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RESUMO
Schubsky B. “Criação e implementação de um processo para avaliação do
desempenho cognitivo de profissionais de saúde, de uma rede integrada de hospitais,
intercalado com intervenções educacionais”.

Background A diversidade na formação dos profissionais de enfermagem em seus
diferentes níveis (auxiliares, técnicos e enfermeiros), somando-se às pressões do
mercado, obriga estes profissionais a realizarem múltiplas jornadas de trabalho,
contribuindo para que o treinamento e as atualizações técnicas sejam relegados a um
segundo plano. Objetivos O objetivo deste trabalho foi desenvolver um processo que
pudesse identificar as principais deficiências dos profissionais no ambiente de trabalho,
executar ações educacionais focadas e reavaliar o grupo estudado. Casuística Foi
realizado

um

estudo

intervencional,

com

coletas

retrospectivas

de

dados.

Desenvolveu-se uma ferramenta web de mapeamento de deficiências, capaz de gerar
avaliações do tipo múltipla-escolha segmentadas por áreas, corrigir as avaliações e
mapear áreas específicas de deficiência de conhecimento. Realizaram-se 3
avaliações, em 2013 e 2014, em um grande quantitativo de profissionais de saúde, de
diversos hospitais, com um intervalo semestral. Entre cada avaliação, foram realizadas
intervenções educacionais focadas nas deficiências mapeadas. Optamos por
demonstrar o desempenho médio, através das notas de avaliação, exclusivamente dos
profissionais de enfermagem que participaram de todos os 3 ciclos avaliaçãotreinamento. Resultados 3531 profissionais realizaram as 3 avaliações e as notas
médias obtidas, sequencialmente, foram: 6,591; 6,613 e 6,909. Realizou-se a análise
estatística ANOVA e encontrou-se significância estatística entre as 2 últimas
avaliações. Conclusão A criação de um processo de avaliação de desempenho,
acompanhado pelo mapeamento de déficits de conhecimento, intercalado com
intervenções educacionais mostrou-se eficiente em promover o desenvolvimento do
conhecimento entre profissionais de enfermagem.
Palavras-chave: Avaliação em saúde, avaliação educacional, educação em saúde,
educação em enfermagem, treinamento, simulação.

ABSTRACT
Schubsky B. “Development and implementation of a new evaluation process of the
cognitive knowledge of healthcare professionals, on a chain of hospitals, sequenced
with educational interventions. “

Background The diversity of the education of healthcare professionals, on their
different levels (nurses and nurse technicians), added to the pressure of the work life,
urges that professionals to engage into multiple jobs, which contributes with demoting
training and technical updating to a second tier. Objectives The goal of this study was
to develop a new process, capable of targeting the main educational gaps of the
healthcare professionals on their work, to execute focused educational interventions
and to reassess the sample. Methods Interventional retrospective study. A web-based
tool was developed to identify knowledge gaps, by generating multiple-choice tests,
segmented by area, as well as correcting the test, mapping those gaps. Three
assessments were performed, between 2013 and 2014, with a large group of
healthcare professionals, on different hospitals, on a six-month interval between them.
During those intervals, educational interventions were executed, focused on the
identified gaps. We decided to demonstrate the average performance through the
grades, exclusively for the healthcare professionals that participated in the three cycles
of assessment and training. Results 3531 healthcare professionals participated on the
three cycles and the average grades, sequentially, were: 6.591, 6.613 and 6.909. The
statistical analysis was the ANOVA test, and we found significant correlation between
the last two assessments.
Conclusion The development of an assessment process, accompanied by mapping
knowledge gaps and intertwined with educational interventions, has shown itself
efficient in promoting knowledge development among healthcare professionals.
Keywords: Healthcare assessment, educational assessment, healthcare education,
nurse education, training, simulation.
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1 INTRODUÇÃO E RACIONALIDADE

Quando falamos em profissionais de enfermagem, no Brasil, estamos nos
referindo a grupos distintos, com formações específicas.
Segundo um levantamento realizado pelo COFEN em 2010 1, existem 1.449.583
profissionais em todo o Brasil, distribuídos da seguinte maneira:
Enfermeiros: 287.119 (19,81% do total),
Técnicos de enfermagem: 625.863 (43,18% do total),
Auxiliares de enfermagem 533.422 (36,80% do total).
Parteiras e não informados correspondem a 3.179 (0,23% do total).

A descrição da formação destes profissionais é a seguinte:

Enfermeiro - profissional com graduação universitária (quatro anos) em
Enfermagem. Além da graduação universitária, o enfermeiro pode se especializar em
determinadas áreas, por meio de cursos específicos ou pode realizar mestrado,
doutorado ou MBA. O enfermeiro coordena e supervisiona a equipe de Enfermagem,
além de executar os planejamentos dos cuidados a pacientes. Este profissional realiza
a sistematização de assistência de Enfermagem, que é o exame físico do paciente,
para fazer a prescrição e indicar aos técnicos e auxiliares de enfermagem quais os
cuidados com determinado paciente.
Técnico de enfermagem - é o profissional de nível técnico, geralmente feito em
cursos de dois anos de duração. O técnico pode realizar algumas funções que são do
enfermeiro, mas, somente em presença deste último profissional. É responsável pela
administração de medicamentos, cuidados ao paciente (higiene corporal, mobilização
no leito, etc.), monitoramento dos dados vitais, entre outros. Ele elabora relatório do
atendimento feito e comunica anormalidades à sua supervisão e ao plantão médico.
Auxiliar de enfermagem - possui apenas o ensino médio, mas passa por curso
básico (duração de um ano) de auxílio aos profissionais. Executa funções mais
elementares, como dar medicamentos, aplicar injeções, arrumar cama, trocar roupa dos
doentes, dar banho e limpar os ambientes dos pacientes.
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O mesmo estudo do COFEN revela uma carência de profissionais de
enfermagem no país. De acordo com o preconizado pela OMS 1, deveríamos ter 2
enfermeiros para cada mil habitantes. No entanto, o Brasil possui uma relação total de
1,43 enfermeiros por cada mil habitantes. Adicionalmente, a distribuição geográfica
destes profissionais também é bastante concentrada, com índices mais altos na região
Sudeste (1,71) e mais baixos no Norte (0,94) 1.
Esta mesma falta de profissionais também é descrita em outros locais do mundo.
Dados norte-americanos relacionam o envelhecimento populacional com um aumento
crescente da demanda por serviços de saúde, com os enfermeiros ocupando um papel
chave. É prevista uma carência de profissionais de enfermagem nos Estados Unidos,
em 2030 2.
Além da quantificação inadequada destes profissionais, as condições de trabalho
dos profissionais de enfermagem no Brasil também têm sido estudadas e consideradas
como impróprias, a tal ponto, que chega a prejudicar a saúde desses trabalhadores. A
vida do trabalhador sofre a influência do processo de trabalho em vários aspectos de
ordem

