serve à 

libertação (FREIRE, 1987), caminho para a emancipação do homem. 

 

6.3 – Conhecimento prévio em informática 

 

 Foi investigado o conhecimento prévio de informática dos participantes a fim de 

avaliar se ambos os grupos tinham esse conhecimento, o que poderia influenciar tanto na 

escolha da metodologia a ser utilizada, como na utilização do ambiente virtual, uma vez que a 

tecnologia seria utilizada para seu aprendizado.  
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Tabela 3 – Distribuição quanto ao Conhecimento Prévio da Informática 

Conhecimento Prévio em 

Informática 

Grupo presencial (n=15) 

 

         F                  % 

Grupo a distância (n=17) 

         

              F                  % 

Tem conhecimento 

Sim 

Não 

 

10 

05 

 

66,7 

33,3 

 

15 

02 

 

88,2 

11,8 

Fez algum curso via computador 

Sim 

Não 

 

03 

12 

 

20 

80 

 

10 

07 

 

58,8 

41,2 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com o exposto na tabela 3, a maioria dos participantes relatou ter 

conhecimento em informática, 10 (66,7%) participantes do grupo presencial e 15 (88,2%) do 

grupo a distância. No que diz respeito à realização de cursos via computador 13 (40%) dos já 

participaram de cursos via computador. 

No estudo realizado por Aguiar (2006), com 25 alunos, obteve-se resultados 

semelhantes, 22 participantes (88%) afirmaram ter conhecimento prévio em informática, 

apenas três (12%) informaram não ter o conhecimento para a utilização do computador. Já, o 

estudo de Figueiredo (2007,) com amostra de 10 participantes, 6 (60%) já haviam participado 

de outro curso on-line. 

Podemos verificar o interesse dos profissionais que já atuam há bastante tempo na 

profissão pela atualização. Além disso, a incorporação das Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação no programa de ensino permitiu àqueles que, por falta de tempo, não 

conseguiam participar dos treinamentos tivessem a oportunidade. 

 

6.4 – Análise do pré-teste e do pós-teste – Comparando os grupos 

 

 Os resultados obtidos na pesquisa foram descritos e comentados a seguir. 

Primeiramente serão apresentados os resultados do questionário utilizado no pré e pós-teste, 

composto de quinze questões fechadas sobre boas práticas de administração de medicamentos 
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na modalidade a distância e na modalidade presencial, sendo estabelecida a comparação entre 

os grupos. Para análise dos dados, foi considerada a nota final da avaliação de cada 

participante no pré-teste e pós-teste de ambos os grupos. Para os testes estatísticos, foi 

assumido um valor de significância de 0,05, o qual equivale à confiança de 95%; e, por fim, a 

análise das percepções dos participantes quanto às facilidades e dificuldades do uso do 

ambiente virtual, além da contribuição do uso do AVA para a educação permanente dos 

profissionais de Enfermagem. 

 Foram analisadas as notas obtidas pelos participantes nos dois momentos (pré e pós-

teste), apresentadas em tabelas com medidas descritivas (médias, mediana, desvio padrão, 

valor mínimo e máximo) e comparada a evolução dentro de cada grupo. 

Considerando o primeiro objetivo do estudo, que é comparar o conhecimento 

apreendido pelos auxiliares e técnicos de Enfermagem que receberam treinamento presencial 

e os que utilizaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), é possível observar a 

tendência no aumento da nota final em ambos os métodos, o que mostra que o uso do AVA 

como estratégia de aprendizagem contribui tanto quanto o presencial. 

As estratégias de aprendizagem são procedimentos utilizados pelos indivíduos 

durante as atividades de aprendizagem, que podem ser modificadas em treinamento com o 

intuito de aumentar a efetividade da aprendizagem em uma atividade ou ambiente específico. 

Isso significa dizer que não existem estratégias melhores, mas sim estratégias adequadas ao 

tipo de atividade a ser aprendida (ZERBINI; CARVALHO; ABAAD, 2005). O uso das 

NTICs nos processos educacionais podem aperfeiçoar recursos, multiplicar resultados e 

melhorar a qualidade do ensino (BELLONI, 2003). 

Ao considerar os dados obtidos nas tabelas 4 e 5, pode-se observar que ambos os 

métodos contribuem para a formação continuada. Os participantes apresentam nota maior no 

pós-teste, porém com uma diferença maior aos participantes que realizaram o treinamento 

presencial. 

Para a análise, foi considerada a pontuação total das notas obtida por cada 

participante do estudo nos dois momentos (pré e pós-teste).  

Na tabela 4, apresentam-se as medidas descritivas para as notas de ambos os grupos 

no momento da avaliação e, na tabela 5, as medidas de resumo para a evolução da nota 

(resultado do pós-teste menos o do pré-teste) dos participantes. 
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Tabela 4 – Medidas resumo para as notas entre os grupos 

Grupo Momento Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo N 

Presencial Pré-teste 6,97 7,2 1,42 4,6 9,3 15 

  Pós-teste 8,87 9,0 0,61 7,9 10,0 15 

A distância Pré-teste 8,35 8,6 1,23 6,6 10,0 17 

  Pós-teste 8,90 8,6 0,81 7,2 10,0 17 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 5 - Medidas resumo para a evolução das Notas entre os grupos 

Grupo Média Mediana 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo N 

Presencial 1,90 2,0 1,56 0 4,7 15 

A distância 0,55 0,0 1,07 -1,4 2,7 17 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

 A utilização da informática no ensino de Enfermagem permite ao profissional o acesso 

a diversos conteúdos para sua atualização constante. Como diz De Souza et al (2010), ensinar 

a distância é democratizar o saber. Para Freire (1987), não é no silencio que os homens se 

fazem, há necessidade da relação dialógica nas relações do homem para a práxis 

transformadora.  

