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Capacitação  em 

Saúde



Ensino / Capacitação  em  Saúde

O ensino, treinamento e a capacitação de estudantes e profissionais de

saúde têm características particulares.

Ensinar• e treinar conceitos, estimular o raciocínio, integrar conhecimento e

associar situações com estabelecimento de condutas.

Reunir• ambiente rico em aprendizagem e estratégias pedagógicas

atraentes além de simulações reais com testes de desafios para resolução

de problemas.

Estas• abordagens são importantes para o processo de ensino, pois

testam o conhecimento conceitual e a capacidade de tomar decisões.

Wen LC. Teleducação Interativa. 2011 

http://www.chaowen.med.br



A Tecnologia da Informação e Comunicação (TI,TIC) têm um papel

importante no processo de ensino de estudantes, capacitação de

profissionais, e difusão da educação para a população distante dos

centros de referência:

Permite• transcender as fronteiras geográficas.

Desenvolver• programas de cooperação entre serviços de saúde.

União entre informática e telecomunicação: Tecnologias na Educação

(TE). Trouxe benefícios relevantes estimulando a interatividade e

interesse do aluno através da comunicação eficiente e dirigida.

Tecnologias  na  Educação

Wen LC. Teleducação Interativa. 2011 

http://www.chaowen.med.br



Ensino de Física, USP / 

São Carlos em parceria 

com Dartmouth University, 

EUA.

1955 a 1958        década 1960                 1970 a 1985                    1986 a 1996                 1997 a 2000        2001...

EDUCOM. 1º Projeto de 

Informática na Educação.  

Primeiras 

experiências de 

computadores 

na educação. 

Centro de 

Pesquisa da 

IBM e Illinois

University.

USP, UFRJ, UNICAMP, 

UFRGS. CAI e Logo.

Criação da Secretaria 

Especial de Informática e 

Comissão Especial de 

Informática na Educação.

MEC elabora Plano 

Setorial de Educação e 

Informática.

Lei n. 9.394, 20 de 

dezembro 1996 para EaD 

no ensino superior.

MEC cria o Programa 

Nacional de Informática 

na Educação. 
Educação à Distância 

(EaD): Parceria UnB e 

Open University, Grã-

Bretanha. 

Tentativa de implantação 

projeto semelhante ao 

SACI (INPE), para 

sistema de educação 

básica via satélite.
Criada UniRede.

EUA: a utilização 

maciça do 

computador não 

provocou mudanças 

pedagógicas, que 

ocorreu lentamente 

motivada pelo 

avanço tecnológico 

e não pelo setor 

educacional. 

EUA: $2.5bilhões anuais 

para escolas e bibliotecas. 

Acesso às 

telecomunicações.

EUA e França: 

Computer 

Assisted 

Instruction (CAI) 

e Computer 

Assisted 

Learning (CAL).

EUA: disseminação dos 

microcomputadores nas 

escolas. Produção e 

diversificação de CAIs.

Linha do tempo:

Principais fatos no

Mundo e no Brasil

Linguagem Logo 

baseada em 

Papert e Piaget.

Criada Secretaria de 

EaD. MEC cria UAB.

Projeto Cidadão 

Conectado, 

Programa Mídias 

na Educação.

RNP (RUTe) / 

UAB / UNASUS / 

Telessaúde / 

Telessaúde Brasil 

Redes: 

Teleducação

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação à 

serviço do 

ensino e 

capacitação.

Austrália: Criação do 

Moodle.

Limite de 20% de 

ensino EaD 

(Portaria no 2.253 

de 18 de outubro de 

2001, do Ministério 

da Educação).

Criado TeleEduc. Nied e 

IC da UNICAMP.

EUA:Conferências 

mLife 2010 discute 

o impacto das 

tecnologias 

móveis (mobile 

net generation). 

Festival Games 

for Change 2011 

estímulo para 

educação

Tecnologias  na  Educação



Principais características 

da TI no ensino

Objetivos 

Socialização Colaborar a inserção do aluno na sociedade da informação 

e comunicação e no desenvolvimento da própria cultura.

