
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM 

SAÚDE 

MESTRADO EM ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MODALIDADE PROFISSIONAL  
 

 

 

 

 

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO: INFOGRÁFICO SOBRE O ESTUDO DA 
TRAJETÓRIA NAVEGACIONAL DO MÉDICO COM INTERESSE EM 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 
MARIA DE FATIMA BAZONI ALBANEZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

São Paulo 
2020 

 



 

 

 

MARIA DE FATIMA BAZONI ALBANEZ 
 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO: INFOGRÁFICO SOBRE O ESTUDO DA 
TRAJETÓRIA NAVEGACIONAL DO MÉDICO COM INTERESSE EM 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 

 

 

Produto da dissertação apresentada à 

Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde. 

 

Orientadora:  

Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2020 



 

 

Maria de Fatima Bazoni Albanez 
 

 

 

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO: INFOGRÁFICO SOBRE O ESTUDO DA 
TRAJETÓRIA NAVEGACIONAL DO MÉDICO COM INTERESSE EM 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Presidente da banca: 

 

 

Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Marcos Andrei Ota 

 

___________________________________________________________________

Prof. Dr. Daniel Lahan Martins 

 

 

Profª.Dra. Kellen Adriana Curci Daros 

 

 

 

Suplente: 

 

Profª. Dra.  Maria Elisabete Salvador Graziosi 

 



 

 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 4 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO ............................................................................................ 7 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 9 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 10 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 11 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
“Comece fazendo o necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o 

impossível” 

São Francisco de Assis 

 

Finalizada a pesquisa intitulada Estudo da Trajetória Navegacional do Médico 

com Interesse em Diagnóstico por Imagem em Ambiente Virtual de Aprendizagem no 

Contexto da Educação Continuada, emergiu a necessidade de construção de um 

produto que comunicasse, de forma fácil e clara, as informações e os resultados 

levantados na pesquisa, de modo a favorecer o desenvolvimento de novos cursos 

para médicos. Diante dessa necessidade, construiu-se o infográfico aqui apresentado.  

A produção técnica configura-se, também, como uma exigência do Mestrado – 

modalidade Profissional, uma vez que a formação do profissional se constitui na 

discussão e na reflexão sobre sua prática.  

O desenvolvimento da pesquisa favoreceu o entendimento do comportamento 

dos estudantes da área médica e possibilitou o estudo sobre a trajetória navegacional 

no ambiente virtual de aprendizagem. Dessa forma, os achados da investigação vêm 

propiciar o planejamento, o desenvolvimento e a produção de cursos mais aderentes 

ao perfil dos estudantes e, consequentemente, com maior potencial de aprendizagem.  

Entendemos que os cursos livres contribuem, de forma significativa, para a 

formação continuada dos profissionais, especialmente em um contexto de intensa 

produção e difusão de pesquisas científicas e do conhecimento de modo geral.  

 Com os avanços na ciência e a intensa produção científica e sua publicação, 

os profissionais da saúde precisam investir cada vez mais na sua formação 

continuada, conforme conceito introduzido por Hojat et al. (2009), a lifelong learning, 

a “aprendizagem ao longo da vida”.  

É preciso considerar que, para que a educação médica continuada alcance 

seus objetivos, trazendo benefícios à pratica clínica, é preciso oferecer formação 

voltada para as exigências profissionais às quais os médicos são submetidos e para 

o compromisso com a promoção de um ensino médico de excelência, envolvendo a 

criação de metas de aprendizagem e o desenvolvimento de planos com base na 

reflexão e na autoavaliação individuais (LI, Su-Ting T. et al., 2010). 
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O profissional em saúde, ao reconhecer a necessidade da sua formação 

contínua, deve ter acesso às informações por meio de programas de formação 

continuada a distância, que são oferecidos pelas sociedades de classe, pelos 

governos e pela iniciativa privada, de forma a permitir que esse profissional, mesmo 

distante dos grandes centros, tenha acesso ao conhecimento científico atualizado. 

Com a educação a distância, não há barreiras geográficas, e estudar em grandes 

universidades brasileiras, americanas ou europeias pode ser uma realidade para 

muitos.  

De acordo com Leite, (2010), os cursos de formação continuada em saúde para 

profissionais devem ser embasados em contextos pedagógicos que avançam para 

além dos conteúdos e que, também, promovam a disposição para a pesquisa, a 

autonomia na busca das informações, o trabalho colaborativo e em equipe e a postura 

ética.  

Martin (2019) revela uma variável que precisa ser considerada ao desenvolver 

materiais didáticos ou cursos de formação continuada: o tempo, que é cada vez mais 

escasso. Por isso, sintetizar informações e utilizar estratégias para transmitir o 

conhecimento e comunicar-se de forma rápida e de fácil compreensão é de 

fundamental importância.   

Os cursos a distância autoinstrucionais são opções de formação continuada 

que trazem, na sua proposta pedagógica, conteúdos que proporcionam atualização e 

aprendizagem em um curto espaço de tempo.  