social,

como

organização

do

trabalho,

distâncias

da

residência,

constrangimentos do trânsito, inexistência de creches, responsabilidade exagerada do
cargo, despersonalização das relações entre trabalhador e patrão, apreensão ante a
possibilidade de demissão ou aproximação da aposentadoria, redução de gastos da
empresa (situação econômica), provocando sensação de fadiga e aborrecimentos 3. O
ritmo intenso de trabalho, necessidade de incremento constante da produtividade torna
as atividades mais densas e frenéticas, aumentando a carga de trabalho que recai
sobre o profissional de enfermagem, pode provocar consequências negativas devido ao
desgaste vivenciado por ele a fim de dar conta das demandas 4. Por esses fatores,
entre outros, o profissional de enfermagem possui dificuldade em se atualizar e
aprimorar fora do ambiente de trabalho 5.
A necessidade de realização de treinamentos de uma maneira organizada,
prática e científica remonta historicamente à própria Florence Nightingale, considerada
a fundadora da enfermagem moderna em todo o mundo, que obteve projeção ao
participar como voluntária na da Guerra da Criméia, em 1854 6. Florence pautou seu
trabalho também pelos preceitos de valorização do ambiente adequado para o cuidado,
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divisão social do trabalho em enfermagem e autoridade sobre o cuidado a ser prestado
7

.
Em relação à desigualdade de capacitação dos enfermeiros, há separação em

duas linhas: de um lado, a escola, dividida em partes, de outro lado, a vida profissional,
na qual se desenvolve o sujeito e os problemas são cada vez mais multidisciplinares,
globais e planetários. Neste contexto, a falta de complexidade na educação –
complexidade entendida aqui como abrangência, profundidade – prejudica o
conhecimento e as informações decorrentes da educação recebida durante a vida 8. O
rápido desenvolvimento tecnológico surge como um outro fator de complicação 9. O
Institute of Medicine, sugere ainda que a maneira através da qual os profissionais de
enfermagem foram educados ao longo do século 20 não mais são adequados para lidar
com as realidades do sistema de saúde no século 21 10.
Em nossa realidade, desde a III Conferência Nacional de Saúde (1963),
constata-se a preocupação de promover a educação entre os trabalhadores de saúde
11

. Três conceitos foram utilizados quase que como sinônimos, neste contexto:

educação em serviço, educação continuada e educação permanente. Em verdade, os
conceitos devem ser encarados como uma evolução.
Para Silva et al (1989, p. 10)11:
Educação em serviç
práticas educacionais planejadas com a
finalidade de ajudar o funcionário a atuar mais efetiva e eficazmente, para
atingir diretamente os objetivos da instituição.
O mesmo autor considera que:
Conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de promover
oportunidades de desenvolvimento do funcionário
-lo
a atuar mais efetivamente e eficazmente na sua vida institucional. ... a
educação
indivíduo, em função das necessidades dele próprio e da instituição em que
trabalha.

o no processo de
trabalho e tem como proposito melhorar a qualidade de vida humana em todas as
dimensões pessoais e sociais, auxiliando na formação integral do individuo e na
transformação do meio para uma futura sociedade

12

.

Sob outra perspectiva, a dos empregadores, estratégias de treinamento são
essenciais para aumentar o comprometimento dos profissionais e reduzir o a
rotatividade de seus funcionários (turn-over) 13.
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Por todos os fatores citados, as empresas prestadoras de serviços de saúde,
cada vez mais devem se preocupar em estimular a atualização e a educação de seus
profissionais, de forma a permitir o contínuo aprimoramento de suas equipes.
Não é incomum hospitais possuírem uma grade básica de treinamentos,
adequado à sua realidade. Apesar dos hospitais não realizarem, de uma maneira geral,
uma avaliação aprofundada do conhecimento e das capacidades de seus profissionais
de enfermagem, empiricamente sabem que existe um descompasso entre o profissional
recém-formado e as necessidades do mercado. Daí a criação de grades de
treinamento, não sistematizadas e generalistas.
Dentro do conceito de educação permanente, propusemo-nos a um estudo sobre
a criação de um processo voltado para o treinamento adequado de profissionais da
saúde em uma rede hospitalar.
Para este processo, buscamos algumas características que o tornariam
supostamente mais eficiente. Além das especificações que descreveremos na
metodologia.
Entre as premissas educacionais capazes de garantir a padronização e
reprodutibilidade do processo, deve ser citado o modelo taxonômico de Bloom.
Optamos por definir os objetivos de capacitação, através do mapeamento
sistematizado dos déficits de conhecimento, realizado através de provas estruturadas.
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2 OBJETIVOS

Demonstrar como construir um processo de avaliação sequenciada de
desempenho e intervenção educacional para profissionais de saúde atuantes em
uma rede integrada de hospitais.
Analisar todo o processo implementado.
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3 METODOLOGIA

3.1 Informações gerais

Em nosso trabalho, durante todo o ciclo de avaliação-intervenção (treinamentos),
optamos por utilizar o modelo taxonômico revisado de Bloom, para delinear os objetivos
e atividades educacionais e o nível a ser atingido

14

.

