
125

DESAFIOS E SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS DA UNA-SUS/UEA NA 
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE DA REGIÃO AMAZÔNICA



126



127

DESAFIOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DA UNA-SUS/UEA 
NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 

REGIÃO AMAZÔNICA

Waldeyde Magalhães; Cleinaldo Costa; Jacqueline Sachett; Haline Oliveira Barbosa; Bruno 

Ábia; Alcy Magalhães Neto

Resumo

Criada em 2001, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é a maior universidade 

multicampi do Brasil, estando presente em todos os municípios do Amazonas. Apesar dessa 

característica favorável, a UEA vem, ao longo dos anos, trabalhando na interiorização do 

aprendizado e aproximação entre os professores e alunos, usando metodologia presencial 

mediada por tecnologia, pois o acesso à maioria dos municípios ocorre por rios que compõem 

a Bacia Amazônica. Em 2013, a UEA passou a integrar a Rede UNA-SUS para promover 

a qualificação continuada dos profissionais de saúde que atendem, principalmente, a 

população ribeirinha e de comunidades remotas e áreas indígenas. Para superar o desafio 

da conectividade nessas regiões, em 2016 a UEA estabeleceu o Projeto UNA-SUS Amazônia, 

financiado com recursos da Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991), para desenvolver soluções 

tecnológicas que viabilizem a educação a distância no âmbito do Sistema UNA-SUS. Esse 

projeto utiliza e desenvolve tecnologias educacionais que operam sem a necessidade de 

conexão permanente com a internet e funcionam em dispositivos móveis com sistema 

operacional Android. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento UNA-SUS Amazônia, além 

de desenvolver soluções, realiza pesquisas e treinamentos em áreas relativas ao uso da 

tecnologia na educação a distância.

Palavras-chave: Educação a distância. Educação em saúde. Recursos humanos em saúde. 

Tecnologia da Informação.



128

CHALLENGES AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF 
UNA-SUS/UEA IN THE QUALIFICATION OF HEALTH 

PROFESSIONALS FROM THE AMAZON REGION

Waldeyde Magalhães; Cleinaldo Costa; Jacqueline Sachett; Haline Oliveira Barbosa; Bruno 

Ábia; Alcy Magalhães Neto

Abstract

Created in 2001, the State University of Amazonas (UEA) is the largest multi-campus 

university in Brazil, and it is present in all municipalities of Amazonas state. In spite of 

this favorable characteristic, UEA has been working over the years in the interiorization of 

the learning and approach between teachers and students, using a technology-mediated 

face-to-face methodology, since access to most municipalities occurs by rivers that form 

the Amazon Basin. In 2013, UEA became part of the UNA-SUS Network to promote the 

continued qualification of health professionals who mainly serve the riverside population, 

remote communities and indigenous areas. In order to overcome the challenge of 

connectivity in these regions, in 2016, UEA established the UNA-SUS Amazônia Project, 

financed with resources from the Information Technology Law (Law no. 8.248 / 1991), to 

develop technological solutions that enable distance education within the UNA-SUS 

System. This project uses and develops educational technologies that operate without the 

need for permanent connection to the internet and work on mobile devices with Android 

operating system. The Research and Development Center from the UNA-SUS Amazônia, in 

addition to developing solutions, conducts research and training in areas related to the use 

of technology in distance education.

Keywords: Distance Education. Health Education. Human Resources in Health. Information 

Technology.
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1 INTRODUÇÃO

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi instituída pela Lei nº 2.637, de 12 de 

janeiro de 2001, regulamentada por meio do Decreto nº 21.666, de 12 de janeiro de 2001. É 

a maior universidade multicampi do país, ou seja, é a instituição de ensino superior brasileira 

com o maior número de unidades que integram a sua composição. A UEA possui mais de 25 

mil estudantes regularmente matriculados na graduação e, também, na pós-graduação. Em 

sua estrutura estão cinco Unidades Acadêmicas na capital (Escolas Superiores); seis Centros 

de Estudos Superiores e 12 Núcleos de Ensino Superior no interior do estado. A Cidade 

Universitária da UEA encontra-se em construção e está localizada em Iranduba (município 

a 25 quilômetros de Manaus) (RELATÓRIO, 2017).

A missão institucional da UEA é: “Promover a educação, desenvolvendo conhecimento 

científico, particularmente sobre a Amazônia, conjuntamente com os valores éticos capazes de 

integrar o homem à sociedade e de aprimorar a qualidade dos recursos humanos existentes 

na região; ministrar cursos de grau superior, com ações especiais que objetivem a expansão do 

ensino e da cultura em todo o território do Estado; realizar pesquisas e estimular atividades 

criadoras, valorizando o indivíduo no processo evolutivo, incentivando o conhecimento científico 

relacionado ao homem e ao meio ambiente amazônicos; participar na colaboração, execução e 

acompanhamento das políticas de desenvolvimento governamentais, inclusive com a prestação 

de serviços”.

