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ilhares de profissionais já
foram alunos da Escola
Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca (Ensp)
da Fiocruz sem, no entan-

to, passar por suas salas de aula no
campus de Manguinhos. Desde 1998,
quando teve início o Programa de Edu-
cação a Distância (EAD) da unidade,
com menos de 2 mil alunos inscritos,
o ensino não presencial formou cerca
de 19 mil pessoas em áreas como vi-
gilância sanitária, gestão em saúde
materno-infantil e biossegurança. Atu-
almente, a EAD/Ensp tem mais de 21

Referência na área, Fiocruz já formou 19 mil alunos e tem 21 mil matriculados
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Educação a distância:
uma tendência em saúde
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mil alunos matriculados em cursos de
atualização, aperfeiçoamento, especi-
alização e nível técnico.

Esses números demonstram que o
antigo preconceito em relação à modali-
dade a distância – muitas vezes aponta-
da como uma educação de nível inferior
e voltada a pessoas carentes – está sen-
do superado. “A Ensp, enquanto Escola
de Governo, tem como missão formar
recursos humanos para o Sistema Único
de Saúde (SUS) e, para isso, a EAD cons-
titui a estratégia mais adequada, expan-
dindo nossa atuação por todo o país, em
mais de 2 mil municípios”, ressalta a co-
ordenadora do programa, Lúcia Maria
Dupret, mestre em tecnologia educacio-
nal nas ciências da saúde.

Embora a educação a distância
esteja em franco crescimento no Bra-
sil – até 2010, deve movimentar R$ 3
bilhões ao ano no país –, a maior par-
te do setor pertence à iniciativa priva-
da. O amadurecimento da EAD/Ensp
mostra como uma instituição pública
pode e deve fazer um bom trabalho
nessa área. O esforço da Fiocruz foi
reconhecido por dois títulos conquista-
dos no prêmio e-Learning Brasil 2007:
a instituição ficou em terceiro lugar na
categoria que avaliou projetos de ad-
ministração pública e relevância soci-
al, além de ter recebido o selo de qua-
lidade Referência Nacional 2007/2008.

“A Fiocruz é uma instituição que
tem conseguido, no decorrer da histó-
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blicas, trabalho em rede e tutores locais.
“Essa atividade rendeu muitos frutos”,
celebra Lúcia. “A partir daí, a EAD/Ensp,
com seus cursos regulares ou sob de-
manda institucional, se consolidou como
referência para a formação permanen-
te de profissionais da saúde”.

Sob encomenda

Quando recebe uma demanda
institucional – do Ministério da Saúde,
por exemplo –, o grupo da EAD/Ensp
inicia um minucioso trabalho de elabo-
ração dos materiais necessários ao novo
curso. “A EAD não é apenas uma ferra-
menta. Muito mais do que um suporte
tecnológico, ela é uma modalidade edu-
cacional”, enfatiza a coordenadora. O
primeiro passo é a oficina de elabora-
ção do projeto, onde professores, alu-
nos, pesquisadores e gestores definem
as competências que se quer desenvol-
ver no público-alvo do curso e os con-
teúdos que serão abordados. Esses con-
teúdos, em vez de separados por
disciplinas, compõem unidades de
aprendizagem de caráter transdisciplinar.
Concluída a formatação do curso, che-
ga a vez da etapa mais complexa e
demorada: preparar os materiais
didáticos e de apoio, que utilizam dife-
rentes mídias. Além de material impres-
so – aprovado por equipe pedagógica
especializada –, são preparados CD-
ROM, vídeos e até um ambiente de
realidade virtual, como o que foi criado
para o curso de vigilância nutricional e
alimentar, onde os estudantes manipu-
lam balanças, réguas e outros instru-
mentos virtuais e simulam a execução
das tarefas de pesar, medir e registrar.

Além da realidade virtual, os alu-
nos têm acesso ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem, destinado à comu-
nicação e à interação entre os envol-
vidos no processo de aprendizagem,
com ferramentas como chats e fóruns.
Nele, o aluno pode também acessar
informações sobre o curso, armazenar
arquivos, enviar trabalhos para avalia-
ção e consultar materiais em uma bi-
blioteca virtual. “Em comparação com
os instrumentos do ensino presencial,
os da modalidade a distância precisam
ser mais interativos e atraentes, para
motivar o aluno e mostrar que ele não
está sozinho”, explica Lúcia.

