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4. Resultados 

 

A Tabela 5 mostra as características sócio-demográficas dos 211 

alunos inscritos no curso presencial de promoção da saúde, nos anos de 

2006 a 2008. A maioria (177; 84%) era do gênero feminino e a média ± 

desvio padrão de idade foi 36,0 ± 9,0 anos, sem diferença estatisticamente 

significante na comparação entre os três anos (p=0.178).  

As turmas eram constituídas, principalmente, por profissionais ligados 

à área da saúde, sobretudo da enfermagem (61; 28,9%) e medicina (58; 

27,5%). A maior parte dos alunos (91; 52,6%) possuía 10 anos ou mais de 

formado. 

Entre os 211 alunos, 152 (72%) participaram do curso de atualização, 

sendo 58 da turma de 2006, 52 provenientes do curso de 2007 e 42 de 

2008. A análise dos questionários mostrou que 93 (91%) alunos possuíam 

experiência prévia de trabalho na área de promoção da saúde, no 

atendimento aos adultos (67,3%) e idosos (39,2%). Cabe mencionar que 29 

alunos (28,4%) que responderam ao questionário no T0 referiram trabalhar 

na área de gestão da promoção da saúde. 

Uma quantidade expressiva de alunos (75,5%) mencionou ter 

passado por aprendizado prévio em promoção da saúde, 23,5% durante a 

graduação, 28,4% em cursos e 39,2% em eventos pontuais (congressos, 

palestras). Contudo, 56% consideraram seu conhecimento inadequado. 
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Tabela 5: Distribuição da amostra de acordo com gênero, faixa etária, 

formação e tempo de formatura (211 alunos) 

  2006 2007 2008 Total 
  n [% ] n [%] n [%]  n [%] 
Gênero         
Feminino 65 [84,4 61 [81,3] 51 [86,4] 177 [83,9] 
Masculino 12 [15,6] 14 [18,7] 8 [13,6] 34 [16,1] 
         
Faixa etária*         
Menor de 25 anos 4 [5,2] 6 [8,0] 2 [3,4] 12 [5,7] 
25-40 29 [37,7] 43 [57,3] 32 [54,2] 104 [49,3] 
Maior de 40 anos 23 [29,9] 21 [28,0] 24 [40,7] 68 [32,2] 
         
Formação**         
Enfermagem 21 [27,3] 19 [25,3] 21 [35,6] 61 [28,9] 
Medicina 24 [31,2] 18 [24,0] 16 [27,1] 58 [27,5] 
Outras áreas da saúde † 18 [23,4] 28 [37,3] 19 [32,2] 65 [20,4] 
Áreas humanas e exatas†† 11 [14,3] 10 [13,3] 2 [3,4] 23 [10,9] 
         

Tempo de formatura***         
Menos 5 anos 15 [27,8] 15 [23,8] 12 [20,3] 42 [24,3] 
5-9 anos 11 [20,4] 16 [25,4] 13 [22,0] 40 [23,1] 
10 anos ou mais 28 [51,9] 32 [50,8] 31 [52,5] 91 [52,6] 
* Dados faltantes: 21 (2006), 5 (2007) e 1 (2008)    
** Dados faltantes: 3 (2006)  e 1 (2008)    
*** Dados faltantes:  23 (2006), 12 (2007) e 3 (2008)    
† nutrição, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social 

†† engenharia, jornalismo, contabilidade, administração    

 

 

A. Identificação de conceitos marcadores para elaboração de material 
on-line 

 

 

 Como resultado do Passo 1, conforme descrito em Métodos, foram 

identificados 5 conceitos marcadores por módulo do curso, ilustrados no 

Quadro 10. 
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Quadro 10: Conceitos marcadores escolhidos após análise documental e 

base para construção do material on-line 

 Conceitos marcadores Temas das aulas 

no 

questões 

nas provas 

Conceito de promoção da saúde 0 

Visão financeira 3 
Contexto da promoção da 

saúde 
Campos de ação 1 

Transição epidemiológica e demográfica 0 

Níveis de prevenção 0 

Indicadores (morbidade, mortalidade) 0 
Epidemiologia/ 

Evidências científicas 
Forças tarefas nacionais e 

internacionais/evidências 2 

Anamnese 5 

Exame físico 1 
Consulta Clínica de 

promoção da saúde 
Aconselhamento breve 3 

Rastreamento de 

doenças Exames complementares 2 

Vacinas 2 

Módulo 1 - 

Promoção da 

saúde na prática 

clínica 

Quimioprofilaxia 
Medicações (TRH e vitaminas) 1 

Modelos de aconselhamento 1 

Modelo comportamental-cognitivo 4 

Modelo transteórico 3 

Intervenção em grupos 1 

Modelos de 

aconselhamento 

Vulnerabilidade 3 

Tabagismo Tabagismo 2 

Estresse Estresse 2 

Alimentação saudável Alimentação saudável 2 

Módulo 2 - 

Promoção da 

saúde e a 

mudança de 

comportamento 

Atividade física Atividade física 2 

 

B. Desenvolvimento do conteúdo multimídia do material on-line 
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B.1. Webliografia/ textos/ vídeos 

 

Os conceitos marcadores identificados foram usados. Ao todo, na 

busca feita na internet para criação da webliografia, foram selecionados 34 

endereços eletrônicos, dos quais 28 (82,4%) versam sobre o conteúdo 

técnico abordado no curso presencial da FMUSP, 3 (8,8%) trazem 

endereços de blogs e 3 (8,8%) estão relacionados aos periódicos na área da 

promoção da saúde. 

A pesquisa forneceu os resultados dispostos no Anexo L, 

apresentados de acordo com o conceito marcador e o idioma, trazendo 

ainda o título do site e o endereço eletrônico que, na versão gráfica do 

presente trabalho, deve ser transcrito para o browser da Internet. 

Obteve-se 16 links de prática clínica e 12 versavam sobre a mudança 

de comportamentos. Entre os 28 endereços sugeridos, 9 (26%) 

direcionavam o visitante para download de documentos em pdf, formato 

favorável a impressão. 

Entre os 34 links mencionados como webliografia total (conteúdo 

teórico + blogs + revistas para atualização), 10 (26%) estão em idioma 

inglês. Se a língua inglesa ainda representa a dominância na maioria dos 

campos do conhecimento por parte da América do Norte, o português é 

essencial para a divulgação dos resultados da ciência autóctone, além de 

superar a barreira linguística (Forattini,1997), e isto esteve presente em 24, 

ou 72%, dos itens encontrados. 