Responsabilidade Comprometer-se com o próprio aprendizado e 

assumir o controle mediante novos meios.

Informação Consultar e gerenciar informações diversificadas 

provenientes de fontes diversas.

Comunicação Expressar o próprio conhecimento, experiências e 

opiniões mediante comunicação em tempo real.

Formação Construir conhecimento compartilhado com 

professores e alunos.

Motivação Ampliar o conhecimentos pessoal, seguindo itinerários 

pessoais, mediante a exploração livre e orientada.

Organização Organizar a própria forma de proceder a aprendizagem.

Johnson C. Thinking Differently About E-Learning. 2008

Tecnologias  na  Educação



As TE favorecem ao aluno e profissionais de saúde:  

Ensino e capacitação em áreas isoladas. •

Consonância com os avanços tecnológicos.•

Redução de custo (estadia, transporte).•

Flexibilidade de tempo e espaço para o estudo. •

Interatividade, discurso participativo, colaborativo e reflexivo. •

Intereção por diferentes formas de• comunicação.

Há combinação de • atividades assíncronas e síncronas, 

na forma de palestras, fóruns de discussão ao vivo, 

estudos de caso. 

Tecnologias  na  Educação



Enquanto investigadores pesquisam a organização, a separação

física entre alunos e professores, o suporte técnico, entre outros

aspectos da TE, a comunidade científica ressalta avaliações sob a

luz das características comunicacionais.

Cursos EaD que emitem conteúdos de maneira uniforme para todos

os alunos, que recebem os materiais, realizam tarefas, remetem

para avaliação e emissão de novos conteúdos, apresentam altos

índices de desistência.

Almeida MEB. Educação à Distância na Internet: Abordagens e 

contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Educ Pesq. 2009

Tecnologias  na  Educação



1º Curso (2009-2010): Nenhuma atividade interativa.

2º Curso (2010-2011): 2 atividades interativas ao mês.

Avaliação da opinião dos alunos (260): As atividades interativas com o corpo docente

proporcionaram método alternativo de aquisição de conhecimento?

Respostas: 14 “em parte”; 2 “não” e 244 “sim”.

Curso de Especialização à Distância: Gestão em Enfermagem, UAB/UNIFESP

3 (0,8)1 (0,3)Alunos reprovados no TCC

358 (100,0)278 (100,0)Total

8 (2,2)105 (37,7)Alunos desistentes

2º Curso

Nº  (%)

1º Curso 

Nº  (%)
Nº de alunos (desistência e reprovação)

Atividades  interativas

Salvador ME et al. Estudo comparativo dos Cursos de 

Enfermagem - Modalidade à Distancia UAB / UNIFESP. 2011 

(em fase de desenvolvimento)



• Interatividade aluno-conteúdo: Hipertexto

Leitura não linear baseada em conexões (links) que geram novas informações.

Cada link pode ser ponto de partida ou de chegada, em que o leitor estabelece

suas próprias associações, interagindo com o texto e assumindo um papel mais

ativo do que na leitura linear.

Permite um leque de possibilidades conforme interesses e necessidades,

construindo sua própria sequência e rota. “O aluno aprende a aprender”.

• Interatividade aluno-professor: Comunicação

Unidirecional: do professor para aluno.

Bidirecional: ocorre em ambas as direções

Síncrona ou assíncrona.

Atividades  interativas

Moran JM. As mídias na educação. 2011

A TI reavivou o ensino explorando o potencial da interatividade e produção

de conhecimento colaborativo.



Assíncrona: Pré-armazenado. 

Aprendizagem• de diferentes tempos e momentos.

• É altamente flexível.

Síncrona: Tempo-Real. 

• A instrução ao vivo retém atenção.

• O interesse é maior que materiais estáticos.

Há• interatividade entre os participantes.