Tutores a postos

Com os materiais e ferramentas
prontos, a equipe da EAD/Ensp inicia
o processo de seleção dos tutores, que
são facilitadores da aprendizagem e
acompanham as atividades dos alunos.
Além de tirarem dúvidas, esses profis-
sionais promovem a interação entre os
estudantes, propiciando um ambiente
favorável a debates. Para isso, passam
por uma formação inicial – 40 horas
de aula presencial – e estão continua-
mente se aperfeiçoando, com a ajuda
de orientadores da Fiocruz.

Para o psicólogo e mestrando em
clínica médica Julio Cesar Vasconce-
los da Silva, tutor do curso de impac-
tos da violência na saúde da EAD/Ensp,
a relação com os alunos, ao contrário
do que possa parecer à primeira vista,
não é impessoal e distante, sobretudo
porque o mesmo tutor acompanha o
aluno durante todo o curso. “Os alu-
nos, no início, sentem falta de uma
referência, porque só vêem a máqui-
na, mas a coisa muda com o tempo”,
afirma. “Com o suporte e a atenção
que recebem, eles se sentem seguros,
porque sabem que podem ter dúvidas
e que existe uma pessoa do outro lado
da máquina para ajudar”.

Julio destaca ainda que não é fácil
ensinar a distância. “Quando você é
professor presencialmente, pode im-
provisar. A distância, não: precisa se
preparar para atender às necessidades
de cada aluno. Ser professor a distân-
cia dá muito mais trabalho, mas é
muito prazeroso também”, confessa.

ria da ciência e da saúde no Brasil,
responder aos desafios que se colocam
para o país. O nascimento da EAD/
Ensp se insere neste contexto”, consi-
dera a vice-presidente de Ensino, In-
formação e Comunicação da Funda-
ção, Maria do Carmo Leal. “O Brasil
precisava, a Fiocruz percebeu e se or-
ganizou para desenvolver esta moda-
lidade de formação em saúde, em um
momento no qual o SUS também es-
tava expandindo o programa de aten-
ção básica, se informatizando e com
demandas e possibilidades para rece-
ber uma iniciativa como esta”.

Um pouco de história

Em 1996, a modalidade a distân-
cia foi reconhecida pela Lei 9.394, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal. No mesmo ano, a Ensp foi desafi-
ada pelo governo a formar gestores mu-
nicipais de saúde para todo o Brasil. Na
época, a Escola não tinha experiência
na modalidade a distância e foi buscar
referências no campo da educação para
implementar essa prática. Foi então que
estabeleceu parceria com a Universi-
dade de Brasília (UnB), cujo modelo foi
adaptado para as especificidades da
área da saúde. Surgia, assim, o primei-
ro curso da EAD/Ensp.

Pouco depois, o Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da
Área de Enfermagem (Profae) do Mi-
nistério da Saúde apresentou uma nova
demanda à equipe da Fiocruz: oferecer
formação pedagógica aos docentes do
programa, que visava capacitar 13 mil
enfermeiros para o SUS. A estratégia
incluiu parcerias com universidades pú-
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O tutor registra todas as demandas que
chegam pela internet, além de fazer
um plantão de quatro horas semanais,
quando os alunos podem fazer conta-
to também por telefone 0800.

Os 23 alunos acompanhados por
Julio são do Ceará, como a psicóloga
Márcia Mourão, que há 12 anos traba-
lha em um centro de saúde do estado.
“Identifico questões discutidas no curso
com as vivências dos usuários do centro
de saúde, o que contribui para a melhor
compreensão das situações com que lido
no serviço”, avalia a aluna.

Embora more na capital, onde é
grande a oferta de cursos, ela optou
pelo ensino a distância para conseguir
adequar os horários de estudo aos de
trabalho – Márcia atende pacientes
durante o dia e leciona à noite.  “Acho
que, para fazer um curso a distância,
é preciso mais disciplina do que em
cursos presenciais. Minha rotina de
estudos é de mais ou menos oito ho-
ras semanais”.