 O Gráfico 1 mostra a evolução individual dos participantes, na qual as notas dos 

participantes do grupo presencial aumentaram, ou pelo menos se mantiveram. No grupo a 

distância, percebemos que alguns participantes diminuíram os resultados. Infere-se que seja 

possível que alguns participantes do curso no ambiente virtual tenham buscado outras fontes 

de consulta durante a realização do pré-teste, pois o mesmo foi realizado na ausência da 

tutora/pesquisadora. 
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Gráfico 1 - Notas individuais dos participantes por grupo e momento 

 

 

Para verificarmos se as médias entre os grupos e momentos foram ou não 

significativamente diferentes, utilizamos uma Análise de Variância para medidas repetidas, a 

qual leva em consideração que o mesmo participante foi avaliado mais de uma vez. 

O resultado da análise encontra-se na tabela 6. A informação de decisão é o nível 

descritivo
2
. Como o valor do nível descritivo da interação (grupo * momento) foi de 0,007, 

conclui-se que existe interação significativa entre grupo e momento (p-value < 0,05), o que 

significa que a evolução das notas foi diferente entre os dois grupos (o presencial teve uma 

evolução média maior que o a distância). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 O nível descritivo de um teste (também conhecido como p-value ou p-valor) é a probabilidade de estarmos 

cometendo um erro ao rejeitamos a hipótese sendo que esta é verdadeira. Na maioria dos testes a hipótese testada 

é a hipótese de igualdade, no caso acima, a hipótese é que as variâncias dos grupos sejam todas iguais. 
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Tabela 6 – Análise de variância para as notas 

Fonte Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

Estatística F Nível 

Descritivo 

Grupo 7,81 1 7,81 5,61 0,025 

Error 41,81 30 1,39     

Momento 23,97 1 23,97 27,33 0,000 

Momento*Grupo 7,23 1 7,23 8,24 0,007 

Error 26,31 30 0,88     

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para estudar quais foram as diferenças significantes, foi utilizado o método de 

comparações múltiplas pelo método de Tukey, o qual compara as médias dos grupos duas a 

duas e pela Tabela 7 observa-se que a média do grupo presencial no pré-teste é diferente de 

todas as outras, com isso pode-se resumir os resultados como: 

 A evolução do grupo presencial foi significativa 

 A evolução do grupo a distância não foi significativa 

 No momento inicial, observa-se diferença significativa entre os grupos 

 No momento final, não se observa diferença significativa entre os grupos 

 

Para verificar as hipóteses de uso do teste, foi feita uma análise dos resíduos que 

mostrou a adequação à distribuição normal e também o teste Box-M para a matriz de 

covariância e, pelo nível descritivo de 0,2773, observa-se que a hipótese foi aceita, fazendo 

com que as suposições de utilização da ANOVA fossem satisfeitas. 
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Tabela 7 – Comparação múltipla pelo método de Tukey – notas 

Grupo  Presencial A distância 

 Momento Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

Presencial Pré-teste  0,0002 0,0033 0,0002 

Pós-teste 0,0002  0,5082 0,9999 

À distância Pré-teste 0,0033 0,5082  0,3308 

Pós-teste 0,0002 0,9999 0,3308  

Fonte: dados da pesquisa  

 

No gráfico 2, é apresentada a média e o desvio padrão. Já no gráfico 3, temos as 

médias e, no gráfico 4, um boxplot
3
 para as notas obtidas. 

 

Gráfico 2 – Médias ± 1 desvio padrão para as notas entre os grupos e momentos 

 

                                                             
3
 Um box-plot é construído a partir da distribuição dos valores. Com ele podemos ter ideia de como os dados se 

distribuem. Para construí-lo dividimos os valores em quatro grupos (quartis) com o mesmo número de amostras 

e utilizamos estes valores no gráfico. O segundo quartil é igual à mediana, ou seja, é o valor que divide os dados 

em dois grupos com a mesma quantidade de valores. 

A caixa desenhada inicia-se no 1º quartil e termina no 3º e contém 50% dos dados mais centrais. O risco no meio 

da caixa é a mediana. Pontos marcados com círculo ou asterisco são valores que podem ser considerados como 

sendo extremos. 
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Gráfico 3 – Notas médias entre os grupos e momentos 

 

 

Ao comparar o programa de ensino presencial e a distância, podemos observar que 

ambas as modalidades foram eficazes, pois as médias dos participantes em ambos os grupos 

tiveram aumento, o que demonstra apreensão de conteúdo. Segundo Paladino e Peres (2006, 

p. 6) o e-learning é uma estratégia que tem sido adotada pelas organizações para treinar e 

capacitar os profissionais, aumentando assim, por meio da gestão do conhecimento, o capital 

intelectual dentro da empresa.  

 

Gráfico 4 – Box-plot para as notas entre os grupos e momentos 
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6.5 – Interpretando as falas contidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

 A partir da análise temática de conteúdo, foram feitas várias leituras das respostas 

contidas nos fóruns do ambiente virtual e identificada uma categoria temática: Facilidades e 

dificuldades vivenciadas na realização do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

que foi reagrupada em seis subcategorias: A Educação a Distância como ferramenta de 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades; A Educação a Distância como canal de 

atualização; Alguns aspectos relativos à administração de tempo e otimização de recursos; 

Dificuldades e obstáculos no uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem; Diversidade de 

locais de acesso dos cursos e; O uso dos fóruns como locus de experiência. 