Comunicação  e  Interatividade

Dede C. Immersive interfaces for engagement and learning. Science. 2009



Características
Tipos de comunicação

Assíncrona Síncrona

Banda requerida Baixa Larga

Interatividade Não Sim

Tempo de resposta Retardado Imediato

Hora marcada Não Sim

Complexidade de uso Baixa Alta

Vantagens e Desvantagens

Comunicação  e  Interatividade



• Videoconferência

• Webconferência

• Teleconferência

• Telepresença

• Vídeo sob demanda

• Podcast

• M-learning

• Games

“O ser humano está acostumado a um patamar de interatividade e

dificilmente suporta um modelo em que há um distanciamento forte.”

Moran JM. Tecnologias na educação a distância. 2011

Tecnologia  na  Educação



Videoconferência

Combina áudio e vídeo para fornecer comunicação

em tempo real entre dois centros conectados ao

mesmo tempo (ponto-a-ponto) ou mais (multi-ponto).

A transmissão é feita através de satélite ou linha

telefônica.

Permite reuniões, entrevistas e tomada

de decisões face-a-face.

É possível compartilhar apresentações,

slides, graficos.



Componentes básicos 

Câmera• (para captura de vídeo local);

Monitor• de vídeo (a exibição de vídeo remoto);

Microfone• (para captura de áudio local);

Alto• -falantes (para reproduzir áudio remoto);

Codec• (compressor e descompressor de sinais de áudio e vídeo);

Conexão• de rede (linha telefônica de maior velocidade);

Computador• .

Videoconferência

A relação custo/qualidade da imagem varia de acordo com a

velocidade da banda, medida em Kbps/Mbps (kilo/mega bytes por

segundo).

Linha telefônica digital e conexão de 384 kbps permite qualidade de TV. No Brasil, há

limitação técnica por região. Nestas condições a melhor opção é a teleconferência.



Videoconferência

Formação e 

Capacitação em Saúde



Audit and Evaluation Report to North of Scotland 

TeleEducation Project. 2005

Estudo sobre intervenção educacional por meio de

videoconferência para profissionais de saúde em

localizações distantes.

Objetivo: Avaliar o impacto do Projeto de Teleducação

no Norte da Escócia.

Cenário: 5 áreas de postos de saúde e 124

profissionais de saúde da Atenção Primária, Atenção

aguda e Clínica Geral.

Método: Survey com pesquisa de opinião pré e pós

intervenção. Análise dos dados Kirkpatrick (reação,

aprendizagem, comportamento e resultados).

Projeto  de  Teleducação Escocês

Exemplos de aplicabilidade



Audit and Evaluation Report to North of Scotland 

TeleEducation Project. 2005

77% das sessões de videoconferência resultaram 

em mudanças na prática profissional, no local de 

trabalho, comportamento (acesso informações, 

habilidades e percepções).

Despertou• a eficácia do trabalho em equipe e aprendizagem

colaborativa. Estimulou plano de desenvolvimento pessoal.

O ganho de aprendizagem foi demonstrado na • melhora da 
percepção da competência e confiança; diminuição do medo 
da depreciação do conhecimento e isolamento profissional. 

Observou• -se impacto imediato sobre alguns cuidados. 

Promoveu engajamento profissional com desenvolvimento •
organizacional e iniciativas de qualidade.

Menor desperdício de custos com viagem e acomodação. •

Projeto  de  Teleducação Escocês



A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) por meio da Rede Universitária de

Telemedicina (RUTE) conecta Hospitais Universitários e de Ensino (HUs)

para assistência, pesquisa colaborativa e educação.

Grupos de Interesse Especial (Spetial Interest Group)

• Integração entre serviços de saúde: videoconferências para discussão

de temas, permitindo capacitação.

• 47 SIGs cadastrados com 60 sessões/mês e cerca de 300

participantes.

• Aumento na participação de instituições em 1 ano foi de 44,5%.

