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RESUMO
O aumento dos investimentos em processos educativos formais para profissionais trouxe
consigo a necessidade de avaliar o efeito dessas atividades, seja sobre o trabalhador
treinado, seja sobre a organização. Os instrumentos mais utilizados para avaliação
aparentemente não estão atingindo os objetivos, e pouco contribuem para retroalimentar
atividades educativas. Na área da saúde são realizados muitos treinamentos, no entanto,
nem sempre são avaliados. Sendo assim, surgiu a necessidade de compreender mais sobre
o tema e, assim, iniciar a construção de uma metodologia de avaliação capaz de mostrar as
informações indispensáveis para retroalimentação dos programas e, por conseguinte,
melhorar a prática assistencial que é a finalidade precípua das ações educativas na área da
saúde. Assim, esse estudo teve como objetivos analisar a produção científica publicada
sobre avaliação de processos educativos formais de profissionais da área da saúde e
analisar as características dos instrumentos encontrados na revisão de literatura. Para isso,
utilizamos a revisão integrativa, método pelo qual pesquisas primárias são analisadas para
elaboração de uma síntese do conhecimento produzido sobre o tema investigado. Foram
revisadas as bases de dados da BVS, Pubmed e Cochrane, no período de Janeiro de 2000
a Julho de 2010; a amostra final foi de 19 artigos científicos. Os resultados evidenciaram
que não é utilizada uma metodologia validada e sistematizada para avaliar processos
educativos formais, que o foco da avaliação é principalmente o aprendizado do participante,
com pouca atenção ao processo de ensino e ao comportamento no cargo, sendo assim,
ampliar os níveis de avaliação é essencial. Não basta olhar para a satisfação do treinando e
a aquisição de conhecimento; também é importante conhecer o quanto esse novo
conhecimento é aplicado no trabalho e o que isso impacta na instituição contratante e no
usuário do sistema de saúde. A utilização dos resultados de avaliação apenas para captar
se o treinando adquiriu algum conhecimento ou se ficou satisfeito com a ação também é um
uso restrito das ferramentas de avaliação de processos educativos formais para
profissionais. A ausência de avaliações pode reduzir o valor do treinamento que precisariam
de alterações.
Palavras-chave: Avaliação da educação; Treinamento de pessoal – avaliação; Profissionais
da saúde; Bibliografias científicas – Revisões.
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Universidade de São Paulo; 2011.

ABSTRACT
The increased investment in formal education processes for professionals has brought the
need to assess the effect of these activities, the employee is trained, is about the
organization. The most widely used instruments for assessing apparently are not reaching
the goals, and contribute little to give feedback to educational activities. In the health area
are conducted many training sessions, however, are not always evaluated. Thus, the need to
understand more about the subject and thus initiate the building of an evaluation
methodology capable of displaying the necessary information for feedback from the
programs and therefore improve the care that is the primary aim of stock education in health.
Thus, this study aims to examine the published scientific literature on evaluation of
educational processes formal healthcare professionals and analyze the characteristics of the
instruments found in the literature review. For this, we use an integrative review, a method
by which primary research are analyzed for developing a synthesis of knowledge produced
about a topic. We reviewed the databases of the VHL, Pubmed and Cochrane, in the period
January 2000 to July 2010, the final sample of 19 scientific articles. The results showed that
there is a validated methodology used to assess systematic and formal educational
processes, the focus of the evaluation is primarily the learning of the participant, with little
attention to teaching and behavior in office, thus, increase the levels of evaluation is
essential. Do not just look for the satisfaction of training and knowledge acquisition, is also
important to know how this new knowledge is applied at work and that this impacts on the
contracting institution and the user of the health system. The use of evaluation results to
capture only if the trainee has acquired some knowledge or if she was satisfied with the
action is also limited use of evaluation tools for formal educational processes for
professionals. The lack of assessment can reduce the amount of training they needed
changes.
Keywords: education evaluation; Training of personnel – Evaluation; Health Professional;
Scientific Bibliographies – Reviews.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FAMERP [ Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
EEUSP

[ Escola de Enfermagem da USP

TD&E

[ Treinamento, Desenvolvimento e Educação

TeD

[ Treinamento e Desenvolvimento

ES

[ Educação em Serviço

ANA

[ American Nursing Association

EC

[ Educação Continuada

OMS

[ Organização Mundial de Saúde

OPAS

[ Organização Pan Americana de Saúde

EP

[ Educação Permanente

UNESCO [ Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura
OCDE

[ Organização para a Cooperação no Desenvolvimento Econômico

PNEPS

[ Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

MAIS

[ Modelo de Avaliação Integrada e Somativa

BVS

[ Biblioteca Virtual em Saúde

Medline [ Medical Literature Analysis and Retrieval Sistema online
Lilacs

[ Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

SIBI USP [ Sistema Integrado de Bibliotecas da USP
DeCS

[ Descritores em Ciências da Saúde

AIDPI

[ Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Definições de treinamento. ......................................................... 25
Quadro 2 – Níveis de avaliação de processos educativos
formais para profissionais........................................................... 38
Quadro 3 – Categorização dos objetivos de avaliação dos
estudos revisados, segundo níveis de avaliação de
Hamblin (1978). .............................................................................. 83

SUMÁRIO

1

Introdução ....................................................................................................... 13

2

Educação para adultos................................................................................ 18

3

Conceitos aplicados na educação para adultos ................................ 24

4

Educação para profissionais da saúde ................................................ 28

5

Avaliação na educação para profissionais ........................................ 35

6

Objetivos ........................................................................................................... 41

7

Procedimento metodológico.................................................................... 43

8

Problema e questão de pesquisa........................................................... 47

9

Critérios de inclusão e exclusão dos estudos.................................... 49

10 Busca bibliográfica ....................................................................................... 52
11 Informações extraídas dos estudos incluídos na revisão
integrativa........................................................................................................ 56
12 Referencial de análise dos estudos incluídos na revisão
integrativa........................................................................................................ 76
13 Discussão e interpretação dos resultados.......................................... 79
14 Síntese do conhecimento........................................................................... 94
Referências bibliográficas................................................................................... 98
Apêndices .................................................................................................................107

1 Introdução

// Introdução

1. INTRODUÇÃO

Ainda durante a graduação em enfermagem, na Faculdade de
Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, percebi que o
gerenciamento era a temática que mais atraía minha atenção; sendo assim,
após concluir a faculdade optei por cursar a Residência de Gerência de
Enfermagem, na Universidade Estadual de Londrina.
Durante a residência, tive oportunidade de estagiar em diversos
setores do Hospital Universitário de Londrina. Ainda no primeiro ano da pósgraduação, quando estava mais próxima do gerenciamento da assistência,
percebi que mesmo quando grande número de colaboradores participava de
atividades educativas formais, promovidas pelo próprio Hospital, pouca
mudança era percebida na assistência; quando os trabalhadores relatavam
terem “aproveitado o treinamento”. No segundo ano da residência, estagiei
na Divisão de Educação e Pesquisa em Enfermagem do Hospital durante
dois meses, quando pude observar que após atividades educativas formais
reconhecidas como bem sucedidas, por meio de avaliações de reação
positivas e significativa participação, pouca mudança ocorria no processo de
trabalho na assistência, gerando inquietação sobre a qualidade do programa
realizado bem como do valor do modelo de avaliação utilizado pela
Instituição.
Passei, assim, a estudar sobre o tema, mais especificamente, sobre
avaliação de treinamento e desenvolvimento de pessoal, quando encontrei
reforço aos meus questionamentos nas palavras de Borges-Andrade (2002)
que afirma que com o aumento dos investimentos em treinamento, ampliouse, também, a demanda por formas de avaliar a eficácia dos processos de
capacitação, o que gerou aumento da produção científica sobre o assunto e
a elaboração de escalas para mensurar o aprendido nos cursos e o que é
transferido para a rotina de trabalho.
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Considerando que é indispensável avaliar os resultados de um
programa educativo e que os instrumentos mais utilizados para avaliação
não estão atingindo os objetivos, surgiu a necessidade de compreender mais
sobre o tema e, assim, iniciar a construção de uma metodologia de avaliação
capaz de mostrar as informações indispensáveis para retroalimentação dos
programas e, por conseguinte, melhorar a prática assistencial que é a
finalidade precípua das atividades educativas na área da saúde.
Reconhecendo a complexidade da ação proposta, compreende-se
que ela será processual e demandará tempo e envolvimento de outras
pessoas; desse modo e, com a oportunidade de ingresso no Programa de
Pós Graduação em Gerenciamento de Enfermagem da Escola de
Enfermagem da USP, surgiu a possibilidade de aprofundar conhecimentos
acerca da avaliação de processos de treinamento e desenvolvimento, mais
especificamente, na área da saúde que apresenta pouco referencial teórico
a respeito.
A produção amplamente utilizada atualmente refere-se à área da
administração, educação e psicologia organizacional, poucos são os estudos
específicos na área da saúde.
A idéia central para iniciar o processo de construção de uma
metodologia de avaliação, passou a ser conhecer e analisar aquilo que já foi
realizado nesse sentido, possibilitando uma visão mais abrangente a
respeito das ações praticadas.
Assim, diante da necessidade de compreender melhor a abrangência
e complexidade dos processos educacionais e de sua avaliação nos
aspectos técnicos, éticos e políticos e diante da carência de referencial
teórico sobre avaliação de treinamento e desenvolvimento na área da saúde,
pretende-se com esse estudo a obtenção de informações para contribuir
com a construção de uma metodologia de avaliação dos programas
educacionais na área da saúde.
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Como o processo de avaliação de atividades educativas formais para
profissionais é indissociável do processo de educação, consideramos
importante discorrer, brevemente, sobre processos de educação para
adultos e os desenvolvidos na área da saúde, a fim de substanciar a
compreensão do objeto desse estudo.
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2. EDUCAÇÃO PARA ADULTOS

Para tornar o aprendizado do adulto eficiente e eficaz é necessário
adotar um referencial teórico para nortear o processo de ensinoaprendizagem, é aqui se propõe a Andragogia, ou Teoria de Educação de
Adultos, preconizado em 1968 por Malcon Sherpherd Knowles. A andragogia
valoriza a interação entre o orientador e o aprendiz, adotando a abordagem
humanista, sustentada pelo psicólogo Carl Rogers e pelo educador Paulo
Freire (Lage, 2002).
Bellan (2005) define Andragogia como a ciência que estuda como os
adultos aprendem. Esse estudo já é objeto de pesquisa há algum tempo.
Para Knowles (1990), Andragogia é um conjunto de princípios que se
fundamenta em diversas teorias e pode ser definida como ciência de ensinar
adultos.
Outros autores conceituam a Andragogia como um método que
considera as experiências prévias dos aprendizes adultos, encorajando sua
autonomia e participação no processo de ensino-aprendizagem (Balsamo,
Martin, 1995).
Knowles (1990) comparou o modelo de ensino andragógico e o
pedagógico e formulou a Teoria de Aprendizagem de Adultos. Segundo ele,
adultos diferem de crianças em situações de ensino: empregam sua
orientação interna e pessoal para dirigir sua aprendizagem e definir suas
necessidades, o que inclui o conceito que têm de si mesmos e as
experiências vivenciadas que interferem no aprendizado; as expectativas e
motivação para assumir o próprio aprendizado; à valorização do tempo
empregado nas atividades.
Considerando que adultos aprendem de forma diferente, é preciso
avaliar se o ensino tem se fundamentado nos pressupostos da Andragogia,
é indispensável assim, avaliar não apenas a aprendizagem, mas também o
processo de ensino.
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A Andragogia portanto, parte do saber do educando, de sua cultura,
de sua experiência e baseia-se em seis pressupostos descritos por Lage
(2002):
1. A necessidade de saber: o adulto precisa ter segurança sobre o
que deve aprender e identificar as vantagens desse aprendizado.
O educador deve ajudar os aprendizes a identificarem suas
necessidades.
2. Os adultos precisam ser co-responsáveis pelo aprendizado,
fazendo suas próprias avaliações.
3. A reserva de conhecimento e experiências anteriores: a grande
diversidade de conceitos e experiências que os adultos trazem
para os momentos de aprendizagem influencia, seja de maneira
positiva ou negativa, o processo educacional.
4. Prontidão para aprender: se os adultos acreditam que o
aprendizado de determinado tema pode lhes trazer algum
benefício, estarão prontos para aprender. Essa prontidão para o
aprendizado pode ser estimulada por meio de exercícios de
simulação.
5. Orientação à aprendizagem: se os novos conhecimentos
estiverem relacionados ao contexto de aplicação e em situações
reais, o adulto aprendiz consegue se posicionar como centro de
sua própria aprendizagem, atribuindo maior significado às
informações oferecidas.
6. Motivação: as pressões interiores são as grandes disparadoras da
motivação do adulto para aprender, o que leva à significação do
conteúdo para a prática cotidiana.

Podemos apreender desses pressupostos que a avaliação de
necessidades de treinamento é importante ferramenta para aprimorar o
ensino de profissionais; os treinandos devem ser inseridos no processo de
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planejamento e compartilhar as estratégias de avaliação. O uso de
estratégias de ensino adequadas para adultos, que propiciem momentos de
prática e reflexão otimiza o processo de aprendizagem. Dessa forma, os
profissionais a serem treinados valorizam a ação educativa, como
oportunidade de aprimorar o trabalho.
Seguindo o pensamento de Knowles (1990), Bellan (2005) afirma que
na pedagogia – ciência que estuda como ensinar crianças – é o professor
quem decide sobre o que ensinar, como este conteúdo será trabalhado e
resolve a forma de avaliar se o conteúdo foi aprendido. Neste modelo,
portanto, o aluno tem pouca influência sobre o processo ensinoaprendizagem. O modelo pedagógico é questionado pela Andragogia porque
este último entende que o adulto deve ser sujeito da educação, sendo o foco
do ensino de adultos deve ser o processo e não apenas o conteúdo.
Nesse sentido, Cavalcanti (1999) corrobora com a apresentação das
diferenças entre pedagogia e andragogia, destacando a relação entre
professor e aluno, razões da aprendizagem, experiência do aluno e
orientação da aprendizagem. Segundo esse autor, na pedagogia o professor
é o centro das ações, decide o que e como ensinar e o processo de
avaliação; na andragogia, a aprendizagem é centrada no aluno, em sua
auto-gestão da aprendizagem. As razões da aprendizagem também diferem,
sendo que na pedagogia é ensinado o que a sociedade espera do indivíduo,
a experiência do aluno é pouco valorizada e na andragogia é ensinado o
que, realmente, o adulto precisa saber na prática da vida diária, experiência
é rica fonte de aprendizagem e pode ser estimulada pela discussão e a
solução de problemas em grupo. Para isso são usados problemas que
exigem uma gama de conhecimentos para se chegar à solução.
Saupe, Yoshida e Arruda (1998) afirmam que a Andragogia deve ser
um método de aprendizado auto-dirigido, mantendo um clima informal e
colaborativo, favorecendo apoio, respeito e busca de diálogos.
Mesmo com referencias sustentando a importância de adaptar as
estratégias e objetivos de ensino quando trabalhamos com adultos, não é
raro encontrar programas educativos para profissionais que carregam
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características da pegadogia, dando ao trabalhador treinado pouca ou
nenhuma autonomia no processo de construção do seu conhecimento.
Lage (2002) relata que o modelo andragógico tem sido usado em
diversas situações, com experiências bem sucedidas na formação e
treinamento profissional, sendo predominante na América do Norte e
Europa.
Na literatura nacional, há relatos do uso do modelo andragógico na
formação profissional (Mucci, 1999) e treinamento de recursos humanos
(Campbell, 1999). Também encontramos na literatura casos do uso do
modelo andragógico na educação em saúde (Lage, 2002; Barbieri E
Friedlander, 2000; Pinelli, Friedlander, 1998; Freitas, 1999). Todos reforçam
os princípios do modelo de ensino de adulto e valorizam a importância de
utilizar estratégias diferenciadas para conseguir resultados satisfatórios.
Ao adotar o modelo andragógico, o aluno deverá ser estimulado a
procurar novas fontes de conhecimento e a utilizar as novas informações na
resolução de problemas. O professor deixa de ser a única fonte de
conhecimento,

o

que

leva

o

aprendiz

a

desenvolver

iniciativa,

responsabilidade e criatividade (Mizukami, 1986; Slevin, Lavery, 1991;
Produick, 1991). O papel do professor passa a ser o de facilitar e incentivar a
adaptação do aprendiz ao método; o facilitador deve conhecer as
experiências do adulto para que seja aplicado na experiência do
aprendizado (Happs, 1991).
Técnicas de ensino com trabalhos em grupo, seminários, estudos de
caso, dramatizações e auto-avaliações podem ser ótimas estratégias para o
ensino de adultos, pois facilitam a retenção do conteúdo, mantendo a
sintonia entre facilitador e educando (Bellan, 2005).
O conteúdo ensinado deve ser imediatamente aplicado na prática
para que o conhecimento seja retido por mais tempo e o adulto se sinta
motivado a continuar o processo de aprendizagem (Néri, 2000). Essa
afirmação parece ser bastante aplicável aos treinamentos operacionais, que
ensinam procedimentos claros e definidos, professor e aluno devem interagir
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de madeira cordial, permitindo o diálogo, enfatizando que o aprendizado não
é unidirecional. Knowles (1990) reforça que no modelo andragógico os
aprendizes devem sentir-se respeitados e não ameaçados.
Lage (2002 p. 13) traz importante consideração, bastante pertinente
ao tema deste estudo:
“No modelo andragógico, assim como em qualquer outro modelo
educacional, uma das etapas que requerem maior controle por
parte do orientador é a avaliação de aprendizagem. Na avaliação
do aprendizado, deve incluir as estratégias que foram utilizadas no
aprendizado, o conteúdo, a retenção e a análise da aplicação dos
novos conhecimentos adquiridos.”