Os 4 vídeos localizados no Porta Curtas da Petrobras e YouTube® 

discutiam essencialmente os modelos de aconselhamento e seus construtos, 
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conceito marcador abordado no 2º módulo (Tabela 6). Como defendido por 

Danaher et al (2005), em razão do grande tamanho dos arquivos, o material 

selecionado foi usado em sala de aula, durante os encontros presenciais. 

 

Tabela 6: Vídeos usados em sala de aula para estimular reflexões sobre o 

conceito marcador “modelos de aconselhamento”  

Vídeos Tamanho (MB) 

Porta curta Petrobras – A Revolta dos carnudos 65.1 

Melhores do Mundo - Joseph klimber 31.3 

Dieta saudável – Supermercado 42.2 

Terça Insana - Dona Edith 60.6 

 

 

No Quadro 11 organiza-se o material textual (links ou arquivos para 

download) e os vídeos, colocados à disposição como material didático on-

line para as turmas de 2007 e 2008. 
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Quadro 11: Conteúdo dos recursos didáticos desenvolvidos no Passo 

2 de acordo com os conceitos marcadores identificados no Passo 1 

 

  Conceito marcador 

Webliografia 

(no de links) 

Palavras 

cruzadas 

Contexto da promoção da 

saúde 

5 3 

Epidemiologia/           

evidências científicas 
8 7 

Consulta Clínica de promoção 

da saúde 
2 3 

Rastreamento de doenças 2 1 

Módulo 1 - 

Promoção da 

saúde na 

prática clínica 

Quimioprofilaxia 
4 2 

 Modelos de aconselhamento 
1 

( + 4 vídeos) 
7 

Tabagismo 4 3 

Estresse* 0 0 

Alimentação saudável 3 3 

Módulo 2 - 

Promoção da 

saúde e 

mudança de 

comportamento 

Atividade física 2 2 

 
* Não foram localizados links que preenchessem os critérios definidos na metodologia  

 

B.2. Grupos de e-mails e blogs 
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Os grupos criados em 2007 e 2008 têm como endereços eletrônicos: 

curso-promocao-da-saude-2007@googlegroups.com e curso-de-promocao-

da-saude-2008@googlegroups.com. Destacam-se nos Anexos E e F 

modelos de e-mails enviados como forma de ilustrar o material.  

Os blogs criados em 2007 e 2008 podem ser acessados nos 

seguintes endereços eletrônicos http://promosaude2007.blogspot.com e 

http://promosaude2008.blogspot.com. Os Anexos A e B ilustram os recursos 

disponíveis nas telas iniciais. 

Seguindo as orientações para o desenvolvimento de cursos mediados 

por computador [Unicamp], optou-se por um estilo de escrita conversacional, 

coloquial, pessoal, em que a pesquisadora falava com os alunos de forma 

amigável e incentivadora. 

 

C. Impacto no ensino-aprendizagem: Avaliação Qualitativa 

C.1. OSCE 

 
Onze alunos (6 da turma de 2007 e 5 de 2008) participaram do 

OSCE. É descrita a seguir a análise das estações 1 e 2, relacionadas aos 

módulos de promoção da saúde na prática clínica e mudança de 

comportamentos, focos de interesse do presente estudo. 

A observação do desempenho dos alunos na Estação 1 - atendimento 

ao caso da mulher de 50 anos que buscava informações sobre check-up e 

vitaminas - mostrou que as orientações sobre teste de Papanicolaou e 

mamografia para rastreamento de câncer de colo de útero e câncer de 

mama foram as tarefas melhor executadas. Informações sobre exames 
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laboratoriais de colesterol e glicemia foram realizadas parcialmente. Já a 

solicitação de pesquisa de sangue oculto nas fezes não apareceu em 7 

(63,6%) das simulações.   

Na segunda estação - atendimento a um tabagista que busca ajuda 

para parar de fumar - notou-se maior desenvoltura nos primeiros três itens 

durante a aplicação do PANPA1, acrônimo que sintetiza o aconselhamento 

breve. A habilidade de perguntar sobre o tabagismo, incluindo a fase de 

motivação para mudança, o aconselhamento propriamente dito para 

interrupção do hábito, com oferta de substitutos (habilidade criativa) e a 

negociação sobre as mudanças possíveis foram trabalhados de forma 

adequada pela maioria dos alunos.  

A habilidade comunicativa, forma de apresentar oralmente o resultado 

das reflexões teóricas, foi adequada nas duas estações. 

Resgatando o objetivo principal desta tese, voltado à utilização e 

impacto dos materiais didáticos on-line, notou-se que entre os 12 

participantes do OSCE, 9 (75%) utilizaram o recurso do grupo de e-mail, 

enviando alguma mensagem ao grupo. 

 As notas das provas do módulo 1 e 2 foram superiores ao 

desempenho no OSCE. Entre os 12 participantes, a média das notas da 

prova do 1º módulo foi de 8,51 (dp = 0,72) enquanto a média de pontos no 

OSCE foi de 7,6 (dp=0,28). Para o módulo 2, os valores foram 8,7 (dp =0, 

45) na prova teórica e 6,8 (dp=0,21) no OSCE.  

  
 

                                                 
1
  PANPA = Pergunte – Aconselhe – Negocie – Prepare – Acompanhe  
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C.2. Grupo focal 
 

Foram conduzidos três grupos focais, com duração de 1 hora e 22 

minutos (turma de 2006), 1 hora e 15 minutos (2007) e 55 minutos (2008).  

 No Quadro 12 são apresentados os tópicos discutidos para cada um 

dos temas propostos (uso das NTICs, aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser) nas reuniões dos grupos focais. 
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Quadro 12: Resumo das categorias observadas na análise de 

conteúdo, produzidas nos grupos focais, de acordo com tema proposto e 

edição do curso 

Tema 

proposto 
Tópicos discutidos 

Edição do 

curso 

NTICs como novidade 

Desafio para faixa etária mais velha 

2006, 2007 e 

2008 

Insegurança 2007 e 2008 

Uso da 

NTICs* 

Frustração / Satisfação  2008 

Contato com fontes científicas confiáveis * 

Contato com novos temas 

2006, 2007 e 

2008 
Aprender a 

conhecer 
Contato com novas formas de aprender Especialização 

Observação de atividades presenciais do 

CPS HCFMUSP (atendimentos e grupos)  

