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RESUMO 

 

Introdução. É crescente a introdução de novas tecnologias e conhecimentos no 

campo da saúde, desta forma, a Educação Permanente em Saúde (EPS) que se 

constitui em um processo de análise e problematização do trabalho, é uma 

ferramenta eficaz na incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). Objetivos: Construir e implantar um Programa de Educação Permanente em 

Saúde voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da 

saúde. Assim, como identificar a percepção da equipe interprofissional em saúde 

que participou de capacitações e treinamentos referentes ao uso do Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP), quanto: à metodologia utilizada e o processo de 

construção do programa; à contribuição do treinamento na qualificação da 

assistência à saúde; ao uso do PEP e a sua relação com a introdução de TIC no 

estímulo a interprofissionalidade; e ao uso do PEP e a sua relação com a 

promoção da EPS. Método: Estudo descritivo e exploratório de abordagem 

quantitativa, utilizando o instrumento de percepção do tipo atitudinal Likert para 

coleta de dados. Resultados: Foram construídas 4 dimensões (Dimensão-1 

“Serviço de Educação Continuada como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre TIC na saúde”, Dimensão-2 “O uso de TIC na saúde como ferramenta 

estimuladora do trabalho interprofissional”, Dimensão-3 “O uso do PEP e a sua 

relação com a promoção do processo de EPS” e Dimensão-4 “O PEP como 

instrumento qualificador para assistência à saúde”), contendo 17 asserções 

positiva. O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 71 

profissionais da área da saúde. O teste de confiabilidade do instrumento foi de 0,82 

e a validação estatística mostrou perda de uma asserção, denotando qualidade do 

processo de validação de conteúdo e densidade estatística. Conclusão: Os 

respondentes reconheceram a importância do programa, assim como PEP um 

elemento qualificador para assistência à saúde. Salientamos a necessidade das 

instituições hospitalares, adotarem políticas que contribuam para a qualificação de 

seus profissionais, com ênfase no trabalho colaborativo e interprofissional à luz da 

integralidade do cuidado e sustentabilidade de uma saúde, de fato para todos. 

 

Palavras-chaves: Educação Permanente; Tecnologia da Informação; Prontuário 

eletrônico.



 

ABSTRACT 

 

Introduction: With the constant increase in new technologies and knowledge in 

the health field, the Continuing Health Education (CHE) which constitutes a 

process of analysis and questioning of work, is an effective tool in the 

incorporation of Information and Communication Technologies (ICT). 

Objectives: To build and deploy a program of continuing healthcare education 

focused on the development of the use of new technologies in the health field, 

as well as identifying the perception of interprofessional health team that took 

part in training and training on the use of Electronic Patient Record (EPR) on 

the methodology used and the program of the construction process; the training 

contribution to the qualification of health care; the use of EPR and its relation 

with the introduction of ICT in stimulating inter professionalism; and the use of 

EPR and its relation to the promotion of CHE. Method: Descriptive and 

exploratory study of quantitative approach, using the attitudinal Likert-type 

perception instrument for data collection. Results: Four dimensions were built 

(Dimension-1 "Continuing Education Service as a stimulator of learning area of 

ICT in health, Dimension-2" The use of ICT in health field as a stimulating tool 

for interprofessional work, "Dimension-3" The use of EPR and its relation to the 

promotion of the CHE process" and Dimension-4" The EPR as qualifier tool for 

health care), containing 17 positive assertions. The attitudinal tool was applied 

to a population of 71 health care professionals. The instrument reliability test 

was 0.82 and statistical validation showed loss of one assertion, denoting 

quality of the validation process content and statistical density. Conclusion: 

Respondents recognized the importance of the program, as well  the EPR as a 

qualifying element to health care. We emphasize the need for hospitals adopt 

policies that contribute to the qualification of its professionals, with an emphasis 

on collaborative and interprofessional work in the light of comprehensive care 

and sustainability of  health for all. 

 

Keywords: Continuing Education; Information technology; Electronic medical 

records. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa vem ao encontro de algumas questões que me acompanham 

de forma inquietante durante minha vida profissional. Estas dizem respeito à 

formação dos profissionais de saúde e a introdução de novas tecnologias de 

informação e comunicação no cotidiano de trabalho da equipe interprofissional 

e o quanto isso poderia contribuir para um cuidado qualificado.  

Sempre me chamou a atenção à relevância dada aos processos externos 

na qualificação formal dos profissionais de saúde em detrimento aos processos 

internos de capacitação e educação em serviço. Percebo que as demandas do 

mercado de trabalho, muitas vezes, não guardam uma relação de apropriação 

construída ao longo da formação acadêmica. 

Atuo na formação de profissionais da área da saúde, desde o ano 2010, 

como docente de enfermagem em cursos técnicos e de graduação em escolas 

privadas e no setor de Educação Permanente em Saúde em instituições de 

saúde. Atualmente sou tutora de um curso de pós-graduação em Gestão em 

Enfermagem (educação à distância) e Enfermeira de Desenvolvimento 

Operacional e Administrativo em um hospital privado, na cidade do Rio de 

Janeiro- RJ.  

O cargo de Enfermeira de Desenvolvimento Operacional e Administrativo 

me foi designado pela necessidade da instituição de adequar seus processos e 

capacitar à equipe interprofissional no uso e interface das tecnologias na 

assistência.  

Foram constantes as buscas por profissionais de saúde que já possuíssem 

habilidades e saberes específicos em tecnologias da informação e 

comunicação, e que pudessem aplicar esse conhecimento a sua prática 

profissional. Esta demanda é cada vez mais necessária na perspectiva das 

contribuições que as tecnologias de comunicação trazem para a qualificação 

da assistência à saúde. 

 Percebendo a dificuldade de encontrar esses profissionais no campo de 

trabalho, a empresa me propôs um desafio de criar um programa de Educação 

Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de novas 

tecnologias no campo da saúde. 

São constantes as inovações do campo do cuidado com a incorporação de 



 

novas tecnologias e, portanto, é de extrema relevância, a educação 

permanente da equipe interprofissional de saúde, proporcionando a 

capacitação. 

Tais situações podem acontecer por meio de capacitações, participação em 

eventos, seminários e congressos, educação e treinamento em serviço ou 

mesmo por meio de qualificação acadêmica (cursos, graduação, pós-

graduação).  

A construção de um conhecimento cada vez mais amplo e sólido neste 

campo, indiscutivelmente corrobora para um cuidado e uma assistência à 

saúde cada vez mais exitosa, bem como conferindo à equipe profissional a 

possibilidade da qualificação da informação em saúde, aspecto ainda tão falível 

em nosso país. 

Acredito que os resultados desta pesquisa podem contribuir na construção 

e implementação de outros Programas de Educação Permanente ou 

Continuada no âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Qualificar as informações, sem dúvida, se constitui num movimento cada vez 

mais necessário para o avanço de uma assistência à saúde sustentável e de 

fato, para todos.   
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1. INTRODUÇÃO 

  

A sociedade humana em seu processo de organização passou desde o 

século XIX e XX por momentos distintos onde sua ênfase recaiu primeiramente 

no âmbito da agricultura, seguida do advento da indústria, do surgimento da 

informática e suas tecnologias para a era do conhecimento. (KIESER, 2002) 

Em um curto espaço de tempo, como no século XX, a humanidade 

alcançou muitos avanços tecnológicos, a informática está cada vez mais 

presente em nossas vidas, induzindo e disseminando o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), nas diversas camadas populacionais e nos 

diferentes setores da sociedade.  

Frente à revolução da informática, podemos perceber que todas as 

atividades da sociedade moderna estão passando por modificações.  

Na saúde e na educação, tais tecnologias ganharam grande espaço, 

tornando-se ferramentas potentes para o acesso ao conhecimento. A 

tecnologia permitiu a dispersão da informação, assim como a sua organização 

de forma eficaz, rápida e precisa, otimizando a complexidade de dados. 

(EDEJER, 2000) 

A palavra tecnologia tem na sua etimologia, “techo” que vem de techné, que 

significa “saber fazer”, e “logia” que vem de logos, “razão”, e significa a “razão 

do saber fazer”. (FERREIRA, 1988) 

No campo da saúde é usual a definição à tecnologia de forma genérica, 

restringindo apenas a equipamentos médico-hospitalares. Mas, no caso da 

saúde, a concepção de tecnologia é ampla, não se resumindo a um produto ou 

equipamento, abrangendo o conhecimento e a aplicação das tecnologias na 

prática de saúde. (NIESTSCHE, 2012) 

Dentro desta perspectiva, Merhy (1997) estabeleceu três categorias para 

tecnologias do cuidado em saúde, dividindo-as em tecnologia dura, leve dura e 

leve. 

A tecnologia dura se relaciona com a tecnologia biomédica, a qual utiliza 

materiais, mobiliários e máquinas, englobando todos os equipamentos para 

tratamento, exames e a organização da informação. A tecnologia leve-dura, ou 

tecnologia da informação, inclui os saberes profissionais estruturados, como a 

epidemiologia, a clínica, entre outras, que operam no processo de trabalho em 
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saúde, de maneira a organizar, administrar e processar informações. Por último 

a tecnologia leve ou tecnologia do conhecimento, expressa o processo de 

relações, vínculos e comunicação, entre o trabalhador de saúde e a população. 

(MERHY,1997) 

Na saúde, a utilização das TIC quando aplicadas de maneira adequada 

criam condições para promoção da saúde e prevenção da doença, pelo 

potencial que têm de melhorar a gestão das informações, o acesso a serviços 

de saúde, a qualidade do cuidado prestado, a continuidade dos serviços e até 

mesmo a redução de custos. (BRASIL, 2012) 

Neste sentindo, a utilização das TIC na saúde organiza-se em três eixos: a 

e-health (e-saúde), mídia e comunicação em saúde, e sistemas de informação 

em saúde. (BRASIL, 2012) 

 E-Saúde (E-health) é uma terminologia adotada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) para mediar à atenção à saúde, um novo modo de 

relacionamento entre a população e os profissionais de saúde, na partilha das 

decisões e da informação. É um campo que emergiu da união da informática 

médica, da saúde pública e do meio empresarial, referente aos serviços de 

saúde e de informação, da assistência ao paciente, pesquisa, educação e 

capacitação da força de trabalho e monitoração e avaliação em saúde. 

(MORAES, 2005) 

A Mídia e Comunicação em Saúde podem ser entendidas como mensagens 

sobre saúde divulgadas pela mídia, e que contribuem de forma determinante 

para a construção individual e coletiva das definições sobre saúde e promoção 

da autonomia individual neste contexto. (BRASIL, 2012) 

Os Sistemas de Informação em Saúde estão intimamente ligados com a E-

Saúde, que conceitualmente não se resumem a apenas ferramentas para as 

autoridades e profissionais de saúde, sistemas de saúde personalizados para 

paciente ou registros eletrônicos de saúde, mas também a telemedicina, e todo 

conjunto de instrumentos de base tecnológica desenhadas para a promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, monitorização e gestão da saúde do 

paciente. (BRASIL, 2012) 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 

demonstram o crescimento do número de pessoas com dez ou mais anos de 

idade que declararam utilizar internet no ano de 2011. Contudo o crescente 
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aumento do acesso à internet e aos computadores ainda depara-se com alguns 

desafios, como a limitação de infraestrutura tecnológica, custos elevados, 

assim como o detrimento da formação e capacitação tecnológica. (IBGE, 2011) 

 

Gráfico 1: Percentual de pessoas que utilizaram a internet, no período de 

referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade. 

Brasil, 2005/2011. 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005/2011. 

 

É cada vez mais abrangente a aplicação das tecnologias na assistência e 

gerenciamento da saúde, com o desenvolvimento de sistemas de informação 

que possibilita a equipe interprofissional de saúde acesso rápido às 

informações, para a construção e atualização do conhecimento, 

consequentemente contribuindo para a tomada de decisão clínica e gerencial. 

Conforme Koerich (2006) a qualidade da assistência prestada ao paciente é 

disponibilizada pelas diferentes estratégias e tecnologias do cuidado na saúde. 

A tecnologia transforma o conhecimento em saberes e instrumentos para a 

intervenção, e estas são aplicados pelos profissionais, produzindo saúde de 

melhor qualidade. 

O uso das TIC na saúde tem produzido novas teorizações e processos, 

principalmente a integração de recursos computacionais à prática profissional. 

A tecnologia computacional é considerada uma ferramenta de trabalho que 

pode aperfeiçoar o cuidado prestado ao paciente. 
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A utilização da informática na saúde compreende o encontro da tecnologia 

com a assistência, destacando-se como uma ferramenta primordial na 

transmissão, no armazenamento e na recuperação de informações, pesquisa, 

divulgação e construção de conhecimento. (LIMA, 2011) 

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é uma das TIC que as 

instituições de saúde têm adotado na gestão de seus processos de trabalho a 

fim de alcançar maior produtividade, tornando as informações mais disponíveis, 

facilitando a comunicação e aprimorando a qualidade da assistência prestada 

aos pacientes.  

O PEP tornou-se uma das principais ferramentas de TIC em saúde que a 

equipe interprofissional precisa lidar nas suas atividades diárias, constituindo-

se em um desafio para os mesmos. 

No mundo, países como o EUA se destacam no uso do PEP em suas 

intuições de saúde; desde 1997, cerca de 70% dos hospitais americanos com 

mais de 100 leitos já tinham iniciado a implantação de prontuário eletrônico, 

otimizando a assistência.  (JHA, 2009) 

O Reino Unido e a Holanda apresentam um alto nível de adoção da 

tecnologia de informação voltada à saúde, principalmente no atendimento 

ambulatorial, traduzindo em benefícios à população. (JHA, 2009) 

Seguindo o exemplo, o PEP vem sendo discutido e implementado no Brasil 

desde 2002, quando o Conselho Federal de Medicina por meio das resoluções 

1.638 e 1.639, reconhece e define suas características gerais. (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2002) 

Concordando com Marin (2003, 2005) o PEP proporciona melhor acesso a 

informação, efetividade e segurança do cuidado, minimiza erros e descuidos no 

tratamento dos pacientes, reduz os custos e contribui para a construção de 

conhecimento.  

