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RESUMO 

 

SILVA, Luciano Barbosa da. Aplicabilidade e Usabilidade das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação na Educação em Saúde. Mestrado 

(Dissertação). Orientadora: Drª. Cláudia Mara de Melo Tavares. Coorientadora: 

Profª. Drª. Marilei De Melo Tavares e Souza. Niterói: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/UFF, 2019. 

 

Entende-se por TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação) o conjunto de dispositivos, plataformas, bases, ferramentas e 

ambientes que operem de forma digital processando dados e provendo 

informações tratadas e organizadas com modelos diversos de acessibilidade. 

Esta pesquisa traz à luz do conhecimento as implicações das utilizações das 

TDIC no processo formativo dos profissionais de saúde, identificando seus 

desafios, eficiências, entraves, perspectivas e tendências dentro do cenário 

educativo. Objetivos: Analisar as TDIC no processo ensino-aprendizagem em 

saúde tendo em vista os desafios contemporâneos da educação; provocar 

reflexões sobre experiências vivenciadas pelos profissionais de saúde 

apontando suas expectativas e dificuldades diante de um novo cenário de 

aprendizagem; identificar entraves na aplicação e utilização dos recursos 

digitais; analisar o processo de entrave das TDIC em sua inserção no cenário 

ensino-aprendizagem; discutir as TDIC à luz de referências teóricas 

contemporâneas do campo da educação; elaborar um vídeo explicativo sobre o 

uso de principais recursos TDIC para o ensino na saúde. Metodologia: 

pesquisa qualitativa, pois foram utilizadas informações com vínculo 

indissociável entre o profissional de saúde e os caminhos a ele apresentado 

para o aprendizado de conhecimentos inerentes a sua profissão, informações 

essas que não podem ser traduzidas em números. Foi utilizado abordagem 

sociopoética para a produção de dados junto ao grupo pesquisador. Os 

participantes do estudo foram profissionais de saúde do curso de pós-

graduação stricto sensu na Escola Aurora de Afonso Costa/Universidade 

Federal Fluminense – UFF sendo cinco enfermeiros e uma psicóloga 
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totalizando seis profissionais. Também foi realizado um levantamento de base 

bibliográfico e documental em bibliotecas virtuais da área a saúde. Foi utilizado 

o software QSR Nvivo versão 10.0/Windows 64 bits para a análise qualitativa 

dos dados e análise de frequência de palavras, bem como a organização das 

fontes de dados e geração de categorias. Também foi utilizado o aplicativo 

online wordle para produzir nuvem de palavras junto com os resultados do 

QSR Nvivo. O respectivo projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa Humana, conforme definido na resolução CNS 466 tendo seu 

resultado favorável conforme parecer nº 3.628.543 no anexo 1. 

Esta pesquisa produziu conhecimentos relevantes e potentes com viés 

de contribuir na produção e propagação do conhecimento e no processo 

formativo dos profissionais em saúde, que utilizem as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação. 

Palavras-chave: Tecnologia Digital, Saúde e Ensino. 
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SUMMARY 

 

SILVA, Luciano Barbosa da. Applicability and Usability of Digital 

Information and Communication Technologies in Health Education. 

Masters (Dissertation). Advisor: Dr. Cláudia Mara de Melo Tavares. 

Coordinator: Dr. Marilei De Melo Tavares e Souza Niterói: Nursing School 

Aurora de Afonso Costa at Federal Fluminense University / UFF, 2019. 

 

 

Digital Information and Communication Technologies (TDIC) is the set of 

devices, platforms, bases, tools and environments that operate digitally 

processing data and providing information treated and organized with different 

accessibility models. This research brings to light the implications of the use of 

ICTs in the training process of health professionals, identifying their challenges, 

efficiencies, barriers, perspectives and trends within the teaching-learning 

process. Objectives: To analyze TDIC in the teaching-learning process in health 

considering the contemporary challenges of education; provoke reflections on 

experiences lived by health professionals pointing their expectations and 

difficulties facing a new learning scenario; identify barriers to the application and 

use of digital resources; analyze the process of hindering TDIC in their insertion 

in the teaching-learning scenario; discuss TDIC in the light of contemporary 

theoretical references in the field of education; develop an explanatory video on 

the use of key TDIC resources for health education. Methodology: qualitative 

research, as information was used with an inseparable link between the health 

professional and the paths presented to him for learning the knowledge inherent 

to his profession, information that cannot be translated into numbers. 

Sociopoetic methodology devices were used to produce data with the research 

group. The study participants were health professionals who were taking stricto 

sensu postgraduate courses at Aurora Afonso Costa School / Fluminense 

Federal University - UFF who agreed to participate in the research and signed 

the informed consent form. A bibliographic and documentary base survey was 

also performed. QSR Nvivo version 10.0 / Windows 64-bit software was used 

for qualitative data analysis and word cloud generation, as well as data source 

organization and category generation. The wordle online application was also 
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used to produce word cloud variations along with QSR Nvivo results. The 

respective project was submitted for consideration by the Human Research 

Ethics Committee, as defined in resolution CNS 466, and its favorable outcome, 

according to Opinion No. 3,628,543 in Annex 1. 

This study aims to contribute to the production and dissemination of 

knowledge in the training process of health professionals who use Digital 

Information and Communication Technologies. 

 

Keywords: Digital Technology, Health and Teaching. 
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RESUMEN 

 

SILVA, Luciano Barbosa da. Aplicabilidad y usabilidad de las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación en la 

educación sanitaria. Máster (disertación). Tutor: Dra. Cláudia Mara de 

Melo Tavares. Coordinadora: Prof. Dra. Marilei De Melo Tavares y Souza 

Niteroi: Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal 

Fluminense / UFF, 2019. 

 

TDIC (Tecnologías digitales de información y comunicación) es el 

conjunto de dispositivos, plataformas, bases, herramientas y entornos que 

operan procesando datos digitalmente y proporcionando información tratada y 

organizada con diferentes modelos de accesibilidad. Esta investigación saca a 

la luz las implicaciones del uso de las TDIC en el proceso de capacitación de 

los profesionales de la salud, identificando sus desafíos, eficiencias, barreras, 

perspectivas y tendencias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos: analizar las TDIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en salud 

considerando los desafíos contemporáneos de la educación; provocar 

reflexiones sobre experiencias vividas por profesionales de la salud señalando 

sus expectativas y dificultades frente a un nuevo escenario de aprendizaje; 

identificar barreras para la aplicación y uso de recursos digitales; analizar el 

proceso de obstaculizar las TDIC en su inserción en el escenario de 

enseñanza-aprendizaje; discutir TDIC a la luz de las referencias teóricas 

contemporáneas en el campo de la educación; Desarrollar un video explicativo 

sobre el uso de recursos clave de TDIC para la educación sanitaria. 

Metodología: investigación cualitativa, ya que la información se utilizó con un 

vínculo inseparable entre el profesional de la salud y los caminos que se le 

presentaron para aprender el conocimiento inherente a su profesión, 

información que no se puede traducir a números. Se utilizaron dispositivos de 

metodología sociopoética para producir datos con el grupo de investigación. 

Los participantes del estudio eran profesionales de la salud que estaban 

tomando cursos de posgrado estrictos en la Escuela Aurora Afonso Costa / 

Universidad Federal Fluminense - UFF que aceptaron participar en la 

investigación y firmaron el formulario de consentimiento informado. También se 

realizó una encuesta bibliográfica y documental. El software QSR Nvivo versión 

10.0 / Windows de 64 bits se utilizó para el análisis de datos cualitativos y la 

generación de nubes de palabras, así como la organización de fuentes de 

datos y la generación de categorías. La aplicación en línea wordle también se 

usó para producir variaciones en la nube de palabras junto con los resultados 

de QSR Nvivo. El proyecto respectivo fue sometido a consideración del Comité 

de Ética en Investigación Humana, tal como se define en la resolución CNS 
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466, y su resultado favorable, de acuerdo con la Opinión No. 3,628,543 en el 

Anexo 1. 

Este estudio tiene como objetivo contribuir a la producción y difusión del 

conocimiento en el proceso de capacitación de profesionales de la salud que 

utilizan las tecnologías digitales de información y comunicación. 

Palabras clave: Tecnología digital, salud y enseñanza. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo propõe analisar a Tecnologia Digital de Informação e 

Comunicação (TDIC) e a sua relação no processo de ensino-aprendizado na 

saúde com o propósito de suscitar reflexões sobre o tema através do ponto de 

vista da aplicabilidade e usabilidade dos recursos disponibilizados bem como 

as motivações, frustrações, anseios e receios dos agentes envolvidos através 

de uma perspectiva contemporânea da educação. 

As TDIC tem propiciado um fértil cenário para novas perspectivas em 

relação à educação conforme dito por Pereira (2011). As características 

próprias desta tecnologia, tais como: velocidade, armazenamento, pesquisa, 

duplicação e acesso vêm facilitando o envolvimento entre os sujeitos no 

processo ensino-aprendizagem, conforme esclarece Leite et al (2014). Neste 

ambiente, educando e educadores devem estar em constante processo de 

capacitação teórico-prática, aprendendo e pesquisando, tanto o conhecimento 

base da formação profissional quanto as inovações tecnológicas digitais, 

identificando seus conceitos, recursos e as políticas que o permeiam.  

O Ministério da Saúde vem investindo de forma consistente na produção 

de plataformas digitais de ensino e outras TDIC como esclarece Tobase et al 

(2013), proporcionando um gradual aumento de recursos disponíveis 

desenhando um cenário inovador para os profissionais da saúde melhorando 

os meios para o desenvolvimento de produtos e serviços diversos trazendo 

qualidade e aprimoramento a todo o sistema SUS. 

Muitos portais já se consolidaram no meio acadêmico sendo utilizados 

por milhares de profissionais da saúde e usuários do SUS, como complementa 

Gama et al (2015): 

“O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), a Rede Latino-Americana de Portais de 
Educação (RELPE), a Organização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI) e as universidades brasileiras criadas Base de dados 
internacional de objetos educacionais (BIOE), um repositório que 
disponibiliza recursos educacionais digitais, em acesso aberto, em 
diferentes idiomas e formatos, para uso educacional de acordo com 



16 
 

os vários níveis de aprendizagem e subsidiando diferentes práticas 
pedagógicas.” (Gama; Tavares,  2015). 

O Departamento de Atenção Básica também produziu uma plataforma1 

que atualmente se mostra como um dos maiores portais concentrando 

informações diversas como: cursos, notícias, fórum, aplicativos, debates, 

enquetes, artigos, biblioteca, legislação, programas do governo e etc. E não 

para por ai! Outros recursos digitais para educação em saúde vêm sendo 

aprimorado com o intuito de conduzir o profissional de saúde ao caminho do 

saber, atendendo aos seus anseios de aprimoramento de sua prática e teoria, 

como por exemplo, o portal da UNASUS2 e o portal de educação a distância da 

FIOCRUZ3. 

 

1.1 - ANÁLISES DAS IMPLICAÇÕES 

 

 

 

 

 

   

 

                                Fonte: Banco de Imagens pixabay
4 

 

Se do lado esquerdo temos símbolos representando a educação, as 

TDIC e a saúde, do outro lado têm o SUS representando os profissionais e 

usuários aguardando os resultados dessa tríade. E quem será essa ponte? 

                                                           
1
 http://dab.saude.gov.br/portaldab/ 

2
 https://www.unasus.gov.br/ 

3
 http://www.ead.fiocruz.br/ 

4
 https://pixabay.com/ - montagem das imagens produzidas pelo autor 

Figura 1 – representação das análises 

das implicações do pesquisador 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gama,%20Linda%20Nice%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tavares,%20Cl%C3%A1udia%20Mara%20de%20Melo%22
https://www.unasus.gov.br/
http://www.ead.fiocruz.br/
https://pixabay.com/
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A motivação que me levou a decidir por tal pesquisa foi o fato de 

perceber o grande número de recursos digitais à disposição da educação em 

saúde e observar o pequeno percentual de utilização destas TDIC pelos 

profissionais. Esta constatação foi por mim notada nos colegas de classe do 

curso de Mestrado Profissional em Educação na Saúde de 2017 (UFF) e nos 

integrantes do Núcleo de Pesquisa: Ensino, Criatividade e Cuidado em Saúde 

e Enfermagem (NUPECCSE) da Escola Aurora de Afonso Costa/Universidade 

Federal Fluminense – UFF, da qual sou integrante. Quando se falava em 

análise qualitativa das pesquisas com auxílio das TDIC, a busca pelos meus 

conhecimentos virava o centro das atenções, na esperança de obter dicas e 

aulas para utilização destas tecnologias. Criação de blogs, geração de slides e 

produção de aplicativos foram os temas mais abordados nas conversas de 

corredor da faculdade. A dificuldade em encontrar informações oficiais da 

saúde dentro da grande internet, também eram algumas das angústias dos 

colegas de classe. Foi oferecido a ministração de algumas aulas sobre TDIC no 

ensino da saúde para alunos de pós-graduação, na EEAAC/UFF, oportunidade 

que aproveitei de imediato. Foi uma interessante experiência, pois observei a 

carência e desejo da turma pelo assunto. Após o término da disciplina, vários 

alunos vieram me procurar querendo aprofundar o conhecimento obtido. 