Outra opção para o profissional em saúde manter-se atualizado é a interação 

com as chamadas “comunidades virtuais de aprendizagem”, designação dada à 

formação de grupos na internet, dentro dos quais os usuários interagem de maneira 

compartilhada, trocando informações sobre um determinado tema e construindo 

conhecimento de maneira cooperativa. Essas comunidades não estão, 

necessariamente, ligadas a uma instituição formadora; são usuários que se 

interessam pelo mesmo assunto e se organizam de maneira a compartilhar 

informações científicas, coletar novas ideias, conduzir, discutir e desafiar pesquisas, 

buscar desenvolvimento pessoal e educação continuada. Pode-se citar, nesse caso, 

o Twitter, uma plataforma que permite essas ações por meio da troca de arquivos 

digitais, amplamente utilizada pela comunidade médica e outros profissionais de 

saúde (CHOO et al., 2015). 
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Depois de conhecer a literatura a respeito dos programas de formação 

continuada em saúde e seus resultados, fica mais evidente que conhecer o perfil de 

aprendizagem dos profissionais em saúde, especialmente do médico, objeto da 

pesquisa realizada, é fator fundamental para melhorar a gestão e a criação de cursos 

com situações didáticas e estratégias necessárias para aprimorar os processos de 

ensino e aprendizagem. É também fundamental para selecionar objetos virtuais mais 

adequados, gerar percursos de aprendizagem adaptáveis e personalizados para que 

cada estudante receba uma experiência instrucional adaptada às suas necessidades, 

desenvolver modelos de comunicação e feedback personalizados.  

 Com esse conjunto de opções, o estudante é beneficiado, e cabe a ele 

selecionar o modelo de formação continuada que mais lhe convém. A mídia em geral, 

comunidades acadêmicas e científicas já observaram as mudanças na maneira como 

o estudante ou o profissional de saúde vêm consumindo as publicações da área. Os 

materiais didáticos apresentados por meio de objetos mais atrativos visualmente e 

com conteúdos mais resumidos estão ganhando cada vez mais espaço e a 

preferência desse público, entrando em cena, nesse contexto, os infográficos.  

` 
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2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
  

Infográficos são visualizações de dados e ideias que tentam transmitir para um 

público informações complexas de maneira que possam ser rapidamente consumidas 

e facilmente compreendidas. Os infográficos podem informar o público utilizando a 

combinação de gráficos visualmente atraentes com narrativas claras (KOTHARI, 

2019). 

 A decisão pelos infográficos, para comunicar os resultados da pesquisa 

realizada, veio com a leitura do artigo Exploring the role of infographics for 

summarizing medical literature, de Martin (2019), que evidenciou a preferência de 

resumos de pesquisas que utilizam infográficos a resumos tradicionais apenas com 

texto.   

 Os profissionais de saúde têm dificuldades para se manterem atualizados 

com a literatura relevante da sua área. Entre os obstáculos que encontram, podem 

ser citados o volume extenso de publicações, a escassez de tempo e a dificuldades 

de retenção do conhecimento. Para reduzir e atenuar essas barreiras, revistas 

médicas, educadores e sites de educação têm usado, com mais frequência, os 

infográficos como uma ferramenta para resumir e divulgar a literatura, tanto on-line 

quanto impressa ou nas mídias sociais (MARTIN, 2019). 

 Atualmente, todas as formas de mídia usam infográficos para cobrir 

informações e tópicos argumentativos de maneira ágil e ampla em espaços 

relativamente limitados. As ideias apresentadas graficamente são mais fáceis de 

entender e lembrar do que aquelas apresentadas apenas com palavras. Os 

infográficos podem contar uma história de forma objetiva, mostrar relacionamentos e 

revelar estruturas e, ainda, podem ser usados em espaços educacionais como uma 

ferramenta para melhorar a compreensão, a memorização e a tomada de decisão 

(ALFORD, 2019). 

 Na área educacional, algumas iniciativas em sala de aula propuseram aos 

estudantes a criação de seus próprios infográficos como uma tarefa para desenvolver 

habilidades digitais. Essa atividade resultou em maior envolvimento e aprendizado e 

ofereceu oportunidades para criatividade e tomada de decisão, segundo relato dos 

próprios estudantes (JONES; SAGE; HITCHCOCK, 2019). 
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 Uma pesquisa comandada por Yarbrough (2019) desejava conhecer se os 

infográficos contribuíam para a aprendizagem dos estudantes. Para examinar essa 

questão, o pesquisador criou infográficos para um curso de gestão on-line. Tomando 

por base um estudo comparativo causal explorou as possíveis relações causais entre 

uma variável independente, os infográficos, e uma variável dependente, as 

percepções do estudante. O resultado foi favorável à experiência de aprendizagem 

dos estudantes com o uso dos infográficos.  