Para o uso adequado desta tecnologia da informação se faz necessário o 

desenvolvimento de competências e habilidades da equipe interprofissional de 

saúde, a fim de construir significados ao uso de novas tecnologias no processo 

de cuidar. (ALMEIDA, 2004) 

Neste sentido os profissionais de saúde precisam emponderar-se sobre 

estas ferramentas, para compreenderem que seu cotidiano de trabalho será 

qualificado e que por decorrência irá corroborar na resolutividade e 
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sustentabilidade da assistência prestada aos seus pacientes. (ÉVORA, 2007) 

No momento atual, as TIC têm uma centralidade na saúde; tal afirmação se 

sustenta na ideia de que as mesmas precisam ser exploradas pelo ensino e 

pela abordagem pedagógica na formação destes profissionais. Isso 

possibilitaria a compreensão, a reflexão e o domínio da complexidade do 

potencial de utilização das ferramentas computacionais na estrutura, 

organização e funcionamento dos sistemas e serviços de saúde. (CARDOSO, 

2008 e MOTA, 2006) 

No Brasil há necessidade de adoção de uma cultura que promova a 

aceitação e o uso das TIC em saúde, pois com frequência deparamo-nos com 

profissionais de saúde despreparados para o manejo de TIC, o que gera um 

ciclo “vicioso” de pouca adoção por falta de conhecimento.  

A educação precisa caminhar junto com a tecnologia, aperfeiçoando as 

relações pedagógicas, introduzindo novos recursos tecnológicos como 

conteúdos curriculares. 

Cardoso (2008) retrata a importância dos docentes dos cursos de 

graduação em saúde, explorarem com seus alunos a aplicabilidade das TIC no 

contexto da saúde, o que contribuiria para a melhoria do processo educativo, e 

permitiria a operacionalização dos conhecimentos adquiridos à luz da realidade 

de trabalho no seu campo profissional.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da área da saúde 

instituem como núcleo comum a todos os cursos de graduação seis 

competências e habilidades gerais, dentre as quais, a comunicação. Assim os 

alunos devem ter acesso ao domínio de tecnologias de comunicação e 

informação; o objetivo desta formação pauta-se na adoção dos conhecimentos 

requeridos para o exercício de competências e habilidades, no uso adequado 

de novas TIC. (BRASIL, 2001)  

Caberia então, ao ensino universitário oferecer ao discente a vivência 

dentro da gama de conteúdos de sua formação profissional, introduzindo as 

TIC como recurso ou apoio pedagógico, não necessariamente na forma de 

disciplina, mas como um conteúdo curricular. 

Segundo Cavalcante (2003), Ceccim (2005 e 2006) e Jesus (2011) é 

essencial que os profissionais de saúde busquem constantemente o 

aprimoramento de suas competências, atualização profissional e conhecimento 
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para garantir a sobrevivência profissional e da profissão no mercado de 

trabalho.  

Um dos cenários adequados para este tipo de aprendizagem é a Educação 

Permanente em Saúde (EPS), inserido na prática profissional da equipe 

interprofissional novas atitudes, soluções, ideias e conceitos, modificando a 

prática à luz do potencial das TIC.  

Como apontado acima, para além da EPS o processo educativo apoia-se 

em três vertentes: a educação permanente, a educação continuada e a 

educação em serviço. Estes são espaços de ensino aprendizagem inseridos 

em cenários da prática que têm como objetivo o desenvolvimento de 

habilidades e competências. Todas, em última instância, aprimoram a 

assistência à saúde. 

O conceito de EPS é definido na Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (2006, p.20), como: 

 

[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho [...] se baseia 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 

práticas profissionais [...] pode ser entendida como aprendizagem-

trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações. 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, e considera que as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

população [...] têm como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. 

 

A EPS é um conceito de processo educativo promovido pela Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) desde 1984, por meio do seu Programa de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

Esta proposta surgiu a partir da constatação de que havia uma estreita 

relação entre o planejamento das ações de saúde e as de recursos humanos e 

ambos tinham o potencial de atender a demanda de sua readequação. 
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(BRASIL, 1967) 

O Ministério da Saúde (MS) em 2004, por meio da portaria nº 198, de 13 de 

fevereiro de 2004, instituiu como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores da área da saúde, baseadas 

na aprendizagem significativa, buscando mudanças e melhorias conforme a 

análise do cotidiano de trabalho, nos seus problemas e desafios. (BRASIL, 

2009) 

A EPS assegura a participação coletiva interprofissional e interdisciplinar, 

favorecendo a construção de novos conhecimentos à luz da pedagogia da 

problematização, centrada na resolução de problemas, partindo da reflexão 

crítica sobre os mesmos referentes à qualidade da assistência, onde o 

resultado é a mudança e o fortalecimento do processo de trabalho.  (BRASIL, 

2009; CECIM, 2004 e 2005; PEIXOTO, 2013) 

Já a Educação Continuada (EC) trabalha de forma pontual com o objetivo 

de atualização técnico-cientifica, e mudanças estratégicas em categorias 

profissionais ou saberes específicos em saúde. (GIRADE, 2006; PASCHOAL, 

2007) 

A Educação em Serviço (ES) foi o primeiro conceito a ser operacionalizado, 

como forma de adequação dos profissionais da saúde aos serviços públicos. 

Um processo educativo a ser aplicado no ambiente de trabalho, com intuito de 

desenvolver a capacitação profissional, voltada para uma situação em 

particular. (PASCHOAL, 2007) 

Ceccim (2004, 2005) enfatiza a necessidade de implementação de espaços 

nas instituições de saúde para discussão, análise, reflexão e problematização 

da prática cotidiana. Para tal propõe a adoção de metodologias ativas de 

aprendizagem, que considerem a articulação entre a teoria e prática, e a 

participação ativa dos profissionais envolvidos. 

No âmbito da formação em saúde, o desenvolvimento de ações apoiadas 

nos pressupostos da EPS configura-se em um desafio ambicioso, pois os 

programas de educação permanente existentes nas instituições de saúde 

devem ir pra além do propósito de apenas informar, esclarecer, e de formação 

técnica e teórica dos profissionais.  Deve, portanto, buscar a transformação da 

realidade, capaz de colocar em análise o trabalho e as práticas cotidianas, 
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visando à qualidade dos serviços prestados. 

Desenvolver a EPS exige a adoção de metodologias ativas, como a 

pedagogia da problematização e a aprendizagem significativa, que favorecem o 

aprendizado no trabalho e para o trabalho, a partir dos problemas e 

experiências vivenciadas pelos próprios profissionais. (AUSUBEL, 1982) 

Para Paulo Freire (1996) a abordagem educativa embasada na 

problematização, leva o sujeito à ação e articula o saber com a vivência 

teórico-prática, onde há apropriação do conhecimento e aplicação deste às 

situações reais da vida profissional. 

Rovere (1993) define um problema como uma lacuna entre a realidade e o 

desejo acerca de como deveria ser esta realidade para o sujeito. Portanto, a 

problematização pressupõe a análise do cotidiano de trabalho a partir de uma 

situação que gera desconforto para o grupo, tendo um significado para os 

envolvidos, conforme podemos observar no quadro 1.  

 

Quadro 1: Estratégias para se problematizar as práticas. 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
R

 A
S

 P
R

Á
T

IC
A

S
 

Identificar 
problemas 

Ação-reflexão 
Investigação-Ação 

Estudo de Casos; 
Trabalho de Campo; 

Sistematização de dados locais; 
Construção e priorização de 

problemas. 

Ampliar o 
conhecimento 

Acesso Bibliográfico 
Acesso a dados 

Acesso a Educação 
virtual 

Acesso a outras 
experiências 

Seminário de estudos; 
Estágio in loco; 

Grupos de Discussão; 
Teleconferências e Redes interativas 

Desenvolver 
competências 

específicas e da 
equipe 

Aquisição de 
Competências e 

capacidades 
específicas 

Supervisão-capacitante; 
Treinamentos focalizados específicos; 
Oficinas de elaboração de projetos de 

trabalho. 

Buscar soluções; 
Colocá-las em 

prática e avalia-las. 

Coordenar condutas 
com outros e trabalhos 

em redes 

Grupos Operativos de Qualidade; 
Oficinas de programação local; 

Avaliação de processos e resultados 

Fonte: DAVINI, 2009, p. 55. 

 

 Segundo Ausubel (1982) aprendizagem significativa é um processo no 

qual a nova informação relaciona-se com os conceitos já existentes no universo 

do indivíduo (subsunçores). É aquela aprendizagem que promove e produz 

sentido, uma reflexão da prática, valorizando a experiência prévia do 

educando.  
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Desta forma, a EPS constitui-se em um processo de análise e 

problematização do trabalho, uma ferramenta capaz de solucionar conflitos, 

buscar e incorporar as novas tecnologias e procedimentos, contribuindo 

efetivamente para a transformação das práticas profissionais, proporcionando a 

qualidade dos serviços de saúde prestados.  

 

 

1.1 O interesse pelo objeto 

 

Conforme mencionado anteriormente, defende-se que Programas de 

Educação Permanente em Saúde que incluam programas, atividades e 

metodologias educacionais voltados ao desenvolvimento de competências, 

habilidades e saberes específicos em TIC na saúde são ferramentas potentes 

na perspectiva do trabalho interprofissional.  

Neste sentido algumas indagações se colocam como um norteamento 

para esta pesquisa:  

 Como implementar um Programa de Educação Permanente em Saúde, 

voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da 

saúde, à luz de um processo de aprendizagem significativa no trabalho?  

 Quais as contribuições que um programa como este poderia trazer para 

a qualificação dos profissionais e para o cuidado? 

 

Tais indagações contribuíram para a construção dos objetivos a serem 

apresentados a seguir. 
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2 OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral 

Construir e implantar um Programa de Educação Permanente em Saúde, 

voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde, 

tendo como foco inicial a capacitação da equipe interprofissional em saúde na 

utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

  

● Identificar a percepção da equipe interprofissional em saúde que 

participou da capacitação em utilização do Prontuário Eletrônico do 

Paciente, quanto à metodologia utilizada e o processo de construção do 

Programa de Educação Permanente em saúde. 

● Identificar a percepção da equipe interprofissional em saúde quanto ao 

Programa de Educação Permanente em Saúde voltado ao 

desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde, 

especificamente quanto à capacitação do uso do Prontuário Eletrônico 

do Paciente, e sua contribuição para a qualificação da assistência à 

saúde. 

● Identificar a percepção da equipe interprofissional sobre uso do 

Prontuário Eletrônico do Paciente e a sua relação com a introdução de 

Tecnologias da Informação e Comunicação em saúde no estímulo a 

interprofissionalidade. 

● Identificar a percepção dos profissionais de saúde quanto o uso do 

Prontuário Eletrônico do Paciente e a sua relação com a promoção da 

Educação Permanente em saúde 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Educação Permanente em Saúde 

 

A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes 

destinado ao desenvolvimento humano, um ciclo permanente de ensinar e de 

aprender. Logo, a saúde tem o desafio de incorporar o processo educativo ao 

cotidiano de trabalho.  

Há muitos anos as práticas educativas são amplamente utilizadas no campo 

da saúde, tanto para a capacitação e treinamento contínuo dos profissionais, e 

educação em saúde para a população em geral. (PERREIRA, 2003) 

Segundo Chiavenato (2006) capacitar é qualificar a pessoa para 

determinado trabalho, tornar habilitado para o desempenho de uma função; já o 

treinamento busca desenvolver, melhorar habilidades e capacidades de algo 

que já se sabe.  

As transformações que vêm ocorrendo no mundo, no âmbito econômico, 

tecnológico, cultural, político, estão provocando mudanças nos paradigmas de 

educação e de formação profissional, no sentido de, cada vez mais, responder 

ás exigências do mercado de trabalho. 

É preciso implementar espaços de discussão, análise e reflexão da prática 

no cotidiano do trabalho, permitindo atualização profissional e compromisso na 

construção de uma assistência de saúde de qualidade. (ARRIECHE, 2010 e 

CECCIM, 2004 e 2005) 

Portanto, é necessário um momento para educação no ambiente de 

trabalho para refletir e buscar soluções acerca das dificuldades no serviço, a 

fim de provocar mudanças, construção de novas práticas e promoção da 

interprofissionalidade em saúde.  

A educação em serviço, a educação continuada, e a educação permanente 

são ferramentas potenciais para a construção de conhecimento no trabalho; 

não precisam ser entendidas como conceitos antagônicos, mas podem ser 

tomadas na prática como propostas com objetivos diferentes, porém 

integrados. (CECCIM, 2004 e 2005 e MARANDOLA, 2009) 

Nos anos 50 a concepção de educação continuada estava ligada apenas à 

formação médica, pois tínhamos como modelo hegemônico a proposta 
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medicalocêntrica. 

O quadro 2 sintetiza os paradigmas e modelos de atenção à saúde no 

Brasil. 

 

Quadro 2: Modelos de Atenção à Saúde adotada no Brasil, 2015. 

Modelo Sujeito Objeto 
Meio de 

Trabalho 

Forma de 

Organização 

Médico 

Assistencial 

Hegemônico 

Médico  

Paramédico 

Doença 

Clínica; 

Processos 

Cirúrgicos 

Tecnologia Rede hospitalar 

Sanitarista 
Sanitarista; 

Aux. de Saúde 

Modo de 

transmissão; 

Fator de risco 

Tecnologia 

sanitarista 

Campanhas e 

Programas 

Vigilância da 

Saúde  

 

Promoção da 

Saúde 

Equipe de 

saúde 

 

Cidadãos 

Modo de vida 

 

Condições de vida 

e de trabalho 

Tecnologia 

Social 

Políticas Públicas 

Ações Intersetoriais 

Intervenções 

Específicas 

Promoção, Prevenção 

e Recuperação 

Fonte: SOUZA, 2000; adaptado por FERREIRA, 2004. 

 

Com o avanço dos conhecimentos na área de saúde, a incorporação de 

novas tecnologias, a intensificação de uso de equipamentos, entre outras 

transformações, acabou por ampliar a participação ativa de outros profissionais 

de saúde.   

Com a transformação da assistência à saúde com a ampliação da equipe 

profissional acentuou-se a necessidade de qualificar a força de trabalho. O 

conceito de educação continuada foi se estruturando, como um meio de 

formação em serviço. 

Então, a partir da VI Conferência Nacional de Saúde em 1977 o termo EC 

passa a ser sistematicamente utilizado, dando grande ênfase ao treinamento 

como forma de aperfeiçoar os profissionais de saúde para o serviço. (BRASIL, 

1977). 

O movimento da reforma sanitária em sintonia com a construção da 

Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova concepção de saúde que se 

apresenta como um direito do cidadão e dever do estado, que se configuraram 
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no desenvolvimento do modelo de medicina preventiva, 

 

 A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no conceito histórico 

de determinada sociedade e num dado momento de seu 

desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas 

lutas cotidianas. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, 

antes de tudo o resultado das formas de organização social da 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis 

de vida. (BRASIL, 1987) 

 

Os recursos humanos na saúde passam a ser bastante valorizados, 

ganhando um fórum específico que foi a Conferência Nacional de Recursos 

Humanos para a Saúde. Nesta conferência realizada em 1986, apontou-se a 

necessidade de ampliação das vagas nas instituições de ensino, a 

aproximação da academia com o serviço para atender melhor a população, e a 

educação continuada como uma estratégia para a reestruturação dos serviços 

de saúde. (BRASIL, 1986)   

As ações de educação continuada ganharam espaço na área de saúde, 

porém ainda com ações muito restritas às funções de cada profissional, não se 

delineando as estratégias metodológicas a serem utilizadas. (MOTTA, 1998, 

2001) 

A partir de 1984 a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) começa a 

discutir uma proposta de reorientação do pessoal de saúde, com a 

necessidade de implementar uma nova concepção ao conceito de educação 

continuada.  