Percorrendo as TDIC produzidas pelo Ministério da Saúde e parceiros, foi 

notada a subutilização de diversos portais, em especial, o link responsável pela 

RedeNutri5 (talvez o mais importante portal de alimentação e nutrição do SUS),  

que na métrica de tráfego no mês de outubro/2019 alcançou 542.600 visitas6 

lhe dando a modesta posição nº2.189 no ranking do ALEXA/Brasil7. Um dos 

principais portais de saúde, o da FIOCRUZ8, também teve em suas métricas 

uma subutilização de tráfego, alcançando em outubro de 2019 a posição nº945 

no ALEXA/Brasil quando comparado com o portal da iniciativa privada, “Tua 

Saúde9”, que alcançou a posição nº194 na mesma época. Minha experiência 

acadêmica em análise de sistemas e processamento de dados somado à 

minha vida profissional de longos anos nesta mesma área me fez provido de 

                                                           
5
 Rede de Alimentação e Nutrição do SUS. Link do site: http://ecos-redenutri.bvs.br/ 

6
 Utilizando o site Traffic Estimate - https://www.trafficestimate.com/ 

7
 Aplicativo de análise de tráfego de sites. Endereço: https://www.alexa.com/ 

8
 FIOCRUZ - http://www.ead.fiocruz.br/ 

9
 https://www.tuasaude.com/ 

https://www.trafficestimate.com/
http://www.ead.fiocruz.br/
https://www.tuasaude.com/
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olhar clínico para os aspectos do mundo digital contemporâneo me fazendo 

crer que os recursos digitais disponibilizados pelas tecnologias possuem muito 

a acrescentar ao processo ensino-aprendizagem na saúde. Muita coisa já foi 

feita, porém estamos muitos passos em atraso diante da oferta de benefícios 

dos avanços tecnológicos digitais. Acredito em produção de conhecimento com 

uma marca dinâmica, coletiva, democrática, motivadora e interdisciplinar 

através de um poder de propagação dinamizado e acessível, como esclarece 

Torres et al(2014) 

 

1.2 - TECNOLOGIA X TIC X TDIC 

 

A palavra tecnologia nos remete a um oceano de significados com 

aplicabilidades diversas, permeando o campo militar, saúde, informação, 

alimentação e outros. Desde os tempos mais remotos, o homem vem fazendo 

uso da tecnologia para melhor sobrevivência individual e coletiva, 

transformando objetos em instrumentos simples (lança, luva, panela, guarda-

chuva) ou complexo (trem a vapor, barômetro, computador) promovendo 

evolução da sociedade no avanço dos saberes, em especial o científico.  A 

palavra “tecnologia” tem em sua semântica o termo grego “techné” que é uma 

variação do verbo “teuchô” ou “tictein” que significa fabricar, produzir, fazer. E 

ainda temos o termo “logia” que vem do grego “logus” remetendo ao significado 

“razão”. Portanto teremos em “tecnologia” o significado de “saber fazer” 

(Veraszto – 2009). Mas a tecnologia vai além do fato de fabricar ou utilizar 

dispositivos. A própria codificação da linguagem constitui uma técnica, que 

chamamos de tecnologia intelectual. A necessidade do homem em se 

comunicar levou à sistematização de códigos trazendo uma nova tecnologia 

em letras, números e símbolos. A partir daí, uma evolução em 

aperfeiçoamentos foi disparada satisfazendo a necessidade por uma 

comunicação cada vez mais eficaz. Entramos então na Tecnologia da 

Informação e Comunicação, chamadas de TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação).  Este conjunto de recursos tecnológicos, constantemente em 

mutação, expansão e inovação trouxe consigo uma potência em maior 
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propagação, compreensão e armazenamento das informações produzidas pela 

necessidade de comunicação evoluindo a sociedade em suas relações.  

Os avanços da eletrônica trouxe a possibilidade de criarmos similaridade 

dessa comunicação em um ambiente livre de limitações com características 

fascinantes:  

 espaço “quase ilimitado” para armazenamento; 

 velocidade incrível de transmissão; 

 redundância favorável da informação 

...e tantas outras que fez da produção de conhecimento um ambiente 

virtualmente democrático e acesso instantâneo, quando não, em tempo real. 

 

Figura 2 – Representação gráfica da era digital e as suas 

contribuições para o tratamento de Informação e Comunicação 

 

               Fonte: produção do autor 

 

1.3 - OBJETO DE ESTUDO 

  

Esta obra tem como objeto de estudo a relação das TDIC com o 

processo ensino-aprendizagem do profissional de saúde. 
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1.4 - QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. Quais os entraves no avanço da utilização das TDIC no processo 

ensino-aprendizagem em saúde? 

2. Quais os benefícios das TDIC no processo formativo dos 

profissionais de saúde? 

3. Quais os desafios para implementação das TDIC no âmbito 

educativo junto aos profissionais de saúde? 

 

1.5 - OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o uso das TDIC no processo ensino-aprendizagem em saúde 

tendo em vista os desafios contemporâneos da educação. 

 

1.6 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apontar expectativas e dificuldades dos profissionais de saúde 

diante da aprendizagem com cenário de tecnologias; 

 Identificar entraves na aplicação e utilização dos recursos 

digitais; 

 Analisar o processo de entrave das TDIC em sua inserção no 

cenário ensino-aprendizagem; 

 Discutir as TDIC à luz de referências teóricas contemporâneas 

do campo da educação;  

 Elaborar um vídeo explicativo sobre o uso de principais 

recursos TDIC para o ensino na saúde. 
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1.7 - PROBLEMA 

 

Quais os desafios para o uso da TDIC no processo ensino-

aprendizagem em saúde tendo em vista os desafios contemporâneos da 

educação? A saúde em todas as suas áreas, vem fazendo uso crescente 

destas tecnologias, conforme nos esclarece Tobase et al (2013), trazendo 

importância quanto à reflexão destes desafios e os possíveis motivos que o 

cerca, visto que toda mudança traz desafios quanto à resistência em sair da 

“zona de conforto” dos paradigmas tradicionais. Na educação, esta “zona de 

conforto” se caracterizava pelo fato do professor ser o protagonista deste 

processo e a sala de aula o cenário de aprendizagem. Com a atual era digital, 

este cenário expandiu e multifacetou-se obrigando o docente readaptar-se com 

novas estratégias e criatividade, como foi informado por Leite et al (2014).  

A entrada da TDIC no cenário de aprendizagem nos remete a 

necessidade de colocar em pauta os quatro pilares da educação, estudados 

por Delors et al (2010), quais sejam: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser. “Aprender a conhecer” porque em 

primeiro lugar se torna relevante a percepção de que o cenário mudou e novos 

conhecimentos precisam ser agregados. “Aprender a fazer” porque as TDIC 

trouxeram sua própria maneira de ser utilizada exigindo novos conhecimentos. 

“Aprender a conviver” porque é preciso uma cooperação entre profissionais de 

saúde e de tecnologia para uma fluidez de produção e aplicabilidade eficiente 

dos resultados. “Aprender a ser” porque no final de tudo, o homem não pode 

perder a sua essência. Nesse espetáculo da vida, cheio de inovações, 

tecnologias e sistematizações, o protagonista no palco deverá ser sempre o ser 

humano com suas emoções, afetos e confetos. 
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1.8 - JUSTIFICATIVA 

 As inovações tecnológicas e os meios digitais têm proporcionados 

repetidas e profundas mudanças na forma do ensino, em seus métodos e 

estratégias particulares, conforme dito por Peixoto (2012). Novas formas de 

compartilhar conhecimento estão amplamente difundidas no cenário digital, 

conforme esclarece o estudo realizado por Bento (2017) sobre Temas 

Educacionais: Tecnologias, Sustentabilidade, Docência e Recursos, onde 

analisaram o fenômeno da cibercultura: 

“Imaginem aprender com colegas, peritos e material didático 
que estão à sua disposição sempre que queiram ou 
necessitem. Esses “colegas de classe” estão em Moscovo, na 
Cidade do México, em Nova York, Hong Kong, Vancouver e 
Sidney. Procedem de centros urbanos e de áreas rurais. E 
como vocês, nunca têm que sair de suas casas. Estão todos 
aprendendo juntos não num lugar no sentido habitual, mas num 
espaço comum... Sua “aula” de aprendizagem em rede é em 
qualquer parte onde tenha um computador 
pessoal...”. (Bento 2017, p.12) 

 

As TDIC na educação, em diversas vezes, vem sendo produzidas e 

inseridas no meio acadêmico com presença marcante dos profissionais da 

informação e pouca participação do usuário final, aquele para quem de fato 

está sendo preparada toda a plataforma de acesso ao conhecimento. 

É visto que geralmente os docentes já se apropriaram das TDIC para as 

suas tarefas de pesquisa, comunicação e lazer, conforme esclarece Leite et al 

(2014). Neste sentido, é sugestivo aos docentes se apropriarem de saberes 

que lhes permitam motivar pedagogicamente, por intermédio de plataformas 

digitais, os seus alunos. 

A área de saúde vem sendo alvo dos desenvolvedores de recursos 

digitais por parte do Ministério da Saúde e de instituições a ele ligado conforme 

esclarecido por Sperendio (2013). Hoje temos sofisticados portais provedores 

de bases digitais de informações desenhados sobre a necessidade dos 

profissionais. Dentre esses recursos, podemos destacar: Portal da Saúde do 

Departamento de Atenção Básica (DAB)10, o Portal da Universidade Aberta do 

                                                           
10

 http://www.saude.gov.br/ 

http://www.saude.gov.br/
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SUS – UNASUS11 e o portal Educação a Distância da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz12. 

O paradigma educativo tradicional, em especial a "educação bancária” 

fortemente criticada por Freire (1996), tem sido um modelo fortemente 

engessado trazendo dificuldades no aceite de novos modelos de ensino 

aprendizagem. Deste modo torna-se relevante identificar e discutir os desafios 

das TDIC no processo de ensino-aprendizagem em saúde. 

 

1.9 – HIPÓTESE 

 

Mudanças de comportamento não acontecem observando apenas os 

caminhos alternativos para esta mudança. É necessário análise de um contexto 

mais abrangente: cosmovisão, cultura, sentimentos são itens relevantes para 

apresentação de caminhos alternativos para um aprendizado em linha com as 

novas tendências, em especial, as digitais, conforme nos esclarece Tobase et 

al (2013).  Em teoria, o conceito de abertura às praticas digitais encoraja um 

relacionamento entre os usuários e as novas tecnologias num modelo sem 

limites, mas na prática, sujeito à diversidade de estilos e desempenho dos 

usuários, das suas capacidades de avaliação e reconhecimento da importância 

do conhecimento, como destaca Prata (2005). Neste caso, o fator motivação 

para a utilização individual por parte dos profissionais de saúde passa a ser um 

dos aspectos essenciais para eficácia dos propósitos das TDIC, sem o qual 

não é possível a criação e funcionamento de uma real comunidade virtual de 

ensino-aprendizagem. Não seria, portanto, a MOTIVAÇÃO a mola mestra que 

potencializaria a relação ensino-aprendizagem para com os profissionais de 

saúde em seu processo formativo? Esta pesquisa trará bases para suscitar 

reflexões sobre tal hipótese. 

  

                                                           
11

 https://www.unasus.gov.br/ 
12

 http://www.ead.fiocruz.br/ 

https://www.unasus.gov.br/
http://www.ead.fiocruz.br/
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2 - REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O TEMA 

 

Neste capítulo apresentaremos uma revisão integrativa realizada com 

vista a conhecer a produção cientifica relacionada ao tema em estudo. Foi 

realizado um levantamento de base bibliográfico e documental em bibliotecas 

virtuais de saúde.  

 

2.1 – MÉTODO 

 

 Realizou-se uma análise dos estudos selecionados possibilitando 

extração de conceitos abordados em cada artigo que fossem de interesse do 

pesquisador. Realizaram-se comparações e agrupamentos por similaridade de 

conteúdo elegendo o programa QSR Nvivo versão 10 para Windows 64 bits 

para auxílio de tal tarefa. A organização das fontes de dados e geração de 

categorias foi executada conforme Bardin (2011). Foi utilizado o aplicativo 

online wordle para produzir variações na nuvem de palavras junto com o Nvivo. 

Para a produção de gráficos estatísticos, foi utilizado o software Excel 

integrante do pacote Microsoft Office versão 2013 para Windows 64 bits.  