A avaliação de aprendizes adultos deve ser principalmente baseada
na observação de seu comportamento frente a situações apresentadas
(Bellan, 2005). Sendo assim, estudos de caso configuram-se como boa
alternativa.
A auto-avaliação pode ser utilizada como estratégia para estimular o
aprendiz na verificação se as metas e necessidades de ensino foram
atingidas. Essa proposta o ajuda a analisar suas aptidões, atitudes e
comportamentos,

determinando

potencialidades

e

limitações.

Auxilia

também a retomar metas traçadas previamente, identificando ainda as
lacunas no aprendizado (Miers,1992; Santana,1995).
De acordo com Abbad, Gama, Borges-Andrade (2000), o impacto do
treinamento do trabalho pode ser mensurado pela auto-avaliação dos
participantes, quanto sua participação, desempenho, motivação e abertura a
mudanças no processo de trabalho. Os autores pontuam que essa avaliação
também pode ser realizada por outras pessoas, como o supervisor, colegas
e até mesmo clientes.
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3. CONCEITOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO
PARA ADULTOS

A começar por algumas definições, Vargas e Abbad (2006 p 139)
conceituam informação como uma “forma de indução de aprendizagem” por
meio de divulgação de conhecimento em diferentes meios, com ênfase nas
novas tecnologias da informação e comunicação (TIC), a qual para
Rosenberg (2001) não necessita de sistematização intensa mas requerer
significativo gerenciamento do conhecimento e que os objetivos sejam
traçados pelos usuários.
A Instrução é uma forma mais simples, porem mais sistematizada,
com definição de objetivos claros para aplicação de procedimentos
instrucionais. É utilizado para transmissão de conhecimentos, habilidades e
atitudes simples tendo eventos de curta duração como meios. Pode se valer
de materiais como cartilhas, manuais e roteiros, podendo ser em alguns
momentos, auto-instrucionais (VARGAS, ABBAD 2006).
As áreas da administração e da psicologia social adaptaram modelos
e conceitos da educação para sua utilização na área do trabalho profissional.
Com relação a treinamento, encontramos na literatura diversas definições,
no entanto, guardam certa coerência entre si. Vargas e Abbad (2006)
sintetizam algumas destas no quadro mostrado abaixo.

Quadro 1 – Definições de treinamento.
AUTOR

DEFINIÇÃO

Hinrichs (1976)

Treinamento pode ser definido como quaisquer procedimentos, de
iniciativa organizacional, cujo objetivo é ampliar a aprendizagem entre os
membros da organização.

Nadler (1984)

Treinamento é aprendizagem para propiciar melhoria de desempenho no
trabalho atual.
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Wexley (1984)

Treinamento é o esforço planejado pela organização para facilitar a
aprendizagem de comportamentos relacionados com o trabalho por
parte de seus empregados.

UK Department
of Employment
(1971, apud
Latham, 1988)

Treinamento é o desenvolvimento sistemático de padrões de
comportamentos, atitudes, conhecimentos e habilidades requeridos por
um indivíduo, de forma a desempenhar adequadamente uma dada tarefa
ou trabalho.

Goldstein (1991)

Treinamento é uma aquisição sistemática de atitudes, conceitos
conhecimento, regras ou habilidades que resultem na melhoria do
desempenho no trabalho.

Fonte: Borges-Andrade, 2006, p. 140.

Ainda definindo treinamento, Marras (2001) afirma se tratar de uma
orientação voltada, principalmente, para a realização de tarefas; já com
relação a desenvolvimento, o mesmo autor propõe uma visão mais ampla. É
baseado

na

autogestão

da

aprendizagem,

permitindo

aprimorar

conhecimentos não apenas relacionados ao trabalho realizado na instituição.
De acordo com Vargas, Abbad (2006), o termo desenvolvimento de
recursos humanos pode ser atribuído a Leonard Nadler, mencionado pela
primeira vez em 1969.
Os dois termos têm sido utilizados combinados na expressão
“treinamento e desenvolvimento” (T&D) para descrever atividades que
ampliam a capacidade de atuação da pessoa enquanto trabalhador de uma
instituição.
Vargas e Abbad (2006) referem que as atividades de treinamento e
desenvolvimento podem ser reportadas aos primórdios da humanidade,
tendo ganho destaque durante a Segunda Guerra Mundial, momento em que
essas atividades destacaram-se e passaram a ser realizadas de maneira
sistematizada.
Para Borges-Andrade (2002) treinamento e desenvolvimento estão
intimamente ligados, de modo que seus conceitos estão perdendo as claras
diferenças que os separavam há menos de duas décadas. Vargas (1996)
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também agrupa os dois termos, representando a aquisição sistemática de
conhecimento.
Por fim, educação pode ser considerada uma das formas mais
amplas de aprendizagem, “com um escopo que extrapola o contexto
específico do mundo do trabalho” (Vargas, Abbad 2006 p. 142). Nadler
(1984) refere que a aprendizagem no contexto da educação tem como foco
um trabalho diferente, presente em um futuro próximo.
Para agrupar esses cinco conceitos apresentados previamente,
Vargas, Abbad (2006) propõem um diagrama, onde a educação engloba
todos os demais conceitos, partindo do mais amplo para o mais direcionado:
educação, desenvolvimento, treinamento, instrução e informação.
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4. EDUCAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Oguisso (2000) observa que até meados dos anos 60, o
conhecimento em saúde mantinha um ritmo de avanço que permitia
considerar o profissional atualizado até 15 anos após sua formação. Nas
últimas décadas, no entanto, o desenvolvimento das profissões avançou
consideravelmente, tornando mais difícil a manutenção do conhecimento
atualizado. Tal mudança demanda investimentos dos profissionais e das
empresas no sentido de desenvolver novas competências para o trabalho.
Matos et al (2001 p. 150) destacam que todos os programas
educacionais

para

profissionais

devem

estar

voltados

para

o

desenvolvimento integral do trabalhador, proporcionando-lhe condições para
que tenha uma vida de qualidade, na perspectiva de torná-lo melhor como
pessoa, e não apenas favorecendo-o tecnicamente para o aprimoramento do
trabalho. Essa afirmação aproxima-se aos pressupostos de Morin (2000,
p.11), que afirma que a educação contemporânea deve estar alicerçada em
quatro pilares: “aprender a ser”, “aprender a fazer”, “aprender a conhecer”, e
“aprender a viver juntos”; promovendo o desenvolvimento integral do ser
humano.
Aproximar o trabalho e a educação propicia repercussões na prática
de saúde, ao considerar a complexidade das situações vivenciadas na
rotina; potencializando mudanças nas práticas de saúde (Silva, Tavares,
2004).
Apesar dos diversos termos utilizados para definir ações educativas
formais para trabalhadores, todas têm o objetivo de promover o
desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas (Silva, Saupe, 2000).
Independentemente à nomenclatura adotada por outros autores,
todas essas ações pressupõem um sistema dinâmico composto por:
Diagnóstico

situacional

(levantamento

e

análise

de

necessidades);

Planejamento (elaboração, aprovação, execução) e Avaliação.
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Segundo Paschoal, Mantovani, Méier (2007), no desenvolvimento
profissional, existem três vertentes educacionais: educação continuada (EC),
educação permanente (EP) e educação em serviço (ES); todas podem levar
à

transformação

profissional

e

pessoal,

minimizar

dificuldades

e,

conseqüentemente, melhorar a qualidade do produto final, no caso da
enfermagem, o cuidado ao paciente.
A educação em serviço - ES pode ser compreendida como ações
educacionais que acontecem no ambiente de trabalho, voltadas para os
interesses da instituição, buscando assistência eficaz ao paciente (Kurcgant,
1993).
Pode ser definida como atividade desenvolvida por meio de
programas que orientam os profissionais, de acordo com objetivos da
instituição (Nuñez; Luckesi, 1980)
Paschoal, Mantovani e Méier (2007 p 480) caracterizam educação em
serviço como um
“processo educativo a ser aplicado nas relações humanas de
trabalho, com o intuito de desenvolver capacidades cognitivas,
psicomotoras e relacionais dos profissionais, assim como seu
aperfeiçoamento diante da evolução científica e tecnológica”

Assim, tem potencial para aumentar a competência e valorização do
profissional e da instituição.
Para American Nursing Association - ANA, educação em serviço
refere-se às atividades no ambiente de trabalho desenvolvidas para que o
profissional possa adquirir, manter e aumentar sua competência, visando o
cumprimento de suas responsabilidades.
A importância dessa modalidade para a assistência ao paciente é
clara, pois é um processo educativo coerente com as necessidades
específicas daqueles profissionais, relacionado ao trabalho cotidiano,
permitindo manter os trabalhadores atualizados e com bom desempenho
profissional (Dilly, Jesus, 1995).
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Na educação em serviço os temas devem estar em consonância com
os

interesses

dos

profissionais,

atendendo

às

necessidades

dos

participantes e aos objetivos institucionais (Paschoal, Mantovani, Méier,
2007).
O termo educação continuada - EC foi mencionado, inicialmente, na
década de 50, na Dinamarca, abrangendo a necessidade dos profissionais
se ajustarem às mudanças ocorridas no mundo do trabalho (Barroso, Varela,
1979).
No Brasil, durante a VII Conferência Nacional de Saúde, em 1980, o
desenvolvimento profissional por meio da educação continuada foi
considerado indispensável para o trabalho em saúde (Sayd, Vieira Junior,
Velandia, 1998).
Para a Organização Mundial da Saúde - OMS (1982), educação
continuada é um processo que inclui todas as experiências educativas
realizadas após a formação profissional inicial. A Organização Panamericana de Saúde - OPAS (1978) acrescenta que tais atividades têm
como principal objetivo complementar a formação básica, atualizar os
conhecimentos dos profissionais, principalmente diante de mudanças
tecnológicas. Ambas instituições reforçam que o processo educativo é
essencial para a qualidade da assistência a saúde.
Castilho (2000) e Bezerra (2000) consideram que a EC possibilita o
desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, adequando-os às
mudanças institucionais e da sociedade.
A literatura a respeito da EC mostra o enfoque deste conceito na
atualização dos trabalhadores da saúde com centralidade na execução de
procedimentos técnicos (Silva, 2009 ).
Girade, Cruz e Stefanelli (2006), Castilho (2000), Bezerra (2000),
Davim, Torres e Santos (1999) apontam para a importância do profissional
manter-se atualizado frente às mudanças técnico-científicas com a finalidade
de atualizar o conhecimento.
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Os principais objetivos da EC descritos na literatura são assegurar a
manutenção das competências das equipes, melhorar a qualidade da
assistência e reorganizar os serviços.
Ribeiro e Mota (1996) acreditam que a educação continuada perpetua
a fragmentação do cuidado e do processo de trabalho, reforçando a divisão
do trabalho de acordo com o desempenho de cada profissional.
Silva (2009) destaca que a EC, fundamentada no saber técnicocientífico, “busca a atualização do conhecimento específico das categorias
profissionais por meio da transferência de conhecimento que conduz à
fragmentação das práticas de saúde” e raramente, permite as profissionais
vivenciarem ativamente a aprendizagem, por meio da reflexão de suas
experiências.
Struchiner, Roschke, Ricciardi (2002) enfatizam que os participantes
de práticas de EC estão expostos a métodos reprodutivistas, de transmissão
de conhecimentos, induzidos à passividade, falta de criatividade, curiosidade
e compreensão das experiências vivenciadas. Quando os trabalhadores
retornam ao ambiente de trabalho encontram situações diferentes do
exposto na atividade educativa e, portanto, têm dificuldade de aplicar o
aprendido em sala de aula.
Outros autores, no entanto, consideram que a EC pode ocorrer dentro
de uma visão crítica e responsável da realidade. Pode transformar a rotina
organizacional através da reflexão crítica (Peres, Leite, Gonçalves, 2010).
Essa caracterização se aproxima mais da relacionada a Educação
Permanente - EP termo utilizado pela primeira vez em 1955, na França, por
Pierre Arents, em um projeto de reforma do ensino com o objetivo de dar
continuidade à instrução recebida na escola. Essa proposta foi difundida
pela Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura –
UNESCO, pelo Conselho da Europa, pela Organização para a Cooperação
no Desenvolvimento Econômico - OCDE e pelo Banco Mundial (Gadotti,
2005).
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A Portaria GM/MS nº 1996, de 20 de Agosto de 2007 dispões obre as
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde - PNEPS; em seu segundo anexo, conceitua
Educação Permanente como
a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A
educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e
na possibilidade de transformar as práticas profissionais. (...) Ela é
feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em
consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas
já têm. Propõe que os processos de educação dos trabalhadores
da saúde se façam a partir da problematização do processo de
trabalho

O objetivo é capacitar o trabalhador de acordo com suas
necessidades e a do local de trabalho, construindo uma rede de ensinoaprendizagem no exercício de trabalho no SUS (Brasil, 2005).
Cecim (2005) relata que a Educação Permanente em Saúde
possibilita a construção de espaços de reflexão e avaliação coletiva sobre o
cotidiano do trabalho.
A Educação Permanente surge na perspectiva da educação
emancipatória, de Freire (2005) onde há espaço para a criatividade para
reinventar a prática, por meio de um processo educativo estimulante e
problematizador, que relacione as situações vivenciadas na prática
profissional com o ensinado em sala de aula, a fim de evitar uma visão
parcial da realidade. A concepção da EP baseia-se na aprendizagem
significativa, permite que o trabalhador atribua significado ao aprendizado
em sala de aula e transfira o conhecimento para a rotina.
O educador usa o termo “educação bancária” ao se referir à simples
transmissão de conhecimentos, sem que haja diálogo e reflexão. Essa
prática contradiz a PNEPS e conduz o trabalhador à passividade e adoção
de comportamentos prescritivos.
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Salum e Prado (2000, p.300) ressaltam que “o treinamento técnico
que habilita indivíduos para trabalhar como máquina, não é suficiente como
objetivo de capacitação, mas sim [...] que prepare para lidar com outros,
criar, refletir, se posicionar e agir”.
Reconhecer os conhecimentos prévios dos educandos é fundamental
no desenvolvimento da EP, pois possibilita que ocorra participação ativa por
meio do diálogo (Feuerwerker, 2005).
Lawrie (1990) afirma que muitos profissionais que atuam com
atividades

educativas

para

profissionais

da

saúde

não

distinguem

claramente treinamento, desenvolvimento e educação.
Freire

(1992)

considera

a

educação

com

conseqüência

da

necessidade de adaptação do ser humano às demandas que surgem da
busca da realização como pessoa, da consciência que temos de nossa
condição de seres inacabados, em constante busca de ser mais.
Considerando que Vargas, Abbad (2006) afirmam que nem todas
atividades que geram aprendizagem podem ser consideradas ações
educativas formais e a diversidade de termos utilizados para descrever
atividades educativas voltadas para profissionais, denominamos nesse
estudo, processos educativos formais todas as ações desenvolvidas
sistematicamente, em curto, médio ou longo prazo, que visem aumentar a
capacitação dos profissionais, buscando como resultado uma ampliação das
competências profissionais relativas à eficiência na realização do trabalho,
bem como das competências pessoais que instrumentalizam o indivíduo na
compreensão e transformação da realidade.
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5. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PARA PROFISSIONAIS