Dedicar-se é preciso

De fato, alunos que optam pelo
ensino a distância trabalham duro.
Como são responsáveis pela organiza-
ção de seus estudos, eles precisam se-
parar, em meio às tarefas cotidianas,
um tempo exclusivo para as atividades
educacionais: os cursos exigem pelo
menos seis hora de dedicação sema-
nal, por, em média, nove meses. Ao
longo desse período, os estudantes lêem
os textos propostos, solicitam leituras
complementares, realizam exercícios e
navegam no ambiente virtual de apren-
dizagem. A cada tarefa cumprida, o
aluno deve registrar suas análises, re-
flexões e conclusões, pois são elas que

direcionam o contato com o tutor e a
participação nos encontros virtuais ou
presenciais com os colegas. O estudante
é estimulado a desenvolver sua capa-
cidade de organização, que constitui
um dos requisitos principais para o êxi-
to em um curso a distância.

“Algumas pessoas chegam à
EAD/Ensp pensando que vão conseguir
obter um certificado de especialização
sem esforço, mas logo descobrem que
estão enganadas”, alerta a coordena-
dora Lúcia Dupret. “Os alunos que não
atingem níveis satisfatórios nos exer-
cícios e avaliações não são aprovados
nos cursos”. A avaliação é parte inte-
grante da proposta da EAD/Ensp, sen-
do realizada ao longo de todo o pro-
cesso e complementada, nos cursos de
especialização, por uma apresentação
de trabalho presencial. Os alunos que
atingem no mínimo 60% de aprovei-
tamento, então, recebem diploma de

conclusão.
Na Fiocruz, a Ensp é, por

enquanto, a única unidade
credenciada pelo Ministério

da Educação (MEC) a
emitir certificado de cur-
sos a distância em nível
de pós-graduação. No
entanto, a EAD não se
restringe à Ensp. A Esco-

la participa de parcerias
com outras unidades, como

o Instituto Fernandes Figueira (IFF) e a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), bem como já iniciou
projetos com o Centro de Criação de
Animais de Laboratório (Cecal) e com
o Centro de Pesquisa Leônidas e Ma-
ria Deane (CPqLMD), unidade da Fio-
cruz em Manaus.

Em 2002, a Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro encomen-
dou ao IFF um curso de especialização
para gestores de todos os municípios.
Com um público-alvo disperso, o curso
de gestão em saúde materno-infantil
recorreu à modalidade a distância. Os
resultados foram tão satisfatórios que
uma segunda turma foi aberta em
2006. “Até agora foram formados cer-
ca de 160 profissionais e a taxa de eva-
são é muito baixa”, comemora Cynthia
Magluta, chefe do Departamento de
Planejamento do IFF. “Segundo avalia-
ção da Secretaria de Saúde, após o
curso cresceu a interação entre o ór-
gão central e os municípios”.

Foi também por uma demanda
externa que a EPSJV iniciou sua par-
ceria com a EAD/Ensp. Em resposta a
uma solicitação da Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), a Escola criou,
em 2001, o Programa de Formação de
Agentes Locais de Vigilância em Saú-
de (Proformar), que visava capacitar
guardas sanitários que atuariam junto
a secretarias municipais e estaduais.

Para o tutor Julio Vasconcelos, embora a distância, é possível estabelecer uma
relação próxima com os alunos
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“Criamos o programa no âmbito da
política de descentralização das ações
de epidemiologia e controle de doen-
ças, segundo as diretrizes do SUS”, diz
o professor Carlos Batistella, pesquisa-
dor do Laboratório de Educação Profissi-
onal em Vigilância em Saúde da EPSJV.

O Proformar utiliza as platafor-
mas da EAD/Ensp para a gestão aca-
dêmica e a formação permanente dos
cerca de mil tutores, que atuam em
300 sedes regionais espalhadas por
todo o país. Porém, os alunos não uti-
lizam o ambiente virtual de aprendi-
zagem, já que muitos não têm acesso
à internet. Em um primeiro encontro
presencial, eles recebem o material
didático e as tarefas que devem cum-
prir até a reunião seguinte. Se tiverem
dúvidas, podem falar com os tutores
por meio de um telefone 0800.