Conforme explicado por Whitemore (2005), a revisão integrativa aponta 

critérios bem definidos sobre a coleta de dados, análise e apresentação dos 

resultados. Portanto foram seguidas as seis etapas indicadas para a produção 

da revisão integrativa: 1)definição da pergunta de pesquisa, 2)constituição dos 

critérios de inclusão da pesquisa e seleção da amostra, 3)fichamento dos 

estudos selecionados, 4)análise crítica do que foi feito, 5)interpretação dos 

resultados, 6)apresentação de resultados conforme esclarece Botelho (2011). 

Para definição dos descritores, foram realizadas pesquisas no site do 

DECs13 e observado ausência de registro para: 

 Tecnologia Digital de Informação e Comunicação; 

                                                           
13

 http://decs.bvs.br/ 
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 Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Tecnologia digital. 

Foi decidido trabalhar com palavras chaves. A pesquisa foi finalizada, no 

período de setembro/2018. As bases de dados escolhidas para análise foi a 

BVS e a Mendeley tendo obtido os seguintes resultados:  

a) “tecnologia digital” = a BVS com 51 artigos e a Mendeley com 463 

artigos; 

b) “Tecnologia Digital” e “Saúde” = a BVS com 9 artigos e a 

Mendeley com 10 artigos; 

c)  “Tecnologia da Informação” = a BVS com 666 artigos e a 

Mendeley com 1386 artigos; 

d) “Tecnologia da Informação” e “Saúde” = BVS com 385 artigos e a 

Mendeley com 96 artigos; 

e) “Tecnologia da Informação” e “Saúde” e “Ensino” = a BVS 

com 82 artigos e a Mendeley com 10 artigos, sendo esta a 

alternativa escolhida. 

Foi iniciada uma análise e investigação com os 92 artigos da BVS e 

Mendeley juntos, conforme mostrado no item “e”.  

Nas bases de dados em questão, foram filtradas as pesquisas para 

exibir apenas os artigos com texto completo disponível, no idioma 

português/inglês produzidos nos últimos cinco anos resultando no seguinte 

termo de pesquisa: 

 ("tecnologia da informação" saúde ensino AND (collection:("06-national/BR" 

OR "05-specialized") OR db:("LILACS" OR "MEDLINE")) AND (collection:("06-

national/BR" OR "05-specialized") OR db:("LILACS" OR "MEDLINE")) AND ( 

fulltext:("1") AND la:("pt" OR "en") AND year_cluster:("2013" OR "2014" OR 

"2017" OR "2016" OR "2015") AND type:("article")). 

  Na BVS, a pesquisa resultou em 30 amostras. A seguir foram lidos os 

resumos para excluir aqueles que estivessem foram do tema em estudo. 

Resultou na tabela a seguir: 
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Artigos da BVS 

Nº Titulo Autores Análise 

01 Teleoftalmologia: onde 
estamos? 
 

Grisolia, Ana Beatriz 
D.; Abalem, Maria 
Fernanda; Lu, Yan; Aoki, 
Lisia; Matayoshi, Suzana. 

Análise de 
equipamento digital 
com viés operacional 
e técnico.  
Fora do tema. 

02 
 

Competências em 
informática essenciais 
à tomada de decisão 
no gerenciamento em 
enfermagem. 

Jensen, Rodrigo; Guedes, 
Erika de Souza; Leite, Maria 
Madalena Januário. 

Análise de domínio 
TDIC por enfermeiros 
através de formulário 
eletrônico on line e 
off line gerando 
relatórios estatísticos. 

03  Capacitação on-line 
para profissionais da 
saúde em três regiões 
do Brasil. 

Bussotti, Edna 
Aparecida; Leite, Maria 
Teresa Meireles; Alves, 
Adriana Cristina da 
Cunha; Cristensen, Kellen 

Demonstração de 
acertos e fracassos 
na capacitação on 
line. 

04  Limites e 
possibilidades do 
ensino à distância 
(EaD) na educação 
permanente em saúde: 
revisão integrativa. 

Silva, Adriane das 
Neves; Santos, Ana Maria 
Gualberto dos; Cortez, 
Elaine Antunes; Cordeiro, 
Benedito Carlos. 

Sucesso e fracassos 
na EAD, dentro e fora 
da instituição.  

05 
 

Narrativas digitais e 
aprendizagem: um 
panorama a partir do 
ensino da saúde. 

Palácio, Maria Augusta 
Vasconcelos; Ciannella, 
Diana; Struchiner, Miriam. 

Criatividade através 
das narrativas digitais 
proporcionando 
ambiente para 
aprendizagem. 

06 
 

Aprendizagem 
colaborativa online: 
uma experiência em 
monitoria no programa 
de pós-graduação em 
ciências da saúde 

Silva, André Ribeiro 
da; Barros, Jônatas de 
França; Teles, Lúcio França. 
 

Relato de sucesso 
em monitoria de 
disciplina on line.  

07 
 

Permanência de 
alunos na modalidade 
à distância: desafio na 
formação de gestores 
em saúde. 

Cavalcante, Ricardo 
Bezerra; Diniz, Fabricia 
Almeida; Oliveira, Patricia 
Peres; Quites, Humberto 
Ferreira de 
Oliveira;Machado, 
Richardson 
Miranda; Gontijo, Tarcísio 
Laerte. 

Descreve os desafios 
da permanência em 
EAD e os entraves 
que poderiam estar 
impedindo um maior 
sucesso nesta TDIC. 

08  Implicações das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação no 

Farias, Quitéria Larissa 
Teodoro; Rocha, Sibele 
Pontes; Cavalcante, Ana 
Suelen Pedroza; Diniz, 

Descreve o uso das 
TDIC na EP obstante 
desafios e barreiras. 
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processo de educação 
permanente em saúde. 

Jamylle Lucas;Ponte Neto, 
Osmar Arruda 
da; Vasconcelos, Maristela 
Inês Osawa. 

09  A Situação da 
Educação em 
Enfermagem na 
América Latina e no 
Caribe Rumo à Saúde 
Universal. 

Cassiani, Silvia Helena De 
Bortoli; Wilson, Lynda 
Law; Mikael, Sabrina de 
Souza Elias; Peña, Laura 
Morán;Grajales, Rosa 
Amarilis Zarate; McCreary, 
Linda L.; Theus, 
Lisa; Agudelo, Maria del 
Carmen Gutierrez; Felix, 
Adriana da Silva; Uriza, 
Jacqueline Molina 
de; Gutierrez, Nathaly Rozo. 

Fora do tema por 
não contemplar a 
TDIC no processo 
ensino-
aprendizagem. 

10  Saúde vocal e 
mHealth: novas 
alternativas para 
antigos cenários. 

Cesar Praça Brasil, 

Christina; de Araújo Oliveira 

Carlos, 

Daniele; Vasconcelos Filho, 

José Eurico. 

Fora do tema. Fala 
sobre 
mHealth(software 
desenvolvido 
especificamente para 
um caso pontual) não 
focando no processo 
ensino-aprendizagem 

11  O uso de tecnologias 
digitais em uma 
instituição de ensino 
superior: 
apontamentos sobre a 
saúde do jovem. 

Rosa, Ana Luisa 

Martins; Arruda, Eduardo 

Chierrito de; Martins, Ana 

Beatriz Tozzo; Milani, Rute 

Grossi. 

Fora do tema. Fala 
sobre cuidados da 
saúde com a TDIC 
não focando no 
processo ensino-
aprendizagem 

12  Uso das Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação por 
Professores da Área 
da Saúde da 
Universidade Federal 
de São Paulo. 

Pereira, Teresa 
Avalos; Areco, Kelsy 
Catherina Nema; Tarcia, 
Rita Maria Lino; Sigulem, 
Daniel. 

Trata a relação: perfil 
docente x uso da 
TDIC. 

13 
  

Análise da 
Colaboração nos 
Grupos de Interesse 
Especial da Rede 
Universitária de 
Telemedicina (RUTE). 

Brito, Thiago Delevidove de 
Lima Verde; Lopes, Paulo 
Roberto de Lima; Haddad, 
Ana Estela; Messina, Luiz 
Ary;Pisa, Ivan Torres. 

Fala sobre 
características do 
SIG Rute, um tipo  de 
crowdlearning. 

14 Um estudo sobre o 
emprego da mineração 
textual para 
classificação de 
teleconsultorias no 
contexto do Projeto 

Damasceno, Fábio 
Rafael; Reategui, Eliseo 
Berni; Harzheim, 
Erno; Schmitz, Carlos André 
Aita; Epstein, Daniel. 

Fora do tema. 
Descreve recursos 
específicos do 
software SOBEK, não 
trazendo informações 
para o processo de 
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Telessaúde-RS. educação na saúde. 

15 
 

Comunicação em 
saúde: uso de uma 
web rádio com 
escolares. 

Torres, Raimundo Augusto 
Martins; Silva, Maria 
Adelane Monteiro 
da; Bezerra, Antônio 
Emanuel Martins; Abreu, 
Leidy Dayane Paiva 
de; Mendonça, Glícia 
Mesquita Martiniano. 

Descreve o sucesso 
na utilização da web 
rádio em uma 
disciplina. 

16 Avanços da 
Informática em 
Enfermagem no Brasil: 
Revisão Integrativa. 

Juliani, Carmen Maria 
Casquel Monti; Silva, Marcia 
Cristina da; Bueno, 
Giovanna Hass. 

Fora do tema. Faz 
análises de uma 
forma global na 
informática não 
contemplando o 
processo de 
educação na saúde. 

17 
 

Campus virtual de 
saúde pública: 
ampliando o acesso ao 
conhecimento e 
formação em saúde 
pública. 

Furniel, Ana Cristina da 
Matta; Silva, Rosane 
Mendes da. 

Analisa o 
CVSP/OPAS, 
importante TDIC 
colaboradora para 
com o processo 
ensino-aprendizagem 
na saúde. 

18 
 

O uso de tecnologias 
da informação e 
comunicação em áreas 
rurais é suficiente para 
a educação 
continuada? 

Almeida, Magda Moura de; 
Albuquerque, Cláudio Alves 
de; Veras, Victor Rezende; 
Carvalho, Saulo Herculano 
de; César, Ivana Daniela; 
Carvalho, Luisa Patrícia 
Fogarolli de. 

Pertinente, pois 
comenta a 
problemática dos 
obstáculos e desafios 
das TDIC na relação 
educação x saúde. 

19 
 

O grupo especial de 
interesse em educação 
médica como 
estratégia facilitadora 
da aprendizagem 
colaborativa à 
distância para os 
profissionais da saúde. 

Diniz Junior, José; Bertim, 
Mônica Fernandes; 
Valentim, Ricardo 
Alexsandro de Medeiros; 
Diniz, Rosiane Viana Zuza. 

Descrevem êxitos 
com EAD na relação 
educação x saúde. 

20 
 

Implantação de 
Telessaúde em 
hospital de alta 
complexidade: o 
desafio de construir 
campo de interlocução 
entre o 
desenvolvimento 
tecnológico e a 
qualificação em saúde. 

Guedes, Ana Cristina 
Carneiro Menezes; Síndico, 
Sergio Ricardo Ferreira. 

Fala sobre 
implantação do 
RUTE e seus 
desafios. 

21 
 

Desenvolvimento de 
um ambiente virtual de 

Vasconcelos, Daniel 
Fernando Pereira; 

Analisou o processo 
AVE descrevendo 
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ensino em histologia 
para estudantes da 
saúde. 

Vasconcelos, Any Carolina 
Cardoso Guimarães. 

seus desafios e 
obstáculos para 
implantação e 
utilização. 

22 
 

O uso das TIC no 
ensino da morfologia 
nos cursos de saúde 
do Rio Grande do 
Norte. 

Lopes, Roanny Torres; 
Pereira, Andresa Costa; 
Silva, Marco Antônio Dias 
da. 

Revela perfil de 
utilização das TDIC 
pelas Universidades 
do RN. 

23 Usabilidade da 
telemedicina como 
uma plataforma de 
ensino colaborativo 
para estudantes de 
medicina. 

Arantes, Ana Cláudia 
Costa; Cardozo, Aline 
Teodósio dos 
Santos; Frajhof, 
Leonardo; Fiorini, Soeli 
Teresinha. 

Fora do tema, por 
restringir estudo em 
utilização de duas 
ferramentas 
específicas de 
utilização pontual. 

24 
 

O uso de tecnologias 
de informação e 
comunicação na área 
da Nutrição. 

Curioni, Cintia Chaves; 
Brito, Flavia dos Santos 
Barbosa; Boccolini, Cristiano 
Siqueira. 

Descreve como os 
profissionais de 
nutrição se 
beneficiam das TDIC, 
apontando os 
obstáculos e 
desafios. 

25 
 

Uso do Moodle na 
Disciplina de 
Informática em 
Enfermagem. 