Hoffmann (2001) traz que avaliação é reflexão, capacidade exclusiva
do ser humano, de pensar e avaliar seus atos, interagindo com o mundo e
com os outros seres, influenciando e sofrendo influências pelo seu pensar e
agir. A autora reforça a importância de uma avaliação reflexiva para
transformar a realidade avaliada.
Por exigir reflexão que gere mudanças, superação e evolução, não é
uma tarefa simples pois avaliar não é somente aprovar, mas estar apto para
assumir seu progresso, comparando resultados esperados com padrões
aceitáveis (Sordi, 1988; Albertino, 2004).
Para Soares, Reale e Brites (2000), a avaliação é uma das etapas do
planejamento de qualquer atividade educativa que tenha como objetivos a
mudança de conhecimentos, atitudes ou comportamentos.
Avaliação não deve fornecer informações apenas sobre o produto
final, mas sobre todo o processo de aprendizado, evitando a classificação,
permitindo análise de aprendizagem e reorganização do processo de ensino,
favorecendo a reflexão, crítica e expressão de idéias (Albertino, 2004).
Estudos contemporâneos apontam a importância da interação do
avaliador no processo, influenciando e sofrendo influência do contexto
avaliado; valorizando interações interpessoais e processos coletivos e
aponta o diálogo entre os envolvidos no processo avaliativo como essencial,
(Hoffmann, 2001).
Avaliar o processo ensino-aprendizagem é desafiante por abarcar
tomada de decisões quanto aos objetivos, conteúdos e procedimentos. Com
os resultados obtidos, é possível levantar hipóteses sobre a qualidade do
ensino. (Depresbiteris, 1989).
Apesar de ser um eixo norteador, avaliar atividades educativas deve
considerar as pessoas como seres singulares, inseridas em um contexto,
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dessa forma, pode assegurar a boa qualidade do ensino e provocar
mudanças no contexto organizacional (Albertino, 2004).
Hamblin (1978) afirma que avaliar significa, literalmente, determinar a
valia ou o valor de algo e avaliar um treinamento é julgar se valeu ou não a
pena, de acordo com algum critério. Descreve ainda a avaliação de
treinamento como uma estratégia para retroalimentar um programa
educacional,o que reforça a importância de investigações antes, durante e
depois da intervenção.
Avaliar processos educativos formais é fundamental, mesmo diante
de sua inegável complexidade e dificuldade. Abrange objetivos, conteúdos e
procedimentos e conseqüentemente avalia a qualidade do ensino. A
avaliação deve ser pensada como uma forma de medir a qualidade do
ensino, devendo para tanto ser desmistificada para tornar-se importante
“instrumento de desenvolvimento e de estímulo à auto-avaliação” (Castro,
2006, p 48).
Além disso, com as mudanças no mercado de trabalho, as empresas
têm oferecido mais atividades educativas formais, no entanto, muitas
mantêm treinamentos inadequados devido à ausência de informações que
retroalimentem o planejamento de programas, em outras palavras,
avaliações sistemáticas e criteriosas.
A pressão por resultados exercida pelos grupos de interesse das
organizações é crescente, considerando os altos investimentos em ações
educativas formais para profissionais. Para atender essa demanda, o
profissional responsável pelas ações de TD&E deve possuir conhecimentos
que permitam julgar as ações educacionais, avaliando sistematicamente as
atividades propostas e assim aprimorando o desempenho dos grupos
treinados e consequentemente da instituição (Menezes, Zerbini e Abbad,
2010).
A avaliação de treinamento pode ser definida como processo
sistemático de levantamento de informações que podem aprimorar
atividades educativas formais para profissionais. Sendo assim, os principais
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objetivos

da

avaliação

de

treinamento

são

controlar

o

processo,

retroalimentar o sistema, tomar decisões sobre o treinamento e torná-lo
capaz de promover modificações no ambiente (Goldestein, 1991).
Na literatura encontramos diversos modelos de avaliação de
treinamento, os mais tradicionais avaliam apenas os resultados de
treinamento ao passo que os mais recentes consideram também variáveis
ambientais e características dos treinandos, entre outras (Menezes, Zerbini,
Abbad, 2010).
O quadro abaixo apresenta os dois modelos mais utilizados
internacionalmente, o de Kirkpatrick e o de Hamblin. O terceiro modelo,
elaborado por Borges-Andrade é nacional e tem se mostrado eficaz na
avaliação de processos educativos formais para profissionais. É importante
ressaltar que nenhum deles foi idealizado especificamente para profissionais
da saúde.

Quadro 2 – Níveis de avaliação de processos educativos formais para
profissionais.
Kirkpatrick (1976)

Hamblin (1978)

MAIS (Borges-Andrade, 1982)

Reações.

Reações.

Ambiente: necessidades de
treinamento, apoio e disseminação.

Aprendizagem.

Aprendizagem.

Ambiente: insumos.

Comportamento.

Comportamento.

Processo e procedimento.

Resultados.

Organização.

Resultados no ambiente: resultados em
longo prazo.

--

Valor definitivo.

Fonte: Borges-Andrade, 2006

Todos esses modelos consideram o principal objetivo de uma
avaliação que é retroalimentar novos treinamentos.
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Kirkpatrick propôs, em 1976, o primeiro modelo estruturado de
avaliação, em quatro níveis: reações, aprendizagem, comportamento e
resultados e sugeriu que os quatro níveis de avaliação propostos fossem
seqüenciais, lineares e fortemente correlacionáveis entre si; no entanto
pesquisas (Alliger e Janak, 1989; Goldestein, 1991; Tannenbaum e Yukl,
1992; Abbad, Gama, Borges-Andrade, 2000) questionam esta relação
(Menezes, Zerbini, Abbad, 2010).
Hamblin (1978) acrescentou um nível ao modelo de Kirkpatrick, no
entanto, o autor destaca que algumas vezes essa divisão pode não ser
possível, por não apresentar limites claros.
O modelo integrativo utilizado no cenário nacional é o proposto por
Borges-Andrade (1982), o Modelo de Avaliação Integrada e Somativa –
MAIS, composto por 5 itens: insumos, procedimentos, processos, resultados
e ambientes.
Insumos refere-se a fatores físicos, sociais e comportamentais que
podem influenciar os resultados. Procedimentos são as etapas a serem
realizadas para atingir os resultados esperados. Processo são os resultados
intermediários alcançados no comportamento dos treinandos, antes do
término da ação educativa. Resultados são os efeitos finais da capacitação
sobre os profissionais. Ambiente descreve o contexto onde acontece a ação
de TD&E (Menezes, Zerbini, Abbad, 2010).
A última variável, ambiente, é dividida em quatro dimensões:
necessidade, que se refere aos motivos que justificam a participação dos
funcionários na ação educativa; disseminação, que são as informações
disponíveis na instituição sobre o treinamento; suporte são os recursos
disponíveis, que podem facilitar ou prejudicar a implantação das ações de
treinamento e por fim, efeitos em longo prazo, que são as conseqüências
das ações educacionais nos comportamentos e resultados, individuais,
grupais e organizacionais (Menezes, Zerbini, Abbad, 2010).
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Com relação à avaliação de treinamentos à distância, Menezes,
Zerbini e Abbad (2010) relatam que em revisão de literatura, incluindo
periódicos nacionais e estrangeiros, no período de 1990 a 2006, poucos
materiais foram encontrados na área de psicologia instrucional e psicologia
organizacional.
Esses autores recomendam cinco etapas para elaborar um sistema
de avaliação de ações educacionais e reforçam a importância do
responsável pelo treinamento considerar as características da organização.
Na primeira etapa deve-se determinar os resultados de avaliação a
serem contemplados, bem como as demais variáveis a serem pesquisadas.
Em seguida é importante definir os indicadores de avaliação e os
procedimentos para coleta de dados. A próxima etapa refere-se aos
procedimentos de análise das informações encontradas e a ultima os
procedimentos de devolutiva dos resultados.
Castro e Takahashi (2008) reforçam que apesar das dificuldades de
avaliar atividades educativas formais para profissionais, essa deve ser
“desmistificada e distanciada do produto final, para se estabelecer como um
importante instrumento de desenvolvimento e de estímulo a auto-avaliação”.
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6. OBJETIVOS

Analisar a produção científica publicada sobre avaliação de processos
educativos formais de profissionais da área da saúde.
Analisar as características dos instrumentos de avaliação de
processos educativos formais para profissionais da saúde encontrados na
revisão de literatura.
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7. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos a Revisão Integrativa
de Literatura, que se constitui num método pelo qual pesquisas primárias
são analisadas para elaboração de uma síntese do conhecimento produzido
sobre o tema investigado; é bastante útil quando há poucas pesquisas sobre
determinado assunto (Ursi, 2005), pois ao localizar e integrar o produzido
por diversos autores sobre determinado tema, a revisão integrativa
possibilita identificar em qual estágio está o conhecimento produzido ou até
mesmo elucidar assuntos não solucionados (Cooper 1984).
Desde 1980, a revisão integrativa é relatada na literatura como
método de pesquisa (Roman, Friedlander, 1998). No Brasil, a revisão
integrativa de literatura, assim como a prática baseada em evidências, ainda
apresenta limitações e pouca divulgação, no entanto, é inegável o potencial
para colaborar na melhoria do processo de trabalho dos profissionais
(Mendes, Silveira, Galvão, 2008).
Dentre os diferentes métodos de realizar uma revisão de literatura e
apesar das similaridades e convergências, é importante compreender
algumas diferenças entre elas.
A revisão de literatura restringe como objeto de análise os estudos
diretamente relacionados ao tema proposto (Mendes, 2006), de modo a
sustentar o universo teórico que se pretende estudar, é realizado,
obrigatoriamente, em toda pesquisa. A revisão sistemática, conforme
preconizada pela Colaboração Cochrane, deve abranger material publicado
e não publicado, até a exaustão dos estudos, reduzindo ao máximo
possíveis vieses (Galvão, Sawada, Trevizan, 2004). Sua finalidade principal
é obter respostas.
A revisão integrativa traz conclusões sobre o tema abordado após
analisar o conhecimento já produzido (Beyea; Nicoll, 1998).

Os estudos
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encontrados são analisados quanto aos objetivos, desenho e resultados,
permitindo a elaboração de uma conclusão a respeito da temática estudada.
Segundo Beyea e Nicoll (1998), uma revisão integrativa bem
desenvolvida sobre um tópico relevante pode gerar um grande impacto
sobre a prática profissional.
Bromme (1993) enfatiza que a revisão integrativa, ao aprofundar o
conhecimento sobre determinada temática, possibilita identificar eventuais
lacunas existentes no material já produzido, otimizando a busca de
alternativas ou soluções para o problema estudado.
De acordo com Stetler et al (1998), esse tipo de revisão possibilita
ainda, ir além do desenvolvimento de políticas, protocolos ou procedimentos,
permite generalizações a partir das informações disponíveis, otimizando a
tomada de decisões. Favorece também o desenvolvimento do raciocínio
crítico da prática cotidiana, pois permite reflexões para a mudança e a
construção de conceitos que podem modificar a prática profissional
(CAMPOS, 2005).
A proposta maior da revisão integrativa é aprofundar o conhecimento
sobre determinado tema, com base em trabalhos anteriores (Broome, 2000).
Para isso, é importante que as fontes escolhidas sejam representativas do
corpo de literatura disponível.
Assim como nas pesquisas primárias, na revisão integrativa é
essencial manter o rigor, clareza e crítica na revisão, permitindo perfeita
identificação das características dos estudos revisados (Fernandes, 2000).
Deve ser rigorosa e sistematizada, analisar as metodologias encontradas,
avaliar as fontes e sintetizar os resultados.
Na revisão integrativa é possível incluir estudos com distintos
delineamentos de pesquisa, abrangendo literatura teórica e empírica. Essa
possibilidade pode dificultar a análise, no entanto, aumenta a profundidade
do estudo (Whittemore, 2005).
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Ao sintetizar o conhecimento produzido sobre determinado tema, a
revisão integrativa torna mais acessível o consumo do conhecimento pelos
profissionais (Whittemore, 2005. Whittemore; Knafl, 2005).
Entre os autores pesquisados (Campos, 2005; Mendes, 2006; Ursi,
2005; Ganong, 1987; Beyea e Nicoll, 1998; Broome, 2000, Cooper (1984);
Ganong (1987), Stetler et al (1998) encontramos relativa diversidade de
fases utilizadas para elaborar uma revisão integrativa de literatura.
A construção desta revisão integrativa será baseada nos estudos de
Beyea e Nicoll (1998), Campos (2005), Ursi (2005), Mendes (2006).
Neste estudo de revisão, optamos por adotar seis etapas,
estabelecidas tendo como base essa diversidade de referências ora citadas:
1. identificação do problema e definição da questão de pesquisa da
revisão;
2. definição dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos;
3. Revisão bibliográfica,
4. definição das informações a serem extraídas dos estudos
revisados;
5. análise dos estudos incluídos na revisão integrativa;
6. discussão e interpretação dos resultados;
7. síntese do conhecimento.

Cada uma dessas etapas está descrita a seguir, relatando como foi
realizada a presente revisão integrativa.
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8. PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA

Como nas pesquisas primárias, é fundamental para o direcionamento
da investigação, como afirma Broome (1993), a questão de pesquisa da
revisão estar explícita, pois influencia a escolha dos estudos e a extração
das informações; dela também derivam as palavras chave para iniciar a
busca bibliográfica.
O problema que disparou essa questão foi a escassez de material
produzido sobre o tema, principalmente na área da saúde e principalmente a
necessidade de discutir essa temática.
Com o problema bem definido fica mais fácil proceder a busca e
desenvolvimento da revisão (Beyea, Nicoll, 1998, o que de acordo com
Roman e Friedlander (1998), torna o estudo mais consistente e coerente.
A superficialidade nessa etapa inicial pode deixar o estudo com
muitos vieses, ao passo que problemas extremamente restritos, limitam as
conclusões (Cooper, 1984).
Sendo assim, nessa essa revisão integrativa, formulamos a seguinte
questão: Como são avaliadas as atividades educativas formais para
profissionais da saúde?
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9. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS ESTUDOS

Esta etapa deve ser clara e criteriosa, tendo em vista que a amostra
indica a profundidade, qualidade e confiabilidade dos resultados e
conclusões.
Critérios bem definidos minimizam possíveis vieses, facilitam a
busca bibliográfica e tornam possível a reprodução do estudo em outros
momentos; para isso, também é importante o detalhamento desta etapa.
Broome (2000) corrobora com essa afirmação, destacando que o
pesquisador precisa ser extremamente rigoroso na seleção dos artigos,
principalmente, quando os objetivos da revisão são bastante abrangentes.
Os critérios de amostragem precisam ser claramente expressos
para não interferir na validade do estudo (Ganong, 1987), seria ideal a
inclusão de todos os estudos, ou uma seleção randomizada, no entanto,
esse procedimento nem sempre é possível, a melhor opção, nessas
situações, é definir critérios claros de inclusão e exclusão.
Os critérios de inclusão dos artigos selecionados para a presente
revisão integrativa foram:
[ Idioma: português, inglês e espanhol
[ Período de publicação: de 2000 a julho de 2010.
[ Objeto de estudo: avaliação de atividades educativas formais
para profissionais da área da saúde.
[ Disponibilidade: resumo online com acesso gratuito.

Como critérios de exclusão, adotamos os seguintes:
[ Publicações em forma de dissertações, teses, monografias,
livros e relatórios.
[ Abordagem de ações educativas para acadêmicos ou usuários
de serviços de saúde.
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[ Revisões

de

qualquer

estilo,

bibliográficas,

integrativas,

metanálise ou metassíntese, por impossibilitar o preenchimento
do instrumento de coleta de dados. Essas obras foram
reservadas para a discussão da presente revisão.

Para seleção dos artigos que atendiam os critérios de inclusão,
realizamos leitura exaustiva do título e do resumo de cada estudo, a fim de
verificar se respondiam à questão de pesquisa. Em seguida, os artigos
incluídos foram acessados na íntegra para o preenchimento do instrumento.
Nessa etapa, utilizamo-nos dos critérios de exclusão. O levantamento dos
artigos foi realizado entre maio e julho de 2010.
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10. BUSCA BIBLIOGRÁFICA

O levantamento dos artigos foi realizado na Biblioteca Virtual em
Saúde – BVS * que é uma rede de gestão da informação, intercâmbio de
conhecimento e evidência científica em saúde e que se estabelece por meio
da cooperação entre instituições e profissionais na produção, intermediação
e uso das fontes de informação científica em saúde, em acesso aberto e
universal na Web. Essa biblioteca concentra diversos bancos e bases de
dados, entre eles o Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem online MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde LILACS e Biblioteca Cochrane, que foram utilizados na presente revisão
integrativa.
Os artigos na íntegra foram acessados por meio do Portal de Serviços
SIBI-USP, que disponibiliza para a comunidade USP títulos eletrônicos a
partir de equipamentos existentes na Universidade.
As estratégias de busca foram adaptadas para cada base,
considerando as peculiaridades de cada uma, mantendo sempre a questão
de pesquisa da revisão integrativa e os critérios de inclusão e exclusão.
Sendo assim, foi possível manter a coerência do material selecionado.
O MEDLINE é uma base de dados internacional, com foco na
literatura médica e biomédica, cujo acesso pode ser realizado on-line.
Concentra resumos de revistas publicadas nos Estados Unidos da América e
outros 70 países, com acervo de aproximadamente 4000 títulos, publicados
desde 1966. As áreas cobertas são medicina, biomedicina, enfermagem,
odontologia, veterinária e outras (Martins; Gomes, 2001).
A base de dados LILACS agrega a literatura técnico-científica em
saúde, de autores latino-americanos e do Caribe, publicada a partir de 1982.
Disponibiliza resumos de teses, livros, capítulos de livros, anais de

*

Acesso via http://www.bvsalud.org.