2006, 2007 e 

2008 
Aprender a 

fazer  
Simulação de atendimentos  Especialização 

Tolerância frente a diversidade de alunos 

Impacto positivo nas práticas profissionais 

2006, 2007 e 

2008 

Impacto positivo na convivência familiar 2006 

Aprender a 

conviver 

Familiarização com novos temas 2008 

Reflexão sobre auto-cuidado 

Impacto positivo nas práticas profissionais 

2006, 2007 e 

2008 
Aprender a 

ser 
Impacto positivo na convivência familiar 2006 

* depoimentos espontâneos sobre material on-line oferecido como complemento do 

conteúdo presencial 

 

As cenas descritas pelos participantes sobre o uso das NTICs 

trouxeram dois conteúdos centrais, comuns aos três anos: o uso das NTICs 

como novidade na formação do profissional da saúde, sendo reconhecido o 

potencial dos recursos ao final formal das aulas, e a dificuldade inerente às 

faixas etárias mais velhas para adesão às NTICs.  
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Como ilustrado pelos depoimentos a seguir, os recursos on-line foram 

percebidos como um suporte original para a formação em promoção da 

saúde, com reflexos na aquisição de conhecimento em outras áreas.  

 

 P1 (2006): “Eu odeio coisa on-line, mas sentia alívio quando via a aula ali, 

disponível.”  

 

P5 (2006:) “...baixei as aulas, sem problemas. Até hoje uso o material. Tive 

boas surpresas, porque entrava para pegar as aulas e me deparava com 

mais material, com as leituras complementares. Faz toda diferença.” 

 

P7 (2007): “...eu não conhecia blog e agora eu tenho meu blog... dentro do 

meu histórico de cursos, eu nunca tinha este suporte on-line num curso 

presencial. É uma caixa de pandora.” 

 

P8 (2007): “O suporte on-line muda competências de quem estiver 

interessado. Abre caminhos. O curso te provoca, te ensina a pensar.” 

 

P9 (2007): “...eu nunca tinha ouvido falar desta parte esquisita, on-line, ai 

você começa a ver que o negocio é muito bom. Agora eu estou entrando em 

outros cursos on-line. Acabei de fazer um de quimioterapia.” 

 

A idade foi mencionada como fator crítico para a baixa familiaridade 

com os recursos on-line. É interessante apontar que durante a discussão 
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sobre o tema surgiram citações sobre formas de superar tal obstáculo, como 

o acionamento da rede de amigos com maior facilidade (usado por duas 

participantes) e a percepção de que um manual de instruções, impresso, que 

simule o passo a passo da utilização e estivesse disponível a todo momento 

seria decisivo para novas tentativas de uso. 

 

P2 (2006): “Eu aproveitei um pouco... eu tenho uma certa dificuldade pois 

não é da minha época. Uma colega, que tinha mais facilidade, pegava para 

mim.” 

 

P8 (2007): “O blog é uma ferramenta que subutilizei, mas reconheço que 

seria uma maneira para manter o contato. Agora estou no SEBRAE e eles 

estão fazendo um canal de comunicação... pois as coisas vão mudando, 

surgem novidades. Eu sinto falta de espaços para trocar experiências sobre 

a promoção da saúde, sobretudo com outras áreas... acho que eu precisava 

de um passo a passo para não me perder.” 

 

P12 (2008): “...tenho medo de computador, não fui ensinada, então eu tive 

muita dificuldade. Eu fiquei com medo de falar com a Ana e me sentir burra. 

O medo da interação foi medo da incompetência. Receber as mensagens 

era tranquilo, interagir era o problema”. 

 

Esta última fala exemplifica também uma outra categoria importante e 

interessante, comum aos participantes de 2007 e 2008: a insegurança no 
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uso das NTICs, o medo de julgamento por professores e colegas. Neste 

aspecto, foi mencionado o potencial papel da tutora, estimulando os alunos a 

“saírem da zona de conforto” e, sobretudo, esclarecendo que é permitido 

errar.  

Particularmente, no grupo de 2008, a utilização do grupo de e-mails 

despertou dois posicionamentos antagônicos: um positivo que ressalta a 

oportunidade benéfica da troca com o grupo e o outro com decepção, 

experiência desagradável justamente pela falta de interação com os colegas. 

 

P14 (2008): “Tenho a prática de fazer resumo da matéria e a possibilidade 

de passar para todo mundo foi positivo. Tive medo da censura, mas com a 

receptividade do pessoal ajudou bastante. Descobri uma coisa em mim, que 

eu mesma não dava tanta importância... Se não tivesse essa ferramenta 

[referindo-se ao grupo de e-mail] eu não poderia colocar isso em prática”. 

 

P10 (2008): “Fiquei frustrada, pois sou superconectada e eu mandava tudo e 

ninguém respondia. Por que será? Depois eu descobri que muita gente tinha 

dificuldade, não era hábito.” 

 

Em relação ao uso dos grupos de e-mail, foram observados dois 

posicionamentos principais entre os participantes de 2007 e 2008: 

necessidade de maior comprometimento dos colegas, ou seja, envolvimento 

por parte dos demais alunos, e a autocensura como obstáculo importante 

para a expressão escrita. 
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P7 (2007): “... infelizmente, faltou comprometimento. A atividade virtual 

deveria ser obrigatória!” 

 

P9 (2007): “ ... tive muita dificuldade e medo de fazer besteira, deixar um 

comentário e receber uma crítica,  não ser bem entendida”. 

 

  Vale salientar que entre os 10 participantes dos grupos focais 

referentes a 2007 e 2008, e, portanto, “expostos” ao grupo de e-mail, 8 

(80%) utilizaram o recurso, enviando alguma mensagem ao grupo. 

 

As reflexões sobre as formas de aprender mostraram que os recursos 

on-line apareceram como um dos três núcleos temáticos encontrados na 

discussão sobre aprender a conhecer. A possibilidade de “conhecer fontes 

científicas confiáveis”, identificadas nas forças tarefas internacionais e 

demais fontes da  webliografia sugerida, foi consenso entre os participantes 

dos 3 anos. A fala de uma das alunas resume esta categoria: 

  

P5 (2006): “Outra coisa foi a utilização das referências teóricas. Vira e mexe 

eu vou para a internet ver se alguém já estudou o assunto que eu tenho 

interesse.” 

 

Uma segunda categoria recorrente no núcleo aprender a conhecer foi 

o contato com temas novos, como o PSF, área de saúde ocupacional e 

modelo de aconselhamento chamado teoria cognitivo- comportamental. 
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P1 (2006): “As aulas de medicina do trabalho foram uma coisa nova, que eu 

não tive na faculdade e pude ver o universo enorme desta área”. 