Ao iniciarmos o desenvolvimento do processo, foi necessária a unificação dos
termos (ou temas) utilizados como objetivos de ensino. Um objetivo de ensino é um
conjunto de materiais estruturados para alcançar um objetivo educacional

15

. Para estas

definições, reunimos um grupo de líderes de enfermagem de uma Rede de Hospitais e
realizamos sessões de alinhamento de nomenclatura. Foram realizadas três sessões
antes do início do processo, onde foram definidos os primeiros termos utilizados e, após
cada etapa de avaliação, estes termos foram revisados. Não houve alteração
significativa nos termos, entre cada uma das etapas de avaliação.
Após as definições dos temas a serem avaliados, foi construído um planejamento
um modelo específico para cada setor hospitalar a ser avaliado e este modelo
novamente foi submetido às lideranças de enfermagem para validação. Com os
modelos aprovados, pudemos avançar para a elaboração das questões e construção
das provas, propriamente ditas.
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Figura 1 - Exemplo de áreas do conhecimento consideradas como necessárias a serem
cobertas em uma avaliação dos profissionais da Unidade de Terapia
Intensiva Adulta, para duas categorias profissionais – enfermeiros e técnicos
de enfermagem

Fonte: autor.

Nas sessões de alinhamento prévio, também se definiu de que maneira as
avaliações deveriam ser realizadas e em que periodicidade.
Optou-se pela confecção de provas em papel, com a utilização de cartõesresposta, que poderiam ser corrigidos através de um sistema de OCR (optical character
recognition), o que diminui a possibilidade de erro humano na correção, em se tratar de
um volume elevado de avaliações. A periodicidade de realização das avaliações foi
estabelecida como sendo semestral, com as intervenções educacionais realizadas no
intervalo entre as provas.
Foi estabelecido e amplamente divulgado para as lideranças dos hospitais e para
os profissionais de enfermagem, que as avaliações possuíam um caráter de LNT
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(levantamento de necessidades de treinamento).
Devido ao grande número de provas a serem elaboradas, cartões-resposta a
serem corrigidos e de profissionais a serem avaliados, seria extremamente difícil o
acompanhamento sem uma ferramenta digital, que pudesse garantir agilidade e
rastreabilidade no processo.
Foi então desenvolvida uma plataforma digital, totalmente disponível online, com
diversas funcionalidades. A plataforma (ou ferramenta) foi customizada pela empresa
iSat, com sede em Campinas, SP

16

. Esta ferramenta foi desenvolvida especificamente

para este levantamento.
A plataforma encontra-se integrada ao sistema de Recursos Humanos da Rede
de Hospitais, possibilitando a troca de informação entre ambos.
As principais funcionalidades deste sistema podem ser divididas em aspectos
relacionados às Avaliações e ao Sistema de Gestão de Aprendizado, também
conhecido como LMS: Learning Management System.

3.1.1 Em relação às Avaliações, a Plataforma deveria ser capaz

Um dos pontos cruciais em todo o processo de avaliação implantado era o
gerenciamento do banco de questões de provas. A ferramenta deveria ser capaz de
gerenciar eficientemente o banco de questões que foi elaborado. Para este
gerenciamento, era necessário que as questões fossem correlacionadas aos temas /
termos pré-definidos, utilizando um modelo taxonômico. Além disso, era vital que as
provas, propriamente ditas, fossem elaboradas, através do cruzamento de informações
entre o sistema de Recursos Humanos da empresa e o perfil de cada aluno. Dessa
maneira, era necessário alocar as provas aos profissionais corretos, de cada profissão
(enfermeiros ou técnicos de enfermagem), de cada hospital e de cada setor.
Ainda, era necessário que a Plataforma gerasse os cartões-resposta que seriam
preenchidos pelos alunos no momento da avaliação. Estes cartões-resposta também
deveriam estar correlacionados com as informações oriundas do sistema de Recursos
Humanos.
Finalmente, precisávamos que o sistema corrigisse os cartões-resposta, através
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de um processo de leitura óptica e gerasse os relatórios.
Em relação aos relatórios, optamos por trabalhar com 3 tipos: relatórios de notas
de cada aluno, relatório de incidência de erros por questões (utilizado com a finalidade
de avaliar a qualidade das questões) e, por último, o relatório de resultados em formato
de mapa de temas, segmentados por hospital e por setores, que serviria de base para
as intervenções educacionais.

3.1.2 Características da Plataforma de Gestão de Aprendizado

A ferramenta possui controles de acesso com diferentes níveis hierárquicos.
Sendo assim, alguns usuários possuem poder de administradores da ferramenta,
podendo construir e visualizar as provas, enquanto outros usuários conseguem apenas
trabalhar nas questões. Essa hierarquização minimiza as possibilidades de fraudes ou
vazamento de informações.
O modelo de hierarquização esteve presente em diversas etapas do
desenvolvimento do processo e o sistema, ao ser elaborado, já apresenta uma grande
diversidade de customização da árvore hierárquica. Apesar de ainda não estarmos
utilizando esta funcionalidade de maneira plena, é possível, por exemplo, dar acesso
aos líderes de enfermagem, para que eles possam acompanhar somente os cursos que
estão pendentes para suas equipes (hierarquização por cargo, hospital e setor).
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Figura 2 - Tela de inicial de acesso ao sistema – visão do aluno

Fonte: autor.
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Figura 3 - Tela de inicial de acesso ao sistema – visão do administrador

Fonte: autor.

É possível, utilizar a ferramenta para realizar o acompanhamento de todos os
treinamentos realizados pelos alunos, sejam internos (realizados na própria instituição),
ou externos. No caso dos treinamentos internos, a plataforma fornece automaticamente
o certificado. Já nos treinamentos externos, o aluno tem a possibilidade de anexar uma
versão digitalizada de seu certificado à sua conta.
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Figura 4 - Certificado gerado automaticamente pelo sistema, em cursos internos

Fonte: autor.

Também era importante que pudéssemos armazenar o histórico de cada aluno,
que cursos e treinamentos ele já realizou e dos que ainda estão pendentes.
Como em qualquer LMS, era importante que pudéssemos determinar e controlar
pré-requisitos para cada tipo de treinamento e para cada público. Por exemplo,
poderíamos querer incluir uma avaliação pré-treinamento, online.
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Figura 5 - Acompanhamento de cursos e pré-requisitos

Fonte: autor.