A educação continuada foi apontada como ineficaz considerando o contexto 

real das necessidades de saúde e por suas bases pedagógicas voltadas para o 

modelo tradicional, com ações verticalizadas e hegemônicas, com a separação 

da teoria da prática. 

Neste contexto nasce à concepção da Educação Permanente em Saúde 

(EPS) pela OPAS e Organização Mundial da Saúde (OMS), e a consolidação 

da Política Nacional Educação Permanente em Saúde (PNEPS).  
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Esta política visa à transformação das práticas formativas e pedagógicas na 

área da saúde, conforme explicita o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009):  

 Destina-se a equipe interdisciplinar;  

 Objetiva transformação das práticas técnicas;  

 Preocupa-se com o problema cotidiano das práticas dos 

trabalhadores;  

 Inserem-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, 

gerando compromissos entre os trabalhadores, gestores, instituições 

de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e 

individual; 

 Utiliza práticas pedagógicas centradas na resolução de problemas, 

geralmente por meio de supervisão dialogada e oficinas de trabalho 

realizadas, preferencialmente, no próprio ambiente de trabalho;  

 É contínua dentro de um projeto de consolidação e desenvolvimento 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

  

 Nesta nova perspectiva de entendimento do conceito de educação dentro 

do contexto de trabalho, espera-se que o aperfeiçoamento em serviço seja um 

processo de educação baseado na problematização e não mais uma sequência 

de capacitações e treinamentos pontuais, assim o profissional participaria 

ativamente na construção de soluções, incorporando novos conceitos. 

O novo modelo de EPS valoriza o espaço coletivo que contempla e integra 

todos os membros da equipe (médicos, enfermeiros, nutricionistas, pessoal 

administrativo, todos os profissionais envolvidos no processo) almeja maior 

motivação por parte dos trabalhadores, valorizando seus conhecimentos 

prévios, partilha de informações e construção de novas práticas.  

As concepções pedagógicas da EPS superam a concepção pedagógica 

tradicional que persiste no tempo, diante da sociedade do conhecimento e da 

informação. A EPS passa a ser entendida ao mesmo tempo como uma prática 

de ensino-aprendizagem e como uma política de educação na saúde. (CECIM, 

2004, 2005).  

O quadro 3 nos mostra a evolução dos modelos de ensino e aprendizagem 

nos séculos IX e XX. 
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   Quadro 3: Tendências da educação e componentes curriculares nos séculos IX e XX 

TENDÊNCIA DA 

EDUCAÇÃO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

A ESCOLA 

TRADICIONAL 

A ESCOLA 

NOVA 

A ESCOLA 

TECNICISTA 

A ESCOLA 

CRÍTICA 
    

 
PROFESSOR 

É o transmissor dos 
conteúdos aos alunos (O 

PROFESSOR) 

É o facilitador da aprendizagem. 
(ORIENTADOR) 

É o técnico que seleciona, organiza e aplica 
um conjunto de meios que garantem a eficiência 

 e eficácia do ensino. (TÉCNICO) 

É o educador que direciona e conduz o 
processo Ensino-Aprendizagem. 

- Autoridade competente- 
(EDUCADOR) 

    

ALUNO 
Um ser ‘passivo’ que deve 

assimilar os conteúdos 
transmitidos pelo professor. 

Um ser “ativo”; centro 
do processo ensino-aprendizagem. 

Um elemento para quem o material é 
preparado. 

Uma pessoa concreta, objetiva, que 
determina, e é determinada pelo 

social/político/econômico/ 
individual (pela história). 

    

OBJETIVOS 
EDUCACIONAIS 

Obedecem à sequência lógica 
dos conteúdos. 

Não são muito explicitados. 
Baseados em documentos 

legais. 

Obedecem ao desenvolvimento 
psicológico do aluno. 

 (AUTO-REALIZAÇÃO)  

Operacionalizados e categorizados a partir de 
classificações: gerais(educacional) e 

específicos (instrucionais). 
(VERBOS PRECISOS) 

Definidos a partir das necessidades 
concretas do contexto histórico-social 

 no qual se 
encontram os sujeitos. 

    

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

Selecionados a partir da 
cultura universal cumulada. 
Organizados em disciplinas. 

(QUANTIDADE DE 
CONHECIMENTO) 

Selecionados a partir dos interesses 
dos alunos. 

(DESENVOLVIMENTO 
PSICOLÓGICO) 

Qualquer conteúdo. 
(ESTRUTURADOS SEGUNDO OS 

OBJETIVOS) 

Selecionados a partir das culturas 
dominantes (ciência, filosofia, arte, política, 

história...) 
(APROPRIAÇÃO PARA SUPERAÇÃO) 

 
 
 
 
 
 

   

 
METODOLOGIA 

Aulas centradas no  professor 
(expositivas). 

Exercícios de fixação (leituras-
cópias). 

Atividades centradas no aluno. 
Trabalhos em grupos/pesquisas. 

-Jogos/criatividade. 
-Experiência 

Ênfase muito grande nos meios: 
recursos audiovisuais, instrução 

programada, tecnologias de ensino, 
ensino individualizado (módulos instrucionais), 

máquinas de ensinar. 

 Distingue claramente os papéis de professor 
e 

aluno para fazer a articulação entre  
eles utiliza-se de todos os meios que 
possibilitem a apreensão crítica dos 

conteúdos. 

    

 
 

AVALIAÇÃO 

Valorização dos aspectos 
cognitivos com ênfase 

na memorização. 
(AVALIAÇÃO PARA O 

PROFESSOR) 

Valorização dos aspectos afetivos  
com ênfase em auto-avaliação. 

(AVALIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO) - 

 
Ênfase na produtividade do aluno sob a forma 

de um sistema de avaliação. 
(COMPORTAMENTO DE 

ENTRADA E SAÍDA) 
 

Estará preocupada com a superação do 
estágio do senso comum (desorganização do 

conteúdo) para a consciência crítica 
(sistematização dos conteúdos). 

    

 
ALUNO 

EDUCADO 

Domina o conteúdo cultural 
universal transmitido 

pela escola. 

-Aluno criativo, que ‘aprendeu a aprender’. 
Participativo 

O aluno eficiente - produtivo – que lida ‘cientificamente’ 
com os problemas da 

realidade. 

O aluno que domina solidamente os 
conteúdos e, portanto, percebe-se 

determinado e capaz de 
operar conscientemente - mudanças na 

realidade. 

    

 
ESCOLA 

Privilégio das camadas mais 
favorecidas. 
 “Autoritária” 

Escola proclamada para todos. 
“Democrática” 

Sociedade sem escola: 
Teleducação – Ensino à distância. 

 Ensino não formal 

É muito importante e deve ser de boa 
qualidade 

para todas as camadas da população. 
    

 
ORGANIZAÇÃO 

DA ESCOLA 

Funções claramente definidas 
e hierarquizadas. 

NORMAS DISCIPLINARES 
RÍGIDAS  

Funções se confundem (autoridade 
disfarçada). 

AFROUXAMENTO DAS NORMAS 
DISCIPLINARES. 

Modelo empresarial aplicado à escola. 
Divisão entre planejamento (quem planeja) e 

execução (quem executa). 

A organização é um meio para que a 
escola funcione bem nos seus múltiplos 

aspectos. 
    

Fonte: Secretaria de Educação Média e Tecnológica responsável pelo Projeto de Capacitação de Recursos Humanos das Escolas 

Técnicas Federais, adaptado por FERREIRA, 1999. 
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A proposta para a política da EPS parte do pressuposto das metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem, onde os conteúdos trabalhados devem ter 

funcionalidade e relevância para a prática profissional, objetivando a 

transformação das práticas e da própria organização do trabalho.  

Destina-se a fortalecer a autonomia dos sujeitos na prática em saúde, 

tornando-os capazes de serem criativos e reflexivos, no modo de pensar e agir 

no trabalho.   

A representação de um “quadrilátero de formação” formado pela gestão, 

formação, práticas de saúde e controle social são os fatores que implicam a 

inclusão nesse processo de pressupostos das metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem. (CECIM, 2004, 2005).  

 

Figura 1: Quadrilátero de formação 

 

Fonte: CECCIM, 2004 

 

O processo de mudança da educação no Brasil vem evoluindo, mas ainda 

há inúmeros desafios, dentre os quais o de romper a estrutura e modelos de 

ensino tradicional, a transmissão da informação, na formação de profissionais 

de saúde. A EPS mostra-se uma ferramenta capaz de qualificar o trabalhador 

após sua formação fragmentada, buscando sempre alternativas e soluções 

para os problemas de saúde.  

É indiscutível a contribuição dos Serviços de Educação Continuada e 

Permanente na continuidade da formação e desenvolvimento da equipe 
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interprofissional de saúde. Cabe destacar, que de acordo com as diretrizes que 

constituem a Política de Educação Permanente, as instituições hospitalares, 

também são compreendidas como locais propícios de capacitação e formação 

profissional. Sob esta ótica, é necessária a participação das instituições na 

responsabilidade deste processo. 
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3.2 Prontuário Eletrônico do Paciente 
 

A palavra prontuário provém do latim “prontuarium” que significa “lugar 

onde são guardadas coisas de que se pode precisar a qualquer momento”. 

Para a medicina o prontuário constitui-se em um conjunto de informações 

pertinentes ao paciente e ao seu tratamento. Portanto, o prontuário do 

paciente, também chamado prontuário médico, é um elemento crucial para a 

segurança da assistência prestada na saúde, um valioso instrumento de 

armazenamento das informações e comunicação entre os membros da equipe 

interdisciplinar de saúde. (FERREIRA, 1988) 

De acordo com Marin (2003, 2006), desde o século V A.C, Hipócrates já 

orientava médicos a registrarem seus feitos, para avaliar a evolução da 

enfermidade e identificar suas causas.  

Assim, como Florence Nigthingale (1820-1910), a precursora da 

enfermagem moderna, relatava a importância da documentação das 

informações relativas aos doentes para a continuidade dos cuidados. Ao tratar 

os doentes da Guerra da Criméia (1853-1856), ela afirmou:  

 

Na tentativa de chegar à verdade, eu tenho buscado, em todos os 

locais, informações; mas, em raras ocasiões eu tenho obtido os 

registros hospitalares possíveis de serem usados para comparações. 

Esses registros poderiam nos mostrar como o dinheiro tem sido 

usado, o que de bom foi realmente feito [...] (NIGTHINGALE, 1989, 

p.86) 

 

A Clínica Mayo, fundada em 1880 nos Estados Unidos é um marco 

histórico importante para a medicina, por contribuir com novos métodos de 

trabalhos e introduzir a concepção do trabalho em equipe. Assim, como o 

conceito da organização e armazenamento do registro individual e cronológico 

das informações de cada paciente. Em 1920, instituiu um grupo mínimo de 

informações a serem registradas, sistematizando a estrutura de apresentação 

dos dados contidos no prontuário do paciente, e esta apresentação perdura até 

os dias hoje. (MARIN 2003 e 2005, PATRÍCIO 2011). 

Na década de 60 surgiram as primeiras experiências com uso de 

sistemas de informações, inicialmente com o propósito de favorecer a 
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comunicação entre os vários setores de um hospital. Logo em seguida, esses 

sistemas evoluíram e passaram a armazenar alguns dados do prontuário do 

paciente. 

Lawrence Weed, em 1969, introduziu a ideia de prontuário orientado 

pelo problema, no qual sugeria que todos os registros no prontuário ficassem 

organizados de modo a ser indexado por cada problema médico do paciente, o 

chamado Registro Médico Orientado ao Problema (Problem-Oriented Medical 

Record, POMR). (MARIN, 2003) 

Em 1972, nos Estados Unidos, ocorreu um congresso patrocinado por 

National Center for Healt Services Research and Development e o National 

Center for Health StatisTIC, que estabeleceu uma estrutura para os registros 

médicos ambulatoriais. Logo em seguida, começaram a aparecer os primeiros 

sistemas de PEP. (MARIN, 2003) 

Com a expansão da demanda por informações, a introdução de novas 

tecnologias e o crescente desenvolvimento de PEP, o Institute of Medicine dos 

Estados Unidos encomendou, em 1991, um estudo a um comitê de 

especialistas com o intuito de definir o PEP e propor medidas para a sua 

melhoria. Isso resultou num relatório que também foi publicado como livro: "The 

Computer-based Patient Record" que foi um marco na história do PEP, 

instituindo novos conceitos. (MARIN, 2003) 

No Brasil, na década de 90, algumas universidades como Escola 

Paulista de Medicina, Universidade Estadual de Campinas, Universidade de 

São Paulo e os institutos ligados aos Hospitais das Clínicas, Instituto do 

Coração e Instituto da Criança, desenvolveram projetos pioneiros no 

desenvolvimento de um modelo de PEP. 

Em 1999, o Ministério da Saúde, pela necessidade de padronização de 

registro de informações de paciente e a integração com sistemas de 

informações de saúde nacionais, propôs um conjunto mínimo de informações 

sobre o paciente que deveriam constar em um prontuário, cabendo às 

Comissões de Revisão de Prontuário dos Estabelecimentos de Saúde a 

fiscalização. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002) 

  O conselho Federal de Medicina, por meio das resoluções 1.638/2002 e 

1.638/2002 aprovou em julho de 2002 a utilização do PEP e o define como: 
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[...] um documento único constituído de um conjunto de informações, 

sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 

acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a 

assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e cientifico que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional 

e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 

 

O PEP surgiu não só para substituir o prontuário em papel, mas também 

para elevar a qualidade da assistência à saúde por meio de novos recursos e 

aplicações.  

Segundo Marin (2003) e Mota (2005), existem várias definições de PEP, 

dentre as quais, destaca-se a do Institute of Medicine (1997): 

 

 o registro computadorizado de paciente é um registro eletrônico que 

reside em um sistema especificamente projetado para dar apoio aos 

usuários, a partir da disponibilidade de dados completos e corretos, 

lembretes e alertas aos médicos, sistemas de apoio à decisão, links 

para bases de conhecimento médico, e outros auxílios. 