 

P12 (2008): “Eu lembrei da aula de psicologia cognitivo-comportamental, ali 

foi onde eu treinei aprender a conhecer, pois eu vim sem saber nada a 

respeito”. 

 

P11(2008): “ ...eu me lembrei da aula do PSF. Algo que eu nunca tinha visto 

mais profundamente. Meu mundo era a empresa e conversando durante os 

intervalos das aulas  consegui conhecer vários mundos (PSF, 

ambulatórios)”. 

 

Por fim, entre as alunas do curso de especialização, foram 

mencionadas outras fontes de aprendizado que ajudam no aprender a 

conhecer, como as visitas a empresas, unidades de saúde da família e os 

depoimentos de usuários dos serviços do Centro de Promoção da Saúde. 

 

P9 (2007):  “... conhecer o grupo de tabagismo e a possibilidade de visitar o 

Gol de Letra aguçou a vontade de buscar mais informação”. 

 

P15 (2008): “Eu me lembrei da aula prática onde acompanhamos o 

depoimento da ex-tabagista de como foi o processo de parada, das coisas 

que melhoraram na vida dela”. 
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Todas as reflexões voltadas para o “aprender a fazer”, obtidas nos 

três grupos, abordaram fatores presenciais. A possibilidade de observar 

ações no CPS (atividade obrigatória para alunos da especialização e 

voluntária para a atualização) foi apontada como crucial para aplicação dos 

conhecimentos discutidos em aula.  

A simulação dos atendimentos e a construção dos seminários ao final 

dos módulos foram pontos comuns para os alunos que frequentaram as 

aulas de terça à tarde (especialização). Ainda relacionado ao aprender a 

fazer, uma das falas cita especificamente o depoimento de ex-aluna do 

curso, em uma das aulas de segunda à noite.  

 

P3 (2006): “...acompanhar as consultas no CPS fechou o ciclo. Ver a 

aplicação dos protocolos foi bárbaro! Ver a realidade de como aplicar os 

conceitos teóricos.... O melhor recurso didático é a prática”. 

 

P2 (2006): “... como observadora, pude ver o grupo de tabagismo, com o 

Alfredo”. 

 

P11 (2009): “As simulações eram bem divertidas. Parecia muito fácil, até o 

momento que eu sentei lá para fazer.” 

 

Os depoimentos espontâneos sobre aprender a conviver ressaltam a 

oportunidade da convivência, em sala de aula, com pessoas de formação, 

interesses e posturas diferentes. Interessante notar que o produto principal 
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da convivência foi a tolerância, atitude social de quem reconhece o direito 

dos outros manifestarem diferenças de conduta e de opinião. Em nenhum 

das falas encontramos o conceito de cooperação, colaboração, isto é, 

trabalho junto com outro ou outros para um fim comum. 

 

P5 (2006): “A primeira coisa que veio foi conhecer pessoas tão destoantes e 

conviver bem até durante 1 ano. Você é obrigado a conviver e enxerga 

outras coisas do outro.” 

 

P8 (2007): “A turma era muito grande, com necessidades diferentes... mas 

uma coisa que foi legal foi a diversidade das pessoas. Respeitar cada olhar, 

na maneira de ser das pessoas. Como os grupos, profissões, as pessoas 

são muito diferentes, o grupo é muito misturado... Eu consegui enxergar que 

promoção da saúde extrapola a área médica. 

 

Uma segunda categoria foi o impacto do aprendizado no ambiente e 

nas relações de trabalho. A aquisição de linguagem comum e a familiaridade 

com a promoção da saúde enriqueceram as trocas no trabalho, sobretudo 

para os participantes do grupo focal referente ao ano de 2007. 

   

P7 (2007): “...na sala de aula foi muito difícil, no ambiente de trabalho muito 

gratificante, conviver com o aprendizado foi fantástico. A diversidade tem 

que ser mantida, mas precisa haver um respeito do grupo com o 

aprendizado.” 
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P9 (2007): “ Aprendi a ter jogo de cintura com os colegas de turma e isso 

ajudou a mudar no dia a dia do trabalho.” 

  

Ainda relacionado ao aprender a conviver, notou-se o alcance do 

aprendizado também nas relações familiares, especificamente em um 

depoimento sobre convívio pai e filho.  

 

P4 (2006): “Quando a gente assistia aos filmes juntos e cada um dava sua 

ideia, era sensacional. Eu comecei a fazer isso com meu filho, com qualquer 

filme, o que tinha de interessante, de aproveitável em toda oportunidade.” 

 

 Outra narração transformada em categoria foi a aplicação do conceito 

de convivência para temas teóricos trabalhados em aula. Olhando com 

atenção, é possível identificar uma expansão do conhecimento para além de 

aprender a conhecer (ter acesso a informação) para o aprender a conviver, 

apropriação/familiarização com o conteúdo. 

   

P1 (2006): “Aprendi a abordar assuntos que eu tinha um certo receio, como 

violência, comportamento sexual,que normalmente eu ficava um pouco 

restrita.” 

 

Os depoimentos apontam três reflexos do aprender a ser: o ser 

profissional, no posicionamento com seus colegas e com suas 
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responsabilidades, o ser particular, aplicação dos conceitos prescritos para o 

auto-cuidado e o “ser em família”. 

 

P5 (2006):  “...no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso a 

gente teve que aprender a ser. A todo momento, eu tentava levar para a 

minha prática que os conhecimentos do curso eram possíveis. Eu como 

assistente social tive que aprender a ser, aprendi a ser mais segura em uma 

equipe interdisciplinar. Aprendi a me sentir respeitada.” 

 

P3 (2006): “...eu achava que todo mundo iria saber que eu não estava 

aplicando aquilo na minha vida. O tempo todo, eu sentia que eu precisava 

incorporar aquilo para mim, em primeiro lugar, como eu vou propor uma 

mudança para o outro se eu não faço. Senti o peso da responsabilidade 

consciente ...como é difícil sentir ser promotor da saúde 100% do tempo! O 

curso muda a pessoa como ser humano.” 

  

P9 (2007): “Caiu a minha ficha, como eu posso falar para o outro parar de 

fumar e eu fumo, para o outro fazer exercício e eu sou sedentária. O cigarro 

foi muito difícil, mas eu consegui. E vendo minha dificuldade, entendo melhor 

a dificuldades dos meus pacientes (crítica mais construtiva). Eu não tinha 

muito este olhar até eu tentar mudar meus hábitos.” 