Ao todo, alunos e tutores se en-
contram quatro vezes durante o curso,
com duração de, no mínimo, quatro
meses. Nesse período, o aluno tem a
missão de, por meio de fotografias, en-
trevistas e mapas, fazer um diagnóstico
das condições de saúde da área onde
trabalha e propor soluções. “Se antes o
foco do processo de trabalho desse agen-
te era a casa, o inseto e a doença espe-
cífica, agora passa a ser a comunidade
e o processo de adoecimento”, esclare-
ce o coordenador do sistema online do
Proformar, Mauricio De Seta.

vos e capazes de tomar decisões. “A
formação dos profissionais de saúde é
integrada à sua prática de trabalho e
visa consolidar o SUS com mais eficiên-
cia e eqüidade”, explica Lúcia Dupret.

O curso de gestão de projetos de
investimentos em saúde, por exemplo,
busca capacitar profissionais quanto à
priorização, elaboração, execução e
avaliação de projetos de investimentos
integradores, sustentáveis e relevantes
para os sistemas de saúde. Inicialmen-
te voltado a técnicos das secretarias es-
taduais e municipais de Saúde, com o
objetivo de organizá-los em núcleos
regionais de gestão de investimentos,
o curso acabou atraindo também o
oncologista e mestre em saúde pública
Ronaldo Corrêa Ferreira da Silva, da
Divisão de Atenção Oncológica do Ins-
tituto Nacional de Câncer (Inca).

Analista técnico de programas
nacionais de controle de câncer, Ronal-
do já teve a oportunidade de aplicar,
na prática, o que aprendeu no curso:
elaborou um projeto de investimento
para garantia de qualidade em
mamografia. O plano, apresentado a
uma organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP), foi selecio-
nado e recebeu dela 50% dos recursos
do projeto (os 50% restantes foram do
Ministério da Saúde). “Um dos diferen-
ciais do nosso projeto veio justamente
do conteúdo do curso da EAD/Ensp”,
revela. “Nele aprendemos que não
basta comprar um equipamento que vai
melhorar nosso trabalho, mas é preci-
so também prever os custos de sua
operação e manutenção”.

Mesmo trabalhando no Rio, ci-
dade sede da Ensp, o médico decidiu
fazer um curso da Escola a distância.Ex-aluno da EAD/Ensp, Ronaldo Corrêa colocou em prática o que aprendeu com um

projeto que visa à garantia de qualidade em mamografia

As últimas turmas concluíram o
curso no início deste ano. Já tendo atin-
gido a marca de 30 mil profissionais for-
mados, o programa está hoje passando
por um processo de redefinição de es-
tratégias do Ministério da Saúde. “A
idéia é oferecer habilitação técnica aos
agentes que já receberam essa forma-
ção inicial”, completa Carlos.

Da EAD para o SUS

No setor saúde são grandes os
desafios de formação de recursos hu-
manos, dados o contingente de pesso-
al empregado nessa área e a necessi-
dade de que o atendimento em saúde
ocorra onde as pessoas estão. Só no
Programa Saúde da Família, atualmen-
te, trabalham quase 80 mil médicos,
enfermeiros e dentistas e mais de 220
mil agentes comunitários da saúde, dis-
tribuídos pelo território nacional, do
Oiapoque ao Chuí. “Estes números
enormes dão uma dimensão da neces-
sidade de se utilizar mecanismos do tipo
EAD para processar programas de edu-
cação continuada dentro do setor saú-
de”, pondera a vice-presidente da Fio-
cruz Maria do Carmo Leal.

De acordo com a coordenadora da
EAD/Ensp, o modelo de aprendizagem
é revisto diariamente para acompanhar
as novas necessidades do SUS, que exi-
ge trabalhadores cada vez mais criati-
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“O material é ótimo e bem prático, de
modo que, no futuro, se eu esquecer
alguma coisa, posso consultar o CD-
ROM a qualquer hora”, elogia. Mais
de cem projetos de investimentos para
diversos municípios do país foram ela-
borados a partir desse curso da EAD/
Ensp, entre eles o de um centro de
atenção psicossocial em Cruz Alta (RS)
e o de uma policlínica regional em
Chapecó (SC).