 

De acordo com Sabattini (2002, p. 20): 

 

o registro médico deixa de ser um documento passivo, difícil de 

entender, afastado do paciente, para ser um instrumento ativo, uma 

central de serviços de informação, um promotor de saúde e de 

prevenção de problemas, e um educador de pacientes e divulgador 

de informações confiáveis sobre medicina e saúde. 

 

São inúmeras as vantagens e possibilidades advindas da utilização do PEP, 

conforme nos apontam Marin (2003) e Mota (2005). São elas: acesso remoto e 

simultâneo, legibilidade, segurança de dados, confidencialidade dos dados do 

paciente, flexibilidade de “lay-out”, integração com outros sistemas de 

informação, captura automática de dados, processamento contínuo de dados, 

assistência à pesquisa, saídas de dados diferentes, possibilidade de emissão 

de relatórios e dados atualizados. 

Embora a literatura expresse várias vantagens sobre o uso do PEP, há 

alguns autores como Patrício (2011) e Mota (2006) que ponderam e relatam 

algumas desvantagens no uso do PEP, tais como: requer grandes 
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investimentos com manutenção e aquisição de software, hardware e 

infraestrutura de redes; resistência dos profissionais de saúde e a falta de 

capacitação para o uso adequado da ferramenta informatizada, até mesmo o 

“medo irracional das novas tecnologias”; além de questões como relação 

médico-paciente, supondo uma interferência no processo de empatia, possível 

aumento do tempo gasto nas consultas, durante o processo de adaptação ao 

PEP; uso e acesso indevidos levando a exposição de informações sigilosas do 

paciente. 

Tais desvantagens poderiam ser reduzidas com o planejamento das ações 

de implantação do PEP nas instituições de saúde, com a interação dos 

usuários na implementação das ferramentas informatizadas do sistema e 

elaboração de um plano de capacitação e treinamento permanentes aos 

usuários.  

Mota (2006) em sua pesquisa referente ao PEP e o processo de 

competência informacional, traz uma ideia de como o uso de novas TIC 

contribuem efetivamente para o desenvolvimento de várias habilidades do 

indivíduo e consequentemente para o seu processo de aprendizagem. 

 Mesmo os mais resistentes ao uso da tecnologia, entendem que o uso do 

PEP contribui de alguma forma para o seu aprendizado e para a 

sistematização de suas ideias. (MOTA, 2006) 

 Marin (2003 e 2005) aponta a tendência o uso de PEP nas instituições 

como novo paradigma de registros de informações clínicas.  

Desde a proposta de implementação do PEP até os dias de hoje, percebe-

se uma série de avanços no aperfeiçoamento das tecnologias, mas, no 

entanto, são poucas as propostas de intervenção de adaptação da equipe 

interdisciplinar de saúde, como o planejamento de capacitações e treinamentos 

para diminuir a resistência ao uso de novas tecnologias no campo da saúde. 
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4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa e Trajetória Metodológica 

 

Para o alcance dos objetivos, optou-se pela metodologia quantitativa, de 

característica descritiva e exploratória, utilizando o instrumento de percepção 

do tipo atitudinal Likert, para coleta de dados. 

Segundo Gil (2002), Minayo (1993 e 2006), e Thomas (2007) estudos 

descritivos visam à descrição de características de uma determinada 

população ou fenômeno, e os estudos exploratórios buscam proporcionar maior 

familiaridade com o problema, consistindo em um aprimoramento de ideias.  

Conforme Callegari-Jacques (2003) e Sampieri (2013) são estudos 

quantitativos as pesquisas em que as variáveis expressam quantidade, 

podendo ser classificadas como discretas (p. ex.: número de comorbidades) e 

contínuas (p. ex.: nível de glicose do sangue) e qualitativas as que não 

fornecem dados numéricos, podendo ser nominais (p. ex.: sexo) ou ordinais (p. 

ex.: gradação de dor). 

Utilizamos instrumento de percepção do tipo atitudinal Likert para coleta de 

dados. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro a outubro de 2014. 

A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert, em 1932, inicialmente 

destinada à avaliação dos níveis de satisfação de consumidores de bens e 

serviços, averiguando uma relação entre as opiniões expressas e a compra. 

Posteriormente, começou a ser aplicada às demais área do conhecimento, 

considerando-se as influências exercidas pelas condições sociais sobre a 

avaliação da opinião e da satisfação. (BRANDALISE, 2005)  

Segundo Ferreira (2004, 2012, 2013) este instrumento constitui-se numa 

escala de percepção que busca verificar o nível de concordância do indivíduo 

com assertivas positivas ou negativas sobre o objeto da pesquisa.  

Em consonância com os objetivos da pesquisa, foram estabelecidos os 

aspectos relevantes a serem pesquisados na forma de dimensões, a saber:  

  

Dimensão 1:  Serviço de Educação Continuada (SEC) como um espaço 

estimulador de conhecimento sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação na saúde. 
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Nesta dimensão buscou-se observar a percepção da equipe interprofissional 

(médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogos e 

outros) que participou da capacitação referente à utilização do Prontuário 

Eletrônico do Paciente. Tivemos como objetivo perceber se havia uma 

identificação das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Educação 

Continuada como um espaço estimulador de conhecimento sobre Tecnologia 

da Informação e Comunicação em Saúde e de qualificação para o Prontuário 

Eletrônico do Paciente. 

  

Dimensão 2: O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na 

saúde como ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional. 

 Esta dimensão tratou da observância quanto à percepção dos profissionais 

de saúde, sobre o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação como 

ferramenta estimuladora da qualidade da assistência à saúde numa 

perspectiva de exercício interprofissional. 

  

Dimensão 3: O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente e a sua relação 

com a promoção do processo de Educação Permanente em Saúde 

 Esta dimensão tratou da observância quanto à percepção dos profissionais 

de saúde, quanto à introdução de novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação na saúde, como um processo estimulador da Educação 

Permanente em Saúde. 

 

Dimensão 4: O Prontuário Eletrônico do Paciente como instrumento 

qualificador para assistência à saúde. 

Esta dimensão tratou da observância quanto à percepção da equipe 

interprofissional em saúde, referente ao uso do Prontuário Eletrônico do 

Paciente como um instrumento qualificador para assistência à saúde. 

 

Para cada dimensão foram elaboradas de 3 a 7 asserções positivas 

buscando identificar a percepção dos respondentes sobre o objeto pesquisado. 

As mesmas foram randomizadas, como é apresentado no quadro 4. 
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Quadro 4: Dimensões do Instrumento Likert e suas respectivas Assertivas. 

DIMENSÕES ASSERÇÕES 

Dimensão 1 - Nesta dimensão buscou-se observar a 
percepção da equipe interprofissional (médicos, 
enfermeiros, técnico de enfermagem, nutricionistas, 
fonoaudiólogos e outros) que participou da capacitação 
referente à utilização do Prontuário Eletrônico do 
Paciente. Tivemos como objetivo perceber se havia uma 
identificação das atividades desenvolvidas pelo Serviço 
de Educação Continuada como um espaço estimulador 
de conhecimento sobre Tecnologia da Informação e 
Comunicação em Saúde e de qualificação para o 
Prontuário Eletrônico do Paciente. 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13 

 
 

Dimensão 2 - Esta dimensão tratou da observância 

quanto à percepção dos profissionais de saúde, sobre o 

uso de Tecnologias da Informação e Comunicação como 

ferramenta estimuladora da qualidade da assistência à 

saúde numa perspectiva de exercício interprofissional. 

2, 4, 6, 8 
 
 

Dimensão 3 - Esta dimensão tratou da observância 
quanto à percepção dos profissionais de saúde, quanto à 
introdução de novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação na saúde, como um processo estimulador 
da Educação Permanente em Saúde. 

10, 14, 16 
 
 

Dimensão 4 - Esta dimensão tratou da observância 
quanto à percepção da equipe interprofissional em 
saúde, referente ao uso do Prontuário Eletrônico do 
Paciente como um instrumento qualificador para 
assistência à saúde. 

12, 15, 17 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Foi realizada a validação de conteúdo quanto aos seguintes aspectos: 

 Necessidade e pertinência de cada assertiva; 

 Os Respondentes possuem as informações necessárias para 

responder às assertivas?; 

 As assertivas não são dúbias?; 

 Os termos e frases são claros e se contribuem para o esclarecimento 

do objeto da pesquisa?; 

 Cada assertiva contribui para a compreensão da dimensão? 
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Assim, foi realizado o pré-teste do instrumento, antes de ser aplicado à 

população delimitada para a pesquisa. Foi avaliado por meio de um teste piloto 

realizado com os próprios membros do SEC.  

Este procedimento possibilitou o refinamento do instrumento de coleta 

de dados e se constituiu na condição de validação de seu conteúdo. 

 O respondente teve a possibilidade de optar dentre quatro opções: 

concordo plenamente (CP), inclinado a concordar (IC), inclinado a discordar 

(ID) e discordo plenamente (DP). Optou-se por um número par de opções de 

resposta para cada asserção visando evitar-se uma tendência centrante, ou 

seja, a possibilidade de uma postura indiferente conforme recomenda Bruno 

(1999) e Ferreira (2004, 2012, 2013). 

  Para cada uma das opções foi atribuído previamente uma pontuação entre 

1 (mínimo) e 4 (máximo) pontos. 

  A delimitação de cada pontuação foi definida de acordo com o conteúdo 

específico das várias dimensões e suas respectivas asserções, tendo sempre 

como suporte os fundamentos teórico-metodológicos de sustentação da 

pesquisa em questão.  (FERREIRA, 2004; 2013; MORAES, 2012) 

 

Quadro 5: Pontuação: Se a resposta com tendência a uma percepção positiva. 

1,00 Ponto Discordo plenamente 

2,00 Ponto Inclinado a discordar 

3,00 Ponto Inclinado a concordar 

4,00 Ponto Concordo plenamente 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tomando por base que as pontuações das assertivas e das dimensões 

poderiam variar de 1 a 4 pontos, os resultados das médias foram agrupados, 

conforme orientam Bruno (1999) e Ferreira (2004, 2012, 2013): de 1,00 a 1,99 

– percepção ruim; de 2,00 a 2,99 – percepção intermediaria, e de 3,00 a 4,00 – 

percepção boa.  
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Quadro 6: Intervalo das médias e interpretação da classificação das 

dimensões da escala Likert. 

Intervalo das médias Percepção 

1,00 a 1,99 pontos Ruim 

2,00 a 2,99 pontos Intermediária 

3,00 a 4,00 pontos Boa 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

  Foi construída uma página de rosto com todas as explicações, enfatizando 

o caráter sigiloso e de anonimato do instrumento. Para além disso, a 

metodologia de uso das escalas atitudinais preconiza o necessário 

esclarecimento para os respondentes sobre a inexistência de respostas 

“certas” ou “erradas” e sim, a “sua opinião”. (APÊNDICE B) 

 

 

4.1 Instrumento de coleta de dados  

 

  Com o intuito de delinear as características da população pesquisa 

foram consideradas as seguintes variáveis qualitativas: 

 Sexo, com duas opções de resposta, feminino e masculino; 

 Faixa etária, com a constituição de quatro grupos sendo um de 18 até 

25 anos, de 26 a 35 anos, de 36 até 45 anos e 45 anos ou mais;  

 Formação profissional, dividido em quatro opções sendo enfermeiro, 

médico, técnico em enfermagem ou outros;  

 Tempo de formação, com quatro opções de resposta sendo menor de 

um ano, de um ano até 4 anos, de 5 anos até 10 anos e acima de 10 

anos 

 Nível de conhecimento em informática, sendo três opções de 

respostas: básico, intermediário e avançado;  

 Se já trabalhou com PEP, com dois grupos de resposta sim e não; 

 Se na graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao 

uso de TIC, podendo ter resposta sim ou não. 
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 Foram elaboradas questões fechadas, presentes na Parte I do 

APENDICÊ D.  

  Para a identificação do referido conhecimento em informática foram 

disponibilizadas informações para a caracterização em nível básico, 

intermediário e avançado. 

 Para o nível básico foi considerado o acesso em conta de e-mail, 

digitação de textos no aplicativo Word e navegação na internet. Para o nível 

intermediário, se para além do básico, consegue montar apresentações 

simples no Power Point e tabelas simples no Excel e para considera o 

conhecimento avançado se para além do intermediário, consegue construir 

fórmulas no Excel e realizar apresentações elaboradas no Power Point. 

 Foi elaborada uma carta-convite (APÊNDICE B), na qual realizava uma 

breve apresentação pessoal e descrevia os objetivos do estudo, esclarecendo 

sobre a voluntariedade da participação, bem como sobre o anonimato dos 

respondentes.  Assim, como foi construído um breve guia com instruções de 

preenchimento do instrumento de pesquisa (APÊNDICE C). 

 Foram convidados para participarem da pesquisa todos os profissionais 

de saúde que passaram por capacitações ou treinamentos referentes ao uso 

do PEP, do cenário de estudo. 

 O instrumento de coleta foi disponibilizado no formato impresso e 

eletrônico, por meio do aplicativo do Google Forms, sendo oferecido a todos os 

profissionais de saúde que participaram de capacitações e treinamentos 

referentes ao uso do PEP no referido hospital, cenário do estudo. 

 Foi criado um instrumento eletrônico de coletada de dados, igual ao 

instrumento impresso. Este instrumento eletrônico foi elaborado em duas 

etapas, sendo a primeira o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na 

hipótese de não concordância, o instrumento não liberava o acesso para a 

etapa seguinte do instrumento eletrônico.  

 Na situação de concordância, o recurso “continuar” era habilitado, 

permitindo a passagem para a etapa subsequente, relacionada à inserção do 

perfil (anônimo), com as variáveis qualitativas: profissão, tempo de formação, 

sexo, idade, uso de equipamentos de comunicação, conta em redes sociais e 

e-mail, conhecimento em informática e PEP e estimulo ao uso de TIC na 

graduação/formação. 
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   Após, o preenchimento destes dados automaticamente o respondente 

era direcionado para última etapa, que foi a coleta da percepção individual 

relativa a cada uma das dezessete asserções (APENDICÊ D – PARTE II).  

 Ao final do instrumento oportunizou-se um espaço para o registro livre 

da opinião para além do que foi apontado sobre o processo de construção e 

desenvolvimento de um Programa de Educação Permanente em Saúde, 

voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde. 

 Foram construídas dezessete asserções, randomizadas na ocasião de 

aplicação do instrumento, cada uma delas foi estruturada para permitir apenas 

uma das quatro opções de resposta: concordo plenamente, inclinado a 

concordar, inclinado a discordar e discordo plenamente.  

 A coleta de dados foi realizada no período de setembro a novembro de 

2014. 