Outra característica comum aos sistemas de Gestão de Aprendizado, que
optamos por incluir em nossa Plataforma, é a possiblidade de criação de bibliotecas
virtuais, com inclusão de diferentes tipos e formatos de documentos, também
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segmentados por públicos, que podem ser acessados de qualquer local, tanto pelos
estudantes, quanto pelos educadores.

17

Finalmente, incluímos ferramentas de fórum de discussão e tutoria, que
poderiam ser utilizadas para complementar as intervenções educacionais.
3.2 Detalhamento da plataforma/ferramenta
É capaz de gerenciar o banco de dados de questões, que conta atualmente, que
conta com cerca de 4.000 perguntas e está em constante crescimento e revisão. Ao
incluírem-se novas questões, são armazenando os dados do autor da questão e
incluindo um fluxograma de revisão; As questões podem conter texto e imagem (por
exemplo, traçados de eletrocardiogramas, imagens radiológicas, etc.) e são do tipo
múltipla escolha, para permitir a correção dos cartões-resposta através da leitura ótica.
Para que uma questão tenha seu status considerado como “aprovada” e possa
ser utilizada em uma avaliação, ela deve passar por uma revisão técnica e uma revisão
ortográfica e gramatical;

a. O revisor técnico não pode ser o autor original da questão;
b. Em cada etapa de elaboração / revisão, é mantido o nome do profissional
que criou / aprovou a questão;
c. Todas as questões são vinculadas a temas e tópicos, para que seja
possível construir, da maneira mais automatizada possível, uma
avaliação. Como exemplos de temas e tópicos:
i. Tema: Ressuscitação cardiopulmonar / Tópico: Farmacologia
ii. Tema: Ressuscitação cardiopulmonar / Tópico: Anatomia
iii. Tema: Ressuscitação cardiopulmonar / Tópico: Procedimentos
O binômio Tema/Tópico sempre deve existir. Ou seja, não existe tema
sem tópico, ou vice-versa.
d. Todas as questões incluídas no banco possuem um campo de públicoalvo. Assim, uma questão pode ser utilizada para uma prova de técnicos
de enfermagem, mas não para enfermeiros, ou vice-versa.
2. Alocar as provas aos profissionais de cada setor, de cada hospital;
a. A ferramenta consegue identificar o cargo e o setor de cada profissional
de enfermagem e gerar um cartão-resposta com campos pré-preenchidos
(Nome, CPF, Matrícula, Setor, etc.)
b. Esta identificação é feita através do sistema de RH da rede de hospitais
(Protheus – SAP), através de uma interface construída especificamente
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para a troca de dados, mantendo a ferramenta de provas constantemente
atualizada;
c. Dessa maneira, antes da realização da prova, já sabemos que profissional
irá realizar cada modelo, o que reduz as chances de fraude e erro.

Figura 6 - Inserção de novas questões

Fonte: autor.

Alguns itens já estão elaborados, porém ainda não estão sendo utilizados. Por
exemplo, o binômio Tema/Tópico, no futuro, pode ser utilizado para gerar dados ainda
mais precisos sobre áreas a serem exploradas nas intervenções educacionais

3. Criar e gerenciar os cartões-resposta;
a. Após as definições de prova, alocações de profissionais a cada tipo de
prova, é necessário criar um cartão-resposta;
b. Este cartão resposta também é um arquivo .pdf, que será impresso.
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Figura 7 - Modelo de cartão-resposta gerado pelo sistema

Fonte: autor.
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4. Corrigir as avaliações:
a. Após a realização da prova, os cartões resposta são processados através
de um scanner e com isso é possível realizar a correção das provas em
um tempo bastante curto.
b. O sistema identifica através de um código qual o tipo de prova aplicada e
correlaciona com as questões utilizadas e com o gabarito;
c. O sistema é capaz de identificar se houve mais de uma opção marcada,
ou se foram deixadas questões em branco;
d. Por uma questão de contingência, sempre geramos e imprimimos cartõesresposta “em branco”. O cartão-resposta “em branco nada mais é que
uma máscara, onde o profissional precisa preencher manualmente seus
dados;
e. Esses cartões são importantes para o caso de haver divergência entre as
informações do sistema de RH e a alocação do profissional de saúde. Por
exemplo, o sistema de RH pode ter registrado que o Enfermeiro trabalha
no setor de Clínica Médica, mas ele na verdade trabalha no Centro
Cirúrgico. Nesse caso, o profissional irá utilizar um cartão-resposta em
branco e escrever manualmente seus dados.
f. Apesar do scanner conseguir ler e entender, através da tecnologia de
OCR (optical character recognition) as informações escritas em letra de
forma, com um alto grau de acerto, por garantia, ele sempre requer
revisão “humana” dos termos escritos à mão, o que acaba por demandar
mais tempo. Sendo assim, sempre damos preferência à maior utilização
de cartões-resposta pré-preenchidos, ao invés de cartões-resposta “em
branco.
g. O sistema oferece a possibilidade de corrigir cerca de 5000 provas por
semana.
5. Gerar relatório de incidência de erros por questões, com a finalidade de avaliar a
qualidade das questões:
a. Todas as questões que apresentam alta incidência de erro (definido como
maior que 75%) são revisadas antes da geração do gabarito final;
b. O relatório permite anular a questão em todas as provas em que ela foi
utilizada e posteriormente revisá-la, aprovando, modificando ou excluindo
a questão do banco.
c. Como o banco é extenso, também é possível que uma questão estivesse
correta em algum momento, porém uma mudança de conceito ou
protocolo faz com que a questão se torne desatualizada, o que implica em
uma anulação.
6. Gerar o relatório do mapa de competências, por setor, para orientar os
treinamentos:
a. Após a correção inicial, revisão de questões com alta incidência de erro,
eventuais anulações, são gerados relatórios detalhados, que indicam os
pontos onde existem deficiências de conhecimento técnico e que
apresentam oportunidades de treinamento e desenvolvimento.
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b. O relatório é em formato de gráfico, sendo segmentado por
01) Hospital;
02) Setor;
03) Grupo Profissional (Enfermeiro / Técnico);
c. Em casos de setores com poucos profissionais (por exemplo,
hemodinâmica), o mapa de competência se torna quase que um guia
individual de desenvolvimento.
d. Com base no mapa de competência, é elaborado um plano de ação, para
que todas os déficits levantados pela prova sejam revistos antes do
próximo momento de avaliação (5 meses após).
3.3 Construção as provas
e. Na elaboração das avaliações, são definidas:
i. Quantas questões estarão presentes em cada prova;
ii. Qual o público que fará cada avaliação, por exemplo:
1. Enfermeiro do Pronto Socorro
2. Técnico de Enfermagem do Pronto Socorro
3. Enfermeiro do Centro Cirúrgico
4. Técnicos de Enfermagem do Centro Cirúrgico
iii. Qual a composição de temas de cada tipo de prova;
iv. Quantas provas com a mesma composição e para o mesmo
públicos serão elaboradas:
1. Esta funcionalidade permite que provas sejam aplicadas
simultaneamente, reduzindo a chance de fraude. Assim, ao
definir a composição de uma prova para Técnico de
Enfermagem da Central de Esterilização de Materiais,
podemos gerar quantas provas distintas desejarmos. Para
este trabalho, dependendo do tamanho do setor e do
público-alvo, utilizamos de 3 a 5 modelos de provas
diferentes.
v. Finalmente, após definidos os parâmetros acima, a ferramenta irá
aleatoriamente alocar as questões a cada prova e gerar arquivos .pdf, que
poderão ser impressos.