Videoconferência

Experiências da UNIFESP



Laboratório de Telemedicina - DIS, UNIFESP:

• Videoconferência. Séries H.323 para IP e 

H.320 para ISDN.  

• Webconferência. Adobe Connect®

• Teleconferência. Microsoft Media Streaming® 

(ao vivo e sob demanda)

• Sala de Telepresença. Parceria entre a RNP, 

RUTE e UNIFESP.

Experiências do Hospital São Paulo, HU da

UNIFESP em parceria com o Departamento

de Informática (DIS).

Videoconferência



Messina LA. Coordenador RUTE. 2011



Em 7 anos: 

96 temas

discutidos entre 

24 instituições.



SIG RUTE: Serviços de Enfermagem de HUs

Coordenação e Organização: 

Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo 

(HSP), HU da UNIFESP



SIG RUTE: Gestão de HUs

Coordenação: 

Prof. Dr. José Roberto Ferraro, 

Superintendente do HSP, 

HU da UNIFESP



Vantagens

Transmissão de imagem e som para diversos pontos distantes em tempo real.•

Intercâmbio de experiências, espaço de socialização e aprendizado •
colaborativo. 

Compartilhamento de documentos. •

Redução e economia de tempo, translado, alimentação, hospedagem.•

Estudo prévio e revisão posterior.•

Desvantagens

Baixa qualidade de imagens e som• .

Dificuldades técnicas.•

Necessidade de treinamento quanto a postura.•

Hora marcada.•

Altos custos de implementação, instalação e manutenção. •

Videoconferência



Webconferência

Combina audio e vídeo em encontro virtual realizado via Internet.

Possibilita compartilhamento de apresentações, textos e arquivos.

Cada participante assiste de seu próprio computador através de uma aplicação

específica instalada nos computadores dos participantes ou pelo endereço na

Internet. A maioria das vezes é necessário pré-cadastro.



Componentes básicos 
Webcam, microfone e Internet (banda larga).

• Adobe Connect® (multiponto).

Documentos são exibidos com ferramentas de •

marcação e desenho.

Compartilhamento de Tela: os participantes •

visualizam tudo o que o apresentador mostra.

Vídeo • streaming: transmissão em fluxo 

contínuo ao vivo dos participantes.

Audioconferência•

Chat•

Enquetes: pesquisas com respostas de •

múltipla escolha.

Webconferência



Webconferência

Disc. de Telemedicina e o setor de Ginecologia da FMUSP:

Realizam web-conferências com cerca de 20 médicos especialistas e

profissionais de diferentes estados (37 pontos).

“De 30 mil ginecologistas, estima-se que apenas 25% deles frequentem

congressos e sessões sobre câncer ginecológico.”

Formação e Capacitação 

em Saúde:



28 alunos conectados

Duração: 1hora.

Especialização em Gestão em Enfermagem – Modalidade a Distância. 

UAB / UNIFESP, 2009-2010 e 2010-2011



35 alunos conectados

Duração: 1hora.

Especialização em Gestão em Enfermagem – Modalidade a Distância. 

UAB / UNIFESP, 2009-2010 e 2010-2011



32 alunos conectados

Duração: 1hora.

Especialização em Gestão em Enfermagem – Modalidade a Distância. 

UAB / UNIFESP, 2009-2010 e 2010-2011



Graduação 3º de Enfermagem. Modalidade Presencial.

UNIFESP, 2011

36 alunos conectados

Duração: 1hora.



Disciplina de TIC e Serviços de Saúde. 

Curso de Especialização em Gestão de Enfermagem. Modalidade Presencial. 

UNIFESP, 2011

12 alunos conectados

Duração: 1hora.



Graduação 3º de Enfermagem. Modalidade Presencial.

UNIFESP, 2011

38 alunos conectados

Duração: 1hora.



Vantagens

Interface• amigável.

Interatividade• entre professor-aluno / aluno-aluno.

Flexibilidade• de espaço.

Redução• de custo logístico.

Estudo• prévio e revisão posterior.