 

 

4.2 Contexto da pesquisa 

  

O estudo foi realizado em um hospital privado, de grande porte, referência 

terciária, voltado a procedimentos eletivos de alta e média complexidade, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Atende diversas especialidades 

como cardiologia, cirurgia vascular, neurocirurgia, hemodinâmica, cirurgia 

ortopédica, de coluna, bariátrica, entre outras; este hospital não tem parceria 

com o Sistema Único de Saúde.  

Foi inaugurado em janeiro de 2013, atualmente possui 11 salas de cirurgias, 

259 leitos dentre os quais 200 são destinados à unidade de internação clínica e 

cirúrgica, e 59 são destinados ao Centro de Terapia Intensiva. 

A referida instituição de saúde tem entre seus principais objetivos utilizar as 

tecnologias e interfaces do prontuário eletrônico em sua plenitude, para 

organização das informações. Todas as operações acontecem com mínimo 

uso de papel, num sistema integrado com as demais unidades da própria rede.  

A estrutura organizacional dessa instituição é composta por uma 

Superintendência, um Colegiado de Diretores (Clinico e administrativo) e 

Gestores das unidades de negócio (administrativas, apoio e assistenciais). 

Quanto aos recursos humanos, o hospital possui atualmente em seu quadro 
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aproximadamente 1.400 funcionários, sendo 1050 profissionais da área 

assistencial (médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, entre outros 

profissionais). 

  

 

4.2.1 Estrutura do Serviço de Educação Continuada do Hospital 

  

O SEC é constituído por um médico coordenador de ensino e pesquisa e 

três enfermeiros, sendo dois destinados à Educação Continuada dos processos 

assistenciais e o outro ao aperfeiçoamento em tecnologia da informação, 

especificamente o Prontuário Eletrônico do Paciente. 

Quanto à estrutura física, conta com um espaço bipartido que pode compor 

2 salas de reuniões ou um auditório, que dispõe de equipamentos audiovisuais 

(computadores, projetor multimídia). 

O SEC iniciou suas atividades em novembro de 2012, contando apenas 

com um coordenador médico. Em março de 2013 houve a contratação do 

primeiro enfermeiro destinado a coordenar o Serviço de Educação Continuada 

da instituição. 

 Foi contratado em julho de 2013 o segundo enfermeiro de educação 

continuada, com o intuito de garantir o desenvolvimento das atividades do 

SEC. Esta demanda estava relacionada com as necessidades de atualização e 

capacitação da equipe interprofissional, principalmente o contingente de 

enfermagem. 

Este profissional teve como principais responsabilidades a promoção e o 

desenvolvimento de competências e habilidades em TIC na saúde, 

especificamente a capacitação dos colaboradores no uso das ferramentas 

informatizadas do PEP.  Para tal, foram desenvolvidas atividades que 

proporcionaram à interação do uso de TIC na prática cotidiana destes 

profissionais. 

Em agosto de 2013, foi implantado o programa “Integração para novos 

colaboradores de enfermagem”. Este foi implementado pela necessidade da 

instituição em preencher de forma integral e adequada o quadro de 

profissionais de enfermagem, pois é notório o elevado índice de turnover na 

instituição, assim como a dificuldades de contração de recursos humanos na 



55 
 

saúde. 

Este treinamento teve por finalidade promover a atualização técnico-

cientifica do profissional, sendo baseado em problemas do cotidiano da 

instituição, promovendo a inserção destes no contexto da organização.  

Uma das premissas do programa foi à capacitação e treinamentos 

referentes à utilização do PEP e suas interfaces.   

O programa que apenas atendia aos profissionais de enfermagem, devido 

ao sucesso, ampliou suas atividades para os demais membros da equipe 

interprofissional de saúde e foi intitulado como “Programa de Educação 

Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de novas 

tecnologias no campo da saúde”. 

 

 

4.3 População de Estudo 

  

A amostragem é uma etapa de grande importância no delineamento da 

pesquisa capaz de determinar a validade dos dados obtidos. Na presente 

pesquisa, foi utilizada uma amostra não probabilística por julgamento, em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende do 

julgamento do pesquisador; onde este usa o seu julgamento para selecionar os 

membros da população que são fontes de informação precisa. (OLIVEIRA, 

2001) 

A razão para a utilização de amostra não probabilística por julgamento 

reside no fato de que todos os profissionais de saúde que participaram da 

pesquisa¸ passaram por alguma capacitação ou treinamento referente ao uso 

do PEP. Pois, estes puderam contribuir criticamente na avaliação e 

implementação do Programa de Educação de Permanente em Saúde, voltado 

ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde, por já 

terem o experienciado. 

A população do estudo foi composta por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogas e demais profissionais de saúde 

pertencentes ao quadro de funcionários do referido hospital, atendendo os 

seguintes critérios de inclusão: 

 Profissionais de saúde da referida instituição, que participaram de 
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capacitações ou treinamentos referentes à utilização do PEP;  

 Aceitação e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A); 

 Concordância em responder adequadamente o instrumento Likert. 

 

 

4.4 Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

 

Em atendimento a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde que 

trata de pesquisas em seres humanos e atualiza a resolução 1966, o presente 

estudo foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa. A pesquisa somente 

teve início após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, sob CAAE número 30221414.6.0000.5505. (ANEXO A) 

O projeto desta pesquisa também foi encaminhado ao coordenador de 

Ensino e Pesquisa, o Dr. Renato Gomes Vieira, do referido hospital para 

autorização da coleta de dados. (ANEXO B) 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sem constrangimentos, e com 

garantia de sigilo. (APÊNDICE A). 

Em observância ao item III da resolução 466 do Conselho Nacional de 

Saúde, que protege a identidade dos participantes da pesquisa, o anonimato 

dos respondentes da pesquisa foi assegurado adotando-se a seguintes siglas: 

E (Enfermeiro), TE (Técnico de enfermagem), M (Médico), O (Outros 

profissionais) e R1 (Respondente 1), R2 (Respondente 2), R3 (Respondente 3) 

e assim por diante. 

Devido ao fato de que parte da coleta de dados foi realizada por meio de 

formulário online (Google Forms), a aceitação dos respondentes para 

participação da pesquisa era realizada somente após a leitura TCLE, 

constando duas opções: “Li o termo de consentimento e concordo em participar 

da pesquisa” ou “Não concordo em participar da pesquisa”. Apenas após 

assinalar a primeira opção, os participantes conseguiam prosseguir para as 

questões da pesquisa.  
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4.5 Análise de Dados 

 

 As variáveis qualitativas consideradas pertinentes, já citadas 

anteriormente, foram: sexo; faixa etária; formação profissional; tempo de 

formação; nível de conhecimento em informática; se já trabalhou com PEP; e 

se na graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao uso de TIC. 

 Foram respondidos 71 instrumentos, sem perdas, pois todas as 

respostas foram preenchidas corretamente. 

   A validação do instrumento atitudinal está baseada em Bruno (1999) e 

Ferreira (2004) e consta de validação de asserção e confiabilidade do 

instrumento, como apresentada a abaixo.  

 

4.5.1 Análise da validação das asserções  

 

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas 

entre os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe 

consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa no 

instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita utilizando-se o recurso 

estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como 

se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente 

na asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no 

instrumento. 

 

Fórmula para cálculo do Coeficiente de Correlação Linear 

 

O valor de (r) foi calculado para todas as asserções na simulação da 

primeira administração, visando à sua depuração com a eliminação das 

asserções com correlação linear inferior a 0,30.  

Na sequência, o valor de (r) foi calculado novamente no que se 

denomina segunda administração, levando-se em consideração apenas as 

asserções validadas na primeira administração, envolvendo todos os 

instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda apresente correlação 
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linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos por 

respondente. Associou-se à escala atitudinal de concordância plena e 

discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar ou 

inclinado a discordar, uma escala numérica de intervalo constante que, neste 

caso, será de 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, dependendo do fato de a asserção ser 

favorável ou desfavorável, visando possibilitar a aplicação de estatística 

paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r). 

A tabela 1 mostra os resultados da análise das asserções da primeira e 

da segunda administração do instrumento. 

 

Tabela 1: Resultado das correlações das asserções para a primeira e segunda 

administração. São Paulo, 2015. 

 
1ª 

Administração 
2ª 

Administração 

Asserção Média Correlação 1 Correlação 2 

A1 3,93 0,37 0,36 

A2 3,77 0,61 0,60 

A3 3,99 0,19  -  

A4 3,65 0,51 0,51 

A5 3,48 0,58 0,58 

A6 3,72 0,48 0,48 

A7 3,73 0,69 0,69 

A8 3,58 0,58 0,58 

A9 3,46 0,60 0,60 

A10 3,49 0,61 0,61 

A11 2,72 0,51 0,51 

A12 3,66 0,68 0,68 

A13 3,54 0,46 0,46 

A14 3,45 0,61 0,61 

A15 3,34 0,49 0,49 

A16 3,28 0,66 0,66 

A17 3,58 0,71 0,71 

  

Nº de 
Asserções 
Validadas 

16 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 2: Resultado da dispersão das asserções validadas. São Paulo, 2015. 

Nº de asserções validadas 16 

Dispersão 0,69 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.5.1.1 Primeira Administração 

 

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de 

como é a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos 

respondentes naquela asserção e sua pontuação total no instrumento.  

Na tabela 3 podemos ver o resultado da média de cada asserção na 

primeira administração e sua média geral. Após essa administração foi 

eliminada uma asserção e foram validadas as restantes. Uma vez eliminada a 

asserção não validada, foi realizada uma nova administração com as 

asserções restantes e suas médias foram recalculadas, gerando os resultados 

apresentados abaixo. 

 

Tabela 3: Resultado das médias das asserções para a situação inicial, para as 

asserções não validadas e para as asserções. São Paulo, 2015. 

Asserções - Média 
Geral 

 Asserções não 
validadas - 

Média Geral 

Asserções validadas 
- Média Geral 

Asserção Média Asserção Média Asserção Média 

A1 3,93 A3 3,99 A1 3,93 

A2 3,77 Média 3,99 A2 3,77 

A3 3,99 
  

A4 3,65 

A4 3,65 
  

A5 3,48 

A5 3,48 
  

A6 3,72 

A6 3,72 
  

A7 3,73 

A7 3,73 
  

A8 3,58 

A8 3,58 
  

A9 3,46 

A9 3,46 
  

A10 3,49 

A10 3,49 
  

A11 2,72 

A11 2,72 
  

A12 3,66 

A12 3,66 
  

A13 3,54 

A13 3,54 
  

A14 3,45 

A14 3,45 
  

A15 3,34 

A15 3,34 
  

A16 3,28 

A16 3,28 
  

A17 3,58 

A17 3,58 
  

Média 3,52 

Média 3,55 
     

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.5.1.2 Segunda Administração 

 

Na segunda administração não foram perdidas asserções. É importante, 

ressaltar, que estes dados revelam a excelente qualidade da validação de 

conteúdo, com asserções construídas de forma clara, objetiva proporcionando 

uma percepção entre os respondentes bastante consistente. 

 

4.5.2 Análise de confiabilidade do instrumento de percepção 

 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento 

é aplicá-lo a um grupo de pessoas, esperar um período de tempo e então 

reaplicá-lo ao mesmo grupo.  

O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por 

respondente entre a primeira e a segunda aplicação é conhecida como 

coeficiente de confiabilidade e o procedimento utilizado chama-se método do 

teste-reteste (SCHIMIDT, 1975).  

Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), 

conforme descrito por RITZ (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo 

uma só vez e computar, para cada respondente, a soma dos pontos das 

asserções ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das asserções 

pares, simulando, portanto, duas aplicações do instrumento, procedendo-se, a 

seguir, ao cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores 

mencionados, envolvendo todas as pessoas do grupo pesquisado.  

Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento 

por meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se 

conhecer qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da 

mesma forma ao instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 

80%, equivalendo a R igual ou maior que 0,80.  

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de 

Spearman-Brown, como segue: 
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Tabela 4: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e suas 

médias finais para as asserções. São Paulo, 2015. 

Dimensões Assertivas 
Assertivas 
validadas 

Média 

Serviço de Educação Continuada como um espaço 
estimulador de conhecimento sobre Tecnologias de 

Informação e Comunicação na saúde 

1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13 

1, 5, 7, 9, 
11, 13 

3,48  

O uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação na saúde como ferramenta 
estimuladora do trabalho interprofissional 

2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 3,68  

O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente e a sua 
relação com a promoção do processo de Educação 

Permanente em Saúde 
10, 14, 16 10, 14, 16 3,41  

O Prontuário Eletrônico do Paciente como 
instrumento qualificador para assistência à saúde 

12, 15, 17 12, 15, 17 3,53  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Tabela 5: Resultado da confiabilidade das asserções validadas. São Paulo, 

2015. São Paulo, 2015. 

Nº de asserções validadas 16 

Confiabilidade 0,82 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

4.5.3 Análise de variância – ANOVA 

 

Com base nos dados obtidos a partir da coleta de dados do instrumento 

aplicado, foi realizada a análise de variância nos resultados obtidos para as 

dimensões para garantir que as diferenças entre os valores encontrados são de 

fato significativas. Assim, dado que as observações foram obtidas a partir das 

mesmas unidades experimentais e em diferentes dimensões, configura-se 

assim um caso de medidas repetidas. Desta forma, para compararmos as 

médias das dimensões em estudo, utilizamos a ANOVA com medidas 
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repetidas, que, assim como ocorre em qualquer análise de variância, testa-se a 

igualdade de médias.  

Segundo Johnson & Wichern (2008), a ANOVA com medidas repetidas 

necessita de algumas condições de aplicação, tais como: normalidade dos 

dados e independência entre as unidades experimentais. Violações da 

independência produzem uma distribuição não-normal dos resíduos, o que 

resulta razões inválidas da estatística F. No entanto, caso a normalidade não 

seja satisfeita, sabe-se que esta metodologia é robusta à essa suposição. 

Além desses pressupostos, Huynh & Feldt (1970) sugerem a existência 

da suposição de esfericidade da matriz de covariâncias. Se o teste de 

esfericidade é rejeitado, é necessário utilizar a correção de Huynh-Feldt a fim 

de obter uma estatística F ajustada para testarmos o efeito de dimensão. 

Quando o fator que determina os grupos em que as unidades experimentais se 

encaixam possui apenas dois níveis (exemplo: apenas duas dimensões), a 

condição de esfericidade não é necessária. 

Nos procedimentos de testes de hipóteses utilizados consideramos um 

nível de significância (α) de 5%. De acordo com Bussab & Morettin (2010), o 

nível de significância é a probabilidade de se cometer um erro do tipo I, ou seja, 

rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira. Dessa forma, quanto menor 

o valor de α, menor é a probabilidade de se obter uma amostra com estatística 

pertencente à região crítica, sendo pouco provável a obtenção de uma amostra 

para o qual a hipótese nula seja verdadeira. Portanto, quando o p-valor for 

menor do que 0,05 (5%) rejeitamos a hipótese nula do teste em questão. 