 Diante desses desafios de aprimorar os recursos humanos, incentivar a pesquisa e 

colaborar com as políticas de desenvolvimento governamental na região amazônica que, 

em 2013, a UEA e mais 21 outras instituições se habilitaram para agregar a Rede UNA-

SUS, rede de instituições públicas de educação superior credenciadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) para a oferta de educação a distância, nos termos da legislação vigente, 

e conveniadas com o Ministério da Saúde (MS) para atuação articulada (BRASIL, 2017), em 

atendimento ao Edital nº 57, de 23 de outubro de 2013, lançado pelo Ministério da Saúde 

proveniente da Portaria Interministerial 10/2013 (MS/MEC), que definiu que a adesão à 
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Rede UNA-SUS fosse realizada por meio de chamada pública, edital ou carta convite, tendo 

como público-alvo instituições de educação superior (IES) credenciadas pelo MEC. 

 O Decreto nº 7.385/2010 trouxe a necessidade de celebração de Convênios e 

Termos de Cooperação com o MS, para regular a atuação das IES junto ao Sistema UNA-

SUS. Entretanto, não bastava apenas aderir à Rede UNA-SUS, era preciso movimentar e agir, 

foi então que em 2015 o reitor Prof. Dr. Cleinado Costa criou um grupo de trabalho com 

representantes da própria UEA, Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS (SE/

UNA-SUS) e o Instituto Leônidas e Maria Deane / Fundação Oswaldo Cruz da Amazônia 

(ILMD / Fiocruz Amazônia) com o intuito de desenvolver e testar soluções tecnológicas no 

âmbito da Telessaúde e Teleducação por meio de plataformas móveis, além de promover a 

integração das atividades das instituições envolvidas (PORTARIA, 2015).

 O resultado desse grupo de trabalho foi o Projeto UNA-SUS Amazônia, cujo objetivo 

é desenvolver tecnologias para implantação de serviços e soluções de teleducação em 

saúde voltadas a profissionais de saúde, utilizando o barramento UNA-SUS. Esse projeto 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação  desfruta de recursos provenientes de incentivos 

fiscais advindos da Lei de Informática na Amazônia (Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 

1991), com a prerrogativa de que todas as empresas produtoras de bens e serviços de 

informática apliquem, anualmente, no mínimo, 5% do seu faturamento bruto no mercado 

interno, decorrente da comercialização dos produtos incentivados, em atividades de pesquisa 

e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme projeto elaborado pelas 

próprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada à Superintendência 

da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (BRASIL, 2017).

 Em junho de 2016, o Projeto UNA-SUS Amazônia começou as suas atividades; 

e em outubro de 2016 foi inaugurado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – UNA-

SUS Amazônia, viabilizando o início das pesquisas sobre tecnologias educacionais 

digitais, se especializando na propositura de soluções visando minimizar os problemas da 

baixa conectividade na região amazônica dificultando a educação a distância em áreas 

remotas. 

 Em 2017, a UNA-SUS/UEA tem o seu primeiro projeto de Especialização em Saúde 

da Família aprovado pelo Ministério da Saúde, com início previsto para setembro. Essa 

especialização reforça o objetivo da UNA-SUS/UEA como parte do plano de capacitação 
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regionalizada para os profissionais da saúde na Amazônia, respeitando os seus costumes e 

peculiaridades locais.

1.1 UNA-SUS/UEA e o Núcleo de Telessaúde da UEA    

O Núcleo de Telessaúde Estadual do Amazonas/UEA surgiu da necessidade de oferecer 

conteúdo educacional, aprimoramento técnico-profissional e assistência médica provida por 

segunda opinião aos médicos que atuam em toda a Amazônia. Partindo dessa necessidade, 

criou-se o Núcleo de Telessaúde Estadual do Amazonas/UEA em 14 de dezembro de 2004 

(NÚCLEO, 2017).

Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento da Atenção Básica do SUS, 

mediante ampliação da capacitação das equipes de Saúde da Família por meio de tecnologia 

capaz de promover a Teleducação, Telessaúde e a Telemedicina, com resultados positivos na 

resolubilidade do nível primário e na saúde da população.

O Núcleo possui hoje 68 pontos implantados em 62 municípios, sendo 63 em área 

urbana e cinco em comunidades indígenas, promovendo atividades em teleducação, 

teleconsultoria e Segunda Opinião Formativa (SOF) aos profissionais de saúde dos 

municípios do estado.

