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Resumo 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A grande demanda, recebida pela área de Capacitação da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, 

pelo conhecimento, formação e aprimoramento dos trabalhadores da Saúde busca de bibliografias da 

história e da legislação da Saúde Pública no Brasil a forma de administração e organização do SUS, 

falando de financiamento, informação administração pública, planejamento e vários outros temas, nem 

sempre fáceis de serem encontradas; a possibilidade de utilização de AVA para a apresentação de temas 

com acesso fácil e imediato aos conteúdos que estão na pauta dos diferentes cursos, sempre objetivando 

conhecer e entender o SUS, foi elemento motivador para o planejamento e o desenvolvimento do curso 

para a comunidade de trabalhadores e conselheiros da saúde. Os cursos são contínuos e seu conteúdo 

acessado, a qualquer tempo e hora, e pelo internauta, após a leitura dos textos e assistir os vídeos, se 

comunica com todos os participantes através dos fóruns e um tutor sempre problematizando e 

incentivando a participação e procurando sempre orientar os participantes que tem dificuldade em postar 

em poucas palavras o que entendeu do módulo. 

 

OBJETIVOS 

 

Os Cursos têm como objetivo apoiar a orientação da Política de Gestão de Pessoas da SMS, 

possibilitando a qualificação e atualização dos profissionais da rede da saúde e conselheiros de saúde, 

através dos processos inerentes da Educação à Distância utilizados em SMS/SP. • Utilizar um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA para apresentação dos conteúdos demandados por profissionais de 

saúde, rompendo com a forma costumeira dos cursos fechados; • Tornar acessível a qualquer profissional 

e cidadão a História do SUS e seus desdobramentos, • Ampliar a rede de saber e conhecimento do 

histórico e das práticas do SUS, de forma contínua, acessível a qualquer momento, independentemente de 

prazos para acesso ao material disponibilizado.  

 

METODOLOGIA 

 

Os cursos foram estruturada em plataforma livre e aberta, Moodle, através de AVA, com conteúdos 

distribuídos em blocos temáticos, de acordo com a cronologia histórica da saúde e do SUS no Brasil. Os 

blocos de temas contem os respectivos textos e legislações SUS, acessíveis a todos interessados. 

 

RESULTADOS 

 

Significativo número de inscritos, aproximadamente 1500 profissionais de Saúde, em 07 cursos 

diferentes, sempre abordando um tema para se conhecer e entender o SUS, em vários níveis de 

compreensão, conforme a formação do trabalhador em saúde. APRENDIZADO COM A VIVÊNCIA: 

FACILIDADES E DIFICULDADES Como dificuldade encontrada, apesar de boa parte da população ter 

conhecimento de como acessar a rede mundial, observou-se que várias pessoas encontrarão dificuldade 

em acessar a plataforma. Como facilidade os interessados que conseguiram acessar facilmente a 

plataforma e como também a rapidez que podemos interagir como também atualizar a qualquer momento 

os conteúdos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Pudemos democratizar a informação através do acesso livre a qualquer cidadão, trabalhamos para 

fortalecimento e popularização do SUS. 
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Resumo para roda de conversa 
 

JUSTIFICATIVA A gerência de RH da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, para atender a 

demanda para conhecimento, formação e aprimoramento dos trabalhadores da saúde, optou pela 

realização de cursos à distância, tratando de temas do SUS, objetivando permitir ao aluno um 

aprofundamento do SUS. OBJETIVO Utilizar Ambiente Virtual de Aprendizagem para os conteúdos, 

rompendo com a forma costumeira dos cursos fechados; Envolver os participantes em fóruns de discussão 

e avaliação, oferecendo várias turmas no decorrer do ano. METODOLOGIA Os cursos foram 

estruturados em plataforma livre Moodle, com conteúdos distribuídos em blocos temáticos de temas 

contendo os respectivos conteúdos, acessíveis. PRODUTOS Significativo número de inscritos, 

aproximadamente 1500 profissionais de saúde, em 07 cursos diferentes, conforme a formação do 

trabalhador em saúde.  

 