Os resultados apresentados na tabela abaixo indicam que a hipótese de 

esfericidade da matriz de covariâncias, uma das condições de aplicações da 

ANOVA com medidas repetidas, foi satisfeita (𝜒2(5) = 10,023, 𝑝 = 0,075). 

 

Tabela 6: Resultado do teste de esfericidade de Mauchly. São Paulo, 2015 São 

Paulo, 2015. 

Efeito Dentro de Sujeitos W de Mauchly Aproximação Qui-Quadrado G.L. P-Valor 

Dimensão 0,864 10,023 5 0,075 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Por meio do teste apresentado na tabela 7 constatamos que existe 

diferença significativa ao nível de 5% de significância entre as médias das 

dimensões analisadas (𝐹(3, 210)  =  8,258, 𝑝 =  0,000). 

 

Tabela 7: Resultado do teste de efeito dentro de sujeitos. São Paulo, 2015. 

Fonte de 
Variação 

Soma de Quadrados Tipo III G.L. 
Quadrado 

Médio 
F P-Valor 

Dimensão 2,826 3 0,942 8,258 0,000 

Erro 23,957 210 0,114 
  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para identificarmos em quais dimensões as médias são consideradas 

estatisticamente diferentes, realizamos testes de comparações múltiplas, 

exibidos na tabela 8. Pelos p-valores apresentados, constatamos que existe 

diferença entre as dimensões 1 e 2 (𝑝 =  0,000), dimensões 2 e 3 (𝑝 =  0,000) 

e dimensões 2 e 4 (𝑝 =  0,019). 

 

Tabela 8: Resultados das comparações múltiplas. São Paulo, 2015. 

(I) Dimensão (J) Dimensão Diferença de Médias (I-J) Desvio Padrão P-Valorb 

1 

2 -0,203* 0,047 0,000 

3 0,068 0,062 1,000 

4 -0,049 0,060 1,000 

2 
3 0,271* 0,058 0,000 

4 0,154* 0,050 0,019 

3 4 -0,117 0,061 0,349 

Baseado em médias marginais 

*. A diferença de médias é significante ao nível de 0,05. 

b. Correção para comparações múltiplas: Bonferroni. 

 

A partir das diferenças entre as médias estatisticamente diferentes, 

temos que a média da dimensão 2 é maior do que as médias das dimensões 1, 

3 e 4, que foram consideradas iguais entre si.  

Vale ressaltar que os testes de comparações múltiplas são baseados em 

médias marginais estimadas (tabela 9) e consideram a correção de Bonferroni. 
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Tabela 9: Estimativa. São Paulo, 2015. 

Dimensão Média Desvio Padrão 

1 3,477 0,051 

2 3,680 0,041 

3 3,408 0,070 

4 3,526 0,062 

Fonte: Elaborada pela autora 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 71 

profissionais da área da saúde que participaram de capacitações e 

treinamentos referentes ao uso do PEP, promovidos pelo SEC da referida 

instituição de saúde, cenário do estudo.  

Segundo Ferreira (2004, 2012, 2013), as escalas de percepção têm uma 

dispersão mais adequada em populações acima de 50 pessoas, assim 

podemos inferir que a população de 71 respondentes, constituiu uma 

amostragem adequada para a análise estatística realizada.  

O teste de confiabilidade foi de 0,82, conforme podemos observar na 

Tabela 5, mostrando que o instrumento teve uma adequada validação de 

conteúdo e consequente densidade estatística. 

O instrumento consistia em 17 asserções, randomizadas por quadro 

dimensões (D): D-1 “Serviço de Educação Continuada como um espaço 

estimulador de conhecimento sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação na saúde”; D-2 “O uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação na saúde como ferramenta estimuladora do trabalho 

interprofissional”; D-3 “O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente e a 

sua relação com a promoção do processo de Educação Permanente em 

Saúde”; D-4 “O Prontuário Eletrônico do Paciente como instrumento 

qualificador para assistência à saúde”. 

A validação estatística mostrou uma perda (não validação) de 1 

asserção de um total de 17, o que configura um percentual de 5,88% (16 

asserções). A literatura admite perdas de 30 a 40%, o que corresponderia, 

nesta pesquisa, de 5 até 7 asserções. Isso denota a qualidade do processo de 

validação de conteúdo em que a construção, a fraseologia usada nas 

asserções, mostra-se adequadas para captação da percepção dos 

respondentes. Ver gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1: Valores das médias das asserções validadas na segunda 

administração. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Gráfico 2: Valores das médias das asserções não validadas na primeira 

administração. São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Do total de 71 profissionais da população apenas 12 (16,90%) foram 

homens e os restantes 59 (83,10%) eram mulheres.  

Quanto à faixa etária 8 (11,27%) estavam no primeiro grupo com idade 

até 25 anos, 38 (53,52%) no grupo entre 26 a 35 anos, 16 (22,54%) no grupo 

entre 36 a 45 anos e apenas 9 (12,67%) tinham 45 anos ou mais. Analisando 

pelo eixo categoria profissional 36 (50,70%) eram enfermeiros, 30 (42,25%) 

eram médicos, 4 (5,63%) eram técnicos em enfermagem e 1 (1,42%) tinham 

outra profissão (fonoaudióloga). 

 Analisando pela variável qualitativa de tempo de formação tivemos 

apenas 3 (4,22%) pessoas formadas até um ano, 24 pessoas (33,80%) tinham 

entre1 e 4 anos de formada, 22 pessoas (30,99%) haviam se formado entre 5 

anos e 10 anos e 22 pessoas (30,99%) eram formadas há 10 anos ou mais.  

Se dividirmos a população pela variável qualitativa de nível de 

conhecimento em informática tivemos 26 pessoas (36,62%) com o nível básico, 

35 pessoas (49,30%) com o nível intermediário e 10 pessoas (14,08%) tinham 

o nível avançado.  

Outra variável qualitativa foi se o profissional já havia trabalhado com 

PEP, e neste caso tivemos 40 pessoas (56,34%) que responderam não e 31 

pessoas (43,66%) que responderam afirmativamente.  

Por último tivemos a variável qualitativa que perguntava se na 

graduação/formação o respondente havia tido alguma disciplina ou estímulo ao 

uso de TIC; tivemos 57 pessoas (80,28%) que responderam não e 14 pessoas 

(19,72%) que responderam sim. 

O quadro 7 apresenta o perfil dos participantes da pesquisa. 
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Quadro 7: Variáveis qualitativas da dissertação “Processo de construção e 

implantação de um Programa de Educação Permanente em Saúde, 

voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da 

saúde: Análise de uma experiência em um hospital privado”. São Paulo, 

2015. 

 

N= 71 respondentes 

Sexo: 

Feminino: 59 (83,10%)        

Masculino: 12 (16,90%) 

Profissão: 

Enfermeiros: 36 (50,70%) 

Médicos: 30 (42,25%) 

Técnicos de enfermagem: 4 (5,63%) 

Outras profissões: 1 (1,42%) 

Faixa etária: 

< 25 anos: 8 (11,27%) 

26 a 35 anos: 38 (53,52%) 

36 a 45 anos: 16 (22,54%) 

> 45 anos: 9 (12,67%) 

Tempo de formação: 

> 1 ano: 3 (4,22%) 

Entre 1 e 4 anos: 24 (33,80%) 

Entre 5 e 10 anos: 22 (30,99%) 

>10 anos: 22 (30,99%) 

Já havia trabalhado com PEP: 

Sim: 40 (56,34%) 

Não: 31 (43,66%) 

Nível de conhecimento em informática: 

Nível básico: 26 (36,62%) 

Nível intermediário: 35 (49,30%) 

Nível avançado: 10 (14,08%) 

Estimulo o uso de TIC na 

graduação/formação: 

Sim: 57 (80,28%) 

Não: 14 (19,72%) 

Uso de equipamentos eletrônicos: 

Smartphone: 63 (88,73%)                     Não utilizam: 1 (1,40%)  

Laptop: 38 (53,52%)                             Utilizam pelo menos 1: 26 (36,61%) 

Desktop: 16 (22,53%)                           Utilizam 2: 21 (29,57%) 

Tablet: 28 (39,43%)                              Utilizam 3: 15 (21,12%) 

                                                                    Utilizam os 4: 8 (11,26%) 

Redes sociais: 

Facebook: 66 (92,95%)                           Possuem apenas 1: 13 (18,30%) 

Twitter: 10 (14,08%)                               Possuem 2 contas: 42 (59,15%) 

WhatsApp: 63 (88,73%)                          Possuem 3 contas: 13 (18,30%) 

Outras: 9 (12,67%)                                 Possuem 4 contas: 3 (4,22%) 

Possuem conta de e-mail: 

Sim: 71 (100%) 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Para a interpretação dos resultados foi considerado o seguinte intervalo 

de pontuação: de 1 a 1,99 pontos – percepção ruim; de 2 a 2,99 pontos – 

percepção intermediária; de 3 a 4 pontos – percepção boa. 

A única asserção (A) não validada foi a A-3 que dizia “É essencial no 

programa de treinamento admissional dos novos colaboradores a 

capacitação sobre a utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente, para 

exercício pleno de suas atividades no setor”, com atribuição de 4 pontos 

para a concordância plena. Esta asserção teve 3,99 pontos evidenciando um 

consenso positivo e neste caso por este fato, não houve dispersão daí a perda 

da mesma. Contudo este consenso revela a importância da capacitação acima 

citada, como elemento qualificador no cuidado prestado no referido hospital.  

No gráfico 3 temos as médias das 4 dimensões onde podemos observar 

uma boa percepção dos respondentes frente as mesmas. Observamos que a 

dimensão D-2 “O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na 

saúde como ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional” foi a 

melhor avaliada com 3,66 pontos seguida da dimensão D-4 “O Prontuário 

Eletrônico do Paciente como instrumento qualificador para assistência à 

saúde”, com 3,65 pontos. A dimensão D-3 “O uso do Prontuário Eletrônico 

do Paciente e a sua relação com a promoção do processo de Educação 

Permanente em Saúde” teve 3,52 pontos e por último a dimensão D-1 

“Serviço de Educação Continuada como um espaço estimulador de 

conhecimento sobre Tecnologias de Informação e Comunicação na 

saúde”, com 3,51 pontos. 
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Gráfico 3: Perfil Geral Atitudinal por Dimensão. São Paulo, 2015.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

O gráfico 4 nos mostra que as variáveis qualitativas “sexo”, “faixa etária” 

e “categoria profissional”, não interferiram na boa percepção dos respondentes. 
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Gráfico 4: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 1, “Serviço de Educação 

Continuada como um espaço estimulador de conhecimento sobre 

Tecnologias de Informação e Comunicação na saúde”, por sexo, faixa 

etária, categoria profissional. São Paulo, 2015 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No gráfico 5 a mesma situação que se repetiu nas variáveis qualitativas 

“tempo de formação”, “nível de conhecimento em informática”, “se já trabalhou 

com PEP” e, “se na graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao 

uso de TIC”. 

A variável qualitativa “ter ou não trabalhado com PEP” mostrou-se 

positiva em ambas as situações, o que nos permite inferir que há a percepção 

positiva do potencial da ferramenta ainda que a mesma não tenha sido usada.  

  Vale ressaltar que os respondentes com conhecimento básico de 

informática foram mais positivos que os com nível intermediário e avançado, 

assim como aqueles respondentes que relataram ter acesso as TIC no período 

da graduação/formação geraram uma percepção mais positiva. Autores como 
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Cardoso (2008) enfatizam que quando há aproximação de TIC durante a 

formação de profissionais em saúde, de forma a estabelecer relações com a 

assistência à saúde, contribui para a melhoria do processo educativo e o 

aprendiz consegue "visualizar" a utilização de tecnologias na sua atuação 

profissional.  

Por último os respondentes com até um ano de formados foram mais 

positivos e nota-se que no intervalo de tempo seguinte que foi de 1 a 4 anos, 

há um discreto declínio da percepção e a seguir volta a crescer. Assim, 

podemos depreender que o PEP foi avaliado como uma potente ferramenta 

para o cuidado ao longo do tempo de formação definido para este trabalho. 

 

Gráfico 5: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 1, “Serviço de Educação 

Continuada como um espaço estimulador de conhecimento sobre 

Tecnologias de Informação e Comunicação na saúde”, por tempo de 

formação, nível de conhecimento em informática, se já trabalhou com PEP, se 

na graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao uso de TIC, São 

Paulo, 2015. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
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No gráfico 6 temos as asserções que compuseram a dimensão D-1 e 

passaremos então a sua análise. 

 

Gráfico 6: Valores das médias das asserções validadas pertencentes à 

Dimensão 1, “Serviço de Educação Continuada como um espaço 

estimulador de conhecimento sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação na saúde”. São Paulo, 2015. 

 
  Fonte: Elaborada pela autora 
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Entretanto, afirmo que a maneira que está sendo realizada é 

suficiente na capacitação dos quais já possui conhecimento da 

tecnologia”. (R 23/TE). 

Após o resultado da pesquisa foi ampliada a carga horária que era de 4 

horas para 8 horas entre capacitação e treinamento.  

Os profissionais recém-admitidos na instituição (cenário da pesquisa) 

recebem instruções de utilização das ferramentas informatizadas do PEP e 

suas interfaces em um período de 8 horas.  

No primeiro período de 4 horas o tutor/enfermeiro instiga os profissionais 

a relatarem suas experiências e conceitos relacionados ao uso de tecnologias 

no contexto da saúde, mediando à construção de saberes, conceito e 

competências específicas do uso TIC no campo da saúde.  

Assim, são contextualizadas e demonstradas em um protótipo do 

sistema, as principais funcionalidades e aplicações do PEP necessárias ao 

desenvolvimento das atividades dos novos colaboradores na instituição. Já no 

segundo período (4horas) ocorre uma simulação de um estudo de caso, onde 

os profissionais praticam a utilização do sistema.  

 

A asserção A-1 sustentava que “É importante à introdução de 

treinamentos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação 

em Saúde no Programa de Educação Continuada do hospital”, com 4 

pontos para a CP, revelou uma inclinação à concordância, evidenciando que o 

uso das TIC é uma tendência cada vez mais presente na assistência à saúde. 

Diversos autores como Miranda (2012) e Curioni (2013) afirmam o crescimento 

do uso de TIC no campo da saúde, visando melhor gestão da informação, da 

qualidade do cuidado prestado e consequentemente a gestão dos custos. 