Salvador, Maria Elisabete; 
Sakumoto, Marlene; Marin, 
Heimar de Fátima. 

Uso de plataforma 
digital educacional no 
processo ensino-
aprendizagem. 

26 Validação do 
prontuário eletrônico 
do paciente em uma 
instituição de ensino 
superior em saúde: 
relato da experiência 
no módulo Anamnese. 

Braga, Renata 
Dutra; Monteiro, Ana Lívia 
Novaes; Mota, Fernando 
César Silva; Lucena, Fábio 
Nogueira de; Ribeiro-Rotta, 
Rejane Faria. 

Fora do tema por 
não estar no contexto 
ensino-
aprendizagem. 
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Experiência da Rede 
Brasileira de 
Teleodontologia. 

Haddad, Ana 
Estela; Rendeiro, 
Márcia; Correia, Adélia 
Delfina da Motta 
Silva; Bavaresco, 
Caren; Morita, Maria 
Celeste; Skelton-Macedo, 
Mary Caroline; Monteiro, 
Alexandra Maria Vieira. 

Descreve como a 
odontologia se 
beneficia das TDIC 
entre seus 
estudantes e 
profissionais 
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O uso de tecnologias 
de informação e 
comunicação (TIC) em 
experiências de pós-
graduação sobre 
promoção da saúde no 
Brasil e na Costa Rica. 

Germani, Ana Claudia 
Camargo Gonçalves; 
Oliveira, Alfredo Almeida 
Pina de; Ferreira, Hellen 
Pimentel; Yano, Angela 
Cristina; Sancho, Gabriela 
Murillo. 

Traz um paralelo de 
utilização das TDIC 
entre o Brasil e uma 
Universidade em 
Costa Rica. 

29 The situation of Cassiani, Silvia Helena De Não contempla o 
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http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Brito,%20Flavia%20dos%20Santos%20Barbosa%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Brito,%20Flavia%20dos%20Santos%20Barbosa%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Boccolini,%20Cristiano%20Siqueira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Boccolini,%20Cristiano%20Siqueira%22
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http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lucena,%20F%C3%A1bio%20Nogueira%20de%22
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nursing education in 
Latin America and the 
Caribbean towards 
universal health. 

Bortoli; Wilson, Lynda Law; 
Mikael, Sabrina de Souza 
Elias; Peña, Laura Morán; 
Grajales, Rosa Amarilis 
Zarate;McCreary, Linda L; 
Theus, Lisa; Agudelo, Maria 
Del Carmen Gutierrez; Felix, 
Adriana da Silva; Uriza, 
Jacqueline Molina de; 
Gutierrez, Nathaly Rozo. 

tema não trazendo 
informações das 
TDIC no processo 
ensino-aprendizagem 
da saúde. 

30 O Ensino de 
Informática em Saúde 
e o Curriculum de 
Enfermagem: 
[Editorial]. 

Marin, Heimar de Fatima; 
Peres, Heloisa Helena 
Ciqueto. 

Não tem como foco o  
processo ensino-
aprendizagem da 
saúde pela TDIC. 
Fora do tema. 

 

Logo a seguir, foi realizada a pesquisa na base de dados MENDELEY 

usando o mesmo filtro de pesquisa: "Tecnologia da Informação" saúde ensino. 

Foram encontradas 13 produções na qual foram analisadas conforme registro a 

seguir: 

 

01 Validação do prontuário 
eletrônico do paciente em 
uma instituição de ensino 
superior em saúde: relato 
da experiência no módulo 
Anamnese. 

Braga R 
Monteiro A 
Mota F 
Lucena F 
Ribeiro-Rotta R. 
 

Fora do tema por não 
contemplar o 
processo ensino-
aprendizagem na 
saúde. 

02 Análise dos algoritmos de 
mineração J48 e apriori 
aplicados na detecção de 
indicadores da qualidade de 
vida e saúde. 

Librelotto S, 
Mozzaquatro P. 

Fora do tema por não 
contemplar o 
processo ensino-
aprendizagem. 

03 O SUS, o DATASUS e a 
informação em saúde: uma 
proposta de gestão 
participativa. 

Ferraz L. 
 

Fora do tema por não 
contemplar o 
processo ensino-
aprendizagem. 

04 Competências em 
informática essenciais à 
tomada de decisão no 
gerenciamento em 
enfermagem. 

Jensen R, De 
Souza Guedes E, 
Leite M. 

Artigo já presente na 
BVS, portanto 
duplicado. 

05 Uso do Moodle na 
Disciplina de Informática em 
Enfermagem. 

Salvador M, 
Sakumoto M, Marin 
H. 

Já presente na BVS, 
portando duplicado. 

06 XIV Colóquio Internacional Cardoso A. Fora do tema por não 
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http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Mikael,%20Sabrina%20de%20Souza%20Elias%22
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http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Marin,%20Heimar%20de%20Fatima%22
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de Gestão Universitária – 
CIGU: A Gestão do 
Conhecimento e os Novos 
Modelos de Universidade. 

contemplar o 
processo ensino-
aprendizagem. 

07 a Qualidade Do 
Conhecimento Do 
Eletrônico Do Paciente - Um 
Estudo De Caso Sobre A 
Avaliação Da Inovação. 

Pinto M, Jorge M, 
Costa H, Santos É. 

Fora do tema por não 
contemplar o 
processo ensino-
aprendizagem. 

08 Saúde vocal e mhealth: 
novas alternativas para 
antigos cenários. 
 

Cesar Praça Brasil 
C, de Araújo 
Oliveira Carlos D, 
Eurico Vasconcelos 
Filho J. 

Já presente na BVS, 
portanto duplicado. 

09 
 

A TELESSAÚDE COMO 
INSTRUMENTO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 
UMA REVISÃO DA 
LITERATURA. 
 

Dantas R, Santos I, 
Araújo J, Neto N. 

Fala sobre a 
subutilização desta 
TDIC, telessaúde, nos 
ambientes de 
aprendizagem na 
saúde. 

10 Departamento de 
Informática em Saúde – 
Escola Paulista de Medicina 
-UNIFESP : histórico e 
atividades futuras. 

Bandiera-Paiva 
Professor Adjunto 
P. 

Fora do tema por não 
focar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

11 Uso da tecnologia da 
informação como 
ferramenta no ensino e 
aprendizagem para a 
gestão em saúde 

BARROS N, 
JUNIOR A 

Grupo de discente 
fazendo uso da 
internet no CE. 

12 Journal of health 
informatics. 
 

M Sakumoto M 
Marin. 

Fora do tema. 

13 
 

Tecnologia da informação e 
comunicação na formação 
docente em Saúde: relato 
de experiência. 
 

Abensur S, 
Tamosauskas M. 

Relato de 
experiências entre 
2006 e 2009 no uso 
das TDIC no processo 
ensino-aprendizagem. 

 

Ao final da leitura e análise das publicações, foram selecionados: 

 21 artigos na BVS 

 02 artigos na MENDELEY 

Na análise dos 23 artigos, encontramos efetivas implementações e 

utilizações de TDIC dentro das bases de pesquisa fazendo parte de diversas 

estratégias para a produção e propagação de conhecimento.  
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Figura 3 - Fluxograma da Revisão Integrativa 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: produção do pesquisador 

Realizou-se estudo dos artigos selecionados possibilitando extração de 

conceitos abordados que fossem de interesse do pesquisador. Foram 

processados comparações e agrupamentos por similaridade de conteúdo 

elegendo três categorias assim especificadas:  

 Evidências das TDIC na relação ensino-aprendizagem e saúde; 

 Entraves no avanço da utilização das TDIC; 

 Desafios para implementação das TDIC. 

 

2.2 - EVIDÊNCIAS DAS TDIC NA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM E 

SAÚDE 

 

As TDIC vêm encontrando seu espaço dentro da educação em saúde, 

trazendo consigo seus benefícios, seu dinamismo e força na propagação de 
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conhecimento. As instituições, mesmo de forma tímida e com atraso, vêm 

utilizando as tecnologias digitais em suas estratégias pedagógicas com uma 

grande variedade de aplicações. Outra forma de aprender, outra forma 

comunicar foi percebida como sendo bem motivadora, interativa, ampla, 

democrática, transversal, multidisciplinar e sem limites geográficos ou de fuso 

horário evidenciando um instrumento eficaz para a formação, atualização e 

ampliação da prática pedagógica profissional em saúde. 

Maior potência na forma de ensinar, aprender e comunicar foi 

percebida com uma pegada motivadora, interativa, ampla, democrática, 

transversal, multidisciplinar e sem limites geográficos ou de fuso horário 

evidenciando um dinâmico instrumento para a formação, atualização e 

ampliação da prática profissional em saúde. 

Diversos dispositivos foram observados nas pesquisas e a seguir 

relacionamos quais foram citados: Telessaúde, UNA-SUS, EAD em diversas 

plataformas, Cetic.br (provedor de estatísticas em saúde), Webconferências, 

web rádio, Moodle(AVA), CVSP(Campus Virtual de Saúde Pública), AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) ou AVE(Ambiente Virtual de Ensino), 

plataforma TIGER, software WINSTEPS, software Excel, Prezi, Skype, MSN, 

Digipro (tratamento de imagens), mTouch Quis (questionários online), 

PhotoShop, Movie Maker, Youtube, Chats, wordpress (criador e gerenciador de 

AVA), eHealth, RUTE(Rede Universitária de Telemedicina), e-learning, Blogs, 

Powerpoint, Fotolog, Word, Flash (criador de animações), THRIVE (Tool for 

Health and Resilience in Vulnerable Environments – utilizado em narrativas 

digitais), DLO (digital learning objecto – usado para narrativas digitais), SIGEM 

(Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais 

Permanentes Financiáveis para o SUS – plataforma que dentre outras funções, 

provê diversas TDIC para o processo ensino-aprendizagem na saúde), 

websites (produção e atualização), bancos de imagens, Teleconsultoria, Tele-

educação, Telediagnóstico, Internet, e-mail, SMS, Facebook, Telenutrição 

(plataforma digital que promove a relação ensino-aprendizagem na área da 

saúde), bibliotecas virtuais diversas, fóruns de discussão diversos, Wordle 

(gerador de nuvens de palavras), hotpotatoes(gerador de palavras cruzadas), 

Dropbox (banco de documentos nas nuvens), CMAP Tools (gerador de mapas 
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conceituais), Evernote, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – 

software para análise descritiva e inferencial de dados), blender learnig, 

TelEduc, AulaNet, Blackboard, Learning Space, WebCT, LMS (Learning 

Management System – plataforma AVE), MySQL (gerenciador de banco de 

dados), Oracle (gerenciador de banco de dados), Access (gerenciador de 

banco de dados), Interbase (gerenciador de banco de dados) 

ODBC(gerenciador de banco de dados), Acrobat Reader(produtor e leitor de 

documentos no padrão PDF).  

Realizando uma análise da frequência destas TDIC nos artigos em 

estudo, obteve-se a seguinte nuvem de palavras, gerada pelo aplicativo online 

Wordle: 

Figura 4 – Análise de frequência de palavras em forma de nuvem 

 

      Fonte: produzida pelo autor 

 

 

Analisando a frequência das citações, foi observado que as dez TDIC 

com maior evidência foram as demonstradas na figura 5. 
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Figura 5 – Gráfico estatístico de utilização de TDIC 

 

Fonte: produzida pelo autor 

 

A análise qualitativa das TDIC dentro dos artigos foi realizada utilizando 

o software QSR Nvivo versão 10.0 para Windows 64 bits. 

Curiosamente, as tecnologias digitais de maior utilização no cenário 

contemporâneo foram poucas ou nenhuma vez citado na revisão integrativa 

realizada. Seriam as tecnologias as que se seguem abaixo: 

 WhatsApp – nenhuma vez citado 

 Telegram – nenhuma vez citado 

 Facebook – duas vezes citado 

 Instagram – nenhuma vez citado 

 Twitter – nenhuma vez citado 

 

2.3 - MOTIVAÇÕES X FRUSTRAÇÕES: ENTRAVES NA RELAÇÃO TDIC E 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
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A vida pessoal e social de um indivíduo constitui um amplo oceano de 

aprendizagens e de realizações. Nisso se concentra a força motriz que 

desperta a motivação em avançar, em conhecer, em melhorar algo que está ao 

alcance de quem observa, conforme comenta Delors (2011). Ele esclarece que 

essa motivação pelo conhecimento precisa ser articulada pela escola 

despertando o gosto e o prazer de aprender, proporcionando a capacidade de 

aprender a aprender ultrapassando as fronteiras da curiosidade intelectual 

propondo uma sociedade em que todos sejam professor e aluno 

alternadamente.  

A palavra motivação tem sua origem no latim movere (mover) e a 

essência de seu significado nos aponta para o redirecionamento da atenção do 

individuo para algo que tenha percebido como positivo, gerando pensamentos 

e ações moldando seu comportamento ativando vontade, expectativa, esforço 

e esperança para com esse objetivo. 