53

// Busca bibliográfica

congressos, relatórios técnico-científicos e artigos de revistas, todos da área
da saúde.
A Biblioteca Cochrane possui uma coleção de fontes de informação
de boa evidência em atenção à saúde, em inglês. Inclui as Revisões
Sistemáticas da Colaboração Cochrane, em texto completo, além de ensaios
clínicos, estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação
de tecnologias de saúde e revisões sistemáticas resumidas criticamente.
Para a busca dos artigos, nas bases de dados selecionadas,
utilizamos os Descritores em Ciências da Saúde - DeCS : capacitação em
serviço, inservice training, educação continuada, continuing education,
treinamento, training, desenvolvimento, development, estudos de avaliação
como assunto, evaluation studies as topic, saúde, health, equipe de
assistência ao paciente, patient care team, avaliação educacional,
educational measurement, avaliação de programas, program evaluation.
Para busca na biblioteca Cochrane, as estratégias precisaram ser
adaptadas; para isso utilizamos staff development, continuing education,
program evaluation.
Também foi realizada busca no Pubmed * , biblioteca virtual que
agrega o MEDLINE, revistas de ciências da vida e livros. Como essa foi a
última base a ser pesquisada, nenhum artigo foi mantido, conforme descrito
adiante.
Mesmo não se tratando de um descritor, realizamos a busca com o
termo educação permanente, considerando o uso significativo na literatura
nacional. Esse foi o único termo utilizado, não indexado no DeCS.
Na busca inicial na BVS, foram obtidos 82 estudos. Destes, 25 não
apresentavam o resumo disponível online. Na leitura do título excluímos
outros 22 estudos. Após leitura detalhada do estudo na íntegra, percebemos
que 13 estavam repetidos em mais de uma estratégia de busca, três eram
revisão bibliográfica e cinco tinha como sujeito de pesquisa alunos de

*

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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graduação ou pós-graduação. Sendo assim, a amostra final da BVS foi de
14 artigos.
Pela Biblioteca Cochrane, foram encontrados inicialmente, sete
estudos. Após leitura do artigo na íntegra, com base nos critérios de
exclusão, mantivemos cinco. Destes, um já havia sido selecionado pela BVS
e um abordava cuidadores não profissionais.
Por fim, no portal Pubmed, foram selecionados 18 estudos. Após
leitura detalhada, todos foram excluídos, pois oito estavam incluídos na BVS,
oito referiam-se a cuidadores não profissionais e três eram artigos sobre
estudantes.
Os artigos indexados no MEDLINE e Lilacs foram acessados via BVS.
O MEDLINE concentrou 12 (63,1%) dos estudos selecionados; Lilacs
hospedava 2 (10,5%) dos artigos e COCHRANE, 5 (26,3%).
Ao final da busca e seleção, incluímos 19 artigos, que foram
analisados detalhadamente para a presente revisão integrativa.
Após leitura dos artigos e definição dos incluídos, realizamos o
preenchimento do instrumento de coleta de dados dos artigos selecionados.
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11. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS
INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA

Essa é a essência da revisão integrativa, análoga a coleta de dados
de uma pesquisa primária (Ganong, 1987). Seu principal objetivo é formar
um banco de dados que organize as informações, que favorecendo o uso e
a análise.
As informações extraídas abrangeram objetivos, metodologia, e
principais conclusões do estudo, conforme recomenda Broome, (2000).
Com base na literatura e com vistas a responder à questão de
pesquisa, para obtenção das informações necessárias à análise dos
estudos, elaboramos um instrumento de coleta de dados (APÊNDICE),
1. Base de dados de origem;
2. Identificação do estudo e dos autores, referência bibliográfica;
3. Problema/hipótese ou questão de pesquisa;
4. Objetivos;
5. Método

(abordagem

metodológica,

desenho

do

estudo,

características do local e da população estudada, coleta e
tratamento e análise dos dados);
6. Resultados;
7. Conclusões;
8. Recomendações;
9. Instrumento de avaliação do processo educativo utilizado no
estudo incluído (apresentação no artigo, nível de aplicação, tipo,
local e população avaliada).
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A seguir apresentamos as principais informações extraídas dos
estudos.
ESTUDO – 1
ARTS DG; BOSMAN RJ; DE JONGE E; JOORE JC; DE KEIZER NF. Training in data
definitions improves quality of intensive care data. Critical Care, v. 7, n. 2, p.179-84, 2003.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - A coleta de dados de pacientes de UTI não era adequada, devido a cálculos
complexos, poucas orientações e definições ambíguas. Dados coletados corretamente de
pacientes em UTI podem ser utilizados para melhorar a assistência. No entanto, essa coleta
eficaz depende de ações educativas eficazes.
OBJETIVO
Avaliar a contribuição do treinamento para definição e extração de dados para melhorar a
qualidade do uso dos dados em terapia intensiva, com sistemas de pontuação.
METODOLOGIA
Quantitativo, experimental
Local: Hospital
Amostra: Médicos
Grupo Controle = 8
Grupo Experimental = 28
RESULTADOS
Os sujeitos foram avaliados 1 semana antes do treinamento e 1 mês depois. Utilizou-se de
estudos de caso como estratégia de ensino-aprendizagem. Para avaliar os resultados finais
foram revisados os instrumentos de coleta de dados dos pacientes (APACHE, SAPS,
NICE).
Antes do treinamento, muitas variáveis estavam incorretas ou incompletas. Depois do
treinamento, a adesão e plenitude do preenchimento aumentou significativamente.
No grupo de formação, a percentagem média de dados precisos aumentou
significativamente após o treinamento; para as variáveis NICE (+7%, 95% de confiança
intervalo de 5% a 10%), para as variáveis do APACHE II (+6%, Intervalo de confiança de
95% 4% -9%) e para as variáveis SAPS II (4%, 95% intervalo de confiança 1% -6%). O
percentual de erro de dados devido a abandono de definições de dados diminuiu 3,5% após
formação. A exatidão dos dados no grupo controle não mudou.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O treinamento em definições de dados e orientações a extração de dados é uma forma
eficaz para melhorar qualidade dos cuidados intensivos marcando dados.
Foram avaliados apenas efeitos em curto prazo. Novos estudos são necessários para
determinar por quanto tempo permanecem os efeitos do treinamento.
Apesar de não ser possível existir registro de UTI completamente livre de erros, esse estudo
mostra que um treinamento sistematizado em definição de dados, difundido por meio de
multiplicadores (train-the-trainer principle) é importante para coleta de dados de qualidade.
RESUMO
O estudo apresenta os resultados de avaliação após um treinamento sobre coleta de dados
de pacientes internados em UTI. Alguns médicos foram treinados e em seguida treinaram
seus colegas. Os resultados mostram melhora na coleta de dados em um caso simulado.
Para confirmar que a mudança foi decorrente do treinamento, os autores apresentam os
resultados do grupo controle. No entanto apresenta limitações importantes
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ESTUDO – 2
TAYLOR JL; KEDDIE T; LEE S. Working with sex offenders with intellectual disability:
evaluation of an introductory workshop for direct care staff. Journal of intellectual
disability research. v. 47. n. 3, p.23-9, 2003.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita – A eficácia das ações educativas para profissionais que trabalham com criminosos
sexuais não é avaliada.
OBJETIVO
Avaliar um workshop introdutório para a equipe de cuidados diretos a criminosos sexuais
com limitações intelectuais.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: Hospital
Amostra 66 enfermeiros e assistentes sociais
RESULTADOS
O workshop teve duração de 2 dias e meio. Foram utilizadas sessões didáticas, discussão
em grupo, estudo de caso, vídeos e role-playing. Antes do treinamento, os participantes
preencheram um questionário sobre suas experiências em trabalhar com criminosos
sexuais com limitações intelectuais. Para mensurar conhecimentos e atitudes utilizou-se um
instrumento com questões abertas. A satisfação com o treinamento foi mensurada com uma
escala Likert. A avaliação de conhecimentos e atitudes foi realizada antes e após o
treinamento, com objetivo de avaliar mudanças. Também foi realizada uma avaliação sobre
o nível de satisfação com o treinamento.
Os conhecimentos e atitudes dos participantes melhoraram significativamente após o
workshop. Membros com maior experiência e aqueles que trabalharam com poucos
criminosos sexuais tiveram resultados diferentes
Quanto à satisfação com o treinamento, relataram que as expectativas foram atingidas e
que o mesmo foi efetivo.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Workshops rápidos são aceitáveis e podem ser efetivos para aprimorar o conhecimento,
atitudes e confiança na equipe de cuidados diretos a criminosos sexuais com limitações
intelectuais.
Uma limitação do estudo foi o foco nos conhecimentos e atitudes dos participantes, o que é
incompleto. Uma análise mais ampliada incluiria a mensuração da aplicação desses
conhecimentos e atitudes na prática, o impacto do treinamento nos resultados clínicos dos
pacientes e os benefícios para a instituição, na redução do burnout e do absenteísmo.
RESUMO
Os autores citam vários estudos que relatam treinamento para profissionais, no entanto
ponderam que poucas tentativas de avaliação foram relatadas. Assim, foi oferecido um
workshop com objetivo de aprimorar conhecimentos e atitudes. Ao final também
preencheram o mesmo instrumento. Para avaliar compreensão, efetividade, satisfação e
competência do instrutor, usou o Workshop Evaluation Questionaire. Os resultados foram
satisfatórios.
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ESTUDO – 3
CHARANDABI SM; VAHIDI R; MARIONS L; WAHLSTROM R. Effect of a peer-educational
intervention on provider knowledge and reported performance in family planning services: a
cluster randomized trial. BMC Medical Education. v. 10. n. 22, 2010.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Em estudo prévio, a inadequação das atividades de educação continuada foi uma
das barreiras mencionadas pelos cuidadores para a qualidade dos serviços.
OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade e eficácia de um método de ensino,
incluindo discussões entre colegas, no conhecimento dos fornecedores e relatou o
desempenho em serviços de planejamento familiar.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Loca: Unidade de saúde da família
Amostra: Responsáveis pelo planejamento familiar
Grupo controle = 37
Grupo experimental = 37
RESULTADOS
Os resultados desse estudo demonstram eficácia, mesmo que com resultados pouco
significativos, de intervenções educacionais por pares, na educação em serviço. Os
participantes foram avaliados 1 e 27 meses após o treinamento.
Esse tipo de programa educacional, com discussão em pares, utilizando os recursos
disponíveis, sem a necessidade dos trabalhadores saírem de seus locais de trabalho, pode
ser um complemento útil para grupos educacionais. Proporcionar oportunidades para o
reforço da educação pode ser necessária para manter e reforçar o efeito de tais programas.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Efeitos na performance dos treinados não são conclusivas, porque só aconteceu uma
avaliação em longo prazo, auto referida.
Poderia ser vantajoso avaliar esses efeitos usando medidas de maior validade. A
rotatividade dos profissionais é considerada uma limitação importante.
RESUMO
A distribuição de manuais somente, não é eficaz para aprimorar as competências da equipe;
deve ser combinada com educação em serviço. Poucos estudos mostram a efetividade da
educação por pares em TeD. Foram realizados dois encontros de 1 daí de duração, para os
responsáveis pela equipe. Esses treinaram os colegas. Para nortear o programa de
treinamento foi realizado um questionário de necessidades. O instrumento de avaliação foi
validado por experts.
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ESTUDO – 4
DAUER LT; KELVIN JF; HORAN CL; ST GERMAIN J. Evaluating the effectiveness of a
radiation safety training intervention for oncology nurses: a pretest-intervention-posttest
study, 2006. BMC Medical Education. v. 6. n. 3.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Os profissionais que trabalham em setores onde existe exposição a radiação têm
medo, devido em grande parte à falta de conhecimento. Ações educativas nesse sentido
realizadas não foram avaliadas sistematicamente.
OBJETIVO
Avaliar o conhecimento pré e pós treinamento sobre radiação.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental *
Local: hospital
Amostra 113 enfermeiros
RESULTADOS
Foram realizadas duas sessões de treinamento em serviço. A primeira, um workshop
desenvolvido especialmente para enfermeiras líderes, com o objetivo de ampliar a
habilidade de resolver problemas na área de radiação e precauções. Foram desenvolvidos
cartazes com detalhes da segurança da equipe de enfermagem durante o trabalho.
Para avaliação foram utilizados dois instrumentos. O primeiro para mensurar conhecimento
cognitivo sobre radiação e práticas de proteção. O segundo, para avaliar atitudes das
enfermeiras quanto à radiação. Foram utilizados para o pré e pós teste. Para o teste
cognitivo foram utilizadas questões de múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Para o teste
atitudinal a escala Likert foi o modelo adotado.
Houve uma diferença significativa no conhecimento cognitivo dos enfermeiros participantes,
58,9% de acerto no pré-teste e 71,2% no pós-teste.
Com relação à atitudes, 6 das 9 afirmativas foram positivas.
O teste t foi utilizado para avaliar o resultado da intervenção no conhecimento cognitivo. O
resultado sugere que houve uma diferença significativa no conhecimento cognitivo das
enfermeiras.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Pesquisas sobre os resultados de intervenções educativas podem ser utilizadas para
reforçar a necessidade de treinamentos regulares e validar intervenções.
O treinamento foi efetivo para ampliar o conhecimento cognitivo, no entanto, pouco efetivo
para mudar atitudes. Essa avaliação permite reflexões a respeito da efetividade de
treinamento sobre segurança no trabalho com radiação, tanto sobre o conhecimento
cognitivo quanto o atitudinal de enfermeiras oncologistas. Pressupôs-se que um aumento no
conhecimento mudaria atitudes, no entanto isso não foi observado.
Olhando como um todo é possível perceber que o treinamento foi mais bem sucedido sobre
o conhecimento cognitivo do que sobre atitudes.
Como limitação apontam a não estratificação do grupo, o que não permite identificar qual
sub-população é mais difícil de educar.
RESUMO
O estudo avaliou mudanças nos conhecimentos e atitudes das enfermeiras quanto à
segurança contra radiação, após um treinamento sobre o tema.
Foram realizadas várias melhorias, como intervenção: revisão dos procedimentos de
enfermagem, vídeo com conceitos fundamentais, dois tops de treinamento em serviço,
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avisos com reforço sobre precaução de radiação.
Dois tipos de treinamento foram realizados: o primeiro, um workshop para líderes de
enfermagem, para aprimorar a capacidade de resolver problemas. O segundo, para
enfermeiros assistenciais, com foco nos vários tratamentos com radiação e precauções.
Foram elaborados dois instrumentos, um para avaliar conhecimento cognitivo e outro,
atitudes. O primeiro com 15 questões de múltipla escolha. O segundo usou escala Likert,
com 9 afirmativas.
Perceberam-se melhores resultados no conhecimento cognitivo do que nas atitudes.
*Os autores relatam que se trata de um estudo experimental, no entanto não usam grupo
controle, o que contraria a referência adotada para definir desenhos de estudo. Apesar
disso, mantivemos o que os autores afirmam.

ESTUDO – 5
CICCIO L; MAKUMBI M; SERA D. An evaluation study on the relevance and effectiveness of
training activities in Northern Uganda. Rural Remote Health. v. 10. n. 1, 2010.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Ações educativas em serviço são importantes para a qualidade dos serviços na
atenção primária. No entanto, treinamentos em geral são caros e consomem tempo e
energia; pode também não surtir o esperado “efeito cascata” de benefícios, como o
desenvolvimento de capacidades e habilidades. Raramente uma avaliação de treinamento
sistematizada é realizada de maneira efetiva que poderia trazer melhoras para o
treinamento.
OBJETIVO
Avaliar a retenção do conhecimento 12-15 meses após o treinamento e o uso do
conhecimento em sua rotina de trabalho, na perspectiva do profissional treinado.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: serviços de saúde em geral
Amostra 104 paramédicos
RESULTADOS
A população selecionada foi de trabalhadores que participaram do treinamento com duração
de mais de uma semana, a menos de 12 meses.
Dos 104 profissionais da saúde entrevistados, 71% ainda trabalhavam no mesmo local e
87% relataram que o treinamento foi útil.
O questionário elaborado abordava características demográficas básicas, tempo de trabalho
na instituição, outros treinamentos que participou, principais funções no trabalho, percepção
da utilidade do treinamento para as tarefas rotineiras, disponibilidade de materiais do
treinamento e supervisão após o curso. Esse questionário foi aplicado em forma de
entrevista, pessoalmente ou por telefone.
Quando perguntado sobre o treinamento que participou, 78 respondentes afirmaram que
usam as habilidades adquiridas durante o treinamento, no entanto, em alguns casos,
apenas parcialmente.
No entanto, alguma forma de acompanhamento foi realizada apenas com 40% dos
respondentes e 25% responderam que tiveram outro treinamento similar em outro momento.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Todos os treinamentos deveriam ser acompanhados sistematicamente por um tempo mais
prolongado. Avaliação tradicional (pré teste/pós teste ou formulário de avaliação final) é
insuficiente.