 Considerando que Paulo Freire defendia o pensamento de que o educando assimilava 

melhor o conhecimento a partir de um diálogo com a realidade, contrapondo a educação que o 

mesmo chama de “bancária”, “alienante”, passando a ser responsável por sua própria 

educação, podem ser vistas nas propostas da Educação Permanente e da Educação a Distância 

uma estreita relação com as obras do autor, à medida que os trabalhadores passam a refletir 

seu processo de trabalho, proporcionando uma práxis transformadora e libertadora. 

 A seguir, são explicitadas as interpretações de cada uma das subcategorias que 

emergiram do processo de análise realizado, embasado pelo referencial teórico apresentado. 

 

6.5.1 – A Educação a Distância como ferramenta de conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades 

Nessa categoria, inicialmente destaca-se o uso da Educação a Distância como 

ferramenta de conhecimento e desenvolvimento de habilidades que, como mecanismo que 

contribui para o acesso a informações, permite uma estreita relação entre as habilidades 

desenvolvidas e o conhecimento, evidenciando a contribuição para o desenvolvimento 

profissional.  

Quatro profissionais descrevem as contribuições do AVA do seguinte forma: 

“Contribui para o acréscimo de conhecimento teórico-profissional”. 

(A6). 

“Enriquece o nosso conhecimento e currículo”. (A7). 

“Ferramenta ideal para o crescimento do conhecimento”. (A10). 
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“O acesso à informação se torna mais fácil e quando se tem o 

conhecimento mais próximo, o incentivo ao estudo é maior”. (A13). 

 

O ensino mediado pelas tecnologias visa ir além da relação entre ensinar e aprender. 

Orienta-se para a formação de um novo homem, autônomo, crítico, consciente de sua 

responsabilidade individual e social, um cidadão para uma nova sociedade (KENSKI, 2008).  

A Educação a Distância, como processo de formação permanente, transfere ao 

indivíduo a responsabilidade por seu aprendizado, o mesmo traz latente seu conhecimento, 

bastando ser estimulado numa relação dialógica, para a construção do mesmo, caminho para a 

autonomia. Assim, a EaD pode melhorar a capacitação profissional e melhorar a qualidade da 

assistência dos profissionais de Enfermagem, indo ao encontro da perspectiva freireana, que 

vê no ensinar e no aprender, o caminho para a emancipação (FREIRE, 2006). 

 

6.5.2 – A Educação a Distância como canal de atualização 

 A Educação Permanente em saúde é uma estratégia fundamental às transformações do 

trabalho por propiciar uma atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e 

tecnicamente competente (CECCIM, 2005b). Com a utilização da Educação a Distância na 

Educação Permanente dos profissionais de Enfermagem, o acesso a informações e a 

conteúdos relativos à área tem propiciado atualização dos profissionais que, na maioria das 

vezes, dispõem de pouco tempo, além de familiarizá-lo quanto ao uso do ambiente virtual 

como ferramenta de conhecimento. 

 Pelos relatos dos participantes, percebe-se que eles veem na EaD uma possibilidade de 

apropriação de conteúdos que contribuirá para melhorar seu desempenho profissional.  

“Temos a possibilidade de atualização”. (A1). 

“Ajudou bastante a atualização sobre o tema”. (A4). 

“A atualização é sempre bem-vinda”. (A5). 

“Permite que o profissional tenha um canal de atualização constante”. 

(A7). 

“Muito importante para nossa atualização”. (A8). 

“É uma forma de se manter sempre atualizado”. (A10). 

“Contribui bastante para atualização constante, uma vez que 

acumulamos vários plantões e afazeres pessoais, o que acaba fazendo 

com que deixemos o estudo de lado devido à falta de tempo e ao 

cansaço”. (A16). 
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 Os profissionais de Enfermagem, por possuírem dois ou mais vínculos empregatícios, 

apresentam dificuldades de participar de atualizações. Através da EaD, eles têm a 

oportunidade de se atualizar, interagir com o sistema que produz o ensino, individualmente e 

coletivamente, com a mediação do tutor. A EsD estimula o aluno a desenvolver o raciocínio 

crítico para que aprenda a aprender. Esse espaço de formação permite maior democratização 

da informação e do conhecimento (ORTIZ; RIBEIRO; GARANHANI, 2008). 

A flexibilidade proporcionada pelo uso da Educação a Distância, como canal de 

atualização, é evidenciada nas falas por permitir o acesso aos conteúdos atualizados a partir da 

interatividade permitida, indo ao encontro do pensamento de Freire, pois é por meio do 

diálogo que a participação para a construção acontece (FREIRE, 1987). 

 Utilizar a EaD, nos programas de EPS, auxilia na permanente atualização quantos aos 

avanços na área da saúde, proporciona acesso continuado ao conhecimento e satisfaz as 

deficiências existentes entre o conhecimento profissional e a demanda apresentada pelo setor. 

Através da educação permanente, os auxiliares e técnicos de Enfermagem têm a possibilidade 

de refletir seu processo de trabalho e transformar sua prática para a qualidade da assistência, 

atendendo aos preceitos do Sistema Único de Saúde. 