É notório o surgimento de múltiplos recursos digitais com o intuito de 

conduzir o profissional de saúde ao caminho do saber, atendendo aos seus 

anseios de aprimoramento de sua prática e teoria, como pode ser observado 

no grande número de TDIC que foram citadas nos artigos em análise, desde os 

de simples utilização aos mais complexos e avançados.  Mas percebe-se que o 

processo educativo em saúde precisa inovar para alcançar níveis satisfatórios 

de motivação para lidar com estas tecnologias digitais. O (des)preparo 

profissional para lidar com novas tecnologias digitais necessita adequações 

pedagógicas que se iniciem no espaço acadêmico e perdure durante toda a 

prática profissional do docente e profissional de saúde, conforme esclarece 

Leite (2011). Temos também problemas de ordem tecnológica, pois o 

dinamismo com que a informática aperfeiçoa seus equipamentos termina 

provocando uma corrida de upgrades que nem sempre é atendida pelas 

instituições, gerando conhecimentos incompatíveis entre TDIC e atualidade, 

provocando, consequentemente, desmotivações e falta de efetividade, 

conforme nos esclarece Bruno et al (2015). Outro problema de entrave quanto 

ao avanço da TDIC tem haver com a resistência de muitos docentes insistir em 

continuar a tratar a produção e propagação de conhecimento com a TDIC da 

forma tradicional, onde o professor é a figura central, o aluno sendo o receptor 
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passivo e o conhecimento sendo transmitido no estilo “educação bancária” 

argumentado por Paulo Freire14.  

Outro ponto interessante observado foi que grande parte dos 

profissionais possui acesso às tecnologias durante suas horas fora do 

expediente de trabalho/acadêmico sendo usado para fins particulares, isto é, a 

plataforma digital já é realidade para os profissionais de saúde, panorama que 

pouco percebido foi pelos profissionais de ensino, falta apenas adaptação para 

a realidade educativa. Almeida et al (2014) mostra em sua pesquisa um dado 

bem interessante. Ela informa que 97% dos 72 profissionais analisados 

dominam e utilizam TDIC para suas tarefas particulares contra 35% para 

tarefas acadêmicas/profissionais. 

Figura 6 – Gráfico estatístico do uso de TDIC por 

profissionais de saúde em áreas rurais 

 

                  Fonte: Almeida et al (2014) 

 

 

 

                                                           
14 FREIRE, Paulo – Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra. Pp.57-76. 1996. 
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2.4 - DESAFIOS NO AVANÇO DAS IMPLEMENTAÇÕES  

 

Crescentes e importantes avanços têm se observado no 

desenvolvimento da informática em educação na saúde conforme esclarecido 

por Dosea (2011). Múltiplos temas têm sido abordados relacionando o 

desenvolvimento de competências com os recursos disponibilizados pela TDIC. 

Acredita-se que estas tecnologias sejam importantes ferramentas que 

poderiam ser utilizadas pelos profissionais de saúde no processo ensino-

aprendizagem proporcionando aumento de qualidade no cuidado prestado aos 

usuários e clareza de informações aos gestores como explicado por Santos 

(2013), porém o sucesso para a implantação de um eficaz modelo tecnológico 

digital depende de diversos fatores. Esclarece Salvador et al (2011) que este 

sucesso pressupõe uma tríade de parâmetros: 

1. Primeiramente os indivíduos envolvidos precisam estar 

motivados e esperançosos pela tecnologia e melhorias vindas 

dela; 

2. A TDIC precisa atender a demanda das expectativas de 

desempenho e funcionalidades dentro de um cenário de 

procedimentos práticos; 

3. O usuário da inovação deve ser treinado para utilizar tal 

tecnologia de forma adequada, ou seja, é pressuposto que os 

atores envolvidos estejam motivados e preparados para que o 

recurso seja, entretanto um veículo e não um fim em si mesmo. 

Uma grande barreira percebida é a estrutura de aplicações das TDIC 

entrando em desacordo com o processo formativo dos profissionais de saúde. 

Salvador et al (2011) esclarece que num estudo realizado entre um grupo de 

enfermeiros, 20,8% deles não tinham contato com computadores fora do 

trabalho ou escola com finalidades específicas em seu processo formativo.  

Também existem problemas de política pública, institucional, 

educacional e também da percepção limitada de profissionais que não 

visualizam com clareza a relação de resultados oriundos das propostas das 
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TDIC. Entre diversos problemas, destacamos as condições mínimas no 

trabalho onde a utilização de equipamentos fora de padrão se mantém como 

entrave no processo.  

Outra questão a observar é o caso das TDIC na educação terem seus 

métodos de acesso em formatos tão inovadores que criam distanciamento em 

seus usuários que estão acostumados com biblioteca física, giz, quadro negro, 

etc.  

Para Bruno et al (2015), um dos pontos a ser observado é a capacitação 

e imersão do educador no ambiente cibercultural. Complementa o autor que: 

...esta mudança tem encontrado obstáculos e a sua 
apropriação por parte dos docentes ainda não assume um 
carácter generalizado, a formação docente continua a ser 
apontada como uma das estratégias basilares à utilização 
pedagógica das TIC no sentido cibercultural. Esta formação 
deve ser incentivada, quer na formação inicial quer na 
contínua, caso contrário os docentes não incluídos 
ciberculturalmente permanecerão comprometidos no “porto 
seguro” de uma pedagogia transmissiva, desfasada do 
contexto social e cultural contemporâneo caracterizado por 
novos modos de lidar com a informação e com o 
conhecimento, bem como por novos modos de ensinar e de 
aprender. 

A função ativa do educando e do educador enquanto facilitador da 

aprendizagem está integrado no modelo das metodologias ativas de 

aprendizagem e currículo integrado que visa melhor capacitação nos âmbitos 

assistencial, gerencial e político através da interdisciplinaridade e estratégias 

pedagógicas diferenciadas, conforme esclarece Fonseca et al (2015).  

A manutenção de práticas pedagógicas orientadas pelo modelo 

tradicional de ensino vem sendo um dos maiores desafios para o avanço das 

TDIC no processo de ensino-aprendizagem na saúde. O desconhecimento 

sobre a utilização e aplicação das tecnologias digitais para com o processo 

ensino-aprendizagem limita a ação dos docentes minimizando o avanço da 

produção e propagação de conhecimento. É necessário imaginação e 

criatividade para distribuir o leque de recursos destas tecnologias em prol do 

processo formativo dos profissionais potencializado.  
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Na cultura atual, a comunicação se move num mecanismo de três 

engrenagens exemplificado na figura 7 conforme esclarecimento de BUENO 

(2009): 

Figura 7 – Representação gráfica da comunicação na cultura atual 

 

 

 

 

 

        Fonte: produzida pelo autor 

 

Com este modelo, as engrenagens que moviam o conhecimento 

individual passam a ser suplantado pelo saber universal. A inteligência coletiva 

passa a ocupar espaço sendo impulsionada e dinamizada pelas TDIC 

desenhando outro cenário para o processo ensino-aprendizagem onde 

profissionais da tecnologia, docentes, discentes e conhecimentos andam mais 

próximo a todo instante influenciando e sendo influenciados a todo o momento.  

A plataforma AVA Moodle (4ª TDIC mais citada nos artigos) é uma das 

mais utilizadas pelas instituições pesquisadas, trazendo consigo uma série de 

benefícios digitais (fóruns, chats, links, blogs entre outros). Porém, caso o 

docente mantenha as mesmas estratégias de uma sala de aula tradicional, 

tudo isso não será o suficiente para que se consiga uma produção de 

conhecimento motivadora, dinâmica e eficiente. É necessário criatividade para 

utilização dos recursos e percepção para quebra de paradigmas e novos 

olhares para outro modelo de ensinar e aprender. É neste cenário que se 

instala um dos maiores desafios: a qualificação extra do profissional de ensino 

para compreender toda essa inovação. Enquanto parte dos discentes 

atualizados tecnologicamente entram nas instituições para o seu processo 

formativo, os docentes utilizam “modelos de ensinar” obsoletos, apresentando 
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um desnível na utilização destas tecnologias quando comparado ao potencial 

disponibilizado. O aplicativo whatsApp, por exemplo, é o meio de comunicação 

mais utilizado no Brasil atualmente e não foi utilizado nem citado, uma única 

vez, na revisão de literatura. O Facebook, aplicativo mais usado para rede 

social, foi citado apenas duas vezes por todos os artigos estudados. 

Deste modo torna-se relevante identificar e expor a eficiência e 

deficiência das TDIC no processo ensino-aprendizagem para os profissionais 

de saúde e então, como esclarece Delors (2010), fugir do emblemático dilema: 

selecionar mas multiplicando o fracasso e o risco de exclusão ou nivelar 

desperdiçando recursos? 

Estamos numa era de discentes digitais e docentes analógicos. As 

TDIC precisam ser compreendidas pelos profissionais como uma urgência em 

relação a sua aprendizagem e inserção no mundo acadêmico através de um 

diálogo construtivo e processado por um modelo interdisciplinar (BRUNO et al., 

2015). 

Enquanto isso, o que se observa após análise destes artigos, é que 

atualmente as TDIC avançam em saltos enquanto o sistema educativo 

aproveita frações dos benefícios disponíveis.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 - TIPO DE ESTUDO 

 

Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, pois foram utilizadas 

informações com vínculo indissociável entre o profissional de saúde e os 

caminhos a ele apresentado para o processo ensino-aprendizagem da sua 

profissão, informações essas que não podem ser traduzidas em números.  

Para abordagem na produção dos dados, foi utilizado a sociopoética. Em 

decorrência da abordagem sociopoética conceber uma construção coletiva de 

conhecimento, este método de pesquisa propõe pensar, conhecer, pesquisar e 

aprender com o corpo inteiro dinamizando a razão pelas emoções e 

sensações. A Sociopoética é um caminho para o conhecimento que visa 

transformar os dados produzidos por uma pesquisa para melhor conhecer a 

realidade, conforme nos esclarece Tavares (2016). Tem como princípios 

norteadores: 

a) Instituição do assim chamado “grupo pesquisador”; 

b) Valorização das culturas populares e de resistência; 

c) A importância do corpo para a construção do imaginário, fazendo 

uso de todos os seus recursos (sensações, sensibilidades, 

intuições, emoções, razão, etc.); 

d) A importância do sentido espiritual, humano, das formas e dos 

conteúdos do saber; 

e) Utilização de técnicas artísticas criativas para a produção de 

dados; 

Estas orientações que caracterizam a sociopoética, como nos explica 

Gauthier (2015), vêm com a ideia de desconstruir a relação de poder entre 

pesquisador e sujeito, obstáculo este que limita a pesquisa. Sendo assim, o 

“pesquisador oficial” não coleta dados do seu grupo. Ambos produzirão dados 

de “conteúdo consciente” e “conteúdo não consciente” num vai-e-vem no 
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campo afetivo e racional. Portanto, a arte se apresenta como um dos 

dispositivos que dispara a produção de dados dentro desta abordagem criativa. 

Os participantes do grupo pesquisador são considerados copesquisadores 

influenciando a velocidade e rumo da produção chancelando a visão do 

pesquisador diante dos dados ou dando novos significados.  

 

3.2 - PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Os participantes do estudo produtores dos dados desta pesquisa foram 

seis profissionais de saúde cursando pós-graduação stricto sensu na Escola 

Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense – UFF. Todos os 

participantes do sexo feminino sendo cinco enfermeiras e uma psicóloga. 

 

3.3 – CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O cenário de realização do estudo foi a Escola Aurora de Afonso 

Costa/Universidade Federal Fluminense – UFF, sexto andar, em um ambiente 

de sala de aula. 

 

3.4 - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram atendidas as exigências 

da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que é responsável pela 

normatização das pesquisas envolvendo seres humanos assegurando os 

preceitos éticos. O projeto de pesquisa foi submetido ao CEP/UFF (Comitê de 

Ética em Pesquisa) sendo aprovado conforme parecer nº 3.628.543 que se 

encontra no anexo 1. 
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3.5 – PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Os dados foram produzidos por meio do grupo pesquisador em 

conformidade com os princípios da abordagem sociopoética.  