62

// Informações extraídas dos estudos incluídos na revisão integrativa

Entre instrumentos uteis e de fácil utilização estão os de retenção e uso no trabalho das
habilidades adquiridas.
A falha na avaliação pode prejudicar o valor do treinamento, perpetuando modelos que nem
sempre são eficazes.
O estudo avaliou se os conhecimentos eram utilizados no trabalho, no entanto não avalio
como são utilizados. Isso seria possível somente por meio de observações sistematizadas.
Acompanhar os treinandos é essencial, quando estes começam a implementar os
conhecimentos aprendidos no trabalho. É importante também avaliar o impacto financeiro
do treinamento, seja esse impacto positivo (melhora no atendimento e diminuição de
ausências) ou negativo (absenteísmo para participar do treinamento).
*cita modelo de Kirkpatrick
RESUMO
Utilizou-se de um questionários aplicado a 104 trabalhadores de saúde que receberam
treinamento sobre Malária, AIDS e tuberculose. A maioria dos respondentes considerou o
treinamento útil, no entanto, menos da metade dos participantes tiveram um
acompanhamento apos o curso.

ESTUDO – 6
WRIGHT J. A quantitative pilot study evaluating the effectiveness of a venepuncture and
cannulation study day. Nurse Education Today. V. 29, n. 5, p. 555-60, 2009.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Explícita - Existem diferenças entre a nota de enfermagem e o registro final da prática.
Existem diferenças entre escolaridade prévia e de preenchimento do documento de
desenvolvimento da prática. Existe diferença entre equipe de hospital e comunitária em
relação à conclusão do registro do desenvolvimento da prática.
OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi avaliar o piloto de uma ferramenta, que considerou os fatores
associados à formação sobre canulação intravenosa periférica e avaliação dos alunos sobre
o valor educação em serviço e cursos de um dia.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: serviços de saúde
Amostra: 97 enfermeiros, parteiras e gerentes
RESULTADOS
A coleta de dados aconteceu no mínimo oito meses após o treinamento.
No período de um ano foram realizados 33 cursos, com 344 participantes, que foram
considerados a população do estudo. 87% dos respondentes eram enfermeiras
comunitárias ou parteiras. 72% referiram ter inserido cateter com sucesso pelo menos 5
vezes. Não houve diferença significativa entre níveis de enfermagem em relação ao tempo
para completar o documento de registro prático.
Setenta e dois por cento dos enfermeiros que participaram do treinamento relataram
sucesso em pelo menos cinco ocasiões. Não foram encontradas diferenças significativas
entre o tempo necessário para completar o registro do documento. Houve correlação
estatística altamente significante em relação ao grau acadêmico e o tempo necessário para
completar o registro de prática. A diferença entre as notas obtidas pelos enfermeiros do
hospital e da comunidade no tempo necessário para concluir o registro da prática foi
estatisticamente significativa, com os enfermeiros do hospital com maior probabilidade de
completar a prática supervisionada mais rapidamente.
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79% relataram que o treinamento foi “muito útil” na sua prática clínica, sendo que 98%
recomendaria o treinamento.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O instrumento de pesquisa mostrou-se confiável, sendo necessário apenas pequenas
modificações. Os resultados da análise estatística sugeriram que não existem diferenças
entre o grau de enfermagem e o tempo de conclusão do registro do documento. Há uma
fraca associação.
Alta satisfação foi expressa com o curso no inquérito e um número muito elevado de
enfermeiras recomendariam como um meio de desenvolvimento profissional.
Novas pesquisas são recomentadas para avaliar as a alta taxa de não conclusão do
treinamento pelos profissionais comuntários. Estudos futuros devem buscar realizar
regressão liunear para provar a capacidade de uma variável predizer outra.
RESUMO
Foi elaborado um questionário com 8 questões, 2 para avaliar satifação, 2 para avaliar
efeitos clínicos do curso e 2 para mensurar conhecimento retido. Todas de múltipla escolha.
Com esse instrumento foi possível mensurar processo, conteúdo e resultado, faltando
avaliar impacto para o paciente. Foram realizados cursos para profissionais diversos, a
maioria trabalhadores e hospital, outros eram de serviços comunitários. Os resultados
mostraram que o instrumento é adequado.

ESTUDO – 7
MAJUMDAR B; BROWNE G; ROBERTS J; CARPIO B. Effects of cultural sensitivity training
on health care provider attitudes and patient outcomes. Health policy and systems. V. 36,
n. 2, p. 161-6, 2004.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Explícita - Treinamento sobre sensibilidade cultural é efetivo para aprimorar atitudes de
provedores (de saúde)? Despesas com saúde e serviços sociais de pacientes e resultados
de saúde foram aprimoradas como um resultado do treinamento sobre sensibilidade
cultural?
OBJETIVO
Determinar a efetividade de um treinamento de sensibilização cultural sobre o conhecimento
e atitude de provedores de cuidado de saúde. Avaliar a satisfação e resultados de saúde de
pacientes de diferentes grupos minoritários, em relação a profissionais que receberam o
treinamento.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Local: Home care
Amostra: 45 Enfermeiros e profissionais de home care
133 pacientes
RESULTADOS
Os dados foram coletados no início do estudo (antes do treinamento), depois de 3, 6, 12
meses, sendo que nesta última data aconteceu a conclusão do grupo controle.
Foram utilizados seis instrumentos: uma escala e cinco questionários, para medir as
variáveis “mente - aberta e consciência cultural” e “satisfação do cliente quanto cuidado na
comunidade e hospital”. Esses instrumentos foram utilizados previamente em outros
estudos.
O treinamento teve duração de 36 horas.
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Os grupos controle e estudado, dos profissionais, tinham as mesmas características
demográficas. Os resultados da primeira coleta de dados também foram similares entre os
dois grupos.
O grupo de trabalhadores treinados apresentou resultados melhores após o treinamento e a
diferença com o grupo controle foi estatisticamente significante.
O treinamento de sensibilização cultural resultou em aumento de aceitação e consciência
cultural; aprimorou o conhecimento sobre multiculturalismo, e capacitou para comunicação
com minorias populacionais.
Quanto aos pacientes, tanto grupo controle quanto estudado, apresentavam características
demográficas parecidas. Pacientes europeus que receberam cuidados de trabalhadores
treinados tiveram nível maior de funcionalidade social e global, sem aumento significativo
em gastos com saúde, ao longo de 1 ano e meio.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados deste estudo indicam que treinamentos de sensibilização cultural não apenas
aprimoram o conhecimento entre cuidadores de saúde, mas também mostrou resultados
positivos com os pacientes. O estudo sugere que mudanças de atitude demoram mais
tempo para acontecer. O período de acompanhamento de 1 ano e meio permitiu ais
profissionais absorverem o que aprenderam e gradativamente aplicar os conceitos de
sensibilidade cultural no contato diário com os pacientes.
Os autores recomendam novos estudos com populações maiores e acompanhamento dos
pacientes por um tempo maior.
RESUMO
O estudo buscou investigar a efetividade de um treinamento de sensibilização cultural,
sobre as atitudes e conhecimentos dos profissionais de saúde. Também investigou a
satisfação dos pacientes, quanto ao atendimento que receberam, depois dos profissionais
terem sido capacitados. Os resultados mostram que os pacientes ficaram mais satisfeitos
com os atendimentos, indicando que o conhecimento foi aplicado no trabalho.

ESTUDO – 8
WEISS SJ; ERNST AA; BLANTON D; SEWELL D; NICK TG. EMT domestic violence
knowledge and the results of an educational intervention. American Journal of Emergency
Medicine. V. 18, n. 2, p. 168-71, 2000.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Atividades educativas para técnicos de emergências médicas (EMT) sobre
violência doméstica (DV) não foram documentados. No entanto, esses são os profissionais
que primeiro atendem esse tipo de vítima
OBJETIVO
Determinar níveis de conhecimento de EMT sobre violência doméstica e a eficácia de um
treinamento formal sobre o tema.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: atendimento pré hospitalar
Amostra: 19 paramédicos
RESULTADOS
Os participantes preencheram o mesmo intrumento antes do ínicio do treinamento, quatro e
seis meses após o término. Foram realizadas palestras como estratégia de ensino.
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Diferenças no conhecimento sobre violência doméstica antes e depois a instrução foram os
principais desfechos.Trinta e cinco por cento dos EMTs antes de instrução e 37% após a
instrução identificaram corretamente a prevalência de DV contra as mulheres. Trinta e cinco
por cento do Paramédicos antes de instrução e 63% após a instrução identificaram
corretamente a prevalência de DV contra homens. Antes do treinamento, 54% sabiam que
DV é igual entre as raças, e 79% após instrução. Antes de instrução 37% dos paramédicos
sabiam que DV é iguais em diferentes grupos socioeconômicos e 68% após a instrução. O
percentual de paramédicos que sabiam que a vítima não é responsável para o abuso foi de
50% antes da instrução e 89% após a instrução. Antes de instrução, os resultados de um
questionário de conhecimentos foram 54% correto, após a instrução, 71%. Melhor
entendimento de DV foi mostrado para 4 por 11 questões após 3 horas de instrução.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O conhecimento sobre violência doméstiva melhorou de 54% para 71% após uma
intervenção educacional de 3 horas. A melhoria dos níveis de conhecimento é importante na
detecção e tratamento da vítima de violência doméstica.
A intervenção não foi padronizada e o instrumento não validado. Apesar da intervenção ter
sido planejada abordando fatores e riscos de violência doméstica, o curso não foi testado
previamente.
RESUMO
O estudo apresenta a avaliação de um treinamento para paramédicos sobre violência
doméstica. Para essa avaliação foi utilizado um instrumento de avaliação de conhecimento
pré e pós treinamento. Apesar de algumas limitações, o estudo traz resultados positivos
quanto ao treinamento. Refere tambem ser importante novas ações educativas sobre o
tema para esses profissionais.

ESTUDO – 9
BRUNT BA. Continuing education evaluation of behavior change. Journal of Nurses in
Staff Development. V. 16, n. 2, p. 49-54, 2000.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Com aumento dos indicadores de qualidade, esforços estão sendo concentrados
não apenas nas atividades educativas para profissionais, mas em métodos para avaliar a
eficácia dos treinamentos.
OBJETIVO
Identificar as variáveis que influenciam mudanças de comportamento; descrever o efeito de
programas de educação continuada na prática de enfermagem.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: Hospital
Amostra: 70 enfermeiros
RESULTADOS
Os dados foram coletados imediatamente antes e depois do curso e 3 meses depois do
treinamento. Foram utilizados seis instrumentos diferentes, criados previamente.
Houve significativa correlação entre viabilidade e ações, assim como qualidade e ações. O
teste t foi significativo para pré e pós teste. Todos, exceto um dos participantes, relataram
ter participado de outras ações educativas após o treinamento avaliado neste estudo; a
maioria relatou a participação em 4 atividades.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados mostram que um programa de educação continuada pode trazer resultados
positivos e mudanças de comportamento.
RESUMO
Utilizando o modelo Cervero de avaliação de mudança de comportamento o estudo avaliou
o impacto de um workshop. Foram avaliados receptividade, disponibilidade para mudança,
sistema social, o programa e auto-avaliação. As avaliações aconteceram antes,
imediatamente depois e 3 meses depois do workshop. Houve significativa correlação entre
as variáveis que influenciam mudanças de comportamento.

ESTUDO – 10
REEVES S; FREETH D. Re-examining the evaluation of interprofessional education for
community mental health teams with a different lens: understanding presage, process and
product factors. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. V. 16, n. 6, p. 765-70,
2006.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - A maioria dos estudos tendem a mostrar limitações e alguns impactos da
educação interprofissional (IPE), ao invés de examinar causas e dinâmicas. Sendo assim,
temos uma compreensão limitada de desafios e soluções relacionada a realizar efetiva IPE.
OBJETIVO
Revisitar a avaliação formativa multi-método de um projeto piloto de educação em serviço
interprofissional, para equipes comunitárias de saúde mental.
METODOLOGIA
Quali-quantitativo não experimental
Local: serviços de saúde mental
Amostra: 32 Enfermeiros, assistente social, terapeuta ocupacional e administrador
RESULTADOS
Um desenho multi-método foi adotados para avaliação formativa, abrangendo processo e
resultado.
Foram realizados workshops de 2 horas, com intervalos semanais para equipes
comunitárias de saúde mental (CMHT). Foram entregues questionários para os
participantes antes do treinamento e ao final. Para explorar o impacto a longo-prazo da
iniciativa, foi realizado um grupo focal com cada CMHT 3 meses depois. Um ano após o
treinamento, outra entrevista foi realizada, por telefone.
Os questionários pré-treinamento indicaram que a maioria dos participantes tem um bom
relacionamento com a equipe. A observação mostrou que os treinamentos aconteceram em
um ambiente tranqüilo, com harmonia entre os membros da equipe e os facilitadores. No
pós-teste, manteve-se a visão de colaboração entre a equipe, no entanto, foi possível
perceber melhor definição de papéis e autoridade individual com o time. O seguimento
confirmou as afirmações prévias.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O modelo dos 3P iluminou a complexa rede de fatores que influenciam o sucesso de um
treinamento em serviço, com equipe interprofissional. O modelo dinâmico salienta as
interconexões e ajuda a revelar pontos que mudanças sutis possam ter aprimorado os
resultados. O quadro 3P poderia ser usado em todo o desenvolvimento da educação em
serviço para as equipes para reduzir a probabilidade de descuidos. O modelo 3P é uma
adição útil para uma série de perspectivas teóricas e quadros que têm sido utilizados com
sucesso para orientar a avaliação de educação interprofissional.
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RESUMO
Apresenta a avaliação de treinamento em saúde mental. A temática aboradada era o
trabalho em equipe, para melhorar a colaboração entre os profissionais. Foram percebidas
melhorias no funcionamento da equipe. Foi avaliada a satisfação dos participantes e o
conhecimento pré e pos treinamento (modelo 3P). O modelo se propõe a identificar maior
número de variáveis que podem interferir na eficácia do treinamento.

ESTUDO – 11
SALAHUDDIN N; ZAFAR A; SUKHYANI L; RAHIM S; NOOR MF; HUSSAIN K; SIDDIQUI S;
ISLAM M; HUSAIN SJ. Reducing ventilator-associated pneumonia rates through a staff
education programme. Journal of Hospital Infection. V. 57, n. 3, p. 223-7, 2004.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Testar se um programa educativo direcionado a equipe de Enfermagem e médica
em UTI, com foco em medidas preventivas disponíveis, poderia reduzir a incidência de
pneumonia associada à ventilação (VAP).
OBJETIVO
Determinar o impacto de um programa educacional, direcionado a enfermeiros e médicos
de UTI, para reduzir a incidência de pneumonia associada a ventilação mecânica.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Local: Hospital
Amostra: 344 Pacientes internados em UTI
RESULTADOS
Inicialmente foi elaborado um guia de práticas preventivas para enfermeiros e médicos da
UTI.
O programa educacional teve leituras semanais, apresentações, reforços à beira do leito e
cartazes. Foi realizada uma quantificação de pacientes que apresentaram pneumonia
associada a ventilação mecânica, antes e após a intervenção educativa.
Os casos de pneumonia associado a entubação, encontrados no período de Janeiro a
Dezembro de 2002 foram considerados casos pré intervenção; de janeiro a Dezembro de
2003, pós intervenção.
Todos os pacientes com entubação endotraqueal por mais de 48 horas, internados em UTI
no período especificado, foram incluídos na população.
Antes da intervenção: população de 333 pacientes, sendo que 39 desenvolveram
pneumonia. Após a intervenção: população de 344 pacientes, sendo que 19 desenvolveram
pneumonia. Foi possível demonstrar o impacto de um programa educativo focado na equipe
na redução de casos de pneumonia associada a ventilação mecânica. Pela educação e
práticas preventivas a beira do leito, foi possível reduzir a incidência por 51%.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Um programa educacional multidisciplinar voltada para a equipe de unidade de terapia
intensiva pode reduzir as taxas de incidência de pneumonia associada a ventilação
mecânica.
RESUMO
Foi realizado um treinamento para reduzir a incidência de pneumonia em pacientes
entubados em UTI. A eficácia do processo educativo foi mensurada pela redução dos casos
de pneumonia nesse grupo de pacientes.
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ESTUDO – 12
STEAD K; KUMAR S; SCHULTZ TJ; TIVER S; PIRONE CJ; ADAMS RJ; WAREHAM CA.
TEAMS communicating through STEPPS. Medical Journal of Australia. V. 190, n. 11, p.
s128-32, 2009.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Treinamento formal sobre trabalho em equipe aprimora a performance e
resultados da equipe. O programa TeamSTEPPS (Estratégias e ferramentas para melhorar
performance e segurança do paciente) não foi previamente avaliado na Austrália, nem
introduzido em ambientes de cuidado à saúde mental.
OBJETIVO
Avaliar a efetividade da intervenção com medidas de desenvolvimento para tratar três
resultados: comportamento em equipe observado; atitudes e opiniões; performance clínica e
resultados.
METODOLOGIA
Quali-quantitativo não experimental
Local: Centro de saúde mental
Amostra: 1 Equipe de saúde
RESULTADOS
Os resultados incluíram a reestruturação das reuniões multidisciplinares e introdução de
ferramentas de comunicação estruturada. A avaliação da cultura da segurança do paciente
e do pessoal de conhecimentos, habilidades e atitudes (KSA) para o trabalho em equipe e
comunicação indicaram uma melhora significativa em duas dimensões. Os desfechos
clínicos incluídos taxas reduzidas de reclusão.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A execução do TeamSTEPPS teve um impacto substancial sobre a segurança do paciente,
trabalho em equipe e comunicação em uma unidade de saúde mental australiano. É
incentivada a aprendizagem contínua para a segurança do paciente e melhoras contínuas.
RESUMO
Teve como objetivo avaliar o TeamSTEPPS, programa que visa melhorar a segurança do
paciente, por meio da comunicação entre a equipe. Em um serviço de saúde mental. Cinco
serviços de saúde utilizaram o modelo, durante 8 meses. Para avaliar o efeito do
treinamento foi analisado o comportamento da equipe. Os resultados mostraram-se
satisfatórios, com impacto na comunicação da equipe.