Desvantagens

Número• reduzido de participantes. Dificuldades técnicas.

Banda• larga.

Baixa• qualidade de imagem.

Dificuldade• em gerar vínculos e socialização.

Dificuldades• de adaptação ao ambiente digital.

Hora• marcada.

Webconferência



• Transmissão de vídeo e áudio

(qualidade TV) para grandes públicos e

em locais distantes.

• Gravação ou ao vivo. Interação por e-

mail, telefone ou Internet (e-mail, chat).

• Os sinais de áudio e vídeo trafegam em

uma direção; é necessário instalar

sistema de áudio-retorno para perguntas.

• Os sinais são transmitidos via satélite

com recepção por antena parabólica,

cabo ou microondas (por TV para

maiores distâncias).

Teleconferência



Teleconferência



Teleconferência



Teleconferência



Qual a diferença entre Videoconferência e Teleconferência? 

Teleconferência

A diferença está na forma de interação e equipamentos:

• A videoconferência utiliza um canal de duas vias, em que os participantes

podem falar e ver, ouvir e serem vistos.

• A teleconferência acontece como um programa de TV, no qual o

conferencista é o único que fala e tem sua imagem transmitida, enquanto

os participantes remotos podem interagir por telefone, e-mail, chat.

Romiszowski AJ. Examining the Reflective Outcomes of Asynchronous 

Computer-Mediated Communication on Inservice Teacher Development: 

J Technol Teach Educ, 2006.



Teleconferência

Vantagens

• Transmissão de alta qualidade para um largo número de pontos

geograficamente dispersos.

• Redução de custo logístico.

Desvantagens

• Baixa interatividade entre palestrante e participantes.

• Alto custo de instalação e realização.

• Hora marcada.



Telepresença

Sistema de comunicação 

audiovisual, interativo, 

capaz de reunir pessoas 

em locais distantes.

Imagens em alta definição 

e tamanho real.

Som digital e conexão 

feita a partir de telefone.

“Evolução da 

videoconferência”. 



Integração• de serviços de saúde e instituições de ensino e pesquisa.

Consolidação• da adoção da tecnologia em âmbito nacional.

Atenuação• a carência de especialistas em locais afastados.

Capacitação• sem necessidade de deslocamento.

Aplicabilidade

Telepresença

Consultas on• -line. 

Atendimento médico à distância.•

Segunda opinião: casos complexos. •

Telediagnóstico por imagem.•

Teleducação.•



Experiências HSP, HU da UNIFESP

Telepresença

A RNP implanta serviços de

Telepresença em HUs.



Telepresença

Vantagens

Transmissão• de imagem e som de alta qualidade em tamanho real

(sensação de proximidade).

Intercâmbio• de experiências e aprendizado colaborativo.

Redução• e economia de tempo, translado, alimentação, hospedagem.

Possibilidade• de balancear a vida profissional e pessoal.

Possibilidade• de adicionar participantes via audioconferência.

Compartilha• de documentos.

Desvantagens

Altos• custos de implementação, instalação e manutenção.

Necessidade• de treinamento quanto a postura.

Falta• do convívio social.

Hora• marcada.

Somente• pacientes que podem se deslocar até o local da telepresença.



Vídeo Sob Demanda (VSD): O usuário acessa os conteúdos com o uso de um

computador, pela Internet, preferencialmente banda larga, e pode assistir as

aulas gravadas, podendo explorar os recursos do programa de vídeo.

Vimeo®: Ferramenta web de

hospedagem e compartilhamento

de vídeos que permitem a

divulgação de mídias.

Vídeo Sob Demanda 



Especialização em Gestão em Enfermagem – Modalidade a Distância. 

UAB / UNIFESP, 2009-2010 e 2010-2011

Vídeo Sob Demanda 



Especialização em PSF –

UNASUS / UNIFESP. 