 O pesquisador, com base no feedback dos estudantes, concluiu a pesquisa 

com quatro sugestões para produção, com qualidade, dos infográficos em sala de 

aula. A primeira, criar infográficos que apoiem resumos dos cursos. A segunda, criar 

infográficos que apoiem a memorização rápida. A terceira, elaborar infográficos com 

imagens significativas e, por último, construir infográficos eficientes, em que cada 

palavra e imagem comuniquem significado e objetivo de aprendizagem.  

 Depois de conhecer a aplicabilidade dos infográficos, as suas vantagens e 

seu potencial pedagógico e comunicacional, é possível afirmar que a escolha desse 

recurso como forma de divulgação da pesquisa é bastante assertiva, pois traz 

significativa contribuição para a comunidade acadêmica em geral e para os 

profissionais que atuam com a modalidade a distância.   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O infográfico proposto para apresentar os resultados da pesquisa que 

fundamentou a dissertação de mestrado tem como motivação maior expor e explicar 

esses resultados, de forma simplificada, para que possa alcançar tanto os diversos 

profissionais da área da saúde como professores e desenvolvedores de cursos 

presenciais e a distância de uma forma geral. 

Ao desenvolver materiais didáticos para compor a proposta pedagógica do 

curso, o designer educacional e designer gráfico podem utilizar os infográficos como 

alternativa de apresentação do conteúdo. Evidências científicas têm mostrado forte 

aderência e preferência dos estudantes a esse recurso, fator que é reforçado pelo alto 

potencial de absorção dos conteúdos. 

Os infográficos, como recurso de divulgação ou transmissão do conhecimento, 

mostram-se bastante adequados aos novos tempos, em que a escassez de tempo 

para acompanhar o grande volume de publicações é uma realidade para muitos 

profissionais. 

Por fim, o infográfico facilita o entendimento dos resultados da dissertação para 

o público em geral, permitindo ressaltar não só a importância do estudo sobre o perfil 

de aprendizagem dos médicos com interesse em diagnóstico por imagem no contexto 

da educação continuada a distância, mas também informações que eventualmente 

podem ser úteis para os desenhos pedagógicos dos cursos, favorecendo a 

aprendizagem e a comunicação, e, em alinhamento com o interesse e a motivação do 

estudante. 

Esse recurso pode, ainda, orientar as decisões sobre os investimentos na 

produção de materiais didáticos, proporcionar a descoberta de características e 

comportamentos que indiquem riscos de desistência, reprovação ou evasão e 

direcionar a construção de ferramentas que facilitem a prática docente e o 

entendimento da aprendizagem digital, que é própria da contemporaneidade. 

 

 

 



10 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALFORD, Katie. The Rise of Infographics: Why Teachers and Teacher Educators 
Should Take Heed. Teaching/Writing: The Journal of Writing Teacher Education, 
Michigan University, USA, v. 7, n. 1, p. 7, 2019. 
 
CHOO, Esther K. et al. O. McNamara, Ricky Y. Choi & Christopher L. 
Carroll (2015) Twitter as a tool for communicateon and knowledge exchange in 
academic medicine: A guide for skepTIC and novices. Medical Teacher, Dundee, 
UK, v. 37, n. 5, 411-416, 2015.  
 
HOJAT, Mohammadreza; VELOSKI, J. Jon; GONNELLA, Joseph S. Measurement 
and correlates of physicians’ lifelong learning. Academic medicine, Association of 
American Medical College, USA, v. 84, n. 8, p. 1066-1074, 2009. 
 
JONES, Nathalie P.; SAGE, Melanie; HITCHCOCK, Laurel. Infographics as an 
assignment to build digital skills in the social work classroom. Journal of Technology 
in Human Services, London, UK. v. 37, n. 2-3, p. 203-225, 2019. 
 
KOTHARI, Devki et al. Connecting Organic Chemistry Concepts with Real-World 
Contexts by Creating Infographics. Journal of Chemical Education, Washington, 
DC, USA. v. 96, n. 11, p. 2524-2527, 2019. 
 
LI, Su-Ting T. et al. Successful self-directed lifelong learning in medicine: a conceptual 
model derived from qualitative analysis of a national survey of pediatric 
residents. Academic Medicine, Association of American Medical College, USA, v. 85, 
n. 7, p. 1229-1236, 2010. 
 
LEITE, Maria Teresa Meirelles et al. Educação médica continuada online: potencial e 
desafios no cenário brasileiro. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, DF, 
v. 34, n. 1, p. 141-149, 2010. 
 
MARTIN, Lynsey J. et al. Exploring the role of infographics for summarizing medical 
literature. Health Professions Education, London, UK, v. 5, n. 1, p. 48-57, 2019. 
 
YARBROUGH, Jillian Ruth. Infographics: in support of online visual 
learning. Academy of Educational Leadership Journal, Arden, USA, v. 23, n. 2, p. 
1-15, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
APÊNDICES 

 
  



12 

 

 

 



13 

 

  



14 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 