 

6.5.3 - Aspectos relativos à administração do tempo e otimização de recursos 

 Entre os aspectos facilitadores apresentados pelos participantes, a flexibilidade espaço-

temporal proporcionada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem permite a liberdade de fazer 

seu próprio horário e estudar no local que, para ele, seja mais apropriado. A Educação a 

Distância pode se constituir como um meio facilitador da Educação Permanente em Saúde, 

em virtude do crescimento acelerado do conhecimento e sua divulgação, podendo romper as 

barreiras da distância e do tempo (ORTIZ; RIBEIRO; GARANHANI, 2008). 

“Às vezes, não temos como disponibilizar de tempo a fim de 

participar de um curso em uma unidade, então realizá-lo a distância 

facilita”. (A6). 

“Podemos baixar os conteúdos para consultas. Eu faço meu horário de 

estudo, se eu tivesse que ir a uma escola, já ficaria mais difícil pelo 

pouco tempo que tenho” (A2). 

“Vou poder estudar no horário que quiser”. (A10). 

“Fazemos nosso horário de estudo. Algumas vezes eu deixava para 

fazer as tarefas na última hora”. (A11). 
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“Com a facilidade de não precisar deslocar a equipe”. (A12). 

“A facilidade de acesso à internet em qualquer lugar propicia um 

melhor aproveitamento”. (A13). 

 “Posso fazer meu horário de estudo”. (A15). 

  

A otimização dos recursos é evidenciada nas falas dos participantes quando relata a 

possibilidade de apropriação dos materiais e flexibilidade para o uso do AVA, pois, sendo 

superada a falta de tempo de participar de cursos presenciais pela longa jornada de trabalho, 

permitiu que os participantes que realizassem o curso no ambiente virtual. 

A autonomia que o ambiente permitiu traz a responsabilidade pelo seu aprendizado, 

entendendo o sujeito como elemento imprescindível na relação pedagógica, mostra o que há 

de comum entre o pensamento de Paulo freire e a Educação a Distância, em que há respeito 

ao saber do educando, de suas experiências, permitindo a construção do conhecimento 

(FREIRE, 2006). 

 

6.5.4 – Dificuldades e obstáculos no uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 Apesar dos participantes terem considerado a experiência valiosa, perceberam-se 

dificuldades e obstáculos com o uso da ferramenta. Apareceu o desconhecimento de utilização 

dos fóruns, a pouca habilidade de uso do computador e a escassez de tempo para desenvolver 

as atividades, entre outros. 

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem é uma das ferramentas mais utilizadas na 

Educação a Distância. Sua principal função é servir de repositório de conteúdos e meio de 

interação/comunicação entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

(COLE; FOSTER, 2008). 

“Foi difícil no início de entender o ambiente virtual, demorou um 

pouco, mas consegui”. (A1). 

“O desconhecimento e a pouca habilidade do uso do computador”. 

(A2). 

“O desconhecimento do fórum no inicio, mas após as orientações e o 

manuseio do mesmo se tornou fácil”. (A6). 

“Tive dificuldades pela pouca prática de usar, mas após as 

orientações, consegui” (A3). 

 



78 

 

A inabilidade em lidar com as TICs cria dificuldades em acompanhar as atividades 

propostas pelos cursos a distância, como receber e enviar e-mail, participar de chats, de 

grupos de discussão, visitar links sugeridos. A EaD baseada nas TICs requer uma 

alfabetização tecnológica que pode se tornar um obstáculo. Na EaD, os alunos experimentam 

uma série de dificuldades e necessidades por não contarem com a experiência prévia, nem as 

habilidades necessárias para enfrentar com êxito esta modalidade de estudo (MERCADO, 

2007). 

O uso da tecnologia oferece diferentes oportunidades de aprendizagem. Os discursos 

mostram que é possível inferir que o uso do ambiente virtual apresenta obstáculos que podem 

ser superados com o desenvolvimento de competências de ensinar e aprender. Para Freire, uns 

ensinam e, ao fazê-lo, aprendem. Outros aprendem e, ao fazê-lo, ensinam. Assim, o uso do 

AVA passa a ser uma nova perspectiva nos programas de Educação Permanente em Saúde.  

  

6.5.5 – Diversidade de locais de Acesso 

 O uso da internet na educação tem contribuído para transpor as barreiras geográficas 

(CASSIANI; DIAS, 2004). A facilidade proporcionada pelas ferramentas do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem permitiu aos participantes o acesso ao curso do local que melhor 

lhes fosse apropriado. 

 A diversidade de locais de acesso é condição que pode ter contribuído para a 

participação efetiva do profissional, pois ele poderia acessar de sua casa, de seu trabalho, de 

seu celular, etc., cabendo observar nos discursos dos sujeitos: 

“A facilidade de poder acessar de casa contribui muito”. (A1). 

“Por poder acessar de casa”. (A2). 

“Podemos em algum lugar ou momento parar um pouco e visualizar 

algo para o nosso crescimento profissional”. (A5). 

“Pode ser acessado de qualquer lugar”. (A17). 

  

 O potencial que a educação via internet traz mostra a oportunidade que o ambiente 

virtual oferece, criando um campo de discussão das práticas de saúde. O espaço de ensino 

formal dentro de uma sala de aula é substituído por espaços de reflexão com a participação de 

todos os envolvidos, afinal, para Freire: “ensinar é democratizar o saber”. (FREIRE, 2006). 
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6.5.6 - Fóruns como locus de troca de experiências 

 Dentre as diversas ferramentas de comunicação utilizadas nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, destacam-se os fóruns, que permitem a interação e discussão entre os 

participantes sobre temas propostos ao grupo. 