No caso de Chapecó, foi o pró-
prio secretário de Saúde, Nédio Luiz
Conci, que participou do curso, acom-
panhado de dois integrantes de sua
equipe. Como resultado, elaboraram,
em 2006, o projeto da policlínica, que
beneficiaria 46 municípios vizinhos. A
idéia surgiu da constatação de que era
preciso fortalecer os serviços de saúde
de média complexidade na região,
muito dependente dos estabelecimen-
tos privados conveniados ao SUS.

Pelas estimativas de Nédio, o va-
lor de uma consulta ou exame nesses
serviços particulares chega a custar
quatro vezes mais do que determina a
tabela do SUS, diferença onerosa para
a população e seu município. “Com
uma policlínica pública, os gastos com
esses atendimentos seriam muito me-
nores. Assim, dentro de dois anos, todo
o investimento feito em sua constru-
ção e implantação já teria retornado
aos cofres públicos”, calcula. “Sem
contar que a manutenção da policlíni-
ca sairia por um terço do que se gasta
hoje com os serviços conveniados”.

O secretário já solicitou financia-
mento junto ao Fundo Nacional de Saú-
de, mas ainda não foi atendido. Con-
tudo, com recursos próprios de
Chapecó, um outro projeto menor –
também incentivado pela experiência

no curso da EAD/Ensp – já saiu do pa-
pel. Trata-se de um pronto socorro 24
horas com centro de diagnóstico por
imagem, inaugurado em setembro,
com equipamentos de raio-X, ultra-som,
mamografia e endoscopia, entre ou-
tros. “Já é um bom começo, mas não
vou desistir da policlínica”, promete.

Futuro da EAD

Para a coordenadora Lúcia Dupret,
o sucesso dos cursos é resultado da
combinação de quatro pilares: materi-
al didático, sistema de tutoria, ambi-
ente virtual de aprendizagem e ges-
tão acadêmica. Somam-se a eles os
pressupostos do construtivismo, segun-
do o qual o aluno constrói significados
com base em suas experiências e
vivências, e as metodologias ativas,
que possibilitam ao aluno detectar os
problemas reais e buscar soluções ori-
ginais e adequadas ao contexto em que
são empregadas.

“A educação permanente integra-
da ao cotidiano de trabalho transforma
as práticas dos profissionais, colaboran-
do para tornar o SUS cada vez mais
produtor de eqüidade social e de quali-
dade de saúde, o que constitui a mis-
são da EAD/Ensp”, garante Lúcia. A
equipe se prepara agora para mais um
desafio: expandir essa experiência para

o stricto sensu – o MEC aprovou recen-
temente a possibilidade de cursos de
mestrado profissional a distância.

Segundo a coordenadora da Rede
de Ensino para a Gestão Estratégica
do Sistema Único de Saúde (Regesus)
na Ensp, Tânia Celeste Nunes, a deci-
são do Ministério é acertada. “Penso
que a EAD é uma estratégia fantásti-
ca para a educação permanente dos
profissionais de saúde, pois favorece a
educação continuada, mobiliza fóruns
de discussão e cria a possibilidade de
participação em fóruns virtuais, entre
outras vantagens”, aposta.

Por isso, o Regesus/Ensp, com o
apoio do Ministério da Saúde, por meio
da Secretaria de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde (Segtes), está
investindo para que as escolas de saú-
de pública e as escolas de governo
de todo o país absorvam a EAD, mul-
tiplicando, assim, a capacidade de
oferta educativa nos respectivos es-
tados e municípios. “Estou conven-
cida de que o SUS deveria radicalizar
na absorção da EAD, apoiando a
modernização das estruturas de ensi-
no e a qualificação de gestores e do-
centes dessas escolas para a imple-
mentação da educação à distância,
além de uma ação vigorosa de incor-
poração tecnológica por essas estru-
turas escolares”, conclui Tânia.

A coordenadora Lúcia Dupret destaca os quatro pilares da EAD: material didático,
sistema de tutoria, ambiente virtual de aprendizagem e gestão acadêmica