 

P4 (2006): “Eu me tornei um profissional melhor e um pai melhor depois do 

curso.” 
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P8 (2007): “Você é tocada pelo assunto, você é participante. você consegue 

ver que o que está sendo aprendido faz parte da sua vida também. Eu 

aprendi a valorizar olhares de outros profissionais e isso mudou meu dia-a-

dia. Você aprende que a construção da saúde tem que ser dividida com 

outros profissionais, com todos os envolvidos.”  

   

P12 (2008): A gente tem as inseguranças da gente... impressionante, depois 

do curso eu perdi o medo de muita coisa, pois eu vi quanto todos são 

importantes e consegui mostrar e perceber o quanto sou importante 

também... essa soma é que conta. Ninguém é mais do que o outro, cada um 

agrega valor para um objetivo único. Em outras épocas eu queria dominar o 

conhecimento para estar à frente, mas se for assim o resultado final que eu 

quero não acontece.” 

  

 Nota-se que a participação no curso de promoção da saúde contribuiu 

para mudanças na forma de aprender, em seus quatro domínios. A 

percepção dos alunos mostra que o contato com as NTICs foi uma novidade 

desafiadora e interferiu positivamente no aprender a conhecer. As falas 

trazem ainda pontos do ensino presencial que podem ser incorporados as 

NTICs como forma de estimular mudanças nas outras maneiras de aprender 

(a fazer, conviver e ser). 
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D. Impacto no ensino-aprendizagem: Avaliações Quantitativas 

D.1. Utilização das NTICs 

 

D.1.1. Por meio das respostas dadas ao questionário 

 

As 102 respostas à Seção 5 (uso das NTICs) obtidas no questionário 

T0 revelaram que os alunos de 2007 e 2008, respectivamente, referiram ter: 

conhecimentos básicos em internet, 50 (94,3%) e 41 (83,7%); acesso à 

internet banda larga, 69,2% e 75%; um ou mais momentos de visita à 

internet por dia, 86,5% e 83,3%; e leitura de e-mails em um ou mais 

momentos por dia, 90,3% e 87,5%.  

O interesse por recursos on-line era alto; calculado em escala de 0 a 

10, teve média de 7,2 ± 2,0, em 2007 e 7,9 ± 1,3, em 2008. As leituras 

complementares foram referidas como o recurso de maior interesse dentre 

as ferramentas on-line, escolhidas por mais de 80% dos alunos dos dois 

anos, seguido pelo grupo de e-mails (55% e 50%, em 2007 e 2008). 

A Tabela 7 traz as características demográficas dos usuários de um 

dos recursos on-line, o grupo de e-mail, com diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao gênero, idade e tipo de curso. As mulheres, as 

pessoas com mais de 40 anos e os alunos da especialização foram aqueles 

que mais enviaram mensagens ao grupo. 
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Tabela 7: Características demográficas (gênero, faixa etária, formação), 

tempo de formatura e tipo de curso dos alunos que enviaram mensagens 

para o grupo de e-mail, em 2007 e 2008. 

 
Sim  Envio de mensagens 

para grupo de e-mail N Total 
N % p 

Gênero     

Masculino  17 3 [17.6] 

Feminino  85 50 [58.8] 
0.002 

Faixa etária**     

Menos de 25 anos  5 2 [40.0] 

25 - 40 anos 60 25 [41.7] 

Mais de 40 anos  33 25 [75.7] 

0.027 

Formação**     

Outros profissionais 77 38 [49.3] 

Médicos 24 14 [58.3] 
0.297 

Tempo de formatura     

Menos de 5 anos 20 8 [40.0] 

5 - 9 anos 21 9 [42.8] 

10 anos ou mais 55 33 [60.0] 

0.195 

Curso     

Atualização  72 32 [44.4] 

Especialização  30 21 [70.0] 0.016 

** 1 dado faltante 

 

Com o intuito de realizar comparações entre o T0 e T10, a partir deste 

ponto da tese, são analisados os dados obtidos com 84 alunos que 

responderam aos dois questionários. O Gráfico 3 mostra a evolução do grau 

de interesse nos recursos on-line. 
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Gráfico 3: Evolução do interesse pelos recursos on-line, em porcentagem 

(%),no 1º dia (T0) e no último dia de aula (T10), entre os 84 alunos de 2007 

e 2008.  

 

  

D.1.2. Por meio de contadores de acesso ao blog e grupo de e-mails 

 

Na Tabela 8 são apresentadas as participações dos alunos no blog e 

no grupo de e-mails nos dois anos consecutivos. Notou-se um aumento 

significativo, da ordem de 87%, de participação no blog. Porém, o tempo 

médio das visitas e o número de páginas exibidas por visita não 

aumentaram, indicando que a procura continuou sendo rápida, objetiva e 

restrita a interesses específicos.  
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Tabela 8: Indicadores de utilização do blog e grupo de e-mails pelos alunos 

do curso de práticas de promoção da saúde, em 2007 e 2008. 

 
  2007 (N=75) 2008 (N=59) 

Blog   

Número total de visitas 1345 2519 

Média de visitas por aluno participante 18.0 42.7 

Tempo médio das visitas (minutos) 2.4 2.4 

Número de páginas exibidas por visita 2.3 2.1 

Grupo de e-mails   

Número de alunos que enviaram mensagens - N [%] 25 [33.3%] 41 [69.5%] 

Número total de mensagens enviadas 125 195 

Número de mensagens do grupo temático - N [%] 21 [16.8%] 42 [21.5%] 

Número de mensagens enviadas pela tutora 30 62 

 

 

A participação no grupo de e-mails também cresceu cerca de 50%, 

acompanhando a pró-atividade da tutoria; apesar de todos os alunos terem 

aceitado o convite para serem membros do grupo de discussão, notou-se a 

participação ativa de apenas 27 alunos (36%) em 2007 e de 43 (72,9%) em 

2008. A pesquisadora enviou 30 mensagens ao grupo, em 2007 e 62 em 

2008.  

O Gráfico 4 ilustra a utilização semanal do blog em 2007 e 2008, que 

foi considerada estatisticamente diferente (p<0,0001). O Gráfico 5 mostra 



______________________________________________________Resultados 

 
 

 

113/227

que ao longo das primeiras 18 semanas dos dois anos estudados houve 

uma grande variação no envio de mensagens ao grupo de e-mails, também 

estatisticamente significante (p = 0,012).  