ESTUDO – 13
LIMA, SG; MACEDO, LA; VIDAL, ML; SÁ, OLIVEIRA, MPB. Educação Permanente em SBV
e SAVC: impacto no conhecimento dos profissionais de enfermagem. Arquivos Brasileiros
de Cardiologia. v. 93, n. 6, p. 630-36, 2009.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Em estudos anteriores foi possível determinar que a sobrevida do paciente vítima
de PCR (Parada Cardio-Respiratória) é diretamente relacionado ao conhecimento técnico
da equipe de enfermagem.
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OBJETIVO
Avaliar o impacto de um programa permanente de treinamento em SBV (Suporte Básico de
Vida) e SAV (Suporte Avançado de Vida) no conhecimento dos profissionais de
enfermagem.
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: Hospital
Amostra 143 Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem
RESULTADOS
Foram avaliados 213 profissionais (76 enfermeiros, 35,7%; 38 auxiliares, 17,8%; e 99
técnicos, 46,7%). As médias na avaliação pré-curso foram estatisticamente diferentes entre
auxiliares (3,25), técnicos (3,96) e enfermeiros (4,69). Os profissionais solteiros e sem filhos
apresentaram desempenho significativamente superior ao dos casados e com filhos (p=0,02
e 0,004 respectivamente). O nível de conhecimento pré-treinamento foi inversamente
proporcional ao tempo transcorrido desde a conclusão da graduação ou curso técnico. As
maiores deficiências foram relacionadas à abordagem inicial das vias aéreas, aos cuidados
pós-ressuscitação e à técnica de massagem cardíaca externa. A média geral pós-curso foi
7,26. Os auxiliares alcançaram um desempenho de 131,2%, os técnicos de 78,9% e os
enfermeiros de 85%, sem diferença estatisticamente significante (p=0,43).
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Houve um impacto significativo no nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem
após o treinamento em SBV e SAV, como pode ser visto pelo ganho percentual de
conhecimento de 91% na amostra total, chegando a 131% no grupo de auxiliares de
enfermagem.
RESUMO
Avaliar o impacto de um programa permanente de treinamento em SBV e SAV no
conhecimento dos profissionais de enfermagem. Realizado treinamento com profissionais
de enfermagem de um hospital. Foram realizadas avaliações antes e após o treinamento.
Os assuntos abordados foram as diretrizes para reanimação cardio-pulmonar. Os dados
estatísticos mostram que o programa aprimorou o conhecimento dos profissionais.

ESTUDO – 14
FELICIANO, KVO; KOVACS, MH; COSTA, IER; OLIVEIRA, MG; ARAÚJO, AMS. Avaliação
continuada da educação permanente na atenção à criança na estratégia saúde da família.
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. V. 8, n. 1, p. 45-53, 2008.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Após a implantação de um plano de educação permanente em saúde da criança
na atenção básica, surgiu a necessidade de avaliar continuadamente o programa.
OBJETIVO
Apresentar aspectos do processo sistemático de avaliação da educação permanente
relacionados ao trabalho realizado e aos resultados que lhe podem ser atribuídos
METODOLOGIA
Quantitativo não experimental
Local: Unidade básica de saúde
Amostra: 19 Equipes de enfermagem, médicos e agentes comunitários de saúde (165
profissionais)
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RESULTADOS
Em 2002, todos os profissionais foram treinamentos em AIDPI (Atenção Integrada às
Doenças Prevalentes na Infância).
A efetividade foi avaliada antes e depois do treinamento, por meio de registros diários do
grupo e das equipes e as percepções sobre o trabalho. Houve uma grande variação no
desempenho das equipes, no entanto houve crescimento importante da cobertura do
atendimento de puericultura em menores de dois anos.
Os beneficiários da educação permanente têm manifestado satisfação porque contam com
apoio no esclarecimento de dúvidas, o encaminhamento de casos e na manutenção de
equipamentos e área física. Contudo alguns externam o sentimento de que são mais
exigidos em comparação com os demais membros das equipes.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
É inegável efetividade da educação permanente, que tem se revelado essencial para reduzir
a vulnerabilidade da população infantil.
A avaliação processual tem sido de valor inestimável para a qualificação do processo de
educação permanente.
RESUMO
Foi realizada uma ação educativa para s profissionais da atenção básica, sobre o AIDPI
(Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância). Para mensurar a eficácia do
treinamento foram utilizados registros dos profissionais. Também foi avaliada a satisfação
dos participantes, com o treinamento. Foi possível perceber mudanças positivas nos
registros dos profissionais, que também referiram satisfação com o treinamento.

ESTUDO – 15
BOONE BN; KING ML; GRESHAM LS; WAHL P; SUH E. Conflict management training and
nurse-physician collaborative behaviors. Journal for nurses staff development. V. 24, n. 4,
p. 168-175, 2008.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - A colaboração entre enfermeiros e médicos continua a ser pouco estudada,
embora seja uma meta desejável para a maioria dos cuidados de saúde.
OBJETIVO
Avaliar o impacto de um treinamento para gerenciamento de conflito entre médicos e
enfermeiras.
METODOLOGIA
Quantitativo quase experimental
Local: Hospital
Amostra: Enfermeiros
Grupo controle = 18
Grupo experimental = 9
RESULTADOS
O grupo experimental foi entrevistado antes da intervenção, 1 e 3 meses após o
treinamento, usando a Escala de Comportamento Colaborativo. O grupo controle foi
estudado antes da intervenção e 3 meses depois, com o mesmo instrumento.
O objetivo do treinamento foi aprimorar a colaboração entre enfermeiros e médicos no
laboratório cardiovascular.
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Os resultados demonstraram que a intervenção não foi eficaz para aprimorar a percepção
das enfermeiras sobre o gerenciamento de conflitos com médicos. Os resultados do grupo
controle, que já eram inicialmente baixos, caíram ainda mais ao longo do tempo. Os
resultados sugerem que as enfermeiras acreditam que o conflito no ambiente de trabalho é
algo sem solução e que os esforços em resolver o conflito com médicos foram
insatisfatórios.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As organizações não podem subestimar a importância de um ambiente de trabalho
saudável para os enfermeiros e médicos. A colaboração entre enfermeira e médico é um
fator importante neste ambiente. Considerando que a permanência de enfermeira é afetada
pela maneira em que enfermeiros e médicos resolvem suas diferenças, é importante
continuar a conduzir pesquisas de intervenção nesta área para encontrar formas de
melhorar as relações entre esses profissionais.
RESUMO
Foi realizado um processo edicativo para profissinais sobre gerenciamento de conflitos. Os
resultados não mostraram diferenças entre os grupos experimental e controle após a
intervenção. Os autores tambem pontuam a importância da disponibilidade para mudanças
na rotina de trabalho como determinante da eficácia da ação educativa.

ESTUDO – 16
MILLER RG; ASHAR BH; GETZ KJ. Evaluation of an audience response system for the
continuing education of health professionals. The Journal of Continuing Education in the
Health Professions. V. 23, n. 2, p. 109-115, 2003
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Na literatura sobre educação médica, o engajamento do público tem sido
considerado a ferramenta chave para efetividade das palestras médicas. O Sistema de
Resposta do Público (ARS) possibilita que os participantes em palestras respondam
questões e compare seus resultados com os dos demais participantes. Palestras devem
incorporar o sistema de perguntas e respostas para prender a atenção do público. Existem
poucos dados sobre a utilidade e a preferência da platéia sobre esse sistema e avaliações
formais são necessárias.
OBJETIVO
Avaliar o uso de um sistema de resposta de audiência como ferramenta te aprendizado
interativo para profissionais da saúde.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Local: centro de treinamento
Amostra: Médicos
Grupo experimental = 164
Grupo controle = 119
RESULTADOS
Os questionários foram entregues ao participante e palestrantes imediatamente após a
palestra. Esse questionário continha dados demográficos e de satisfação com a palestra.
Também perguntava sobre o uso do ARS.
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Os participantes que utilizaram o ARS relataram a qualidade da apresentação e do
professor; o nível de atenção também foi considerado superior quando comparado ao não
uso do sistema. O nível de conhecimento não foi significativamente diferente. Dos que não
utilizaram o sistema, mas já tinham experiência prévia, 57 acreditam que o sistema seja útil
em palestras.
Os palestrantes consideraram o ARS fácil de usar, além de fixar atenção e facilitar o
aprendizado da platéia.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O sistema de resposta de audiência foi considerado fácil de utilizar, favorecendo o uso em
outros treinamentos. O uso do sistema foi considerado favorável pelos participantes e pelos
professores. Com o uso do sistema, a qualidade do treinamento foi considerada superior.
Os professores mencionaram que o sistema seria útil para aprimorar a qualidade de suas
palestras.
O estudo teve limitações: questões auto-referidas.
RESUMO
Foram realizadas palestras para médicos. Estes avaliaram o treinamento por meio de um
equipamento de resposta de audiência, para mensurar a satisfação. Também avaliaram as
potencialidades e limitações da estratégia. Não foi percebida melhora no conhecimento
antes e depois da palestra. No entanto, os participantes elogiaram o sistema.

ESTUDO – 17
HEWSON MG; COPELAND HL; MASCHA E; ARRIGAIN S; TOPOL E; FOX JE. Integrative
medicine: implementation and evaluation of a professional development program using
experiential learning and conceptual change teaching approaches. Patient education and
counseling. V. 62, n. 1, p. 5-12, 2006.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Implícita - Necessidade de desenvolver o conhecimento de médicos a respeito de práticas
de medicina alternativa e complementar.
OBJETIVO
Sensibilizar os médicos, e favorecer mudanças de atitude em relação práticas de medicina
alternativa e complementar no contexto da prática da medicina integrativa.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Local: Hospital
Amostra Médicos
Grupo experimental = 20
Grupo controle = 16
RESULTADOS
Foi realizado um treinamento de oito horas. Ambos os grupos tinham poucos
conhecimentos e atitudes negativas iniciais sobre práticas de medicina alternativa e
complementar e tinham informações demográficas parecidas. O grupo participante
apresentou mudanças significativas nas concepções e atitudes sobre as práticas
alternativas, quando comparado ao grupo controle.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar os efeitos positivos das práticas
complementares. Isso possivelmente ampliou o conhecimento e melhorou atitudes dos
médicos frente à medicina integrativa.
RESUMO
Foi realizada uma ação educativa para médicos, a fim de desmistificar o uso de práticas
complementares. Além de discussões, os participantes foram convidados a experimentar as
técnicas complementares. Para avaliar a eficácia do treinamento foi realizado pré e pós
teste. Um questionário medida concepções dos médicos e atitudes em relação a práticas
complementares, a probabilidade de mudança dos padrões de prática, e os fatores mais
importantes que influenciam essas mudanças. No grupo experimental foram percebidas
mudanças de comportamento frente ás práticas complementares.

ESTUDO – 18
VISSER SM; MCCABE MP; HUDGSON C; BUCHANAN G; DAVISON TE; GEORGE K.
Managing behavioural symptoms of dementia: effectiveness of staff education and peer
support. Aging & Mental Health. v. 12, n. 2, p. 47-55, 2008.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Explícita - Educação da equipe poderia trazer impacto positivo sobre trabalhadores e
pacientes, comparado com o grupo controle e que esse efeito seria maior e mais duradouro
no grupo que tivesse apoio de pares.
OBJETIVO
Avaliar a efetividade de treinamento em equipe como estratégia para gerenciar sintomas
comportamentais de demência. Comparar a efetividade da educação oferecida com e sem o
apoio dos pares, ao grupo controle pós-intervenção e em três e seis meses de
acompanhamento.
METODOLOGIA
Quantitativo experimental
Local: casas de repouso para idosos
Amostra Cuidadores de casa de repouso
Grupo controle 25
Grupo experimental 10
RESULTADOS
Foram realizados 8 encontros, de aproximadamente 1 hora cada. Os dados foram coletados
antes, imediatamente após, 3 e 6 meses após o treinamento. Os resultados do Staff
Attitudes Questionary e o Maslach Burnout Inventory mostraram que o treinamento não foi
uma estratégia efetiva para ajudar a equipe a lidar melhor com alterações de
comportamento dos pacientes. O suporte de pares também não foi mais eficiente do que
apenas a atividade educativa. No entanto, os trabalhadores que participaram do treinamento
e tiveram apoio dos pares relataram senti-se mais seguros com relação aos seus
conhecimentos.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Estes achados sugerem que fatores organizacionais são importantes para o sucesso da
formação de pessoal em termos de resultados para os funcionários e moradores. Este
estudo fornece evidências de que a educação, oferecida isolada do contexto sociocultural
no trabalho, 'não é abordagem eficaz para o gerenciamento de sintomas comportamentais
de demência.
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RESUMO
Teve como objetivo avaliar o efeito de um processo educativo para profissionais cuidadores
de idosos com demência. Para isso, foi mensurado o nível de estresse dos profissionais. As
avaliações foram realizadas pré e pós intervenção, três e seis meses de seguimento. Os
resultados deste estudo indicam que a educação não teve impacto no nível de estresse dos
funcionários.Houve, no entanto, uma mudança nas atitudes dos funcionários sobre como
trabalhar com pessoas com demência.