Além da atuação na atenção primária, o Núcleo de Telessaúde da UEA possui um 

quadro de profissionais em diversas especialidades disponibilizado aos profissionais de 

saúde do Amazonas para consultas síncronas e assíncronas conforme figura 1.

O material produzido com as palestras desenvolvidas pelo Núcleo é formatado 

e inserido na estante do Telessaúde/UEA na plataforma ARES1 da UNA-SUS nacional. 

Esses materiais ficam disponibilizados e são compartilhados para o apoio das atividades 

autoinstrucionais e de educação permanente dos profissionais da saúde.

¹ ARES – Acervo de Recursos Educacionais (https://ares.unasus.gov.br/acervo/).
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Figura 1 - Especialidades disponibilizadas pelo Núcleo de Telessaúde da UEA.

Fonte: Núcleo de Telessaúde Estadual do Amazonas/UEA.

  

1.2 Projeto UNA-SUS Amazônia

O Projeto Telessaúde e Teleducação em saúde utilizando dispositivos móveis - UNA-

SUS na Amazônia (Projeto UNA-SUS Amazônia), tem como finalidade a realização de 

pesquisa e desenvolvimento de soluções de teleducação para profissionais de saúde, em 

conformidade com o Sistema Universidade Aberta do SUS, e tem a duração de dois anos 

(junho de 2016 a maio de 2018).

O objetivo é desenvolver e testar tecnologias para possibilitar o enfrentamento da 

questão do acesso à formação e informação em regiões remotas, vulneráveis, de difícil 

acesso e provisão persistente e em banda larga de acesso à internet inexistente ou de baixa 

qualidade. A solução inicial é baseada na distribuição de pacotes de conteúdo educacional 

e de saúde pela internet, no formato HTML52, cujo conteúdo é armazenado no dispositivo 

móvel (smartphone ou tablet) e torna-se disponível para uso off-line. A interação do usuário 

com o dispositivo é gravada e, posteriormente, enviada ao servidor de forma a contabilizar 

o esforço de qualificação e atualização profissional. 

²  HTML5 - <http://www.w3c.br/pub/Cursos/CursoHTML5/html5-web.pdf>.
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Implantação do espaço físico

O projeto iniciou-se com a modernização do ambiente físico na UEA, por meio de uma 

reforma de obra civil, realizada para prover um ambiente agradável e propício à motivação 

e à inovação tecnológica. Esse ambiente de 412 m2 foi idealizado e criado enfatizando 

a sustentabilidade utilizando matéria-prima proveniente de madeira de demolição e de 

barcos afundados.

Pilares do Projeto UNA-SUS Amazônia

Em linhas gerais o projeto apresenta três pilares: Capacitação, Estudos Teóricos e 

Desenvolvimento.

Figura 2 - Pilares do Projeto UNA-SUS Amazônia. 

Fonte: UNA-SUS/UEA.

Capacitações

Para qualificar a equipe da UEA no âmbito da educação a distância, o projeto objetiva 

a realização de capacitações para a criação de cursos e recursos educacionais digitais. Essa 

capacitação está além da capacidade técnica de programação, mas sim na compreensão 

da metodologia existente e na aplicação do uso de novos meios e formas de repassar 

conhecimentos aos profissionais de saúde.

O Projeto UNA-SUS Amazônia conta com o apoio fundamental das Instituições de 

Ensino que fazem parte da Rede UNA-SUS e possuem expertise comprovada em cursos de 
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curta ou longa duração e que estão pesquisando novas tecnologias e metodologias que 

podem ser aplicadas à educação a distância.

Ao longo da execução do projeto são realizadas capacitações para entendimento 

sobre metodologias de ensino e aprendizagem, bem como para criar conteúdo educacional 

com qualidade usando tecnologias atuais que sejam apresentadas de forma que o público-

alvo se sinta motivado à educação permanente e continuada. Temas como a realidade 

virtual, cidades virtuais, desenvolvimento e designer de aplicativos, uso de tecnologias 

educacionais e assuntos específicos para integrantes da Rede UNA-SUS, como fluxo de 

criação de conteúdos e disponibilização no Acervo de Recursos Educacionais, Validação de 

Conteúdo Educacional e o último, sobre Técnicas de descrição de recursos educacionais, são 

explorados no projeto.

Pesquisa e Estudos Teóricos

Realizar a pesquisa é fundamental para o sucesso deste projeto, uma vez que a área 

da saúde é altamente regulamentada e necessita de estudos aprofundados sobre o que é 

viável ou não, o que ser aplicado sem ferir a legislação. Além do viés legislativo da área, há a 

necessidade de buscarmos viabilidade técnica para as soluções estudadas e para propormos 

mais qualidade ao ensino a distância na Região Amazônica com toda a sua problemática já 

relatada.