 

Gráfico 4: Número médio de visitas ao blog, por aluno, ao longo de 18 

semanas 

 

 

Gráfico 5: Número médio de mensagens enviadas ao grupo de e-mail, por 

aluno, ao longo de 18 semanas 
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Tanto no Gráfico 4 quanto no 5 observam-se picos de utilização na 7ª 

e 18ª semanas, do curso de 2008, relacionados ao período de avaliação dos 

módulos, com aplicação de provas e oferta das palavras cruzadas com os 

conceitos marcadores. 

Resta descrever a utilização das enquetes colocadas no blog e das 

palavras cruzadas. Durante o Módulo 2, de 2008, foram publicadas 6 

enquetes que  receberam de 7 (12%) a 27 (46%) votos. 

A contagem de downloads das palavras cruzadas, em 2008, mostrou 

102 acessos ao formato zipado e 145 visitas para preenchimento on-line, no 

Módulo 1, o que corresponde a aproximadamente 2 downloads por aluno. Já 

no Módulo 2, o número caiu para 56 acessos à forma zipada e 67 on-line, 

praticamente 1 download por aluno.  

 
Em cursos totalmente à distância (100% virtual), uma forma de 

aprender a conviver é através do grupo de e-mails. A análise do conteúdo 

das mensagens enviadas em 2007 mostrou que os principais temas foram 

as aulas presenciais, dúvidas sobre acesso aos textos complementares e 

sugestão de outros materiais. Em 2008, além da repetição de conteúdos do 

ano anterior, houve boa utilização dos espaços informais: “café virtual” – 3 

mensagens; “cine pipoca saudável” – 25; e o “espaço caminhos e caronas” – 

7 mensagens. 

O grupo temático (sugestão de questão teórica dada em aula para 

comentários práticos, estimulando a reflexão sobre um projeto comum) 

contou com 21 mensagens (16,8%) em 2007 e 44 (21,5%) em 2008. 
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 A aplicação da análise proposta por Fernandes (2008) sobre os tipos 

de troca mostrou a substituição das trocas iniciais ou de continuidade 

restrita, predominantes em 2007 (65%), pela troca em rede em 2008 (Tabela 

9). 

 

Tabela 9: Tipos de trocas identificadas nas mensagens compartilhadas 

pelos alunos e tutora, conforme proposto por Fernandes, 2008 

Tipo 2007 % 2008 % p 

Troca inicial 29 22.48% 25 12.38% 

Troca com continuidade restrita 55 42.64% 33 16.34% 

Troca em rede 45 34.88% 144 71.29% 

0.036 

 

 

Além da análise quantitativa, o Anexo L traz trechos de discussões 

criadas no grupo de e-mails, como forma de ilustrar a categorização dos 

tipos de troca. 

 
 

D.2. Comparação das notas das provas 

 

A Tabela 10 mostra o desempenho dos alunos nas provas realizadas 

ao final de cada módulo, durante os três anos do projeto. Observa-se um 

bom rendimento (médias acima de 8), nos dois módulos, sendo que não 

houve diferença significativa entre os anos, com pior desempenho em 2008, 

no Módulo 2 – Promoção da saúde e mudança de comportamento.
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Tabela 10: Média de notas das provas ao final dos módulos, de acordo com 

ano, gênero, faixa etária, formação e tipo de curso, obtidas pelos alunos do 

curso, 2006 a 2008. 

  

Média 

Módulo 1 

d.p  P Média 

Módulo 

2 

d.p p 

Ano        

2006 8,54 1,26 8,94 0,74 

2007 8,47 1,06 8,21 0,99 

2008 8,26 1,01 

0,240 

8,50 0,92 

<0,0001 

Gênero       

Masculino 8,28 1,67 8,44 1,09 

Feminino 8,45 0,99 
0,429 

8,06 0,90 
0,358 

Faixa etária       

Menos de 25 anos  8,46 0,86 8,57 0,71 

25 - 40 anos 8,40 1,06 8,45 0,97 

Mais de 40 anos  8,51 0,85 

0,773 

8,63 0,99 

0,504 

Formação        

Outros profissionais 8,30 1,02 8,43 0,93 

Médicos 8,94 0,62 
<0,0001 

8,94 0,87 
0,001 

Tempo de formatura       

Menos de 5 anos 8,31 0,97 8,32 0,85 

5 – 9 anos 8,30 0,99 8,36 0,99 

10 anos ou mais 8,38 0,99 

0,941 

8,65 0,90 

0,225 

Tipo de curso      

Atualização  8,42 1,22 8,60 0,87 

Especialização  8,44 0,85 
0,888 

8,50 1,09 

0,474 

Testes de análise de variância - ANOVA 
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A regressão linear mostrou que quanto maior o tempo de formatura 

melhor o desempenho nas provas, conforme vemos nos Gráficos 6 e 7. Os 

profissionais médicos também obtiveram médias maiores quando 

comparados aos demais profissionais. Gênero e idade não interferiram. 

 

Gráfico 6: Distribuição das notas obtidas nas provas do Módulo 1, de acordo 

com tempo de formatura entre os 84 alunos que responderam aos 

questionários em T0 e T10 (2007 e 2008) 
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tempo de formatura 
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Gráfico 7: Distribuição das notas obtidas nas provas do Módulo 2, de acordo 

com tempo de formatura entre os 84 alunos que responderam aos 

questionários em T0 e T10 (2007 e 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0,051 

p = 0.003 

 
 

D.3. Ganho de conhecimento e mudanças de comportamento 

 

D.3.1. Ganho de conhecimento 

 

  A Tabela 11 mostra o número médio de acertos no início e ao final do 

curso, das questões que avaliaram nível de conhecimento no questionário 

(Seção 4). Observa-se aumento, estatisticamente significante, tanto em 2007 

quanto em 2008. Não houve diferença no ganho médio de acertos entre os 
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alunos que usaram o grupo de e-mails e aqueles que não usaram (p= 

0.534). 

 
 
Tabela 11: Média de acertos e desvio padrão (d.p) em T0 e T10, de acordo 

com o ano, obtidos pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008.  

 

Ainda no tema ganho de conhecimento, aplicou-se a fórmula 

proposta por Carrascoza na amostra de 84 alunos que preencheram os 

questionários em T0 e T10. O cálculo mostrou que houve um ganho de 

conhecimento médio por questão da ordem de 59% ao longo do curso, 

sendo que não se notou diferenças estatisticamente significantes entre 2007 

(60,3%) e 2008 (57,4%). 