ESTUDO – 19
LIN PC; CHIANG HW; CHIANG TT; CHEN CS. Pain management: evaluating the
effectiveness of an educational programme for surgical nursing staff. Pain Management, v.
17, n. 17, p. 2032-41, 2008.
PROBLEMA/HIPÓTESE/QUESTÃO NORTEADORA
Explícita - Treinamento para equipe de enfermagem sobre terapia de relaxamento pode
favorecer intervenções não farmacológicas no manejo da dor.
OBJETIVO
Avaliar a eficácia de um programa educacional sobre controle de dor, para melhorar o
conhecimento dos enfermeiros quanto atitude e aplicação de terapia de relaxamento.
METODOLOGIA
Quantitativo quase experimental
Local Centro médico
Amostra Enfermeiros
Grupo experimental = 42
Grupo controle = 39
RESULTADOS
Os escores de conhecimento de controle de dor foram significativamente deferentes entre
os dois grupos. Com relação a atitudes frente ao manejo da dor, também houve significativa
diferença, que se manteve estável durante o tempo. O grupo participante apresentou melhor
aceitação quanto à terapia de relaxamento. Praticamente todos os pacientes atendidos
pelas enfermeiras que participaram do curso tiveram práticas de relaxamento. Os resultados
encontrados 8 semanas após o treinamento foram inferiores ao imediatamente após.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Atividades educativas podem aprimorar conhecimentos e atitudes de enfermeiras com
relação ao controle da dor, fato comprovado pelos resultados diferentes entre o grupo
participante e o controle.
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um programa de educação para tratamento
da dor. Foram realizados pré e pós testes sobre atitude e aplicação de terapia de
relaxamento.
Índices para gestão do conhecimento da dor diferiu significativamente entre os dois grupos.
Atitudes para com o manejo da dor diferiu entre os dois grupos e permaneceu estável ao
longo do tempo. Relaxamento prática da terapia diferiram significativamente entre os dois
grupos.
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12. REFERENCIAL DE ANÁLISE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS
NA REVISÃO INTEGRATIVA

A análise dos estudos incluídos, como na pesquisa primária, deve ser
crítica e buscar resposta à questão de pesquisa, sustentada por um
referencial teórico.
Polit, Beck e Hungler (2004) foram os autores utilizados para embasar
a análise e as discussões sobre a metodologia de pesquisa empregada nos
estudos incluídos. As autoras definem delineamento de pesquisa como
plano geral do pesquisador para responder às questões de pesquisa ou
testar as suas hipótese; ressaltam que o delineamento da pesquisa pode ser
definido sob várias dimensões, em estudos quantitativos: controle sobre a
variável independente, tipo de comparações de grupos, número de pontos
de coleta de dados, ocorrência de variável dependente e independente,
ambiente.
Para a presente revisão, optamos por adotar a dimensão de controle
sobre a variável independente, com os delineamentos experimental, quase
experimental e não experimental.
Em estudos com delineamento experimental ocorre a manipulação da
variável independente, existe um grupo controle e a amostra é escolhida de
maneira randomizada. No estudo quase experimental, não existe grupo
controle por impossibilidade técnica ou ética, ou a randomização não está
presente. Os estudos não experimentais não fazem a manipulação da
variável independente; podem ser subdivididos em correlacional, que estuda
as relações entre as variáveis, ou descritivo que observa, descreve e
documenta os aspectos de uma determinada situação. Polit, Beck e Hungler
(2004).
Para classificar os objetivos de avaliação dos estudos por um nível de
avaliação reconhecido na literatura, optamos por usar o referencial de
Hamblin (1978). Aqui se faz importante definir cada nível e o que é avaliado
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em cada um deles. O nível de Reação diz respeito à opinião do treinando
sobre a intervenção educativa, nessa etapa são avaliados o desempenho do
facilitador e do aluno, a infra-estrutura do local, o relacionamento entre
professor e aluno e entre os treinandos, interesse no aprendizado, entre
outras tantas variáveis. Em Aprendizagem, segundo nível, o foco está na
ampliação ou mudança no conhecimento após o treinamento, para isso, em
geral, são utilizados testes cognitivos para mensurar o que foi aprendido
após a intervenção.
Quanto ao nível de Comportamento no Cargo, busca averiguar se
ocorreram mudanças na rotina de trabalho após o treinamento. Organização
e valor final buscam mensurar efeitos mais estruturais junto à instituição
onde os trabalhadores foram treinados, sendo que valor final se preocupa,
principalmente, com a relação entre custos e benefícios da ação educativa.
Apesar desse modelo ser bastante antigo, é o mais usado
internacionalmente. Borges-Andrade (1982) argumenta que outras variáveis
precisam ser consideradas ao avaliar um processo educativo formal para
profissionais; para isso, o autor propõe o Modelo de Avaliação Integrado e
Somativo - MAIS, que propõe que os seis componentes, Necessidades,
Insumos, Procedimentos, Processos, Disseminação e Suporte predizem dois
outros componentes, Resultados imediatos e Resultados a longo prazo.
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13. DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A presente revisão integrativa foi constituída pela análise de 19
artigos na íntegra que respondiam à questão de pesquisa e atendiam aos
critérios de inclusão estabelecidos.
Nessa etapa, foram comparados os resultados encontrados na
revisão com o conhecimento científico já produzido sobre o assunto, com
vistas à conclusão da revisão integrativa e à identificação de lacunas que
podem servir como recomendações para futuras pesquisas (Ganong, 1987).
A análise dos artigos está apresentada de forma descritiva, permitindo
ao leitor da presente revisão integrativa conhecer informações específicas
dos artigos selecionados. Os números apresentados entre colchetes [ ]
correspondem ao número do estudo que apresenta a característica em
análise.
Com relação ao ano de publicação, não percebemos concentração
em nenhum período específico, sendo encontrados dois artigos publicados
em 2000, três em 2003, dois em 2004, três em 2006, quatro em 2008, três
em 2009 e dois em 2010.
Quanto

à

formação

do

primeiro

autor,

poucos

periódicos

apresentaram essa informação, sendo que em apenas oito artigos (42,1%),
foi possível identificar a área de atuação do primeiro autor. Destes, quatro
(50%) eram professores sendo que um destes também era supervisor de
enfermagem.
Buscamos também a instituição do primeiro autor, informação
presente em todos os artigos incluídos na revisão integrativa, sendo que,
nove artigos (42,1%) [1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14, 18] foram realizados por
profissionais de universidades, sete (36,8%) [4, 8, 9, 15, 16, 17, 19] foram
elaborados por trabalhadores de hospitais. Os outros três estudos foram
realizados por profissionais atuantes em programas de saúde [5], centro de
gerenciamento [6] e departamentos de saúde [12].
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O problema ou questão de pesquisa do estudo e hipótese foram
encontrados explicitamente em apenas quatro estudos (21%) [6, 7, 18, 19].
Polit, Beck e Hungler (2004) caracterizam o problema de estudo como
aquilo que o pesquisador gostaria de resolver, clarificando as respostas à
que está em busca; já a hipótese é uma previsão sobre os possíveis
resultados que traduz a questão de pesquisa em resultados esperados, é
bastante útil em estudos quantitativos.
Encontrar a hipótese ou questão de pesquisa do estudo facilita
bastante a compreensão dos estudos, pois permite ao leitor direcionar as
expectativas com a leitura do material. O percurso metodológico também fica
mais claro e torna-se mais avaliável.
No que se refere à característica metodológica, oito (42,1%), dos 19
estudos avaliados traziam o desenho ou delineamento de estudo descrito
explicitamente. Os outros 11 (57,9%), foram classificados pelo revisor
conforme o referencial de Polit, Beck e Hungler (2004).
Dos

artigos

selecionados,

dezesseis

(84,2%)

apresentavam

abordagem metodológica quantitativa [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19.] e outros três (15,8%) utilizaram-se da abordagem qualiquantitativa. Encontramos oito estudos (52,6%) com delineamento não
experimental, oito (42,1%) de caráter experimental e dois (10,5%) quase
experimental.
Os oito estudos classificados como experimentais [1, 3, 4, 7, 11, 16,
17, 18], ou seja, com significativo rigor metodológico, demonstraram
resultados significativos, tanto para profissionais quanto para pacientes, no
caso do estudo 11.
O estudo [4] refere se tratar de um estudo experimental, no entanto,
de acordo com o referencial adotado na presente revisão integrativa, trata-se
de um estudo quase experimental por não utilizar-se de grupo controle; os
autores ponderam questões éticas em privar um grupo de profissionais de
ações educativas formais. Ainda assim, optamos por manter a classificação
dos autores do estudo primário.
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Pesquisas experimentais e quase-experimentais têm a finalidade de
comprovar a relação causa e efeito. O que se mostra apropriado em estudos
de avaliação de programas educativos, uma vez que buscam verificar se
houve aumento do conhecimento (variável independente) após intervenção
educativa (variável dependente).
Os estudos incluídos que utilizaram delineamento não experimental
também para medir o conhecimento ou comportamento após a ação
educativa apresentam conclusões enfraquecidas com relação aos desenhos
anteriormente citados., pela impossibilidade de isolar e controlar as
variáveis.
Quanto ao local onde a pesquisa foi realizada, houve predominância
de instituições hospitalares (47,4%) [1, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17], seguido de
unidades básicas de saúde (15,8%) e serviços de saúde como centros
médicos (15,8%). Encontramos também estudos realizados em home care,
serviços de saúde mental, serviços de atendimento pré hospitalar, casas de
repouso para idosos, todos com apenas uma aparição (5,2%).
Os hospitais, bem como os demais serviços de saúde, vêm
reproduzindo um modelo tradicional de educação profissional, ainda distante
das diretrizes do SUS e da Política de Educação Permanente em Saúde
(Ceccim, Feuerweker, 2004). Nesse sentido, as práticas educativas visam
ampliar o conhecimento com objetivo final de aprimorar a assistência
prestada; os treinamentos são realizados de maneira pontual para atualizar
conhecimentos técnicos específicos (Brum, 2009).
Dos dezenove artigos selecionados, seis (31,6%) foram realizados
nos Estados Unidos da América; Brasil, Austrália e Canadá sediaram dois
(10,5%) estudos cada. Azerbaijão, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Paquistão,
Taiwan, e Uganda tiveram um estudo cada.
Os objetivos das avaliações das ações educativas descritos nos
estudos foram agrupados conforme os níveis de avaliação de Hamblin
(1978).
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Quadro 3 – Categorização dos objetivos de avaliação dos estudos
revisados, segundo níveis de avaliação de Hamblin (1978).
N

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

NÍVEL DE APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

1

Avaliar o efeito do treinamento na qualidade da
extração de dados

Aprendizagem, comportamento

2

Avaliar se aconteceram melhoras no
conhecimento e atitudes depois do
treinamento.

Reação, aprendizagem

3

Avaliar a viabilidade e efetividade de um
método educacional.

Reação, aprendizagem

4

Avaliar mudanças nos conhecimentos e
atitudes, sobre segurança no uso de radiação.

Aprendizagem, comportamento

5

Avaliar retenção 12 a 15 meses após o evento;
uso das habilidades adquiridas e relevância do
treinamento e uso na rotina e desempenho
global, na perspectiva do trabalhador

Aprendizagem, comportamento

6

Avaliar a satisfação do participante com o
curso, efeitos clínicos e a retenção de
conhecimentos. Avalia processo, conteúdo e
resultados do treinamento.

Reação, aprendizagem, organização

7

Determinar a efetividade de um treinamento de
sensibilização cultural sobre o conhecimento e
atitude de provedores de cuidado de saúde.

Aprendizagem, comportamento

8

Determinar se séries de palestras aprimoram o
conhecimento.

Aprendizagem

9

Mensurar receptividade, clima, viabilidade,
qualidade de programa, resultados
quantitativos e qualitativos.

Reação, aprendizagem

10

Contexto de ensino-aprendizagem,
características do professor, características do
aluno, abordagens para ensino-aprendizagem,
resultados (reação, atitudes, conhecimentos,
habilidades, comportamentos, prática)

Reação, aprendizagem

11

Demonstrar o impacto de um programa
educativo, na redução da incidência de
pneumonia associada a ventilação mecânica.

Comportamento, organização

12

Determinar se uma intervenção de treinamento
muda atitudes e comportamentos da equipe e
tem impacto no cuidado ao paciente.

Comportamento
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13

Avaliar o impacto do treinamento no nível de
conhecimento dos profissionais

Aprendizagem

14

A avaliação contemplou a definição do que
precisava ser feito mediante a educação
permanente, a problematização do contexto de
sua realização, o processo de trabalho do
grupo e os seus resultados, intercalando
aspectos teóricos e o delineamento das
mudanças necessária no curso do trabalho
educativo.

Reação, comportamento

15

Avaliar os resultados da intervenção na
percepção de enfermeiros quanto a
colaboração com médicos com quem
trabalham.

Comportamento

16

Qualidade global da apresentação e do
palestrante, clareza quanto ao uso do produto,
influência futura e padrões de prescrição. Uso
do sistema pelo participante durante o curso e
sua percepção, facilidade no uso, nível em que
o sistema aumenta atenção e participação,
preferência para uso do sistema em futuras
apresentações, importância de comparar as
respostas com as de outros participantes.

Reação, aprendizagem

17

Avaliar as mudanças nas concepções e
atitudes quanto a medicina alternativa e
complementar como resultado da intervenção.
A efetividade do treinamento focou em quatro
questões: conhecimento, atitudes,
probabilidade de mudar práticas e influência.

Aprendizagem, comportamento

18

Avaliar a eficácia da educação em equipe,
baseada no impacto no comportamento e
qualidade de vida dos idosos asilados, bem
como nas atitudes e burnout da equipe.

Comportamento

19

Avaliar a eficácia de um programa de controle
de dor para equipe de enfermagem cirúrgica;
aprimorar o conhecimento sobre o assunto,
atitudes e aplicação de terapia de relaxamento.

Aprendizagem e comportamento

O primeiro nível de avaliação de Hamblin, reação, foi realizado em
sete (50%) estudos [2, 3, 6, 9, 10, 14, 16]. Neste nível podem ser avaliados o
instrutor, o conteúdo, o atendimento às necessidades individuais e coletivas
de treinamento, a estrutura física e a participação do sujeito. Em todos estes
estudos, esse nível foi combinado com outro; cinco [2, 3, 9, 10, 16]
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combinaram a avaliação de reação com aprendizagem. O estudo [14]
combinou a avaliação de satisfação com a análise de mudança de
comportamento.
Aprofundar o nível de avaliação para além da satisfação do
participante com o processo educativo é uma recomendação; assim, é
possível conhecer outros aspectos que podem interferir na eficácia do
treinamento. Para Schann (2001), as condições em que o treinamento se
desenvolveu estão intimamente relacionadas ao processo de aprendizagem,
no entanto, uma avaliação de reação positiva não garante que a
aprendizagem tenha sido efetiva.
A aquisição de conhecimento cognitivo após o treinamento foi medida
em 14 estudos [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19].
A mudança de comportamento após a ação educativa foi avaliada em
onze [1, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19] estudos. Os artigos [11, 12, 15,
18] avaliaram apenas essa vertente, sem buscar conhecer outros possíveis
determinantes do sucesso ou fracasso da ação educativa.
Dois estudos [6 e 11] mostraram estratégias para avaliar o impacto do
treinamento no contexto organizacional. Esse nível de avaliação é o mais
refinado, segundo Hamblin, esse autor combina a avaliação em nível
organizacional com o valor final do processo educativo, ou seja, a relação
custo-benefício. Esse nível de avaliação não foi encontrado em nenhum dos
estudos resgatados.
Consideramos o estudo [11] que avaliou o impacto do processo
educativo por meio da verificação da incidência de pneumonia associada à
ventilação mecânica, como uma boa referência para replicação, pois
conseguiu medir o que realmente interessa, a mudança na assistência
prestada, finalidade precípua das ações educativas na saúde.
Esse estudo é um excelente exemplo de avaliação de impacto de
processo educativo. Abbad (1999) conceitua impacto do treinamento como o
efeito provocado no desempenho e mudança de comportamento profissional
treinado, que se reflete no trabalho realizado. Mira (2010 p. 49) conclui que
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“impacto é avaliado pela transferência de aprendizagem e da influência do
treinamento sobre o desempenho geral do participante” refere-se à aplicação
correta no trabalho, dos conhecimentos, habilidades e atitudes aprendidos
no treinamento.
A autora citada anteriormente diferencia impacto de eficácia de
treinamento; esta medida busca compreender se o processo educativo
contribuiu para aumentar o conhecimento do profissional.
Sendo assim, no estudo [13] podemos considerar que o termo
impacto foi utilizado de maneira incorreta. O termo eficácia descreveria
melhor o objetivo da avaliação do estudo.
Para Borges-Andrade (2010), obter controle sobre o treinamento é a
principal justificativa para um processo avaliativo em ações de treinamento e
desenvolvimento. Esse grau de avaliação, no entanto, é bastante complexo.
O autor cita ainda que a avaliação permite retroalimentar o treinamento,
tomar decisões sobre ações educativas futuras e tornar o treinamento
externamente válido.
Quanto aos termos adotados pelos autores dos artigos selecionados,
para se referir às ações educativas formais para profissionais, encontramos
uma grande diversidade. Em nenhum dos estudos foi possível perceber o
uso de uma determinada palavra para definir um tipo específico de ação
educativa para profissionais.
No Brasil, principalmente na área da saúde, percebemos um maior
rigor ao descrever e nomear essas ações educativas. Alguns conceitos
variam conforme distintos paradigmas. A Educação Permanente, por
exemplo, não se trata apenas de um termo, que pode ser usado substituindo
outros, trata-se de uma política nacional, com pressupostos bem claros,
dentre eles, o ensino emancipatório, que parte dos conhecimentos prévios
dos trabalhadores; a discussão de assuntos pertinentes ao trabalho
cotidiano, para permitir a significação do conteúdo pelo profissional e o
ensino oferecido em todos os espaços, inserido ou não no trabalho.
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Mira (2010) ressalta que algumas instituições de saúde têm adotado a
nomenclatura Educação Permanente, sem, no entanto, implementar
mudanças nas práticas educativas, conforme proposto na Política Nacional
de Educação Permanente em Saúde - PNEPS.
Alguns serviços são denominados de educação continuada e
“reduzem as ações educativas para profissionais a cursos, palestras,
treinamento e reciclagem dos conhecimentos”, utilizam estratégias de ensino
tradicionais, com transmissão passiva de conhecimentos; não existe a
preocupação em articular o conteúdo ao trabalho cotidiano (SILVA, 2010 p.
52)
Por outro lado, Peres, Leite e Gonçalves (2010) consideram a
Educação Continuada um propulsor de transformações organizacionais,
permitindo a capacitação e desenvolvimento dos servidores, utilizando-se de
uma “visão crítica e responsável da realidade”. Consideram o homem como
a parte principal de uma organização.
As mesmas autoras acrescentam que a principal finalidade da
Educação Continuada é promover o crescimento pessoal e profissional,
como atribuições, destacam incentivar o autodesenvolvimento, desenvolver
competências individuais e coletivas, preparar os profissionais para difundir
ações educativas, nortear o recrutamento, seleção e avaliação de
desempenho e auxiliar na tomada de decisões, entre outros tantos.
Quando observamos o público treinado, encontramos 7 (36,8%)
estudos [2, 6, 7, 10, 12, 13, 14] que realizaram ação educativa com duas ou
mais