 

Já a asserção A-5 tratou do serviço de educação continuada afirmando 

que “O Serviço de Educação Continuada contribui de forma efetiva para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e saberes específicos em 

Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde” e novamente os 

respondentes ficaram inclinados à concordância, atribuindo a este serviço um 

espaço importante para o desenvolvimento das TIC. 
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“Estimular o treinamento em serviço é a melhor forma de 

capacitar os colaboradores a interagirem de modo único e 

profissional, porém nem sempre as instituições 

estabelecem um programa continuado, com isso a chance 

de erros e eventos adversos se torna mais suscetíveis. 

Profissional treinado é capacitado para desenvolvimento 

de suas atribuições”. (R10/E) 

 

Na asserção A-7 buscou-se perceber se o PEP ou uso de TIC poderiam 

ser contributivos para a interprofissionalidade, “A capacitação referente ao 

Prontuário Eletrônico do Paciente contribui para o fortalecimento do 

trabalho coletivo da equipe interprofissional em saúde”, e isto foi 

reconhecido positivamente pelos participantes. 

 

Na asserção A-9 buscou-se evidenciar a assertividade do treinamento 

ministrado sobre uso do PEP afirmando-se que “A estratégia de ensino 

utilizada nos treinamentos em utilização do Prontuário Eletrônico do 

Paciente favorece adequadamente o aprendizado” e percebemos que a 

mesma foi considerada pelos respondentes como adequada. 

 

Evidentemente que esta percepção relaciona-se intimamente com o 

responsável pelo treinamento, aspecto tratado na asserção A-13, “O 

profissional que efetuou a capacitação de utilização do Prontuário 

Eletrônico do Paciente estava preparado para o desenvolvimento desta 

atividade”.  

 

Podemos então afirmar que em relação à Dimensão 1, “Serviço de 

Educação Continuada como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre Tecnologias de Informação e Comunicação na saúde”: 

 O tempo previsto para o treinamento em PEP foi considerado 

inadequado pelos participantes; 

 O treinamento em PEP foi considerado importante para os 

colaboradores da instituição; 
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 O PEP foi reconhecido como uma ferramenta potente para o 

estimulo da interprofissionalidade; 

 A estratégia de ensino aplicada ao treinamento foi reconhecida 

como adequada bem como a competência profissional de quem a 

ministrou.  

 

Passaremos a análise da Dimensão 2, “O uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação na saúde como ferramenta estimuladora do 

trabalho interprofissional”.  

 

Gráfico 7: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2, “O uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação na saúde como ferramenta estimuladora do 

trabalho interprofissional”, por sexo, faixa etária e categoria profissão. São 

Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Podemos observar que a variávei qualitativa  “sexo” não interferiu na boa 

percepção dos respondentes e que novamente na variável qualitativa “faixa 

etária” observa-se uma percepção discretamente mais positiva entre os 

profissionais de 36 a 45 anos, conforme apresenta o gráfico 7. 

 

É importante destacar que na variável qualitativa “categoria profissional” 

fica evidente que os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem demostraram uma percepção bastante aproximada quanto ao 

PEP como um recurso estimulador para o trabalho interprofissional. 

 

Gráfico 8: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2, “O uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação na saúde como ferramenta estimuladora do 

trabalho interprofissional”, por tempo de formação, nível de conhecimento 

em informática, se já trabalhou com PEP, se na graduação/formação teve 

alguma disciplina ou estímulo ao uso de TIC. São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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No gráfico 8 observamos que  todas as variáveis qualitativas analisadas 

não interferiram na boa percepção encontrada junto aos respondentes. 

 

Passaremos a análise das asserções que compuseram a dimensão 2, 

conforme mostra o gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Valores das médias das asserções validadas na segunda 

administração pertencentes à Dimensão 2, “O uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação na saúde como ferramenta estimuladora do 

trabalho interprofissional”. São Paulo, 2015. 

 

  Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na asserção A-2 “O Prontuário Eletrônico do Paciente é uma 

ferramenta informatizada que facilita a prática da assistência 

interprofissional”, com 4 pontos para CP, os respondentes mostraram-se 

inclinados à concordar.  Observamos um consenso entre os respondentes 
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quanto o uso do PEP como facilitador da sistematização do cuidado e 

fortalecimento do trabalho interprofissional.  

 

Este aspecto foi corroborado nas asserções A-4, A-6 e A-8 que 

apontaram respectivamente: “A capacitação sobre o Prontuário Eletrônico 

do Paciente oferecida pela instituição facilitou a compreensão do 

processo de trabalho da equipe interprofissional”; “O Prontuário 

Eletrônico do Paciente agiliza a busca de informações referente ao 

paciente e consequentemente à tomada de decisão da equipe 

interprofissional” e “O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 

estimula um trabalho interprofissional”. 

 

Podemos afirmar na Dimensão 2 que:  

 As variáveis qualitativas “sexo” e “faixa etária” e “contato ou não com 

PEP”, não interferiram na boa percepção dos respondentes; 

 Vale destacar que na variável qualitativa “categoria profissional” o perfil 

de resposta foi muito semelhante entre médicos, enfermeiros e técnicos 

de enfermagem; 

 O uso de TIC na saúde foi percebido entre os atores envolvidos como 

ferramenta potencial ao estímulo do trabalho interprofissional. 

 

No gráfico 10 observamos a percepção quanto a dimensão 3 e as variáveis 

qualitativas “sexo”, “faixa etária” e “categoria profissional”.  

 

Podemos observar que as variáveis qualitativas “sexo” e “faixa etária” 

não inteferiram no resultado encontrado; já na variável qualitativa “categoria 

profissional” nota-se a percepção em zona intermediária junto aos profissionais 

médicos. Percebe-se que apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de graduação em medicina, instituirem a EPS como eixo central para o 

desenvolvimento dos processos educativos em saúde, na prática observamos 

um distanciamento deste profissional nas atividades propostas. (BRASIL, 2001) 
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Gráfico 10: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3, “O uso do Prontuário 

Eletrônico do Paciente e a sua relação com a promoção do processo de 

Educação Permanente em Saúde”, por sexo, faixa etária e profissão. São 

Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Gráfico 11: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3, “O uso do Prontuário 

Eletrônico do Paciente e a sua relação com a promoção do processo de 

Educação Permanente em Saúde”, por tempo de formação, nível de 

conhecimento em informática, se já trabalhou com PEP e se na 

graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao uso de TIC. São 

Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Podemos concluir que as variáveis qualitativas “ter ou não estímulo na 

graduação/formação ao uso de TIC”, “ter ou não trabalhado com PEP” e 

“tempo de formação”, não interferiram na percepção positiva dos respondentes. 

Conforme, mostra o gráfico 11. 

 

Já a variável qualitativa “nível de conhecimento em informática” 
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O gráfico 12 apresenta as asserções que compuseram a dimensão 3. 

 

Gráfico 12: Valores das médias das asserções validadas na segunda 

administração pertencentes à Dimensão 3, “O uso do Prontuário Eletrônico 

do Paciente e a sua relação com a promoção do processo de Educação 

Permanente em Saúde”. São Paulo, 2015. 

 

   Fonte: Elaborada pela autora 
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qualificação do PEP para com o processo da EPS. Os autores como Ceccin 

(2004 e 2005) e Cavalcante (2013) reforçam a ideia de processo que deve 

compor a EPS, neste sentido a maior interação da equipe interprofissional 

evidentemente é enriquecida pelas trocas de experiências entre os 

participantes. 

 

Podemos afirmar para a Dimensão 3 que: 

 As variáveis qualitativas “sexo”, “faixa etária” e “contato ou não com 

PEP” não interferiram na boa percepção dos respondentes; 

 Quanto a variável qualitativa “categoria profissional” percebe-se uma 

postura mais crítica entre os médicos, fato discutido na literatura como 

competência a ser alcançada no que diz respeito à 

interprofissionalidade. 

 As variáveis qualitativas “ter ou não estímulo ao uso TIC na 

formação/graduação” e “ter ou não trabalhado com o PEP” não 

interferiram na percepção positiva dos envolvidos; 

 O PEP foi reconhecido como um fortalecedor da EPS entre os 

profissionais de nível inicial de conhecimento em informática; 

 Os respondentes identificaram que o uso do PEP facilitou o uso de 

outras tecnologias como respirador, monitores multiparamétricos, cama 

eletrônica, entre outros. 

 Os atores envolvidos reconheceram no PEP um estimulador da ideia de 

processo da EPS como uma estrutura dinâmica e favorecedora de troca 

de experiências entre os que a usam. 

 

No gráfico 13 observamos a percepção quanto a dimensão 4 e as variáveis 

qualitativas de análise “gênero”, “faixa etária” e “profissão”. 
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Gráfico 13: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 4, “O Prontuário Eletrônico 

do Paciente como instrumento qualificador para assistência à saúde”, por 

sexo, faixa etária, profissão. São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Da mesma forma que nas dimensões anteriores as variáveis qualitativas 

“sexo”, “faixa etária” e “categoria profissional”, não interferiram para com os 

resultados encontrados. 

 

Consideramos importante destacar que as variáveis qualitativas “sexo” e 

“faixa etária” são descritas na literatura como aspectos potencialmente 

interferidores na percepção humana, justificando, portanto, a escolha dos 

mesmos nesta pesquisa, conforme aponta Ferreira (2004 e 2013).       

 

No gráfico 14 percebemos que os respondentes que relataram ter estímulo 

ao uso de TIC na graduação/formação, tiveram uma percepção mais positiva 

em relação aos que não tiveram contato. 
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Podemos concluir que as demais variáveis qualitativas como “ter ou não 

trabalhado com PEP”, “nível de conhecimento em informática” e o “tempo de 

formação”, não interferiram na percepção positiva dos respondentes. 

 

Gráfico 14: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 4, “O Prontuário Eletrônico 

do Paciente como instrumento qualificador para assistência à saúde”, por 

tempo de formação, nível de conhecimento em informática, se já trabalhou com 

PEP, se na graduação/formação teve alguma disciplina ou estímulo ao uso de 

TIC, São Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

O gráfico 15 apresenta as asserções que compuseram a dimensão 4. 
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Gráfico 15: Valores das médias das asserções validadas na segunda 

administração pertencentes à Dimensão 4, “O Prontuário Eletrônico do 

Paciente como instrumento qualificador para assistência à saúde”. São 

Paulo, 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As asserçôes A-12 “Com a utilização do Prontuário Eletrônico do 

Paciente consigo organizar melhor a assistência de saúde prestada aos 

pacientes, A-15 “A utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente pode 

contribuir para a redução de possíveis erros na assistência ao paciente” 

e, A-17 “O Prontuário Eletrônico do Paciente favorece a agilidade na 

compreensão e interação das ações propostas pela equipe 

interprofissional na assistência ao paciente (SAE, prescrição médica, 

avaliação nutricional, etc.)” com 4 pontos para CP,  revelou  que os 

respondentes mostraram-se inclinados à concordância, confirmando que o uso 

do PEP pode contribuir para organização da assistência, agilidade e interação 

das ações propostas pela equipe, assim como redução de possíveis erros. 

Benefícios apontados na literatura por Marin(2003) que afirma  que são 

inúmeras as vantagens e possibilidades advindas da utilização do PEP.  
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Podemos afirmar para a Dimensão 4 que: 

 

 A variável qualitativa “faixa etária” não interferiu na boa percepção dos 

respondentes; 

 Na variável qualitativa “categoria profissional”, destacamos que os 

profissionais não médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, 

mostraram uma posição mais positiva, que os demais; 

 Os respondentes confirmam que o PEP pode contribuir para a 

organização da assistência, interação e agilidade das ações propostas 

pela equipe, assim como a redução de possíveis erros, como mostra a 

literatura. 
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6. CONCLUSÕES 

“Não há educação fora das sociedades 

humanas e não há homem no vazio”. 

(Freire, 2008, p.43) 

 

É crescente a introdução de novas tecnologias e conhecimentos no 

campo da saúde, e como consequência é necessária à atualização profissional 

constante, tornando-se indispensável um processo de formação contínuo que 

vise não somente a aquisição de habilidades técnicas, mas também o 

desenvolvimento de suas potencialidades no mercado de trabalho. 

Portanto, as TIC têm grande impacto na formação e capacitação dos 

profissionais da saúde, exigindo que os mesmos estejam cada vez mais 

preparados para acompanhar o uso das tecnologias no campo da saúde. 

 Podemos inferir que os conteúdos acerca das TIC devem se constituir 

em componentes curriculares, na medida em que a competência no manuseio 

das mesmas é apontada pelas DCNs para as 14 profissões da saúde. 

O trabalho interprofissional se coloca como uma demanda inequívoca 

para este ano de 2015 que se inicia assim o domínio destas tecnologias passa 

a ser condição indispensável para um cuidado integral e de qualidade. 

Ao analisarmos os resultados apresentados, podemos afirmar que o 

Programa de Educação Permanente em Saúde da referida instituição promove 

a construção de significados relacionados ao uso de novas tecnologias no 

campo da saúde. 

Podemos perceber que isso foi reconhecido na D-1 “Serviço de 

Educação Continuada como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre Tecnologias de Informação e Comunicação na saúde”, onde os 

respondentes reiteraram a importância deste serviço. 

A dimensão 2 “O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 

na saúde como ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional” 

evidenciou a compreensão dos atores envolvidos quanto a íntima relação das 

TIC’s e do trabalho interprofissional. 

Dentre as Tecnologias da Informação e Comunicação no campo da 

saúde o PEP se destaca como um potente elemento favorecedor da EPS como 

podemos perceber nos resultados obtidos pela D-3 “O uso do Prontuário 
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Eletrônico do Paciente e a sua relação com a promoção do processo de 

Educação Permanente em Saúde”. 

A acumulação dos conhecimentos referentes às TIC e entre eles os 

relativos ao PEP podem se somam na qualificação do cuidado prestado.  

Na D-4 “O Prontuário Eletrônico do Paciente como instrumento 

qualificador para assistência à saúde” podemos detectar que aspectos 

centrais da assistência à saúde como organização, interação e agilidade das 

ações propostas pela equipe, e redução de possíveis erros, são fortemente 

estimulados por esta ferramenta. 

Infelizmente percebemos que no ambiente hospitalar os princípios da 

EPS ainda não se fazem presentes com toda sua força. A EC, aspecto também 

relevante no processo de formação em saúde ainda, se restringe a aspectos de 

interesse estritamente institucionais, não contribuindo para a qualificação 

profissional dos colaboradores. 

A EC deve ser uma estratégia integrante da EPS que se constitui um 

campo maior e mais dinâmico do processo de trabalho. 

Não podemos perder de vista que, em última análise, a grande questão 

de um processo educativo em saúde é a geração de um cuidado integral 

qualificado. 