A Tabela 12 mostra diferenças significantes no desempenho de 

testes sobre três conceitos marcadores, entre as turmas de 2007 e 2008. A 

melhora de conhecimento sobre “consulta clínica” foi mais expressiva em 

 T0 T10  

Ano 

Média de  

acertos d.p  

Média de  

Acertos d.p p 

2007 

N = 40 
8,05 3,404 11,68 2,068 0,002 

2008 

N = 44 
9,50 2,119 12,25 1,616 0,009 

Total 

N = 84 
8,81 2,881 11,98 1,856 < 0,0001 
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2007, enquanto no ano posterior foram observados melhores resultados em 

relação aos conceitos de atividade física e tabagismo. 

 

Tabela 12: Ganho percentual de conhecimento em cada uma das 14 

questões apresentadas aos alunos na Seção 4 do questionário de pesquisa, 

em 2007 e 2008 

Questão 

Conceito 

marcador Ganho em 2007 Ganho em 2008 
p(Pearson) 

1 Contexto da P.S 28,6% 0,0% 0,207 

2 Rastreamento 36,4% 8,3% 0,565 

3 Tabagismo 22,2% -42,9% 0,143 

4 Consulta 90,9% 42,9% 0,161 

5 Consulta 80,0% 53,3% 0,291 

6 Consulta 70,8% 46,2% 0,034 

7 Consulta 45,5% 15,9% 0,002 

8 Modelos 56,3% 66,7% 0,579 

9 Modelos 52,0% 68,2% 0,524 

10 Consulta 90,0% 66,7% 0,176 

11 Quimioprofilaxia 50,0% 39,1% 0,246 

12 Evidências 46,7% 78,9% 0,393 

13 Ativ. Física 66,7% 100,0% 0,036 

14 Tabagismo 47,4% 85,7% 0,028 

 

 

A variável composta CON – diferença do número de acertos na Seção 

4 do questionário - não apresentou diferença entre os dois anos do curso, 

tampouco em relação ao gênero, faixa etária e tempo de formação dos 

alunos. Foi notado, apenas, aumento significante do ponto de vista 
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estatístico entre os outros profissionais de saúde, sem formação médica, se 

comparados aos médicos. No total, 35 alunos (87,5%) melhoraram seu 

desempenho em 2007 e 37 (92,5%) em 2008 (p = 0.44). 
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Tabela 13: Variação média e desvio padrão (d.p) do número de acertos 

(variável CON) entre T0 e T10, de acordo com ano, gênero, faixa etária, 

formação e tipo de curso, obtidas pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 

2008. 

 
Aumento 
médio de 

acertos [dp] 
p 

Ano   
  

2007 3,63 [3,04] 

2008 2,75 [2,10] 
0,126 

Gênero    

Masculino 4,14 [1,83] 

Feminino 2,97 [2,71] 
0,127 

Faixa etária    

Menos de 25 anos 3,00 [1,82] 

25 – 40 anos 3,48 [2,85] 

Mais de 40 anos 2,41 [1,92] 

0,215 

Formação     

Outros profissionais 3,,51 [2,60] 

Médicos 1,85 [2,08] 
0,011 

Tempo de formatura    

Menos de 5 anos 2,65 [2,02] 

5 - 9 anos 3,84 [2,87] 

10 anos ou mais 2,94 [2,66] 

0,294 

Curso    

Atualização 3,11 [2,54] 

Especialização  3,28 [2,79] 
0,783 
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D.3.2. Comportamento profissional 
 

  

Na Seção 2 do questionário perguntou-se se os alunos já haviam 

prescrito ou orientado pacientes sobre procedimentos de rastreamento, 

quimioprofilaxia e aconselhamento para mudança de hábitos (3 áreas de 

ação na prática clinica do promotor de saúde).  

A Tabela 14 mostra que as ações de aconselhamento eram 

realizadas por um maior número de profissionais (aproximadamente 80% 

das duas turmas). Após 10 meses de aulas, houve aumento discreto nas 

ações realizadas pelos alunos nas 3 áreas, apenas em 2008. Contudo tal 

diferença não foi estatisticamente significativa.  

 

Tabela 14: Freqüência de participação em ações de aconselhamento, 

rastreamento e quimioprofilaxia em T0 e T10, referidas pelos 84 alunos dos 

cursos de 2007 e 2008. 

2007 2008   
T0 T10 T0 T10  

 
Participação em 

ações de N % N % N % N % p 
Rastreamento 23 [57,5] 21 [52,5] 27 [61,3] 29 [65,9] 0,211 

Aconselhamento 33 [82,5] 29 [72,5] 35 [79,5] 36 [81,8] 0,376 

Quimioprofilaxia 29 [72,5] 24 [60,0] 30 [68,2] 35 [79,5] 0,050 

Comparação entre grupos (2007 e 2008) 

 

  Como ilustrado pelo Gráfico 8, houve fortalecimento do grau de 

conforto, avaliado em escala de 0 a 10, para aconselhar, rastrear e 

prescrever quimioprofiláticos. A Tabela 15 mostra que o aumento foi 
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estatisticamente significante nas duas turmas (2007 e 2008) para ações de 

quimioprofilaxia e rastreamento (apenas em 2008). 

 

Gráfico 8: Ganho médio, desvio padrão e valores máximos e mínimos do 

grau de conforto para ações de aconselhamento, rastreamento e 

quimioprofilaxia entre T0 e T10, obtidas pelos 84 alunos dos cursos de 2007 

e 2008. 

 

 

Tabela 15: Média e desvio padrão (d.p) do grau de conforto para ações de 

aconselhamento, rastreamento e quimioprofilaxia entre T0 e T10, obtidas 

pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008. 

2007 2008  
T0 T10  T0 T10  

Grau de conforto 
para ações de 

Média d.p Média d.p p Média d.p Média d.p p 
Rastreamento 5,9 2,3 6,6 2,3 0,536 5,7 2,3 7,1 1,9 0,001 

Aconselhamento 6,4 1,8 7,2 1,6 0,061 6,6 2,2 7,4 1,8 0,006 

Quimioprofilaxia 4,2 2,6 6,3 2,9 0,002 4,9 2,7 7,0 2,3 < 0,001 

Comparação intra-grupos (T0 e T10) em 2007 e 2008   
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  Observou-se aumento médio de 4,14 em 2007 e 3,74 em 2008 (p = 

0,77) no grau de conforto em relação ao aconselhamento, rastreamento e 

quimioprofilaxia (variável PROF), sendo que 22 alunos notaram melhora em 

2007 e 34 em 2008 (p=0,18). Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os alunos que enviaram ou não mensagens ao grupo de e–

mail (p = 0,358). 
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Tabela 16: Variação média e desvio padrão (d.p) do grau de conforto para 

aconselhamento, rastreamento e quimioprofilaxia (Variável PROF) entre T0 

e T10, de acordo com ano, gênero, faixa etária, formação e tipo de curso, 

obtidas pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008. 