 Para Kenski (2008), interagir com o conhecimento e com as pessoas é fundamental 

para aprender. E para a transformação de um determinado grupo de informações em 

conhecimentos é preciso que estes sejam trabalhados, discutidos, comunicados. As trocas 

entre participantes, os múltiplos posicionamentos diante das informações disponíveis, os 

debates e as análises críticas auxiliam a sua compreensão e elaboração cognitiva. As múltiplas 

interações e trocas comunicativas entre parceiros do ato de aprender possibilitam que estes 

conhecimentos sejam permanentemente reconstruídos e reelaborados 

“Tivemos a oportunidade de estudar e trocar experiências. Algumas 

vezes discutíamos até coisas que aconteciam no plantão”. (A3). 

“Permitiu a integração do grupo, o que algumas vezes no dia a dia não 

acontece”. (A4). 

“Os fóruns são uma ótima forma de expressão, onde todos respondem 

e trocam experiências, sem a vergonha que muitos sentem em uma 

sala de aula”. (A14). 

“Modifica o nosso modo de vida, alterando nossas formas de conviver 

e trabalhar, incluindo o aparecimento de novas formas de ensinar e 

aprender”. (A17). 

 

 O diálogo proporcionado pelos fóruns favorece a participação do sujeito, a expressão 

de suas opiniões em que, a partir de uma discussão direcionada, surgem novos 

questionamentos. É um processo de construção no qual as dificuldades vão sendo superadas, 

proporcionando maior autonomia.  

Esse fato reforça a defesa de Paulo Freire quanto a importância do diálogo na relação 

pedagógica, pois não há saber sem que haja diálogo. O conhecimento deve ser compartilhado, 

fato que contribui para a construção e transformação do mundo. Como diz o autor, os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, traço da relação dialógica (FREIRE, 

1987). 
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CAPÍTULO 7 – O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – PRODUTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

 

“E educação é mais do que ensinar e aprender 

vai muito além, é participar da construção do 

mundo. O processo de ensinar e aprender refaz o 

mundo, o reinventa para uma sociedade mais 

digna e justa”. 

(RIBAS, 2010, p.3) 

 

 Durante todo o estudo foi abordado o educar para a autonomia e emancipação dos 

profissionais na prática de saúde no SUS, indo ao encontro das propostas da Educação 

Permanente permeadas pela dinâmica da Educação a Distância. Estas se aproximam do legado 

de Paulo Freire a partir da compreensão de interatividade, relação dialógica, autonomia e 

emancipação. 

 A importância do diálogo proporcionado tanto pelos métodos de ensino presencial 

quanto pelos da Educação a Distância coloca-o como elemento principal da relação, 

valorizando o saber que o outro traz. Essa proposição vai ao encontro dos laços ideológicos de 

Paulo Freire. O estudo propôs uma estratégia educacional que contribui para a reflexão das 

práticas de saúde, proporcionando aos participantes o acesso à informação e a sensibilização 

para aprendizagem permanente. 

 Para isso, o produto elaborado foi um Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma 

tecnologia educacional que, através da interação e mediação, permitiu a troca e a construção 

de conceitos pelos participantes quanto a importância de se manterem atualizados e 

acompanhando as mudanças dinâmicas que vêm ocorrendo na área da saúde. O curso de 

Administração de medicamentos na modalidade a distância foi idealizado para ser oferecido 

aos auxiliares e técnicos de Enfermagem.  

 Para começar o processo de construção do tema a ser utilizado no programa de ensino, 

foi feito um levantamento das principais atividades desempenhadas pelos auxiliares e técnicos 

de Enfermagem. No levantamento constatou-se que a administração de medicamentos é uma 

das atividades mais realizadas no dia a dia pelos profissionais de Enfermagem e de maior 

complexidade, visto que atualmente cresce o número de erros que envolvem profissionais no 

desenvolvimento dessa prática. Assim foram feitas várias abordagens sobre o assunto que 
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despertassem nos profissionais o interesse em refletir seu processo de trabalho e para que 

buscassem uma atualização permanente. 

A elaboração do ambiente virtual foi realizada pela pesquisadora e dividida em três 

etapas: 1ª etapa – de desenvolvimento, 2ª etapa – de implementação do AVA e a 3ª etapa – 

avaliação da aprendizagem e do AVA pelos participantes (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

PROGRAMA DE ENSINO NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Fases Etapas Atividades Período Instrumento 

 

 

Desenvolvimento 

1. Elaboração 

do material 

utilizado no 

AVA 

1. Criação das aulas em pdf 

2. Criação do Guia de utilização do 

moodle 

3. Seleção de vídeos e textos 

utilizados. 

4. Criação da apostila de conteúdos. 

Agosto / 

Outubro de 

2013 

PESQUISA 

APÊNDICE E 

2. Formatação 

do AVA 

1. Hospedagem do programa de 

ensino no AVA 

2. Formatação dos textos utilizados 

3. Apresentação do programa de 

ensino 

Novembro de 

2013 

APÊNDICE E 

ANEXO I 

 

 

Implementação do AVA 

1. Caracterização da clientela 

2. Busca do conhecimento dos 

participantes 

3. Apresentação do AVA 

4. Disponibilização do AVA 

Dezembro/Jan

eiro/Fevereiro 

de 2014 

APÊNDICE C 

APÊNDICE D 

 

Avaliação do AVA 

1. Avaliação da aprendizagem após 

o uso do programa de ensino. 