3.4 Modelo taxonômico utilizado para construção da prova

Nos processos educacionais, a determinação de objetivos claros e definidos
permite que educador e educando tenham uma determinação clara de onde se
pretende chegar e o que se espera de cada um deles, dentro do processo ensinoaprendizagem. Segundo Ferraz, decidir e definir objetivos de aprendizagem significa

29
estruturar, de forma consciente, o processo educacional, de modo a oportunizar
mudanças de pensamentos, ações e condutas

18

.

O modelo taxonômico de Bloom original foi idealizado nos Estados Unidos, em
um trabalho que se iniciou em 1948 e culminou com uma publicação, 8 anos depois. O
grupo foi composto por psicólogos cognitivos e educadores, coordenados por Benjamin
Bloom, que focaram em padronizar e normatizar objetivos de ensino que permitissem o
compartilhamento nivelado de questões de prova entre diversas instituições. A
taxonomia original de Bloom se baseava em 3 domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor
19

Em 2001, foi publicada uma revisão do modelo de 1956. O grupo de revisão foi
supervisionado por David Krathwohl, que participou do desenvolvimento da taxonomia
original. No modelo revisado de 2001, a estrutura passou a ser bidimensional, em
comparação com o primeiro trabalho. Nessa nova visão, as dimensões que se
apresentam são as seguintes:
1. Dimensão dos processos cognitivos;
2.

Dimensão do conhecimento.

A dimensão dos processos cognitivos estrutura-se em um continuum, onde cada
categoria subentende um conhecimento de sua categoria antecessora. As categorias
ficaram assim distribuídas:
1.1. Lembrar
1.2. Entender
1.3. Aplicar
1.4. Analisar
1.5. Avaliar
1.6. Criar

A dimensão do conhecimento, por sua vez, classifica 4 tipos de conhecimentos,
que vão do concreto ao abstrato:
2.1. Factual
2.2. Conceitual
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2.3. Procedimental
2.4. Metacognitivo

A utilização do modelo taxonômico de Bloom esteve presente em todo o trabalho,
desde a definição das questões das avaliações, passando pela construção dos
objetivos educacionais e culminando nas atividades educacionais mais adequadas para
cada gap de conhecimento levantado
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.

É importante observar que os verbos utilizados no modelo taxonômico de Bloom
são intercambiáveis e sempre procuramos utilizar o verbo mais coerente com o
conhecimento que se espera do aluno.
Sendo assim, é possível utilizarmos verbos como descrever, identificar,
memorizar, onde e quando, sempre que estivermos querendo analisar a primeira
dimensão do conhecimento -- Lembrar
Para a segunda dimensão do conhecimento – Compreender – podemos utilizar
verbos como descrever, identificar, explicar, predizer, interpretar.
Para a terceira dimensão do conhecimento – Aplicar – são cabíveis verbos como
resolver, ilustrar, demonstrar.
Na quarta dimensão do conhecimento – Analisar – podemos utilizar verbos como
comparar, separar, arrumar, explicar, entre outros.
Finalmente, quando estamos nos referindo à quinta dimensão – Criar – os verbos
podem ser elaborar, criar, construir, etc.
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Figura 8 - Modelo taxononômico de Bloom utilizado pela Iowa State University

Fonte: Iowa State University

3.5 Elaboração das Intervenções Educacionais

Foram desenvolvidos, de maneira padronizada, diversos treinamentos, com o
objetivo de cobrir os hiatos de conhecimento levantados pelas avaliações. Foram
elaboradas atividades educacionais distintas, procurando alinhá-las com os objetivos
educacionais.
As atividades educacionais desenvolvidas foram divididas em 2 grandes grupos:
Treinamentos in loco;
“Cursos” realizados em células de simulação;

Os treinamentos in loco são de curta duração, geralmente abordando uma
quantidade pequena de objetivos educacionais, sendo realizados na própria instituição
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de trabalho.
Os “cursos” tem uma carga horária de 4 ou 8 horas, são realizados fora do local
de trabalho, em células de simulação e incluem a realização de pré e pós-testes.
Pré-teste é a avaliação realizada antes do treinamento e pós-testes é a avaliação
realizada após o treinamento.
Cada atividade educacional possui pelo menos um “objetivo educacional”, que é
construído utilizando-se a metodologia da Taxonomia de Bloom.