 

  PROF [d.p]  p 

Ano    

2007 4,14 [6,00] 

2008 3,74 [5,39] 
0,777 

Gênero    

Masculino 3,5 [5,04] 

Feminino 4,0 [5,78] 
0,782 

Faixa etária    

Menos de 25 anos 2,67 [5,03] 

25 – 40 anos 4,66 [5,32] 

Mais de 40 anos 2,83 [6,03] 

0,433 

Formação     

Outros profissionais 3,94 [5,76] 

Médicos 3,95 [5,54] 
0,995 

Tempo de formatura    

Menos de 5 anos 3,00 [6,07] 

5 - 9 anos 4,93 [4,71] 

10 anos ou mais 3,46 [5,95] 

0,618 

Curso    

Atualização  2,73 [6,04] 

Especialização 6,08 [4,01] 
0,017 
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A prática do aconselhamento é por si interdisciplinar e, portanto, foi 

foco de investigação particular sobre os temas desenvolvidos pelos alunos, 

no início e no fim do curso. Não foram observadas mudanças em tal prática 

profissional e tampouco nos materiais usados para apoiar o aconselhamento 

(Tabelas 17 e 18) 

 

Tabela 17: Frequência de temas de aconselhamento, entre T0 e T10, 

obtidos pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008. 

 

2007 2008  
Temas n T0 [%]  n T10 [%] n T0 [%] n T10 [%] 

 
p 

Obesidade  24 [58,5] 25 [60,9] 31 [81,6] 34 [89,5] 0,120 

Álcool 22 [53,7] 16 [39,0] 21 [55,3] 21 [55,3] 0,195 

Stress 22 [53,7] 24 [58,5] 32 [84,2] 28 [73,7] 0,547 

Tabagismo 28 [68,3] 25 [60,9] 30 [78,9] 30 [78,9] 0,511 

Diabetes 23 [56,1] 20 [48,8] 22 [57,9] 28 [73,7] 0,099 

Hipertensão  25 [60,9] 21 [51,2] 27 [71,0] 29 [76,3] 0,098 

Dieta 19 [46,3] 22 [53,7] 29 [76,3] 26 [68,4] 0,365 

Ativ. física 25 [60,9] 26 [63,4] 31 [81,6] 34 [89,5] 0,307 

Sexo seguro 16 [39,0] 11 [26,8] 12 [31,6] 15 [39,5] 0,211 

Comparação entre grupos (2007 e 2008) 
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Tabela 18: Distribuição dos materiais usados para aconselhamento, entre 

T0 e T10, obtidos pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008. 

  2007 2008   
Material usado n T0 [%] n T10 [%] n T0 [%] n T10 [%] p 
Explicação oral 28 [68,3] 29 [70,7] 37 [97,4] 38 [100,0] 0,195 

Panfleto 22 [53,7] 18 [43,9] 18 [47,4] 25 [65,8] 0,223 

Filme 5 [12,2] 4 [9,7] 9 [23,7] 6 [15,8] 0,518 

Cartaz 8 [19,5] 11 [26,8] 12 [31,6] 14 [36,8] 0,241 

Internet 4 [9,8] 8 [19,5] 13 [34,2] 6 [15,8] 0,324 

Comparação entre grupos (2007 e 2008) 

 
 

 
D.3.3. Comportamento pessoal 
 

A análise dos hábitos pessoais dos 84 profissionais que responderam 

aos dois questionários mostrou que, no início das aulas, 70 (83,3%) eram 

sedentários ou insuficientemente ativos, 56 (66,7%) não ingeriam 5 porções 

de frutas, verduras e legumes diariamente e 4 (4,8%) eram tabagistas. Trinta 

e um alunos (36,9%) relataram pelo menos um hábito saudável e somente 7 

(8,3%) adotavam 2 comportamentos saudáveis.  

A Tabela 19 mostra que não houve melhora nos hábitos pessoais 

(Variável PES) ao longo do curso. A utilização ou não do grupo de e-mail 

também não interferiu na mudança de comportamentos (p = 0,250). 
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Tabela 19: Variação do número de alunos com melhora dos hábitos 

pessoais (alimentação, atividade física e tabagismo) - variável PES - em T0 

e T10, de acordo com ano, gênero, faixa etária, formação e tipo de curso, 

obtidas pelos 84 alunos dos cursos de 2007 e 2008. 

 

  

N Total N alunos com melhora 

hábitos pessoais [%] p 

Ano     

2007 40 6 [15,0] 

2008 44 9 [20,4] 
0,379 

Gênero     

Masculino 14 5 [35,7] 

Feminino 70 10 [14,3] 
0,053 

Faixa etária     

Menos de 25 anos 4 0 0 

25 – 40 anos 52 7 [13,5] 

Mais de 40 anos 27 7 [25,9] 

0,256 

Formação     

Outros profissionais 63 10 [15,9] 

Médicos 20 4 [5,0] 
0,461 

Tempo de formatura     

Menos de 5 anos 17 1   

5 - 9 anos 20 4 [25,0] 

10 anos ou mais 42 8 [19,0] 
0,283 

Curso     

Atualização 55 8 [14,5] 

Especialização 29 7 [24,1] 
0,223 
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Já o nível de motivação para implementar mudanças pessoais na 

prática de atividade física e no hábito  alimentar  aumentou ao longo dos 

dois anos do curso, e, sobretudo em 2008, apresentou diferenças 

estatisticamente significantes (Tabela 20). 

 

Tabela 20: Variação da motivação para prática de atividade física e para 

melhora do hábito alimentar, em T0 e T10, referida pelos 84 alunos dos 

cursos de 2007 e 2008. 

 

2007 2008  
T0 T10  T0 T10  Motivação  

Média d.p Média d.p p Média d.p Média d.p p 
Atividade física 6,51 2,4 6,8 2,0 0,010 6,90 2,4 7,66 2,2 0,001 

Alimentação  7,62 1,6 7,57 1,9 0,024 7,83 1,7 8,39 1,7 <0,0001 

Comparação intra grupos (T0 e T10) 

 

 

 

 