Fevereiro de 

2014 

APÊNDICE D 

 

Os objetivos do programa de ensino foram os seguintes: 



82 

 

- Desenvolver habilidades para formas adequadas de administração de medicamentos e na 

realização de cálculos; 

- Discutir os preceitos éticos e legais, bem como respeitando as normas de biossegurança para 

os pacientes e profissionais de Enfermagem; 

- Conhecer as principais vias de administração de medicamentos utilizadas pela Enfermagem; 

- Refletir acerca das implicações ético-legais, envolvidas na prática de administração de 

medicamentos; 

- Discutir vantagens e desvantagens no que tange as vias de administração de medicamentos; 

- Proporcionar o aprendizado de conceitos sobre cálculo e administração de medicamentos. 

 

 Todo o material do ambiente virtual foi selecionado e produzido pela pesquisadora, 

que contemplou o conteúdo a ser abordado no programa de ensino, para direcionar a 

confecção do material didático, a seleção dos textos utilizados nos fóruns e a criação da 

apostila de conteúdos e do manual de utilização da plataforma Moodle.  

De posse de todo o material sobre a temática, procedeu-se a construção das aulas, 

seleção dos textos e vídeos para utilização no estudo. A construção ocorreu de agosto a 

setembro de 2013. O programa de ensino foi hospedado na plataforma do CEAD UFF e o 

acesso era para a pesquisadora e os participantes do estudo, por meio de login e senha que 

foram fornecidas pelo CEAD. Os participantes foram matriculados, conforme as normas do 

programa, e cada um acessava por meio de senha. O processo de utilização do ambiente 

virtual ocorreu de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014.  

A proposta de criação do AVA surge como meio de disponibilização de conteúdos 

num repositório que possibilita a Educação Permanente no SUS, tendo a Tecnologia da 

Informação e Comunicação como meio de acesso à informação e proporcionando a 

disseminação de informações.  

 

 

 



83 

 

Fig. 10 – Tela inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O uso do ambiente virtual permitirá a inserção de novos temas de atualização, além de 

uma participação e melhor integração entre as equipes de Enfermagem. O curso pode ficar à 

disposição dos participantes possibilitando a continuidade das relações que foram criadas 

durante o período de realização do programa.  

A pesquisa gerou subprodutos que contribuíram para o processo de reflexão e 

capacitação dos profissionais da instituição. As aulas elaboradas e disponibilizadas em CD-

Room (Fig. 11), a apostila de conteúdos (Fig. 12) e o manual de apresentação da plataforma 

Moodle (Fig. 13) passarão a fazer parte do acervo educativo do Hospital Infantil Ismélia 

Silveira. 
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Fig. 11 – CD-Room 

 

Fig. 12 – Apostila de Conteúdos. 
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Fig. 13 – Manual orientação – Plataforma Moodle. 
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CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados permitiram afirmar que meus objetivos foram atingidos, ao permitir a 

comparação do conhecimento apreendido entre os grupos (presencial e a distância), além de 

conhecer a opinião dos auxiliares e técnicos de Enfermagem quanto ao uso da tecnologia nos 

programas educacionais. 

 O estudo me proporcionou conhecer a contribuição do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para a educação dos profissionais de Enfermagem. Observei, através dos 

resultados, que o acerto médio final ocorreu nos dois grupos. Embora os dados apontem que 

os dois grupos tiveram crescimento, ao final o grupo presencial teve um bom crescimento, 

fato relacionado à lógica do processo e não à lógica do conhecimento. 

 A amostra do grupo foi pequena por se tratar de uma testagem na lógica do ensaio 

clínico que, a partir da utilização de grupos pequenos, permitirá a formação de grandes 

grupos. Assim o uso da Educação a Distância nos programas de Educação Permanente em 

Saúde poderá representar um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem, à medida 

que as dificuldades quanto ao uso do computador sejam superadas. O ambiente virtual 

permite ao aluno a busca do conhecimento para o desenvolvimento de competências, que abre 

novos caminhos para a construção de novos saberes.  

A opinião dos auxiliares e técnicos de Enfermagem sobre o uso do computador nos 

programas educacionais foi favorável, porém ainda há o receio do uso da ferramenta, cabendo 

a sugestão de um programa de ensino que contemple temas sobre “manipulação e utilização 

do computador”, visto que esse método de ensino tem grande utilização nos programas de 

extensão e aperfeiçoamento, visando o crescimento do capital intelectual e o aumento da 

qualidade nos serviços de saúde. 

Ainda em relação à opinião dos profissionais, a otimização do tempo proporcionada 

pela tecnologia mostra a eficácia da ferramenta para a capacitação em Enfermagem. Porém,  

essa modalidade traz peculiaridades como disciplina, interatividade, compromisso, e a 

utilização de uma linguagem dialógica que contribui para a aprendizagem do indivíduo. 

Dessa forma, o uso da Educação a Distância nos programas de EPS dos auxiliares e 

técnicos de Enfermagem poderá representar um grande aliado, à medida que o aprendiz 

domine o uso do computador.  Além disso, novos estudos sobre o uso de estratégias de ensino 

pautadas na utilização de recursos tecnológicos voltados para a formação e capacitação do 
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nível técnico também podem contribuir para profissionais reflexivos e capazes de 

transformação para a qualidade. 

 O impacto do uso das tecnologias no programa de ensino teve limitações sobre a 

participação dos auxiliares e técnicos de Enfermagem no AVA e no ensino presencial. Apesar 

de ter sido observada que em ambos os grupos houve diferença do antes e depois, estas não 

foram tão significativas na EaD, pois fatores externos influenciaram os resultados da 

pesquisa. 