Modalidade a Distância, 

2010-2011



Especialização em Pré-Natal, UAB / UNIFESP –

Modalidade a Distância, 2010-2011



Programa de Capacitação para Profissionais de Saúde do HSP, HU da UNIFESP 

– Modalidade à Distância, 2011-2012.

Parceria com o Depto de Informática em Saúde da UNIFESP.



Comunicação Assíncrona - VSD

Vantagens

Interface• amigável.

Flexibilidade• de tempo e espaço para estudo.

Controle• do estudo e ritmo de aprendizado definido pelo aluno.

Redução• de custo logístico.

Desenvolve• capacidade para auto-estudo.

Desvantagens

Não• há interatividade (troca de experiências) professor-aluno / aluno-aluno.

Dificuldade• em gerar vínculos e socialização.

Baixa• facilidade de atualização de conteúdo.

Dificuldades• de adaptação ao ambiente digital.

Exigência• de maior disciplina auto-estudo.



Os podcast educacionais (gravações de áudio de palestras, entrevistas e

leituras de livros) representam cerca de 7% do número total de podcasts

disponíveis para download.

Importante ferramenta para gravação e distribuição de protocolos e

demonstrações de procedimentos técnicos de saúde (áudio incluindo

imagens e slides PPT).

Podcast

Jham BC. Joining the Podcast Revolution. Am Dental Educ Assoc. 2008 

Frente ao crescente interesse em ferramentas baseadas

na web, os podcast estão se aproximando da educação.

São arquivos de mídia que podem ser distribuídos

através da Internet, computadores e dispositivos

portáteis.



Utah University• : seminário semanal ao vivo ou remoto para educação médica continuada.

Society of Critical Care• Medicine implementou o iCritical Care Podcast: áudios de artigos 

publicados, entrevistas e fóruns com líderes.

N Engl J Medi • (mais de 30.000 inscritos), Science, Nature: oferecem resumo de 

procedimentos específivos.

Exemplos de aplicabilidade

Jham BC. Joining the Podcast Revolution. Am Dental Educ Assoc. 2008 

Podcast

• Depto Radiologia Johns Hopkins University: publica palestras 

semanais. Mais de 3.000 solicitações em cinco meses. 

• National Institute of Health.

• San Francisco University: palestra para estudantes de 

enfermagem.

• Texas University: cursos de enfermagem em MP3.



Vantagens

Áudios• e vídeos podem ser enviados aos assinantes, mesmo sem

intervenção do usuário. Elimina o processo trabalhoso de procurar e baixar

arquivos.

Os• usuários podem utilizar o computador ou MP3 players.

Ouvir• e assistir em movimento (durante traslados).

Custo• baixo.

Interface• amigável.

Desvantagens

Dificuldades• com acordos de licenciamento a partir de recursos comerciais.

Limitações• técnicas e treinamento.

Não• há interação com professor e instrutor.

Jham BC. Joining the Podcast Revolution. Am Dental Educ Assoc. 2008 

Podcast



Muitas das virtudes do e-

learning são acessíveis nos 

dispositivos móveis. 

A evolução das tecnologias 

móveis levou a um novo 

conceito educacional:

Mobile learning ou m-learning

(aprendizagem e mobilidade).

Proporciona comunicação 

bidireccional sem fios entre 

professores e alunos, a 

qualquer momento e em 

qualquer lugar numa população 

cada vez mais móvel.

Pachler N et al. Mobile Learning: Structures, Agency, 

Practices. London: Springer. 2010

Aera Pós-PC e os desafios da integração de 

tecnologias móveis na educação



Projeções da indústria móvel:

• 1 bilhão de assinantes de serviços 3G sem fio.

• 3 bilhões até 2014. 4G sem fio: conexões

dez vezes mais rápidas permitindo

videoconferência e outras aplicações.

• A maioria dos aplicativos estão no próprio dispositivo, em breve, uma grande

parte vai passar a estar na cloud computing (“computação nas nuvens”):

• O usuário pode ter consigo informações pessoais onde quer que vá,

independentemente do dispositivo que esteja usando, suprindo limitações atuais

(monitor e duração da bateria).