Cada curso possui os seguintes elementos:
Descrição
Objetivos educacionais (temas e tópicos)
Público-alvo
Carga horária
Metodologia
Objetivos educacionais
Bibliografia
Já foram elaborados 60 cursos padronizados sob o mesmo modelo. Vide o
exemplo em anexo, da ementa do curso de Farmacologia. Neste curso multidisplinar
específico, todos os participantes, independente de sua categoria profissional tem
acesso a todos os conteúdos apresentados, no mesmo nível de exigência taxonômica.
Adicionalmente à elaboração dos treinamentos, foi realizado um controle intenso
da participação dos profissionais de enfermagem. Semanalmente, foi gerado um
relatório de participação, tendo como meta a ser alcançada o treinamento da totalidade
do setor, antes da avaliação seguinte.
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Gráfico 1 - Exemplo do modelo de acompanhamento dos treinamentos realizados nos
hospitais, um mês após a realização de uma avaliação

Fonte: autor.
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Gráfico 2 - Exemplo do modelo de acompanhamento dos treinamentos realizados nos
hospitais, às vésperas da realização de uma avaliação

Fonte: autor.

3.5.1 A Taxonomia de Bloom, Guias INEP e a elaboração das questões

Em nossa nomenclatura, o Tema é composto por tópicos e cada tópico, ao ser
elaborado de acordo com a taxonomia revisada de Bloom, possui uma construção com
a utilização de verbos que denotem a ação esperada pelo profissional de saúde, em
relação àquele determinado assunto.
O pré e o pós-teste contêm uma pergunta para cada tópico existente na ementa.
Todas as questões utilizadas nos cursos são posteriormente lançadas na
ferramenta de gestão de aprendizado e somam-se ao banco. Com isso, ao realizar as
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avaliações técnicas periódicas, os profissionais de saúde voltarão/voltam a se deparar
com os temas que são debatidos em seus encontros educacionais.
Optamos por utilizar sempre questões do tipo múltipla-escolha, com 5 itens de
resposta, contendo apenas uma opção certa.
Com as questões de múltipla-escolha, pretende-se definir e mapear exatamente
que áreas merecem ser revistas ou trabalhadas com os profissionais de saúde.
Portanto, para elaboração das questões, tivemos especial atenção em garantir a
validade do construto e seguimos as recomendações do Ministério da Educação,
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.21
Para a elaboração dos enunciados, consideramos que ele deveria conter a
totalidade das informações necessárias à resolução da questão, incluindo-se uma
instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante do teste. Essa
instrução

ser expressa como pergunta ou frase a ser completada pela

alternativa correta.
Foi utilizada linguagem simples e direta, evitando qualquer construção que
desvie o foco de atenção do profissional de saúde do objetivo educacional.
Utilização de conteúdos únicos (não construir “questões sobre
questões”)
Evitar a utilização de frases na negativa. Quando impossível fazêlo, destacamos, através de negrito, a negação.
Evitar a utilização de termos absolutos (“nunca”, sempre”,
“absolutamente”, etc.)

Para a elaboração das questões de múltipla-escolha (ou itens, como definido
pelo MEC), seguimos as orientações de construir as alternativas:
com paralelismo sintático e semântico, extensão equivalente e
coerência com o enunciado;
independentes umas das outras, de maneira que não sejam
excludentes, negando informações do texto, nem semanticamente muito
próximas;
dispostas de maneira lógica (sequência narrativa, alfabética,

36
crescente/decrescente, etc.);
evite
evite
não

repetição

de

palavras

alternativas
use:

“todas

as

que

aparecem

no

demasiadamente
anteriores”,

“nenhuma

enunciado;
longas;

das

anteriores”;

o gabarito deve estar exposto de forma clara, ser a única alternativa correta e
não deve ser mais atrativo que os distratores;
os distratores não devem ser absurdos em relação
problema apresentada.

-

3.5.2 A construção e a composição das avaliações

Em cada aplicação de prova, foram gerados cerca de 150 tipos de provas
diferentes, levando em consideração o setor, o grupo profissional e os modelos
adicionais, para evitar fraudes.
As provas foram compostas de 20 (outubro de 2013 e abril de 2014) ou 25
(outubro de 2014) questões de múltipla escolha, com temas definidos pelas gerências
de enfermagem dos hospitais e centros médicos envolvidos.
Foi apresentado um menu de competências técnicas e os gerentes elencavam
as competências que consideravam essenciais para cada grupo profissional. (Figura 4)
De uma maneira geral, a composição das provas foi a seguinte:
30% das questões eram consideradas como competências gerais de
enfermagem (por exemplo, prevenção de infecção, ressuscitação cardiopulmonar e
Sistematização da Assistência de Enfermagem);
20% das questões eram sobre metas internacionais de segurança do paciente;
50% das questões versavam sobre temas específicos do setor e atribuição do
profissional de enfermagem.
Os setores avaliados, com provas distintas, foram:
1.
2.

Central de esterilização de materiais
Centro Cirúrgico
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Clínica Médica
Pediatria
Assistência Materno-Infantil
Pronto Socorro Adulto
Pronto Socorro Obstétrico
Protocolos gerenciados
Qualidade
Controle de Infecção (SCIH)
Enfermagem do Trabalho
UTI Adulto
UTI Neonatal
UTI Pediátrico
Maternidade / Centro Obstétrico
Berçário
Oncologia
Hemodinâmica
Entre outros...
Sempre levando-se em consideração que as provas para Enfermeiro eram

diferentes das provas para Técnicos de Enfermagem, o que nos gera um
quantitativo final de cerca de 250 tipos de provas distintas.