As tecnologias de informação e comunicação na saúde não podem 

adquirir maior relevância que os profissionais que a usam nem tão pouco 

substituir as relações interpessoais; são recursos potentes e cada vez mais 

necessários para esse novo século, na condição de “meios” para a obtenção 

do resultado final que deve ser um cuidado cada vez melhor e para todos. 

Assim, salientamos a necessidade das instituições hospitalares, 

cenários também, importantes de prática e formação profissional, a adotarem 

políticas e programas no âmbito das TIC, no sentido de contribuir positivamente 

para a qualificação cotidiana de seus profissionais, produzindo significados no 

uso das mesmas na busca contínua de uma saúde cada vez mais plena, 

sustentável e inequivocamente reconhecida como “um direito cidadão”.    
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido você a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada “Processo 

de construção e implantação de um Programa de Educação Permanente em 

Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da 

saúde: Análise de uma experiência em um hospital privado”, que está sendo 

desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

(CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a orientação da 

Prof.ª Dra. Beatriz Jansen Ferreira. 

Serão sujeitos do estudo os profissionais de saúde que participaram de 

treinamentos referentes à utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).  

A pesquisa será desenvolvida por meio da aplicação do instrumento de coleta 

de dados fechado denominado Likert, que corresponde a um questionário com 

resposta de múltipla escolha. 

Este estudo tem como objetivo construir e implantar um Programa de 

Educação Permanente voltado ao desenvolvimento de competências, habilidades e 

saberes específicos em Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde, tendo 

como foco inicial a capacitação da equipe interdisciplinar (Médicos, Enfermeiros, 

Nutricionistas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogas) na utilização do Prontuário Eletrônico 

do Paciente (PEP). Como desfecho deste estudo, pretendo contribuir com o referido 

hospital na implantação deste programa. 

A pesquisa não oferece riscos aos envolvidos. Durante todo o período da 

pesquisa, sua identidade será preservada. Enfatiza-se que as informações obtidas têm 

como única finalidade a pesquisa e que não será divulgada qualquer informação que 

possa levar a sua identificação.  

Esclarecimentos sobre a pesquisa lhe serão fornecidos em qualquer aspecto e 

momento que desejar.  A principal pesquisadora é a Enfermeira Rosane Barreto 

Cardoso, que poderá ser contatada pelo telefone (21) 96963-2313 ou e-mail: 

rosane.bcardoso@gmail.com. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, telefone: (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162, e-

mail: cepunifesp@unifesp.br. 

É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo. A sua participação é voluntária e a recusa não implica 

em qualquer penalidade ou revelação de sua identidade. A cópia deste consentimento 

será arquivada pela pesquisadora e outra lhe será fornecida. 
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Não há despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo. Este 

trabalho será realizado com recursos próprios da autora não tendo financiamento ou 

cooperação de nenhuma instituição de pesquisa. Para sua participação neste estudo 

não será disponibilizada nenhuma compensação financeira.  

Acredito ter compreendido as informações que li e que me foram explicadas 

sobre o estudo “Processo de construção e implantação de um Programa de 

Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de novas 

tecnologias no campo da saúde: Análise de uma experiência em um hospital 

privado”. Eu discuti com a Enfermeira Rosane Barreto Cardoso sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de 2014. 

          

 

 

_______________________________________________________________ 

Participante 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de 2014. 

 

 

Enfermeira Rosane Barreto Cardoso 
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APÊNDICE B – OFÍCIO DE PARTICIPAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE DA INSTITUIÇÃO DA VALIDAÇÃO OPTATIVA DO INSTRUMENTO 

LIKERT. 

 

Caro participante,  

 

Eu, Rosane Barreto Cardoso, pós-graduanda do Programa de Mestrado 

em Ensino em Ciências da Saúde do CEDESS/UNIFESP, estou 

desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “Processo de construção e 

implantação de um Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao 

desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde: Análise de 

uma experiência em um hospital privado”, sob a orientação da Profa. Dra. 

Beatriz Jansen Ferreira. 

Trata-se de uma dissertação para obtenção do título de mestre na área 

de concentração de Ensino em Ciências da Saúde. 

Este estudo tem como objetivo construir e implantar um Programa de 

Educação Permanente voltado ao desenvolvimento de competências, 

habilidades e saberes específicos em Tecnologia da Informação e 

Comunicação em Saúde, tendo como foco inicial a capacitação da equipe 

interdisciplinar (Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogas) na utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). 

Como desfecho deste estudo, pretendo contribuir com o referido hospital na 

implantação deste programa. 

Desta forma, solicito sua colaboração no sentido do preenchimento 

deste instrumento, a fim de avaliar o grau de concordância de cada afirmação. 

 

Agradeço sua atenção e coloco-me á disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

  

 

 

Atenciosamente,  

Enfermeira Rosane Barreto Cardoso 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 
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APÊNDICE C – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO 

DE PESQUISA 

 

Gostaríamos de agradecê-lo por aceitar participar da Pesquisa Científica 

“Processo de construção e implantação de um Programa de Educação 

Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de novas 

tecnologias no campo da saúde: Análise de uma experiência em um hospital 

privado”. 

Note que não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a 

sua opinião. Sua resposta é de enorme importância para que possamos 

concluir a pesquisa. São disponibilizadas quatro opções de resposta: concordo 

plenamente, inclinado a concordar, inclinado à discordância e discordo 

plenamente. Escolha a opção que mais se aproximar de sua opinião. 

É necessário que você responda a todas as questões, bem como os 

dados de identificação para que este instrumento possa ser validado 

estatisticamente e escolha apenas uma opção em cada resposta. 

Assinale com um X, no espaço correspondente à alternativa escolhida, 

conforme o grau de concordância com a afirmação. 

Ao final do instrumento disponibilizamos um espaço em branco para que 

você, se quiser, compartilhe sua opinião para além do que foi apresentado. 

Contamos com a sua adesão e agradecemos a confiança. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Enf.ª Rosane Barreto Cardoso 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira  
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

PARTE I: DADOS PESSOAIS 

INSTRUMENTO nº___ 

1. Sua profissão: 

     Enfermeiro             Técnico em enfermagem          Médico           Nutricionista    

      Fisioterapeuta            Fonoaudióloga             Outros: _______________________ 

2. Tempo de formação profissional:  

     < 1 ano             1 a 5 anos                 5  a 10 anos            > 10 anos 

3. Sexo:            Masculino           Feminino 

4. Idade:  

18 a 25 anos            26 a 35 anos            36 a 45 anos           > 46 anos 

5. Equipamentos comunicação que você utiliza em seu cotidiano? (assinale mais de 

uma opção se for o caso): 

      Smartphone                 Laptop                    Desktop               Tablet 

6. Contas em redes sociais? (assinale mais de uma opção se for o caso): 

      Facebook        Twitter         WhatsApp           Outros:___________________ 

7. Possui conta de e-mail?           Sim           Não 

8. Como você considera o seu conhecimento em informática? 

     Básico (acessa conta de e-mail, digita textos no aplicativo Word e navegar na internet).            

     Intermediário (além do básico, consegue montar apresentações simples no Power Point e tabelas 

simples no Excel).                     

     Avançado (além do conhecimento intermediário, consegue construir fórmulas no Excel e realizar 

apresentações elaboradas no Power Point). 

9. Já trabalhou com prontuário eletrônico em outra instituição?  

Sim                 Não 

10.   Na sua Graduação/Formação profissional você teve alguma disciplina específica 

ou foi estimulado o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação? 

     Sim              Não 
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PARTE II - CONCORDÂNCIA INDIVIDUAL RELATIVA A CADA AFIRMAÇÃO 

 

Asserções \ Afirmativas 
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

1. É importante que o Programa de Educação Continuada do hospital, realize 

treinamentos referentes ao Prontuário Eletrônico do Paciente.  

    

2. O Prontuário Eletrônico do Paciente é uma ferramenta informatizada que facilita a 

prática da assistência interprofissional. 

    

3. É essencial que no treinamento admissional dos novos colaboradores, ocorra a 

capacitação de uso do Prontuário Eletrônico do Paciente, para exercício pleno de 

suas atividades no setor. 

    

4. O treinamento sobre o Prontuário Eletrônico do Paciente oferecida pela instituição 

facilita a compreensão do processo de trabalho de equipe interprofissional. 

    

5. O Serviço de Educação Continuada contribui de forma efetiva para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e saberes específicos em Tecnologia 

da Informação e Comunicação em Saúde. 

    

6. O Prontuário Eletrônico do Paciente agiliza a busca de informações e 

consequentemente à tomada de decisão da equipe interprofissional. 

    

7.  A capacitação referente ao Prontuário Eletrônico do Paciente contribui para o 

fortalecimento do trabalho coletivo da equipe interprofissional de saúde. 

    

8. O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação estimula um trabalho 

interprofissional. 
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Asserções \ Afirmativas 
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

9. A estratégia de ensino utilizada nos treinamentos referentes ao Prontuário 

Eletrônico do Paciente favorece adequadamente o aprendizado. 

    

10. O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente contribui para o melhor uso de outros 

tipos de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

    

11.  A carga horária estipulada para a capacitação de uso do Prontuário Eletrônico do 

Paciente é adequada. 

    

12. Com a utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente fica mais fácil organizar a 

assistência prestada aos pacientes. 

    

13. O profissional que efetuou a capacitação de utilização do Prontuário Eletrônico do 

Paciente esta preparado para o desenvolvimento desta atividade. 

    

14. A utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente estimula o processo de 

Educação Permanente em Saúde na instituição. 

    

15. A utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente pode contribuir para a redução 

de possíveis erros na assistência ao paciente. 

    

16. O Prontuário Eletrônico do Paciente proporciona a interação da equipe 

interprofissional, com a troca de experiências, promovendo a Educação Permanente 

em Saúde. 

    

17. O Prontuário Eletrônico do Paciente favorece e agilidade a compreensão e 

interação das ações propostas pela equipe interprofissional, para a assistência ao 

paciente. (prescrição médica e de enfermagem, avaliação nutricional, etc.). 
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Espaço para você se quiser, compartilhar sua opinião para além do que foi 

apresentado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – PRODUTOS DA PESQUISA 
 

Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do 

uso de novas tecnologias no campo da saúde: Capacitação em utilização do 

Prontuário Eletrônico do Paciente. 

 

 

Proposta: Capacitar e treinar a equipe interprofissional de saúde quanto à 

aplicabilidade do PEP na práxis em saúde.  

 

Justificativa: Muitos profissionais de saúde em sua formação técnica, não foram 

estimulados na questão de introdução do uso de TIC como recurso em sua pratica 

profissional ou como apoio pedagógico. A aquisição de equipamentos, software, 

sistema de gestão da informação (PEP), assim como manutenção destes, requerem 

altos investimentos. Para que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente, se faz 

necessária à capacitação dos profissionais de saúde para o uso adequado da 

tecnologia. Assim, cabe à instituição fornecer uma capacitação adequada aos seus 

profissionais, promovendo a conscientização e a utilização adequada das TIC em seu 

cotidiano de trabalho, para garantir um processo contínuo da assistência à saúde. 

 

Objetivos: Desenvolver novas habilidades e conhecimentos específicos referentes à 

ao PEP, trazendo significados à equipe interprofissional quanto aos benefícios do uso 

de tecnologias para execução do cuidado. 

 

Recursos materiais: Ambiente para os encontros; laboratório de informática para a 

prática; software (protótipo do sistema) e papelaria (confecção e distribuição de guias 

práticos, com instruções de uso das principais ferramentas informatizadas constituídas 

no PEP).  

 

Recursos humanos: Profissionais de saúde que possuam conhecimentos específicos 

referentes às ferramentas informatizadas do PEP e metodologias de ensino 
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aprendizagem. 

 

Cronograma: Encontros quinzenais, com duração mínima de 1 hora cada. 

 

Método de avaliação: Teste prático em um protótipo do sistema de gestão da 

informação (PEP); Confecção de portfólios dos assuntos temáticos.  

 

Metodologia: Oficinas, reuniões (para discussões) e aulas práticas em um laboratório 

de informática com pequenos grupos (máximo 15 profissionais). 
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Plano de ação: 

 

Ação 

 

Objetivo Justificativa 
Público 

Alvo 

Oficinas direcionadas para 

discussão de problemas e 

dificuldades relacionadas ao uso do 

Prontuário Eletrônico do Paciente 

Identificar os problemas que os 

colaboradores encontram em utilizar as 

ferramentas informatizadas. 

Problematizar com os colaboradores 

as dificuldades que estes encontram 

na sua prática referentes à aplicação 

do PEP na práxis em saúde. 

Equipe 

interprofissional 

de 

 saúde 

Discussão de estudo de caso 

Promover conhecimentos e reflexão da 

equipe quanto à aplicabilidade do uso 

de tecnologias no cuidado prestado ao 

paciente. 

Problematizar a relação do uso do 

PEP e a qualidade da assistência 

prestada ao paciente 

Equipe 

interprofissional 

de 

 saúde 

Oficinas direcionadas a discussões 

referentes à qualificação do uso do 

PEP 

Desenvolver um olhar crítico e 

resolutivo na busca de soluções. 

Promover a participação ativa da 

equipe no desenvolvimento e 

aplicação das ferramentas 

informatizadas, neste caso o PEP, 

para uma assistência à saúde de 

qualidade. 

Equipe 

interprofissional 

de  

saúde 

Aula Prática 
Desenvolver habilidades técnicas 

especifica quanto ao uso do PEP. 

Promover a adesão dos profissionais 

ao uso de tecnologias em seu 

cotidiano de trabalho.  

Equipe 

interprofissional 

de  

saúde 
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Confecção de Guias de utilização do Prontuário Eletrônico do Paciente 
 

Estes guias são distribuídos à equipe interprofissional de saúde no final 
de cada capacitação ou treinamento referente à utilização do sistema de 
registro eletrônico do paciente. 
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Participação em eventos 

 
 

Apresentação oral no Evento: XIV Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde (07 a 10 de dezembro de 2014 – Santos/SP) 

Tema: A Importância da Capacitação da Equipe de Enfermagem para o 
Desenvolvimento de Habilidades e Competências em Tecnologia da 

Informação e Comunicação: Prontuário Eletrônico do Paciente. 
 
 

 
 

Apresentação em pôster comentado no evento: XIII Conferência 
Iberoamericana de Educação em Enfermagem. (04 a 07 de setembro de 2015 

– Rio de Janeiro/RJ) 
Tema: Educação Permanente em Saúde - Ferramenta potencial para o 

desenvolvimento do uso de novas tecnologias no capo da saúde. 
 
 
 
 

 
 
 

Submissão de artigo científico– em processo de avaliação: Revista Journal 
of Health  InformaTIC 

Tema: Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao 
desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde. 
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ANEXOS 



117 
 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – PARECER INSTITUCIONAL 

 