 

3.6 – ESTRATÉGIA PARA PRODUÇÃO DOS DADOS 

 

O recrutamento para a composição do grupo pesquisador foi feito 

através de convite verbal junto com TCLE com data/hora previamente marcada 

para o primeiro encontro que foi nas dependências da Escola Aurora de Afonso 

Costa/Universidade Federal Fluminense – UFF. Foram realizados dois 

encontros com o grupo composto por seis copesquisadores.  Nestes encontros 

foram utilizadas experimentações estéticas da sociopoética. O primeiro ocorreu 

conforme descrição do roteiro abaixo: 

1) apresentação do pesquisador;      

2) recolhimento do TCLE;      

4) apresentação do resumo da pesquisa e das 

experimentações estética a ser realizada; 

5) entrega de papel e caneta ao grupo pesquisador a fim de 

anotarem suas observações (diário de itinerância);      

6) sessão de relaxamento utilizando a musicoterapia (cinco 

minutos); 

7) um disparador artístico (experimentação estética) 

baseado na temática da pesquisa deu início a produção 

de dados. O pesquisador fez uso da arte cênica 

trazendo a imagem do Charles Chaplin interagindo com 

vídeos pré-gravados onde o personagem, profissional e 

docente da área da saúde e resistente ao uso das TDIC, 
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é persuadido por seus colegas a utilizar tecnologias para 

as suas atividades. Ele tem o “insight” de usar a 

tecnologia como dispositivo de humanização com um de 

seus pacientes internado, que não recebia visitas há 

anos, pelo fato de sua família ser distante 

geograficamente. Foi realizando uma “vídeo chamada” 

para seu parente trazendo emoção e conforto ao 

usuário. O vídeo termina com o pesquisador 

compartilhando a experiência bem sucedida com seus 

alunos. Este vídeo está hospedado na internet e pode 

ser acessado pelo link https://youtu.be/5P51D3MGk5o. 

Também será disponibilizado através do site do 

núcleo15, na guia “produtos”. 

8) o grupo foi subdivido em três onde foi apresentada a 

questão norteadora que somado ao disparador artístico 

suscitou reflexões em relação ao tema gerador. Foram 

entregues bloco para anotação das devidas reflexões;  

9) após as reflexões e anotações, os subgrupos foram 

desfeitos e formado uma roda de conversa onde foi lida 

as anotações suscitando novas reflexões; 

10) foram recolhidas todas as anotações  acompanhadas 

por agradecimentos e oferecimento de um brunch para 

a promoção de vínculos e socialização do grupo 

pesquisador, característica esta, própria da 

Sociopoética. 

Abaixo apresentamos alguns momentos da técnica de vídeo, 

criada para sensibilização da temática de estudo e produção de dados 

com o GP. 

 

 
                                                           
15

 www.inovaensinosaudemental.com.br 

https://youtu.be/5P51D3MGk5o
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Figura 8 – Momento da técnica de sensibilização em que o 
pesquisador recolhe seu material de trabalho (agenda, giz, 

apagador, livros). 

  

 

   Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 

 

Figura 9 – Amigos tentam persuadir pesquisador utilizar tecnologias 

 

         Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 
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Figura 10 – Pesquisador vai à enfermaria usar TDIC com seu paciente  

 

        Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 

 

Figura 11 – Pesquisador com seus alunos compartilhando experiência de 

utilização da TDIC 

 

      Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 
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3.7- ANALISE DOS DADOS 

 

A realização do primeiro encontro com o GP produziu informações 

através de quatro fontes distintas, quais sejam: arquivo de áudio com registro 

de todo o encontro, diário de itinerância (bloco de livre anotação de 

observações, reflexões, emoções, etc.), formulário para registro das 

conclusões do encontro conforme questão norteadora e experimentação 

estética. O primeiro passo foi a transcrição do áudio. Para este procedimento, 

inicialmente foi convertido o formato do arquivo de áudio para um padrão mais 

“amigável” em computadores, visto que um smartphone foi o dispositivo usado 

para registro do áudio. O aplicativo utilizado para a conversão foi o Vídeo 

Converter Platinum versão 5.2, desenvolvido pela empresa 4Videosoft. Com o 

arquivo convertido, deu-se início a transcrição utilizando os seguintes recursos: 

um fone de ouvido, processador de textos Word, Notebook Dell I5. A seguir foi 

digitado no processor de textos Word, os dados do diário de itinerância e as 

conclusões do grupo pesquisador obtidas neste primeiro encontro. Neste 

momento, foi acionado um software de organização de dados e análise 

qualitativa para pesquisas científicas. Conforme a metodologia, para a 

realização da analise dos dados, procedeu-se a analise temática dos dados, 

conforme Bardin (2011) e com auxílio do software QSR Nvivo versão 10.0 para 

Windows 64 bits. Também foi utilizado o aplicativo online wordle para produção 

de variações na nuvem de palavras junto com o Nvivo. Este software, o Nvivo, 

permitiu estratificar os dados dentro de suas fontes (transcrição do áudio, diário 

de itinerância e conclusões do GP) e conforme as análises do pesquisador, foi 

estabelecida as relações destes recortes com as categorias definidas dentro do 

próprio software. Com o cenário dos dados analisados, estratificados e 

relacionados com as categorias estabelecidas, a pesquisa ficou pronta para 

iniciar sua próxima etapa, a contra análise.  

 Na semana seguinte ao primeiro encontro pra produção de dados com o 

GP, procedeu-se a contra análise da pesquisa onde os resultados obtidos 

foram estudados pelo pesquisador oficial, preparados e representados através 
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da arte plástica sendo apresentado aos facilitadores da pesquisa, que 

ajustaram os procedimentos de contra análise junto ao grupo pesquisador.  

 

Figura 12 - Pesquisador oficial apresentando as categorias dos dados 

produzidos através de arte plástica aos facilitadores 

 

  Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 

 

Foram definidas seis categorias: 1)Comunicabilidade & acessibilidade, 

2)Compartilhamento, 3)Organização & Dinamismo, 4)Desconfortos & 

Obstáculos, 5)Interação & Integração & Facilitação, 6)Humanização. 

 

Figura 13 -  Desenho representando a contra análise dos dados

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 
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As verbalizações do GP, suas anotações, suas emoções, suas 

conclusões e respostas foram catalogadas, impressas em etiquetas e inseridas 

em envelopes conforme categorias estudadas e definidas pelo pesquisador 

oficial. 

 

Figura 14 - Envelopes representando as categorias contendo os 

dados obtidos durante a produção 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 

 

 O GP foi reunido novamente na semana seguinte para validar a 

produção. Foi formada uma roda de conversa onde cada envelope aberto e 

suas etiquetas lidas/discutidas e definidas em que árvore (categoria) seria 

adesivada. 
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Figura 14 – Grupo pesquisador analisando a relação entre 

os dados e as suas categorias (etiquetas e árvores) 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 

 

Figura 15 - Dados atribuídos às suas categorias, conforme 

visão do grupo pesquisador

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019 
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Ao término da leitura e colagem das etiquetas, o grupo pesquisador 

identificou que uma das árvores (categoria interação/integração/facilitação) 

devia ser desfeita e seus frutos espalhados pelas raízes das outras que 

estariam interligadas. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram realizados diversos encontros, ora com o grupo pesquisador, ora 

com os facilitadores, sempre orientado pela questão norteadora em harmonia 

com a abordagem sociopoética conforme esclarecido por Tavares (2016) e 

Gauthier (2015). Destes encontros foram produzidos dados que serão expostos 

e discutidos nos próximos capítulos.  

No decorrer desta pesquisa, serão apresentados os resultados da 

revisão integrativa com as consonâncias e dissonâncias sobre os resultados do 

grupo pesquisador trazendo reflexões que contribuirão para o entendimento 

desta relação das TDIC com os profissionais de saúde em seu processo 

formativo. 

 

4.1 – DADOS DO PRIMEIRO ENCONTRO COM O GRUPO PESQUISADOR  

  

Durante os encontros, dados foram produzidos, oriundos de diversas 

fontes: anotações no diário de itinerância16, explanações na roda de conversa, 

reflexões sobre a questão norteadora e sobre o disparador artístico. Estes 

dados foram trabalhados e analisados gerando reflexões e sínteses, como 

veremos no capítulo posterior. Também foram harmonizados com a revisão de 

literatura amplificando os padrões que lá foram encontrados. Foram 

selecionadas citações com relações diretas a temática desta pesquisa, como 

será visto a seguir: 

 Copesquisador 1: “Nunca participei de algo tão globalizado como 

a experiência que tive em um curso de EAD”; 

 Copesquisador 1: “TDIC quando má aplicada reproduz uma 

aprendizagem solitária”; 

                                                           
16

 Bloco de anotações entregue ao grupo para livre escrita de emoções, afetos, observações, etc. 
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 Copesquisador 1: “encontros virtuais promovem afastamentos 

interpessoais”; 

 Copesquisador 1: “foi muito rico e interessante minha experiência 

com EAD através do Instituto Paulo Freire onde interagi com 

muitos colegas”; 

 Copesquisador 2: “Profissionais de Saúde precisam se abrir a 

uma nova forma de trabalho olhando as TDIC"; 

 Copesquisador 2: “Os treinamentos de punção venosa podem ser 

feitos com simulações em bonecos ao invés do paciente já 

fragilizado”; 

 Copesquisador 2: ”As TDIC trazem possibilidades de 

humanização”; 

 Copesquisador 3:“A Tecnologia já foi contra, hoje vem a favor”; 

 Copesquisador 3: “Papéis físicos estão ultrapassados?”; 

 Copesquisador 3: “resistência para mudanças nos profissionais 

dificulta acesso às tecnologias”; 

 Copesquisador 4: “Criação de grupos em um ambiente virtual 

gera interação  quebrando  o engessamento da educação 

bancária”; 

 Copesquisador 4: “A TDIC irá substituir tudo quanto for material?”; 

 Copesquisador 5:  “A tecnologia faz coisas que você não 

imagina”; 

 Copesquisador 6: “Sem os devidos cuidados, a TDIC reproduzirá 

uma leitura e informação rasa”; 

 Copesquisador 6: “Criação de grupos em um ambiente virtual 

gera interação quebrando o engessamento da educação 

bancária”; 

 Copesquisador 6: “provoca uma pesquisa limitada a artigos”; 
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4.2 – SÍNTESE DOS RESULTADOS DO GRUPO PESQUISADOR 

 

Nas anotações realizadas no diário de itinerância17, nas falas da roda de 

conversa, nas reflexões da questão norteadora e no registro de conclusão do 

encontro, os copesquisadores expressaram diversas afirmações, sentimentos e 

percepções diante do tema da pesquisa. Estes dados categorizados, com 

auxílio do software Nvivo,  produziram as seguintes sínteses: 

1. as TDIC tem grande potencial para auxiliar o ensino na saúde; 

2. as experiências são positivas quando as tecnologias são bem 

empregadas; 

3. a tecnologia não se caracteriza como sendo boa ou má. A sua 

(in)correta utilização que poderá trazer malefícios ou benefícios; 

4. a produção coletiva de conhecimento é potencialmente 

beneficiada pela tecnologia em sua concepção e democratização. 

 

4.3 - CORRELAÇÃO ENTRE GRUPO PESQUISADOR E REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

 A produção de dados revelou alto grau de similaridade junto às obras 

pesquisadas na revisão de literatura. A inserção permanente das TDIC no 

cenário de aprendizagem dos profissionais de saúde é fato consumado na 

literatura e na prática. O grupo pesquisador replicou as mesmas expectativas, 

anseios, perspectivas e receios encontrados na revisão, como vemos a seguir: 

 as TDIC estão ao alcance de todos. Se não houver utilização, não 

é por falta de disponibilidade18; 

 os profissionais de saúde já fazem uso intenso de diversas 

plataformas digitais para suas atividades pessoais, mas usando 

timidamente nas atividades acadêmicas ou profissionais19; 

                                                           
17

 Bloco de anotações entregue ao grupo para livre escrita de emoções, afetos, observações, etc. 
18

 GAMA;TAVARES, 2015; 
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 a tendência para uma cooperação TDIC, Ensino e Saúde segue 

uma curva ascendente20; 

 um novo cenário de aprendizagem dinamizado pelas TDIC vem 

se mostrando trazendo formas mais democrática de produzir e 

propagar conhecimento fazendo girar as engrenagens da 

evolução da sociedade21. 

 

4.4 - APLICABILIDADE E USABILIDADE DAS TDIC CONFORME VISÃO DO 

GRUPO PESQUISADOR CORRELACIONADA COM REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

A tecnologia digital se tornou a palavra de ordem no que se diz respeito 

ao tratamento de informações e comunicação. Tantos recursos trazendo 

velocidade de pesquisa, tratamento, armazenamento e transferência de dados 

e informações em um mundo que valoriza de maneira exacerbada a agilidade. 

Os computadores, tablets e smartphones têm seu lugar garantido como 

dispositivo obrigatório para quem não quer ficar de fora, seja do mercado 

profissional, seja do campo da pesquisa. A revisão de literatura, na quase 

totalidade das obras, desenhou um cenário de presença plena e expansionista 

das TDIC participando de todo o processo formativo dos profissionais de 

saúde. O GP em seus registros de conclusões harmonizou com esta mesma 

visão de cenário e completou que o caminho de volta está cada vez mais 

desaparecendo. A máquina de escrever, o prontuário de papel, o quadro negro 

com giz, a transmissão de informação por fax ou papel carta e tantas outras, 

estão cedendo seus “espaços”, comentou uma das copesquisadoras do GP. 