3.5.3 Taxonomia de Bloom e a elaboração das atividades educacionais

As atividades educacionais realizadas durante o curso estão em total acordo com
o modelo taxonômico utilizado. Sendo assim, seguimos o modelo do continuum.
Se o objetivo educacional for “conhecer” determinado procedimento, a atividade
educacional utilizada pode ser apresentação de um powerpoint, ou demonstração em
vídeo ou presencial do procedimento.
Se nosso objetivo educacional for que o profissional saiba “realizar” alguma
ação, necessariamente na elaboração da atividade educacional, utilizaremos uma
metodologia que requeira que ele efetivamente realize esta ação. Por exemplo:
simulação realística.
A intervenção educacional foi dependente do tipo de competência a ser
trabalhada. Os modelos de intervenções foram:
Cursos com utilização de simulação realística (com duração de 4 ou 8 horas)
Cursos com dramatização e utilização de atores;
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Treinamentos “in loco”, realizados no local de trabalho, com a utilização de
multiplicadores.
Aulas tradicionais, com uso de slides;
Metodologias ativas e debates de casos;
Video-conferências
Ensino à distância (EAD);
Gráfico 3 - Exemplo de um mapeamento de déficits de conhecimento em um setor
hospitalar, para uma determinada categoria profissional

Fonte: autor.

3.6 Análise Estatística

As médias das notas obtidas em cada prova foram comparadas utilizando-se
análise one-way, ANOVA, seguida pelo teste Tukey para comparação entre cada uma
das provas contra as outras. O teste estatístico foi realizado utilizando-se a ferramenta
GraphPad Prism versão 6.0, La Jolla, Ca, para Mac OS X.
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4. RESULTADOS

Para tentar testar a eficiência da metodologia, foram analisadas as notas obtidas
nas provas do tipo múltipla escolha aplicadas para profissionais de enfermagem
(enfermeiros e técnicos de enfermagem), em três momentos distintos, outubro de 2013,
abril e outubro de 2014.
Mais de 8000 profissionais realizaram as avaliações. A amostra estudada nesta
pesquisa é composta de 3531 profissionais de enfermagem, que realizaram todas as
três provas e participaram das intervenções educacionais entre as avaliações.
Dos 3531 profissionais, 929 eram enfermeiros e 2602 eram técnicos ou auxiliares
de enfermagem. Eles estavam distribuídos em 12 hospitais e em 25 centros médicos.
Houve um progressivo aumento da quantidade de respostas corretas a cada
prova, sendo isto especialmente visível entre as segundas e terceiras provas: Na prova
1, a média de acertos foi 6,59, na prova 2 6,61 e na prova 3, 6,91(p<0,01 entre a
segunda e a terceira provas).
Ao realizarmos a separação por grupo profissional, obtivemos os seguintes resultados:
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Tabela 1: Notas segmentadas por grupos profissionais

Média das notas Média das notas Média das notas
do 2o semestre do 1o semestre do 2o semestre de
de 2013

de 2014

2014

Enfermeiros (n=929)

6,765

6,767

7,074

Desvio-padrão

1.246

1.135

1.081

Técnicos de enfermagem

6,529

6,557

6,850

Desvio-padrão

1.384

1.260

1.219

Médias gerais

6,591

6,613

6,909

(n= 2602)
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Gráfico 4 - Comparativo de incidência de erros em diferentes competências, entre duas
avaliações consecutivas

Fonte: autor.
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5. DISCUSSÃO

Para que um processo educacional consiga ser amplamente adotado por uma
Rede de Hospitais, diversos fatores são importantes:
Envolvimento das lideranças, que compreendem a necessidade de um
mapeamento preciso dos conhecimentos de suas equipes, com o objetivo de realizar
uma capacitação assertiva.
Envolvimento dos profissionais de enfermagem, que precisam entender que o
objetivo do processo “avaliação-treinamento” é garantir seu desenvolvimento
profissional e crescimento pessoal.
Utilização de uma plataforma digital de gestão de conhecimento e geração de
avaliações, assim como análise de resultados.
Equipe educacional multidisciplinar, capaz de participar do processo de
elaboração das questões de provas e de participar ativamente no processo de
treinamento e capacitação.
Acompanhamento periódico constante dos treinamentos nos períodos “interavaliações”. Somente com este acompanhamento, é possível gerar resultados.
Especificamente para uma grande rede hospitalar, a criação de uma plataforma
digital permite agilidade no ciclo de avaliação, análise e intervenção. Sem esta
ferramenta, o processo teria sido imensamente prejudicado. A robustez da plataforma
permite não apenas o acompanhamento dos alunos, mas também a inclusão de
conteúdos, como por exemplo, materiais de EAD.
A diferença não significativa entre as avaliações 01 e 02 mostra um período de
amadurecimento da metodologia, enquanto que a evolução observada entre as
avaliações 02 e 03, mostra que todo o processo já está institucionalizado e agora em
fase de ajustes e aprimoramento.
Os enfermeiros apresentaram um desempenho superior nas provas, lembrando
que o grau de dificuldade e a exigência taxonômica das questões foi específica, quando
comparados com os técnicos de enfermagem.
Os bons resultados observados serviram como estímulo para que o projeto fosse
incorporado à realidade da Rede Hospitalar e se tornasse um processo regular.
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6. CONCLUSÃO
Para que um processo educacional consiga ser amplamente adotado por uma
Rede de Hospitais, diversos fatores são importantes:
Envolvimento das lideranças, que compreendam a necessidade de um
mapeamento preciso dos conhecimentos de suas equipes, com o objetivo de realizar
uma capacitação assertiva.
Envolvimento dos profissionais da área em questão, que precisam entender que
o objetivo do processo “avaliação-treinamento” é garantir seu desenvolvimento
profissional e crescimento pessoal.
Utilização de uma plataforma digital de gestão de conhecimento e geração de
avaliações, assim como análise de resultados.
Equipe educacional multidisciplinar, capaz de participar do processo de
elaboração das questões de provas e de participar ativamente no processo de
treinamento e capacitação.
Acompanhamento periódico constante dos treinamentos nos períodos “interavaliações”.
Especificamente para uma grande rede hospitalar, a criação de uma plataforma
digital permite agilidade no ciclo de avaliação, análise e intervenção. Sem esta
ferramenta, o processo teria sido imensamente prejudicado. A robustez da plataforma
permite não apenas o acompanhamento dos alunos, mas também a inclusão de
conteúdos, como por exemplo, materiais de EAD.
Os bons resultados observados serviram como estímulo para que o projeto fosse
incorporado à realidade da Rede Hospitalar e se tornasse um processo regular.