 Mesmo que sejam visualizados através dos discursos nos fóruns e pelas mudanças na 

assistência prestada durante o desenvolvimento da técnica de administração de medicamentos, 

que não foram quantificadas, no AVA não foi possível observar se o aluno, durante a 

realização do pré-teste, recorreu a alguma fonte de consulta, o que dificultou o 

acompanhamento da intervenção educativa.  

Acrescenta-se que a plataforma ficou fora do ar para manutenção durante 

aproximadamente uma semana. O grupo que mostrava grande interesse e superação de suas 

dificuldades relacionadas ao uso do computador apresentou dificuldades de acesso à 

plataforma e falta de tempo para a realização do programa. Podemos verificar que, no 

momento em que é proporcionado um ambiente favorável para o desenvolvimento dos 

programas educacionais, o interesse e a procura dos profissionais por espaços de discussão do 

aprender e fazer em Enfermagem aumentaram. 

Outra limitação refere-se a pouca utilização de estratégias de ensino que utilizem os 

recursos tecnológicos na formação e capacitação de auxiliares e técnicos de Enfermagem, 

apesar de representarem o maior quantitativo de profissionais de Enfermagem. E a 

Enfermagem, por ser uma profissão vista como prática, muitos consideram que esta 

modalidade de ensino não se aplica. Tal fato afasta os profissionais da utilização de recursos 

informatizados para a Educação Permanente.  

Durante o desenvolvimento do programa de ensino, passamos pela demolição da sala 

de estudos, o que dificultou o acesso dos profissionais às aulas presenciais e ao uso do 

computador. Por isso, os profissionais foram deslocados para uma sala alugada pela 

pesquisadora para continuidade do curso. Também foi difícil a liberação de alguns 

participantes para a realização do programa presencial. 

Cabe lembrar a relação que existe entre a qualidade do cuidado prestado com a 

formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, fazendo-se necessária a 
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sensibilização dos gestores para a importância do desenvolvimento dos profissionais técnicos 

e auxiliares de Enfermagem, considerando a criação de um projeto educacional que contemple 

o uso da tecnologia. 

A relação entre o estudo e a concepção de Paulo Freire permite uma reflexão das 

novas possibilidades educacionais para o desenvolvimento dos profissionais de Enfermagem, 

pois Freire traz a importância de uma educação na qual homens e mulheres sejam autônomos, 

a partir de uma nova de cultura de aprendizagem, passando o profissional a ser visto como 

sujeito ativo do processo. 

Um aspecto importante, quando pensamos na educação permeada pelo uso das 

tecnologias, é que vemos o rompimento com o modelo que aliena, oprime. Ampliando as 

possibilidades e potencialidades na Educação Permanente dos profissionais de Enfermagem. 

O caminho percorrido não esgota o tema, apenas aborda aspectos relevantes para repensar e 

estabelecer a abertura de um novo olhar, a construção de uma estrutura permeada por 

tecnologias educacionais, não só para auxiliar no processo ensino-aprendizagem, mas que 

contribua para o desenvolvimento de futuros profissionais. 

Enfim, as considerações sobre o estudo, certa de que esta pesquisa proporcionará a 

reflexão sobre a importância da qualificação dos profissionais auxiliares e técnicos de 

Enfermagem, representam o maior quantitativo de trabalhadores de Enfermagem, 

contribuindo para que estes reflitam sobre o seu fazer. Para isso, será preciso romper com 

paradigmas tradicionais a partir de novas experiências de aprendizagem que contemplem a 

incorporação dos recursos tecnológicos no ensino de Enfermagem. 
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ENSINO PRESENCIAL E A DISTANCIA PARA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. 

 

Pesquisador Responsável: Adriane das Neves Silva 

Instituição: Universidade Federal Fluminense- UFF 

Telefones para contato: (21) 85082270 

Email: adrianeneves@bol.com.br   

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. ___________________________________ 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: “Estudo Comparativo 

entre o Ensino Presencial e a Distância para Educação Permanente de Profissionais Técnicos de 

Enfermagem”. O estudo propõe uma análise da utilização das tecnologias educacionais do ensino a 

distância nos programas de educação permanente dos profissionais técnicos de enfermagem.  

 A pesquisa está fundamentada na parceria entre pesquisadora e participantes, no sentido 

da mudança ou melhoria dos processos de Educação Permanente em Saúde (EP) no município. Os 

objetivos do estudo são: Analisar a aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação na 

Educação Permanente dos profissionais Técnicos de Enfermagem nos programas de educação 

permanente, num hospital pediátrico no município de Duque de Caxias; Comparar o conhecimento 

apreendido entre técnicos de Enfermagem que utilizaram um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) e os que receberam treinamento presencial; e avaliar o conhecimento dos técnicos de 

Enfermagem antes do curso e a apreensão de conteúdos após a realização do curso.  

 Essa proposta de intervenção está ancorada na possibilidade de construção de programas 

de educação permanente permeada das estratégias viabilizadas pelas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) que permitiram a efetividade dos programas de EPS. Sua participação nesta 

pesquisa consistirá em participar de um curso de boas práticas de administração de medicamentos 

pelos profissionais de Enfermagem, seja o curso presencial ou a distância.  

 Para isso, o participante responderá a questionários antes e após o programa de ensino 

virtual ou presencial. O conteúdo dos questionários será utilizado apenas para a realização do estudo, 

podendo ser publicado em eventos e revistas científicas.   