Observando a revisão de literatura, vemos que atualmente no Brasil, 

para quem achava um país subdesenvolvido na utilização de tecnologias 

digitais, há de ficar surpreso com a alta demanda de utilização e contínuo 

                                                                                                                                                                          
19

 ALMEIDA et al, 2014; 
20

 Conforme estatística de publicações de artigos na BVS envolvendo TDIC, Ensino e Saúde como palavra 
chave; 

21
 DELORS, Jacques et al (2010) 
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crescimento em aquisições desses dispositivos digitais. São mais 160 milhões 

de computadores em utilização, incluindo: notebook, desktop e tablets. 

Observe que ficaram de fora desta pesquisa os smartphones. Até o final do  

ano de 2017 teremos para cada cinco habitantes, quatro fazendo uso desta 

tecnologia. A perspectiva é para em 2022, haja uma plataforma digital de 

utilização de um para um, ou seja, cada habitante com um computador em 

utilização, conforme pesquisa da FGV apresentada na figura 16. 

 

Figura 16 – Gráfico estatístico da base Ativa de Computadores - Total de 

Computadores em uso no Brasil (milhões de unidades) 

 

Fonte: Plataforma da FGV
22

 

 

Atualmente no mercado brasileiro existem mais de 200 milhões de 

smartphones servindo de comunicação entre pessoas fazendo uso de 

aplicativos diversos como Facebook, Instagram, WhatsApp e outros. Utilização 

para assuntos pessoais, profissionais, acadêmicos, etc. Há quem diga que 

esse pequeno dispositivo se transformou se num “terceiro membro” do corpo 

humano, ficando até mesmo desconfortável sair de casa sem ele. O curioso é 

                                                           
22

 http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa. Acessado em: 19 de Outubro de 
2017 

http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa
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que, mesmo a plataforma tendo atingido 1 x 1, a demanda por aquisição 

continuou em ascensão e a perspectiva para os próximos anos são dois 

smartphones para cada habitante no Brasil, como apresentado na figura 17 

com dados da FGV. 

Uma das copesquisadores do GP, nos momentos iniciais da 

experimentação estética do primeiro encontro, registrou em seu diário de 

itinerância se o papel físico que usamos para escrever iria um dia acabar. Nas 

conclusões finais deste encontro, esta mesma copesquisadora verbalizou que 

viveria sem uma agenda física, mas viveria com grande desconforto na 

ausência do smartphone. Outra copesquisadora revelou sua preferência por 

cursos de EAD pelo motivo da sua falta e/ou flexibilidade de tempo. O grupo 

pesquisador revelou que a nova geração está tão “vestida” por esta era digital 

que mostra dificuldades em se relacionar com outras tecnologias como o livro 

físico e a escrita com lápis ou caneta. 

A revisão de literatura e grupo pesquisador concordam mutuamente com 

uma invasão sem precedentes das TDIC no meio científico, assumindo 

posições definidas na produção e propagação de conhecimento desenhando 

um cenário, sem retorno, para uma nova era de conhecimento, com mais 

potência de democratização e dinamismo na produção impulsionada pelo 

compartilhamento global das pesquisas e disponibilidade imediata, também 

global, dos resultados. 

A sociedade, de uma forma geral, vem sendo constantemente 

influenciada e moldada frente a estes recursos digitais que aparecem e se 

multiplicam a uma velocidade fantástica. O que podemos observar são 

múltiplas e simultâneas transformações sociais motivadas pela TDIC. Podemos 

destacar alguma: mudança de comportamento social, mudanças em valores, 

crenças, relacionamentos interpessoais, família, trabalho e religião, conforme 

observado numa pesquisa23 desenvolvida pela empresa AVG Digital Diaries 

(responsável pelo antivírus AVG) com o intuito de trazer conhecimento a 

                                                           
23

 AVG Digital Diaries. Sumário de Pesquisa. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/123136168/AVG-Digital-Diaries#fullscreen&from_embed. Acesso em: 
04 out. 2017 
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respeito das mudanças sociais em consequência das utilizações de certas 

TDIC. 

 

Figura 17 - Perspectiva e comparação de utilização entre Micro x Smartphone 

 

Fonte: Plataforma da FGV
14

 

 

A produção e transmissão de conhecimento sem a utilização dos 

recursos digitais estão cada vez mais difíceis de ser concebida. A velha e tão 

utilizada máquina de escrever está de fato com seu lugar definido nos museus, 

livros de história e memórias de quem um dia a utilizou. 

Atualmente, diversas ferramentas digitais educacionais vêm surgindo e 

se consolidando como instrumento eficiente e eficaz no segmento pedagógico, 

dentre os quais, destacam-se: ambientes virtuais de aprendizagem (AVA/AVE), 

objetos digitais de aprendizagem, redes sociais, aplicativos digitais, plataformas 

de dados e informações, redes de práticas e experiências, ambiente 

cibercultural e jogos educativos também denominados de serious games 

conforme refere o autor Fonseca et al (2015), que para ele, imersão 

cibercultural é a condição essencial para se promover mudanças de 

paradigmas no modelo ensino-aprendizagem para um formato mais ativo e 

colaborativo baseado na autoria e na coautoria.  

A educação na saúde, por sua vez, vem se beneficiando dos recursos 

proporcionados pela tecnologia digital de informação e comunicação (TDIC) 

num casamento de interesses, cada qual com suas atrações particulares na 
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relação: a saúde ganhando com os aprimoramentos no processo ensino-

aprendizagem e propagação do conhecimento e as TDIC ganhando com 

estímulos, motivos e significado para suas criações, inovações e 

implementações, conforme nos explica TOBASE et al (2013). 
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5 – PRODUTO 

  

Com base no estudo realizado junto ao grupo pesquisador e na revisão 

de literatura, realizaram-se três produtos, quais sejam: 

1. foi produzido um site que servirá como mapa apontando as 

principais plataformas TDIC para o ensino na saúde 

desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e seus parceiros; 

2. foi criado um vídeo explicativo sobre o uso de alguns importantes 

recursos TDIC para o ensino na saúde; 

3. vídeo utilizado no disparador artístico para produção de dados 

junto ao grupo pesquisador; 

4. fonte de conhecimento, através desta obra, que servirá de auxílio 

para a definição de estratégias educativas para o processo 

formativo dos profissionais da saúde. 

 

5.1 – SITE 

5.1.1 - INTRODUÇÃO 

 

 O site tem o seguinte título: Plataforma de Acessos de TDIC para o 

ensino na saúde sendo acessado pelo seguinte endereço eletrônico: 

http://luciano.inovaensinosaudemental.com.br/.  

Ele exibe, em um só local, os sites produzidos pelo Ministério da Saúde e 

seus parceiros facilitando a busca pelo conhecimento e produção de pesquisas 

no campo da saúde. 

Para encontrar os mais de 200 sites e seus respectivos links presentes 

neste produto, o pesquisador, autor desta pesquisa, iniciou um “garimpo” pelo 

site oficial do Ministério da Saúde24. Neste grande portal, foi realizada uma 

análise minuciosa a procura dos links presentes e verificação da sua relação 

                                                           
24

 http://www.saude.gov.br/ 

http://www.saude.gov.br/
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com o processo formativo do profissional da saúde. Os sites de interesse e 

seus respectivos links foram sendo catalogados e os outros descartados. 

Depois de encerrada a busca por links de interesse na página principal do 

Ministério da Saúde, foram iniciadas novas buscas nas subpáginas do portal 

juntamente com o processo de análise e fichamento. Foi feito o mesmo 

procedimento nos portais dos parceiros mais importantes do Ministério da 

Saúde, como a FIOCRUZ e a BVS. Ao término do “garimpo” foram totalizados 

pouco mais de 200 links.  

 

5.1.2 – OPERACIONALIZAÇÃO DO SITE 

 

Construído sob uma linguagem de programação moderna e intuitiva, o 

site se adapta automaticamente em vários ambiente, como: notebook, 

smartphone, tablet, etc. Livre de anúncios, avisos ou qualquer outra 

informação, o site vai direto ao ponto de sua utilidade: apresentar ao visitante 

navegador destinos oficiais através de links representados por ícones oficiais 

de suas respectivas instituições, ou textos explicativos deixando claro o destino 

daquele link.  

A tela principal da plataforma segue abaixo: 
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Figura 18 - Tela principal do site: Plataforma de Acessos: TDIC 

para o ensino na saúde25 

 

Fonte – Acervo do pesquisador, 2019 

  

Acessando o link “PLATAFORMA de Acessos”, o portal transfere o 

pesquisador para uma tela onde temos a disposição diversos ícones que os 

leva aos sites oficiais do Ministério da Saúde e suas instituições parceiras.  

 

Figura 19 - Imagem parcial da tela principal do site 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 

                                                           
25

 http://luciano.inovaensinosaudemental.com.br/ 
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Rolando a tela para baixo, teremos diversas seções organizando os 

tipos de acesso em: 

 Principais Portais do Ministério da Saúde & Parceiros 

 Capacitação 

 Instituições e Parceiros do Ministério da Saúde 

 Utilidades 

 

Nesta tela principal de acessos, temos mais de cinquenta ícones 

clicáveis linkados aos sites oficiais ou subseções do portal, como por exemplo: 

o ícone “Bibliotecas Virtuais Diversas”. 

 

Figura 20 – Imagem parcial da Subpágina “Bibliotecas Virtuais” 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 

 

Clicando no texto, o pesquisador é levado ao site oficial indicado. Nesta 

subseção “Biblioteca Virtual”, existem mais de 70 itens clicáveis e linkados com 

ambientes oficiais. 

Ao todo, temos mais de 200 ícones/hypertextos com links para sites 

oficiais, instituições e de utilidades para o pesquisador. 
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5.1.3 – JUSTIFICATIVA 

 

Os portais e sites de ensino na saúde disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde e instituições do governo estão espalhados pela internet como os 

milhares de livros de uma grande biblioteca, onde o GOOGLE é o meio mais 

usado para se chegar a estes locais. Durante o processo de busca, nem 

sempre o pesquisador é levado aos sites oficiais ou confiáveis. Também 

existem distrações com informações alheias que tentam a todo instante 

capturar a atenção do navegador, que quando se dá conta, perdeu tempo com 

temas fora do seu escopo de pesquisa.   Este site, produto desta pesquisa, 

leva o profissional de saúde diretamente aos locais envolvidos com seu 

processo formativo, em sites oficiais e sem distrações.  

 

5.1.4 - RELEVÂNCIA SOCIAL  

 

A dificuldade e perda de tempo em filtrar pesquisas de sites até encontrar 

o que se deseja, faz desse produto um importante instrumento para o 

profissional de saúde em seu processo formativo, proporcionando velocidade, 

confiança e foco.  

 

5.1.5 - OBJETIVO  

 

De mesma forma que um MENU de restaurante, o site conduz o 

internauta, de forma direta e precisa, aos locais dentro da internet que possam 

atender seus anseios de pesquisa. Pode-se também comparar com o índice 

automático de um livro, onde o leitor é levado diretamente ao capítulo 

desejado. 
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5.1.6 - PÚBLICO ALVO 

 

Os profissionais da saúde, estudantes e pesquisadores afins constituem o 

público alvo deste site. 

 

5.1.7 - DESENVOLVIMENTO/IMPLEMENTAÇÃO 

 

O site foi desenvolvido através da ferramenta de programação 

WORDPRESS e foi hospedado junto ao endereço eletrônico pertencente ao 

núcleo de pesquisa NUPECCSE 26 . Esta plataforma de programação 

WORDPRESS permite o desenvolvimento de sites que se adaptem a qualquer 

tipo de dispositivo: smartphone, notebook, tablet, etc. O portal, produto desta 

pesquisa, foi concebido utilizando este recurso. 

 

5.1.8 – DISSEMINAÇÃO 

  

Pegando carona na audiência do site do núcleo NUPECCSE, assim está 

sendo disseminado este produto bem como sua inserção nos rankings de 

pesquisa do GOOGLE. O fato deste produto estar registrado na EDUCAPES, 

ganhará visibilidade por estar presente na vitrine de pesquisa da própria 

instituição. 

 

 

 

 

                                                           
26

 www.inovaensinosaudemental.com.br 

http://www.inovaensinosaudemental.com.br/


67 
 

5.1.9 - REGISTRO/LICENÇA 

 

Este produto foi registrado na EDUCAPES conforme registro de aceite 

em anexo 2 e o link enviado pela instituição27. Também foi registrado sob a 

licença Creative Commons na versão CC-BY como consta no anexo 3. Esta 

licença permite que os pesquisadores e visitantes do portal distribuam, 

remixem, adaptem e criem a partir do que for encontrado no portal, mesmo 

para fins comerciais, desde que seja atribuído o devido crédito ao 

desenvolvedor original. O selo e o certificado da licença estão no anexo 2 e 3 

desta pesquisa. 