44

REFERÊNCIAS

1.

Conselho Federal de Enfermagem. Comissão de Business Intelligence. Produto 2:
Análise de dados dos profissionais de enfermagem existenstes nos Conselhos
Regionais. versão 1.0. Brasília (DF): Cofen; 2011.

2.

Juraschek SP, Zhang X, Ranganathan V, Lin VW. United States registered nurse
workforce report card and shortage forecast. Am J Med Qual. 2012;27(3):241–9.

3.

Mauro MYC, Paz Fontez A, Mauro CCC, Pinheiro MAS, Silva Gomes V. Working
conditions of the nursing team in the patient wards of a university hospital. Esc
Anna Nery Rev Enferm. 2010;14(2):244–52.

4.

Souza NVDO, Lisboa MTL. Ritmo de trabalho: fator de desgaste psíquico da
enfermeira. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2005;9(2):229–36.

5.

Khamisa N, Peltzer K, Oldenburg B. Burnout in relation to specific contributing
factors and health outcomes among nurses: a systematic review. Int J Environ
Res Public Health. 2013;10(6):2214–40.

6.

Costa R, Padilha MI, Amante LN, Costa E, Bock LF. O legado de Florence
Nightingale: uma viagem no tempo. Texto Contexto Enferm. 2008;18(4):661–9.

7.

Padilha MICS, Mancia JR. Florence Nightingale e as irmãs de caridade:
revisitando a história. Rev Bras Enferm. 2005;58(6):723–6.

8.

Paschoal AS, Mantovani MF, Méier MJ. Percepçao da educaçao permanente,
continuada e em serviço para enfermeiros de um hospital de ensino. Rev Esc
Enferm USP. 2007;41(3):478–84.

45
9.

Huston C. The impact of emerging technology on nursing care: warp speed
ahead. Online J Issues Nurs. 2013;18(2):1.

10.

Institute of Medicine of the National Academies. The Future of Nursing Focus on
Education [Internet]. Nursing Education. 2010. p. 1–8. Disponível em:
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report Files/2010/The-Future-ofNursing/Nursing Education 2010 Brief.pdf

11.

Farah BF. Educação em saude, educação continuada, educação permanente em
saúde: sinônimos ou diferentes concepções. Rev APS. 2003;6(2):123–5.

12.

Haddad J, Roschke MAC, Davini MC. Proceso de trabajo y educacion
permanente de personal de salud: reorientación y tendencias en America Latina.
Educ Médica y Salud. 1990;24(2):136–204.

13.

Brum S. What impact does training have on employee commitment and employee
turnover? Schmidt Labor Res Cent Semin Res Ser. 2007. p. 1–13.

14.

Anderson LW, Krathwohl DR, Airasian PW, Cruikshank KA, Mayer RE, Pintrich
PR. A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition. London: Allyn & Bacon;
2002.

15.

Ruiz JG, Mintzer MJ, Issenberg SB. Learning objects in medical education. Med
Teach. 2006;28(7):599–605.

16.

Portal Corporativo iSat [Internet]. 2015. Disponível em: http://www.isat.com.br/

17.

Maloney S, Chamberlain M, Morrison S, Kotsanas G, Keating JL, Ilic D. Health
professional learner attitudes and use of digital learning resources. J Med Internet
Res. 2013;15(1):1–9.

46

18.

Ferraz APDCM, Belhot RV. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação
das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gestão
Prod. 2010;17(2):421–31.

19.

Bloom BS, Englehart MD, Furst EJ, Hill WH, Krathwohl DR. Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I:
Cognitive domain. London: Longman; 1956.

20.

Heer R. A model of learning objectives based A taxonomy for learning, teaching,
and assessing: a revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives
[Internet]. 2011. Disponível em: http://www.celt.iastate.edu/teachingresources/effective-practice/revised-bloomstaxonomy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-model-oflearning-objectives

21.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP.
Guia de elaboração e revisão de itens. Brasília (DF): INEP; 2010.

47
ANEXO – CÁLCULO EM FARMACOLOGIA (EXEMPLO DE EMENTA)

Ementa: Curso de Cálculo em Farmacologia

O curso de Cálculo em Farmacologia tem por objetivo enfatizar os cuidados para segurança do
paciente, conceitos e cálculos de diluição farmacológica.
É composto por: exposição teórica, execução de cálculos, treinamento de habilidades e simulação
realística.
Será valorizado o papel do enfermeiro / auxiliar / técnico de enfermagem no cálculo, preparo e
administração de medicamentos, sendo enfatizados conhecimentos farmacológicos e de cálculo seguro
dos fármacos.
O conteúdo teórico baseia-se em uma rápida revisão de consensos e protocolos estabelecidos na
literatura universal.
Ao final deste curso, o aluno deverá ser capaz de conhecer os conceitos básicos da farmacologia, a
importância da segurança na administração de medicamentos e realizar cálculos de diluição de
medicamentos.

Temas Abordados

1. Farmacologia;
2. Matemática básica;
3. Cálculo e diluição de medicamentos;

Duração: 8 horas.
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Metodologia
Aulas expositivas;
Treino de habilidades;
Simulação realística;

Público-alvo
Enfermeiros
Técnicos de enfermagem
Auxiliares de enfermagem

Objetivos educacionais (temas e tópicos)
1. Farmacologia
1.1. Relembrar as definições das drogas;
1.2. Identificar as nomenclaturas dos fármacos;
1.3. Relembrar os nove certos para administração de medicamentos;
1.4. Demonstrar a aplicação dos nove certos;
1.5. Conhecer mecanismos para minimizar as reações adversas;
1.6. Relembrar as vias de administração dos fármacos;
2. Matemática básica
2.1. Relembrar as operações fundamentais da matemática;
2.2. Relembrar os sistemas de unidades e de medidas;
2.3. Relembrar equações simples;
3. Cálculo e diluição de medicamentos
3.1. Realizar cálculos de gotejamento;
3.2. Realizar cálculos de doses medicamentosas;
3.3. Realizar cálculos de diluição de medicamentos;
3.4. Realizar medicações baseadas nos cálculos
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