categorias

multidisciplinar

é

profissionais.
uma

das

Realizar

principais

treinamentos
características

em
da

equipe

educação

permanente em saúde que aborda “a equipe e o grupo como estrutura de
interação, evitando a fragmentação disciplinar” (BRASIL, 2005)
Percebemos no estudo [10], muitas características dessa PNEPS;
além do público ser multiprofissional, a temática abordada é não
procedimental. O estudo [13] é nacional e foi resgatado na busca ao usar a
terminologia Educação Permanente; no entanto, não foi possível perceber
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muitas características marcantes da PNEPS. Foram treinados apenas
profissionais

da

equipe

de

enfermagem

e

os

temas

abordados

aproximavam-se de conhecimentos procedimentais de atendimento a
emergências.
O estudo [14], também brasileiro, resgatado da mesma forma,
apresenta os resultados de treinamentos em equipe multiprofisional
(enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos e agentes comunitários de
saúde). O foco da ação educativa foi não apenas a aplicação do Atenção
Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI, mas a importância do
mesmo e do trabalho em equipe para atingir metas propostas.
Nos estudos internacionais não parece haver distinção entre os
conceitos de treinamento, desenvolvimento e educação. Nos nacionais
percebe-se um pouco mais de cautela a usar determinadas terminologias, no
entanto, o conceito e pressupostos de cada termo não parecem estar claros,
ou ser aplicados na prática.
Sendo assim, percebemos que é importante adotar um referencial
teórico para nortear as ações educativas formais para profissionais da saúde
e urgentemente desmistificar alguns conceitos e estratégias adotados. Disso
também depende o tipo de avaliação a ser empregada.
Os 19 artigos incluídos foram agrupados em dois temas, de acordo
com o foco da avaliação: processo de ensino e resultado final. Apenas três
voltaram parte da atenção para o processo de ensino, mas ainda assim,
também avaliaram eficácia. Kuske et al (2007) corroboram com essa
informação; em revisão sobre avaliação de programas de treinamento para
enfermagem, refere que nenhum dos estudos avaliava a qualidade
metodológica da ação educativa para profissionais. Também encontrou
estudos que mensuraram sintomas psicológicos dos trabalhadores, como
estresse e absenteísmo. Na presente revisão, encontramos o artigo [18], que
utilizou o Staff Attitudes Questionary e o Maslach Burnout Inventory para
mensurar o nível de estresse antes e depois da intervenção educativa.
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Na presente revisão integrativa, encontramos apenas dois artigos que
concentraram atenção na avaliação do processo de ensino e não apenas na
aprendizagem dos participantes.
O estudo [11] avaliou a redução da incidência de pneumonia
associada a ventilação mecânica após treinamento; Kuske et al (2007)
também

encontraram

com

estudos

que

avaliaram

resultados

de

treinamentos por meio de medidas de resultados sobre a população
atendida.
Em dez (52,6%) dos estudos revisados [4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
19] foi possível perceber a intenção de avaliar a aplicação do conhecimento
adquirido para o trabalho, seja pela avaliação de efeitos clínicos sobre o
usuário, seja pela mudança de comportamentos.
Nesse sentido, Cohen-Mansfield (2001), acrescenta que Intervenções
educativas para profissionais e mudanças na estrutura organizacional
podem garantir o sucesso na mudança de comportamento dos trabalhadores
treinados.
Com relação ao instrumento de avaliação, inicialmente agrupamos os
estudos em três categorias: onze descrevem o instrumento (57,9%) [1, 2, 3,
4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19], seis não descrevem o instrumento (31,6%) [5, 7,
11, 12, 13, 14] e dois apresentam o instrumento em anexo (10,5%) [8, 18].
As informações descritas sobre o instrumento referiam-se ao número
e conteúdo das questões; tipo de questões, abertas ou fechadas; se era
necessário identificação do treinando e em que momento o instrumento era
entregue.
Com relação ao tipo de questão utilizada, questões de múltipla
escolha foram utilizadas em seis estudos [4, 6, 8, 9, 13, 16]. Seis estudos [1,
2, 3, 11, 18, 19] se valeram de questões dissertativas e de múltipla escolha.
Apenas um estudo utilizou-se de entrevista com os participantes do
treinamento.
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Não encontramos informações a respeito da capacidade das
questões em discriminar diferença da variável medida, entre os momentos
pré e pós treinamento, tal como foi realizado por Mira (2010), que buscou
constatar se as questões de conhecimento mediam que se propunham medir
e o que interfere diretamente no resultado obtido.
A escala Likert foi mencionada em oito estudos [2, 4, 9, 10, 12, 15, 16,
17], em dois deles foi a única estratégia utilizada, em três esta escala foi
combinada com questões de múltipla escolha. Em outras duas pesquisas, foi
combinada com questões dissertativas. Por fim, um estudo realizou uma
observação sistematizada somada à escala.
No estudo [2] os autores buscaram avaliar conhecimentos e atitudes
dos participantes de um processo educativo; para isso foram realizados
testes antes e após o treinamento. O estudo [4] avalia o conhecimento pré e
pós treinamento, no entanto, espera-se que esse conhecimento contribua na
mudança de comportamento frente à exposição à radiação. O foco dos
estudos [9, 10, 12 e 15] foi a avaliação da mudança de comportamento. O
estudo 16 difere dos demais, por utilizar a escala Likert para avaliar a
satisfação dos participantes com o treinamento. Por fim, o estudo 17 deixa
claro que a intenção de usar a escala Likert é avaliar atitude.
Pasquali (1996) relata que a escala Likert verifica o quanto
determinado

indivíduo

concorda

com

uma

série

de

afirmativas,

principalmente com enfoque em atitudes. Para a elaboração das afirmativas,
o autor pode se basear em referenciais bibliográficos ou mesmo em
experiências anteriores. Para responder as afirmativas, o indivíduo seleciona
uma alternativa, variando entre concorda, está em dúvida até discorda.
Essa escala atribui escores numéricos a atitudes, medos, motivos,
percepções, traços de personalidade e necessidades (POLIT, BECK,
HUNGLER, 2004). .A escala Likert permite que os sujeitos respondam para
cada item, conforme o grau de satisfação. Para isso, são apresentadas
afirmativas, com respostas graduadas, geralmente com cinco graus (Hayes,
2003).
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Com o intuito de “criar indicadores para avaliação mais objetiva do
conteúdo teórico-prático, do desempenho do instrutor, da carga-horária, do
interesse do treinando, das estratégias didático-pedagógicas e dos recursos
áudios-visuais, entre outros”, Mira (2010 p. 140) propõe uma escala do tipo
Likert, com 29 afirmativas que podem ser respondidas com cinco
qualificadores,

variando

entre

“discordo

totalmente”

até

“concordo

totalmente”.
Para avaliação de processos educativos formais para profissionais,
essa escala parece ser adequada, para avaliar opiniões e atitudes. O
preenchimento é simples e relativamente rápido, permite abordar diversos
aspectos a serem avaliados, em um mesmo instrumento. A elaboração das
afirmativas deve ser cuidadosa, sendo garantido que está claro e simples, e
que a resposta seja possível por um conceito, disposto na escala.
O estudo [12] expõe como limitação da avaliação, o fato de se tratar
de um instrumento auto-referido, no entanto, de acordo com os princípios da
Andragogia, a auto-avaliação pode ser uma estratégia adequada para o
ensino de adultos. Sendo assim, consideramos pertinente o uso de
ferramentas de auto-avaliação para mensurar a eficácia do treinamento.
Essa, obviamente pode ser combinada com outras ferramentas para
complementar e ampliar o foco de avaliação da ação educativa.
Quanto aos método de treinamento e tipos de intervenção, na
presente revisão, todos os artigos apresentaram ações educativas grupais.
Quanto às estratégias, quando possível identificar, encontramos palestras,
leitura e discussão de textos, oficinas, role-playing, exercícios.
Kuske et al (2007), em revisão sistemática sobre treinamentos para
equipe de enfermagem cuidadora de pacientes com demência encontrou
que a maioria dos estudos revisados utilizaram palestras, discussões,
representações, role-playing, exercícios, técnicas de aprendizagem ativa,
tempestade de idéias, livros, vinhetas e feedback, utilizados sozinhos ou
combinados. A maioria dos programas foi realizada em grupo; apenas uma
intervenção foi individual.
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Aqui é importante relembrar que no ensino de adultos devem ser
utilizadas estratégias que valorizem os conhecimentos prévios e que
possibilitem a problematização. O adulto aprende mais quando atribui
significado concreto ao objeto ensinado. A PNEPS propõe o uso de
metodologia de aprendizagem significativa e problematizadora, que promove
transformações nas relações e nas práticas de saúde (Brasil, 2005).
Merhy, Feurwerker, Ceccim (2006) destacam que as atividades
educativas de profissionais de saúde devem ser planejadas e realizadas
com visão crítica do processo de trabalho e de maneira contínua e
permanente. Assim é possível articular os conhecimentos adquiridos em
treinamento com a prática nos serviços de saúde.
A heterogeneidade das intervenções e os desenhos de estudo
utilizados permitem pouca análise sobre a relação entre as ações educativas
e os resultados finais encontrado, sendo assim, os resultados devem ser
tomados com cautela.
A implementação efetiva de estratégias de avaliação de ações
educativas formais para profissionais da saúde encontra algumas barreiras,
entre elas sobrecarga de trabalho; insegurança quanto à avaliação, como
eventual forma de punição; avaliação negativa da instituição. Algumas
características organizacionais também podem afetar a implementação das
habilidades e conhecimentos adquiridos em treinamento. Algumas vezes,
são necessárias mudanças organizacionais para que os profissionais
possam aplicar os conhecimentos. Esses aspectos constituem-se em
variáveis intervenientes no processo avaliativo.
O Modelo de Avaliação Integrado e Somativo, proposto por BorgesAndrade (1982) considera esses determinantes que podem interferir na
eficácia de um processo educativo. São levados em consideração dados
concernentes ao ambiente em que ocorre a ação educativa e aos insumos,
procedimentos, processos e resultados. Com esse sistema é possível
fornecer o maior número possível de subsídios para a tomada de decisão e
reformulação de eventos educativos futuros.
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Os resultados de intervenções educativas não são apenas uma
questão de vontade do participante, mas também de tempo, financiamento e
oportunidade.
O ponto mais importante dos estudos de avaliação de treinamento,
conforme Aylward et al (2003), é averiguar se o treinamento pode ou não ser
transferido da teoria para a prática e sustentado ao longo do tempo. Peres,
Leite, Gonçalves (2010) afirmam que avaliar atividades educativas para
profissionais permite verificar se o conhecimento está sendo aplicado no
trabalho, remetendo a um novo diagnóstico de necessidades.
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14. SÍNTESE DO CONHECIMENTO

Na presente revisão integrativa analisamos 19 artigos científicos que
abordavam avaliação de ações educativas formais para profissionais da
saúde.

A

maioria

predominando

os

utilizou
estudos

abordagem
com

metodológica

delineamento

quantitativa,

experimental

e

não

experimental. A instituição sede das ações educativas foi principalmente
hospitais.
Quanto aos objetivos da avaliação, percebemos um predomínio da
medida de aquisição de conhecimento cognitivo, combinado em alguns
casos com análise da satisfação do participante e da mudança de
comportamento no cargo.
Com relação aos instrumentos utilizados para avaliar o processo
educativo formal, percebemos grande diversidade; foram utilizadas questões
dissertativas, de múltipla escolha e até entrevista com o participante; no
entanto, a escala Likert foi a estratégia predominantemente adotada.
Destacamos como síntese do conhecimento produzido na presente
revisão integrativa, subsídios para profissionais que pretendam avaliar ações
educativas.
É importante levar em consideração o processo de ensino adotado
para adultos. O referencial da andragogia reforça as diferenças do processo
de ensino-aprendizagem de adultos; para esses, devem ser utilizadas
estratégias diferenciadas, que considerem os conhecimentos prévios e que
possibilitem intensa correlação com o trabalho cotidiano.
Os pressupostos da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde contemplam esta dimensão da educação, considerando os
diferenciais do ensino de adulto e apontando princípios que podem garantir o
sucesso de um processo educativo.
Adotar delineamentos de pesquisa mais rigorosos, como os
experimentais, pode auxiliar na elucidação das variáveis envolvidas no
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processo educativo formal para profissionais e na identificação das variáveis
preditoras de aprendizagem e impacto; assim seria possível compreender os
determinantes do sucesso de uma ação educativa.
É indispensável a adoção de um referencial teórico e metodológico
para nortear a elaboração e validação dos instrumentos e técnicas de
avaliação, o que tornará possível comparar resultados de distintos processos
educativos, a fim de analisar e buscar as melhores práticas.
A utilização das avaliações da aprendizagem e da satisfação oferece
resultados importantes, no entanto, constitui-se em um uso restrito das
ferramentas de avaliação de ações educativas, e insuficiente para subsidiar
mudanças que supram as necessidades do indivíduo, organização e usuário.
Não basta olhar para a satisfação do treinando e para a aquisição de
conhecimento, é preciso investigar o quanto esse novo conhecimento é
aplicado no trabalho e o que isso impacta nos resultados institucionais e na
assistência prestada ao usuário do sistema de saúde.
As avaliações de conhecimento pré treinamento poderiam ser
utilizadas também como um diagnóstico de necessidades de treinamento.
No entanto, essa prática não é comum, ou pelo menos não é relatada na
literatura pesquisada.
É recomendável avaliar em todos os níveis, avançando em relação à
avaliação de satisfação e aprendizagem, somente assim seria possível
mensurar os efeitos das ações educativas para profissionais.
A análise econômica é outro aspecto importante a ser considerado na
avaliação dos programas educativos.
Com a análise dos resultados foi possível perceber a importância de
acompanhar os profissionais treinados por um tempo prolongado, não
apenas no sentido de captar a retenção do conhecimento, mas também
fornecendo suporte em caso de eventuais dúvidas que surjam na rotina de
trabalho. Desse modo, é possível reforçar o conhecimento e proporcionar
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ações educativas continuadas e de acordo com as necessidades dos
profissionais.
É importante distinguir as diferenças entre impacto e eficácia,
garantindo objetivos mais claros nas avaliações de processos educativos
formais para profissionais.
Os processos de avaliação desenvolvidos no Brasil não estão aquém
dos encontrados internacionalmente.
É recomendável a realização de pesquisa com maior rigor
metodológico, permitindo forte evidência de resultados das intervenções na
qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde.
É importante realizar avaliações de processos educativos formais
para profissionais periódica e sistematicamente, sem o que incorremos no
risco de reduzir o valor do treinamento, perpetuando ações educativas
isoladas e equivocadas.
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Instrumento para Coleta de Dados dos Estudos
Selecionados para Revisão Integrativa
Número de identificação:
1 Base de dados de origem
Cochrane

Pubmed

Lilacs

Medline

Outra:__________________

Data de Seleção:
Acesso à pesquisa na íntegra:
Portal de Revistas – SIBI

Outra:_______________

2 Identificação do estudo
Título do artigo:
Título do periódico:
Idioma:
Ano de Publicação:

Volume:

Número:

Páginas:

3 Identificação dos autores
Nome:
Local de Trabalho:
Profissão:
Titulação:
Nome:
Local de Trabalho:
Profissão:
Titulação:
Nome:
Local de Trabalho:
Profissão:
Titulação:
4 Problema/Hipótese ou Questão de Pesquisa
Implícita

Explicita

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 Objetivos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6 Método
6.1 Características metodológicas do estudo:
Qualitativa

Quantitativa

Outra:________________

6.2 Desenho do estudo:
Implícito

Explicito

Experimental

Quase experimental

Não experimental ______________________

6.3 Características do local do estudo
Local sede do estudo:
Característica:
Cidade:

País:

6.4 Características da população estudada:
População:

Amostra (n):

6.5 Coleta dos dados:
Período:
6.6 Tratamento e análise dos dados:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7 Resultados
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8 Conclusões
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9 Recomendações
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10 Instrumento de avaliação do processo educativo utilizado no estudo selecionado
Aborda instrumento, mas não o apresenta em anexo nem o descreve
Aborda instrumento, não o apresenta em anexo, no entanto o descreve
Aborda o instrumento e o apresenta em anexo
Objetivo da avaliação
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tipo:
Múltipla escolha

Dissertativa

Mista

Outro: ___________________
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Local:
UBS

Hospital

Outro: ___________________

Categoria profissional avaliada:
Enfermeiro

Auxiliar e técnico de enfermagem

Dentista

Outra: ____________________

Médico

Fisioterapeuta

Observações:____________________________________________________________
Resumo
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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