 

5.2 – VÍDEO SOBRE AS TDIC 

 

5.2.1 – INTRODUÇÃO 

 

O vídeo foi concebido com o título: Tecnologia Digital de Informação e 

Comunicação para o ensino na saúde. Tem em seu propósito o intuito de 

mostrar o uso de importantes TDIC que possam auxiliar o processo formativo 

dos profissionais de saúde. A multidão de variedades de TDIC disponíveis com 

diferentes níveis de dificuldades traz como obstáculo a dificuldade do 

pesquisador encontrar a TDIC ideal para sua necessidade bem como encontrar 

aquela que seja compatível seu grau de operacionalização. 

 

5.2.2 - JUSTIFICATIVA  

 

Em meio a milhares de recursos espalhados pela internet, o profissional 

de saúde encontra dois obstáculos pela frente: qual recurso lançar mão e como 

                                                           
27

 http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/560003 
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usar. Este vídeo, produto desta pesquisa, tem o propósito de solucionar estes 

dois impasses apresentando TDIC de operacionalização “amigável” e com 

recursos exatos ao que se necessita. 

 

5.2.3 - RELEVÂNCIA SOCIAL  

 

Tempo é uma moeda cara para que o profissional gaste a maior parte 

em algo que não seja o seu foco de pesquisa. A dificuldade e demora em 

procurar/encontrar recursos e aprender como utilizá-los faz desse produto um 

importante instrumento. 

 

5.2.4 - OBJETIVO  

 

Proporcionar aproximação do profissional de saúde aos recursos 

oferecidos pelas tecnologias digitais de informação e comunicação favorecendo 

seu processo formativo. 

 

5.2.5 - PÚBLICO ALVO 

 

Os profissionais da saúde, docentes e pesquisadores afins estão dentro 

da esfera alvo deste produto. 

 

5.2.6 - DESENVOLVIMENTO/IMPLEMENTAÇÃO 

 

O vídeo foi produzido através do seguinte hardware/software:  
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• um smartphones com resolução HD para filmagem; 

• Um microfone de lapela; 

• Um notebook DELL processador I5 para edição; 

• Software Sony Vegas para preparação e renderização; 

• Software Photoshop versão 9.0 para Windows; 

• Plataforma youtube para hospedagem através do endereço 

https://youtu.be/mkiuLGPWiEI; 

• O vídeo está disponibilizado pelo site do núcleo 

NUPECCSE28. 

 

5.2.7 – DISSEMINAÇÃO 

 

Pegando carona na audiência do site do núcleo NUPECCSE, assim está 

sendo disseminado este produto bem como sua inserção nos rankings de 

pesquisa do YOUTUBE e do GOOGLE. 

 

5.2.8 - REGISTRO  

 

Este produto encontra-se em registrado na EDUCAPES conforme anexo 

9. Também foi registrado sob a licença Creative Commons na versão CC-BY 

como consta no anexo 10. Esta licença permite que os pesquisadores e 

visitantes do vídeo distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do que for 

encontrado, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o devido 

crédito ao desenvolvedor original. 

 

 

 

                                                           
28

 www.inovaensinosaudemental.com.br 
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5.3 – VIDEO DA EXPERIMENTAÇÃO ESTÉTICA PARA PRODUÇÃO DE 

DADOS 

 

5.3.1 – INTRODUÇÃO 

 

 Este vídeo foi inspirado e concebido por conta dos movimentos da 

abordagem sociopoética em promover experimentações estéticas para a 

produção de dados junto ao grupo pesquisador. 

 

5.3.2 – JUSTIFICATIVA 

 

 O vídeo suscita reflexões de como as TDIC pode promover 

conhecimento na saúde trazendo questões subjetivas de suas aplicações, 

revelando informações que não seriam obtidas por ferramentas de análise 

quantitativa.  

 

5.3.3 – RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

 Este vídeo lança luz sobre as possibilidades de aplicações das TDIC 

através de uma abordagem emocional e criativa potencializando um “aprender 

a aprender” com motivação e subjetividade, tornando este produto um 

instrumento de motivar a aprender. 
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5.3.4 – OBJETIVO 

 

 Provocar no profissional uma reflexão sobre as possibilidades de 

humanização e aprendizagem usando as TDIC. 

 

5.3.5 – PÚBLICO ALVO 

 

 Os profissionais de saúde e pesquisadores estão dentro do público alvo 

deste produto. 

 

5.3.6 – DESENVOLVIMENTO/IMPLEMENTAÇÃO 

 O vídeo foi produzido utilizando os seguintes hardware/software: 

 Um smartphone com resolução HD para filmagem; 

 Um microfone de lapela; 

 Um notebook DELL processador I5 para edição; 

 Software Sony Vegas para preparação e renderização; 

 Software Photoshop versão 9.0 para Windows; 

 Plataforma youtube para hospedagem através do endereço 

eletrônico: https://youtu.be/5P51D3MGk5o 

 O vídeo também está disponível pelo site do núcleo de 

pesquisa NUPECCSE29 

A ideia inicial e o roteiro veio do pesquisador Luciano Barbosa. A 

decisão de usar a figura do Charlie Chaplin foi o fato dele ter sido um crítico da 

tecnologia industrial, no quesito saúde mental, em seu filme “Tempos 

Modernos” e desta forma, traçar um paralelo e observar como a tecnologia traz 

diferenças em benefícios ou malefícios. Durante a escrita do roteiro, foi 

procurado dispositivos que remetessem humanização de uma forma prática e 

                                                           
29

 www.inovaensinosaudemental.com.br 
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comum. Conversando com alguns profissionais de saúde, foi visto a 

normalidade de pacientes com longo tempo de internação sem visitas. Com 

esta visão, o roteiro foi ajustado para que a TDIC trouxesse solução para esta 

problemática. Os personagens do filme foram os próprios familiares do 

pesquisador. Para cenário da produção, foi usada a residência do pesquisador 

e, dependências públicas do HUAP (Hospital Universitário Antônio Pedro) e 

imagens do trajeto entre a EEAAC/UFF (Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense) e o HUAP. 

 

5.3.7 – DISSEMINAÇÃO 

 

 Será utilizado o site do núcleo de pesquisa NUPECCSE para divulgar 

este produto. Ele também ficará visível ao público dentro da listagem pública do 

youtube. Também ficará visível no sistema de busca da EDUCAPES. 

 

5.3.8 – REGISTRO 

 

 Este produto foi registrado na EDUCAPES conforme registro de 

aceite em anexo 6 e o link enviado pela instituição30. Também foi registrado 

sob a licença Creative Commons na versão CC-BY como consta no anexo 7. 

Esta licença permite que os pesquisadores e visitantes do vídeo distribuam, 

remixem, adaptem e criem a partir do que for encontrado, mesmo para fins 

comerciais, desde que seja atribuído o devido crédito ao desenvolvedor 

original. 

 

  

                                                           
30

 http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/560224 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que havendo as devidas motivações do corpo discente e 

docente, as TDIC estão encontrando seu espaço como coadjuvante neste 

grande palco do conhecimento chamado ensino-aprendizagem, trazendo seus 

benefícios de dinamismo, saber coletivo, compartilhamento, propagação e 

tantas outras características que somente as tecnologias podem tão bem 

realizar, afinal de contas, foi pra isso que elas surgiram. 

O avanço da tecnologia trouxe consigo uma diversidade de recursos 

maravilhosos que propiciam uma democratização do saber em larga escala, 

produzindo ou propagando. Mas observa-se que os profissionais da educação 

na saúde continuam analógicos, ancorados numa ilha analógica enquanto 

existe um oceano digital á frente.  

Com a fundamentação aplicada a esta pesquisa somado aos 

resultados do grupo pesquisador, foi possível observar a importância de lançar 

luz sobre o aspecto de definir parâmetros para que se chegue a um 

harmonioso e equilibrado casamento entre as TDIC e a relação ensino-

aprendizagem para com os profissionais de saúde, pois mostrou uma benéfica 

e potente oportunidade para que saúde e tecnologia cresçam e evoluam a 

sociedade com seus resultados.  

Há de se ressaltar que esta pesquisa revelou um ambiente motivador 

num triangulo formado por saúde, tecnologia e profissional trazendo um cenário 

de produção e propagação de conhecimento nunca antes experimentado pela 

saúde, graça as características própria das TDIC. 

A abordagem sociopoética, por sua vez, possibilitou um 

desenvolvimento mais avançado da pesquisa revelando dados subjetivos frente  

a um cenário que se apresenta cada vez mais inovador. A exposição dos 

dados produzidos trouxe à tona a necessidade de aprender a conhecer seguido 

por aprender a fazer, para então superar expectativas rompendo dificuldades 

em um cenário de TDIC.  
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Buscando pontos de congruência entre a revisão de literatura e a 

produção de dados do grupo pesquisador, foi possível identificar padrões de 

avanços da tecnologia na relação ensino-aprendizagem por conta dos 

benefícios característicos do meio digital, tal como: velocidade, acessibilidade, 

compartilhamento, armazenamento, organização e segurança. Citamos, por 

exemplo, as bibliotecas virtuais, que assumiram o protagonismo na pesquisa 

por intermédio da leitura.  Por outro lado, os padrões no campo dos obstáculos 

não foram tão congruentes. Na revisão de literatura foi identificado ausência ou 

baixa evidência em TDIC globais e atuais, como Instagram e WhatsApp 

enquanto que no grupo pesquisador os entraves se posicionaram no campo da 

subjetividade, como exemplo: “leitura rasa” por conta de pesquisas apenas no 

Google tradicional. 

Importa ressaltar que toda a pesquisa evidenciou a potência e o 

dinamismo com que as TDIC contribuem para a produção e propagação do 

conhecimento em saúde atendendo as expectativas das estratégias 

contemporâneas de ensino, motivo pelo qual despertou e inspirou o 

pesquisador gerar os produtos já citados. 

Inevitáveis e irreversíveis, as TDIC vieram para ficar, trazendo consigo 

suas mudanças, seus avanços, seus desafios e seu preço. Os profissionais de 

TI, os educadores, estudantes e profissionais de saúde precisam dar as mãos 

e mergulharem neste oceano de recursos que se apresenta fazendo uso de 

seus benefícios e desta forma propor qualidade ao atendimento dos usuários 

do SUS através de uma melhor formação de seus profissionais. Entre o 

processo formativo conservador e o contemporâneo, as TDIC surgem como 

uma ponte ideal para esta transição.  

Importante trazer à luz das discussões de que as TDIC não devem tomar 

o lugar da figura principal da educação, substituindo o professor, nem pensar 

que todos os problemas de produção e propagação de conhecimento se 

resolverão tecnologias. A tecnotopia, reflexão onde se acredita que tudo é 

resolvido pela tecnologia, é insustentável. As TDIC sempre serão instrumentos 

servindo aos humanos. Na educação, a TDIC sempre deverá ser coadjuvante e 

não protagonista, no palco do saber. Inverter esses papéis seria trazer de volta 



75 
 

o modelo bancário de transmissão, sendo o professor o transmissor e o aluno 

repositório. 

Por outro lado, a tecnofobia é real em grande parte dos profissionais de 

saúde, fruto da ausência de incentivo e organização nas políticas públicas de 

ensino-aprendizagem.  

A produção desta dissertação permitiu identificar um vão entre o modelo 

tradicional de ensino e o modelo contemporâneo trazendo reflexão sobre as 

TDIC se apresentando como ponte de transição. 

Que esta ponte seja alvo de investimentos, reflexões, atenções e 

construções para que o ganho de resultados seja de fato percebido para quem 

de direito é esperado: os usuários e profissionais do SUS.  
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ANEXO 1 – Parecer do CEP
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Anexo 2 – Registro do produto “Site” na EDUCAPES 
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Anexo 3 - Selo e Certificado da Licença CC-BY da Creative Commons para o 

produto “Site” 
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ANEXO 4 – TCLE 
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ANEXO 5 – Carta de Anuência 
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ANEXO 6 – Registro na EDUCAPES do vídeo da Experimentação Estética 

Para Produção de Dados 
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ANEXO 7 - Selo e Certificado da Licença CC-BY da Creative Commons para o 

produto “Vídeo” da Experimentação Estética para Produção de Dados 
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ANEXO 8 - Registro de “ACEITE” da submissão de artigo desta pesquisa na 

Revista Pró-UniverSUS 
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ANEXO 9 – Registro na EDUCAPES do produto “Vídeo: Tecnologia Digital de 

Informação e Comunicação para o Ensino na Saúde” 
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ANEXO 10 - Selo e Certificado da Licença CC-BY da Creative Commons para 

o produto “Vídeo: Tecnologia Digital de Informação e Comunicação para o 

Ensino na Saúde” 

 

 