Aera Pós-PC e os desafios da integração de 

tecnologias móveis na educação

Pierce D. Summit: Mobile computing is education’s future. eSchool News 2010.



“Computação nas Nuvens”

O New York Times enfrentou um grande desafio

recentemente: Criar a Times Machine (publicação na

web de todos os “milhões” de jornais desde 1851).

Todo material já estava digitalizado em TIFF

(formatos muito “pesado” e incompatível para

publicação na web).

1º Problema: Como solucionar?

2º Problema: Quanto isto poderia demorar?

3º Problema: Quanto custaria?

Mendes MAS. O nascimento, declínio e  renascimento do modelo de computação nas nuvens. 2011.



Derek Gottfrid usou a infra-estrutura do Elastic

Compute Cloud da Amazon.

1º Problema: Trabalhando sozinho, “subiu” 4

terabytes de dados TIFF no serviço de

armazenamento da Amazon e adaptou um utilitário

que convertia TIFFs em outros formatos.

2º Problema: Derek alugou centenas de

computadores virtuais e gerou, em 36 horas,

810.000 mil arquivos PNG e armazenou no serviço

da Amazon para os assinantes do NY Times.

3º Problema: custo total 240 US$ (0,15 GB/mês).

Mendes MAS. O nascimento, declínio e  renascimento do modelo de computação nas nuvens. 2011.
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Tecnologia e Formação

Plano Nacional de Tecnologia 

da Educação 2010

Um jovem de 18 anos: 7h38m por dia utilizando mídias.

O desafio para o sistema de educação é alavancar a tecnologia para
criar experiências de aprendizagem relevantes que espelham a vida dos
alunos.

“A aprendizagem não pode mais limitar-se os anos que passamos na escola:
Deve ser ao longo da vida e disponível sob demanda.”

Dede C. Digital Teaching Platforms. 2011



Dede C. Digital Teaching 

Platforms. 2011
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Diretor do National Institutes of Health:

“Os HUs ajudam a identificar as melhores abordagens para o cuidado e
parte deste sucesso é proveniente da capacitação dos profissionais de
saúde por meio da TI.”

Presidente da Association of American Medical Colleges
(relatório sobre Educação Médica e Segurança do Paciente, 2011):

“Os HUs melhoraram a sua qualidade através da educação continuada,
identificando recursos-chave por meio da conexão com serviços médicos
acadêmicos. Como resultado houve expressiva redução de erros.”

Mais de 5 bilhões nos próximos dez anos para garantir que HUs
continuem a treinar futuros médicos utilizando tecnologias
educacionais.

Teaching Hospital Leaders. Health Forum 2011. Washington, EUA.

Tecnologia e Capacitação



Asari D. Neuroeducation – A Critical Overview of An 

Emerging Field. Neuroethics, 2015

Campo emergente de:

Neuroeducação também frequentemente
referido como Mente, Cérebro e Educação
ou Educação Cerebral.

Neuroeducação



Energia crescente que combina Educação e Neurociência:

Um• esforço para melhorar a aprendizagem e a capacitação.

Estudos• neurocientíficos que suportam a neuroeducação.

Discussão• de evidências sobre os circuitos cerebrais subjacentes
para leitura e habilidade lógico matemática.

Potencial• para projetar programas de treinamento de funções
neurocognitivas, como memória de trabalho com efeitos sobre a
função cerebral global.

Neuroeducação

Asari D. Neuroeducation – A Critical Overview of An 

Emerging Field. Neuroethics, 2015



O cérebro transforma a informação em biologia através da
estimulação, experiências semelhantes e os pensamentos.
As conexões entre as células nervosas são desenvolvidas.

Cérebro é como um músculo:
Use ou perca!

Aprender  é  fisiológico





Neuroeducação  e  tecnologia

ARMSTRONG, P. Bloom´s 

Taxonomy. 2014