As linhas de pesquisa investigadas estão relacionadas à melhoria de processos 

educacionais, agentes de recomendação de conteúdo, gamificação aplicada à EAD, validação 

de recursos educacionais digitais e aprendizagem colaborativa mediante o uso de banco de 

imagens dermatológicas. 

Desenvolvimento

Após algumas discussões sobre possibilidades de interações entre os profissionais 

da saúde e a UNA-SUS, e durante a investigação científica sobre assuntos relacionados aos 

processos de educação a distância, concebemos a figura 3.

O Projeto UNA-SUS Amazônia, em sua primeira fase, foca no desenvolvimento 

de serviços de exploração de cursos e recursos educacionais. Dessa forma, está sendo 

desenvolvido o app UNA-SUS e a Plataforma UNA-SUS Recomenda.
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O app UNA-SUS tem como objetivo ser um aplicativo que possua funcionalidades 

suficientes para tornar o ensino a distância dos profissionais da área de saúde mais atrativo. 

O objetivo das pesquisas e do desenvolvimento desse produto é propor a melhoria do 

processo de aprendizagem por meio de inovação tecnológica na educação.

Figura 3 - Arquitetura de Interações dos Profissionais de Saúde com a UNA-SUS. 

Fonte: UNA-SUS/UEA.

Também serão desenvolvidas ferramentas de apoio à prática profissional, possibilitando 

aos alunos já qualificados, ou seja, proporcionar serviços pós-cursos, com a utilização de 

aplicativos durante a execução de atividades simples do dia a dia.

Em fases seguintes do Projeto UNA-SUS Amazônia, almeja-se focar em uma solução 

mais voltada para os serviços de sincronização de progresso em cursos online, o app 

Cursos UNA-SUS/UEA, e também na rede social para profissionais de saúde, o UNA-SUS 

Conecta, possibilitando interação entre os profissionais registrados na Plataforma AROUCA, 

vislumbrando a aprendizagem colaborativa e a criação de conteúdos pelos próprios 

participantes.

No projeto do app UNA-SUS, figura 4, o principal cliente é a UNA-SUS, responsável 

pela validação da solução. As universidades parceiras também poderão realizar este papel 

de validação, haja vista que sabem a necessidade da solução no que diz respeito à educação 

a distância para os profissionais de saúde e a sua realidade para aprendizagem contínua.
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 Figura 4 - App UNA-SUS. 

Fonte: UNA-SUS/UEA. 

1.2.1 Especialização Lato Sensu em Saúde da Família e Comunidade (Programa Mais 

Médicos).

A UEA a partir de 2017, passa a colaborar no Programa Mais Médicos do governo 

federal por meio da oferta do curso de especialização aos profissionais participantes no 

estado do Amazonas, com o objetivo de capacitar e contribuir para o aprimoramento de 

profissionais que atuem direta ou indiretamente no campo de Saúde da Família na Amazônia, 

colaborando com a consolidação do Sistema Único de Saúde, a UNA-SUS/UEA irá oferecer 

vagas para médicos cadastrados que integrem os programas oficiais do Ministério da Saúde.

A proposição do curso de especialização em Saúde da Família e Comunidade passa 

a representar uma estratégia para a ampliação radical do número de profissionais aptos 

a atuarem na área, com uma base formativa bastante sólida e com entendimento dos 

problemas locorregionais do povo da Amazônia. Essa formação passa por uma profunda 

reflexão na concepção de saúde e seu entendimento como direito de cidadania e dever do 

Estado.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendendo as necessidades da região Amazônica, o projeto UNA-SUS Amazônia foca 

em pesquisas e desenvolvimento de soluções de teleducação para profissionais de saúde. 

Baseado em seus três pilares fundamentais, o projeto já alcançou resultados relevantes ao 

longo do seu tempo de vida, como o início do desenvolvimento de um aplicativo móvel 

(app UNA-SUS) que possui funcionalidades suficientes para tornar o ensino a distância 

dos profissionais da área de saúde mais atrativo, além disso, observando o problema de 

infraestrutura de internet na região Norte, o projeto visa disponibilizar recursos educacionais 

de forma off-line.

Pesquisas utilizando algoritmos de inteligência artificial que permitem a 

recomendação personalizada de cursos e recursos educacionais aos profissionais de 

saúde, também é resultado do empenho dos pesquisadores do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento – UNA-SUS Amazônia.

Como atividades futuras do projeto UNA-SUS Amazônia, destacamos a finalização 

e validação do app UNA-SUS, o desenvolvimento do app cursos da UEA e apresentação 

dos resultados referentes às pesquisas de melhoria de processos educacionais. Com 

isso, esperamos poder dar suporte na atualização acadêmica dos profissionais de saúde 

vinculados ao Sistema Único de Saúde.  
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