 A qualquer momento você poderá desistir de participar e reiterar seu consentimento. Sua 

recusa não trará prejuízo nenhum em sua relação com o pesquisador e com a instituição.  
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 As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguro sigilo sobre 

sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Você 

receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador e poderá tirar 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Considerado ter sido informado pela pesquisadora e concordo em participar, como voluntário, 

do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Duque de Caxias, _____ de ____________ de _______. 

 

 

_______________________________           _________________________________ 

Sujeito da pesquisa               Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

1. Qual a sua idade? 

(  ) 18-20 

(  ) 20-29 

(  ) 30-39 

(  ) 40-49 

(  ) 50-59 

(  ) +60 

2. Qual é o seu sexo? 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

3. Há quanto tempo atua na enfermagem? 

(  ) 0 a 02 anos 

(  ) 3 a 05 anos 

(  ) 06 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) + de 16 anos 

4. Há quanto tempo é servidor público? 

(  ) 0 a 02 anos 

(  ) 3 a 05 anos 

(  ) 06 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) + de 16 anos 
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5. Você tem algum conhecimento de informática? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

6. Você já fez algum curso via computador? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Você acha que o treinamento profissional é um fator importante que contribui para a 

qualidade da assistência? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê?  
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APÊNDICE D 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PRÉ/PÓS-TESTE 

I – Marque (x) nas questões corretas: 

1. Dentre os fatores que diminuem a segurança no manejo de medicamentos, qual estaria 

relacionado a falhas sistêmicas: 

a) Falta de atenção 

b) Deficiência de formação acadêmica 

c) Inexperiência  

d) Falta de profissionais 

 

2. Prescrita Aspirina® 125mg VO. Temos comprimidos de 500mg. Diluindo para 10 ml 

de água filtrada, quanto deverá ser administrado? 

a) 5,0 ml 

b) 2,0 ml 

c) 3,0 ml 

d) 2,5 ml 

 

3. Prescrito Claforan® 750mg. Temos na unidade Claforan® de 1g e diluente de 10ml. 

Quantos ml deverão ser aspirados? 

a) 7,5ml 

b) 8,0ml 

c) 8,5ml 

d) 9,0ml 

 

4. O profissional de enfermagem administrou um medicamento e não checou na 

prescrição. Estamos diante de um erro de: 

a) Dispensação 

b) Omissão 

c) Prescrição 

d) Dose  
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5. Prescrito SF 0,9% 1000 ml EV para correr em 24 horas. Quantas gotas/min deverão 

ser infundidas? 

a) 10 gotas/min 

b) 12 gotas/min 

c) 14 gotas/min 

d) 16 gotas/min 

 

6. Os cardiotônicos são drogas utilizadas para _____________________________. 

a) Reduzir a força contrátil do coração. 

b) Aumentar a força contrátil do coração. 

c) Favorecer a circulação sanguínea. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

7. Prescrito SGF 300 ml EV em 8 horas. Quantas microgotas/min deverão ser 

infundidas? 

a) 38 microgotas/min 

b) 3,8 microgotas/min  

c) 13 microgotas/min  

d) 130 microgotas/min 

 

8. Diuréticos são: 

a) Medicamentos para diminuir a pressão arterial. 

b) Medicamentos para aumentar o débito urinário. 

c) Medicamentos para diminuir o débito cardíaco. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

9. Prescrito Lasix® 15 mg EV. Temos ampola de Lasix® 20 mg/ml (ampola com 2 ml). 

Quantos ml deverão ser administrados? 

a) 0,85 ml 

b) 1,0 ml 
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c) 0,75 ml 

d) 0,65 ml 

 

10. Paciente em uso de droga digitálica. Qual o principal cuidado de enfermagem que 

devemos ter? 

a) Verificação da temperatura. 

b) Monitorização do nível de consciência. 

c) Verificação da perfusão periférica. 

d) Verificação do pulso. 

 

11. Claforan® e Tienan® são exemplos de: 

a) Analgésicos. 

b) Antitérmicos. 

c) Antiarrítmicos. 

d) Antibióticos. 

 

12. Drogas anti-histamínicas são: 

a) Drogas que agem no fígado. 

b) Drogas que agem no pâncreas. 

c) Drogas que agem nas reações alérgicas. 

d) Drogas que agem no sistema digestório. 

 

13. As vias de administração da benzilpenicilina benzatina e penicilina cristalina são 

respectivamente: 

a) Endovenosa e intramuscular. 

b) Intramuscular e endovenosa. 

c) Somente intramuscular. 

d) Somente endovenosa. 

 

14. Nifedipina é o mesmo que: 
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a) Stugeron®. 

b) Bufedil®. 

c) Isordil®. 

d) Adalat®. 

 

15. O rodízio no local de aplicação da insulina deve ocorrer devido ao risco de: 

a) Não-absorção da droga. 

b) Lipodistrofia. 

c) Edema. 

d) Inflamação. 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS - AVALIANDO O AMBIENTE VIRTUAL 

I - PERCEPÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (PÓS-TESTE AVA) 

 

a) Responda as perguntas abaixo:  

 

1.  Você acha que a utilização de cursos a distância contribui para a formação continuada? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Quais? __________________________________________________________________ 

 

2. Quais os fatores que facilitaram e os que dificultaram o desenvolvimento do programa de 

ensino no AVA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO I – Aprovação do Projeto pelo CEP 
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