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PRODUTO 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. 
 

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 TICs 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).  
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Recursos humanos: Profissionais de saúde que possuam conhecimentos específicos 

referentes às ferramentas informatizadas do PEP e metodologias de ensino 

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  Informatics 

Tema: Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do 
uso de novas tecnologias no campo da saúde. 
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Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do 
uso de novas tecnologias no campo da saúde. 

 

Enf.ª Rosane Barreto Cardoso1, Dra. Prof.ª Beatriz Jansen Ferreira2, Dr. Wolney 

Andrade Martins3, Sérgio Bassalo Paludeto4. 

 
1Mestranda em Ensino em Ciências da Saúde - CEDESS da UNIFESP, São Paulo; 2Docente do 

Programa de Pós Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde - CEDESS da UNIFESP, São Paulo; 3Coordenador de Ensino e  Pesquisa / Unimed 

Rio, Rio de Janeiro; 4Coordenador de Tecnologia da Informação/ Unimed Rio, Rio de Janeiro 

 
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar a experiência de implantação de um 

Programa de Educação Permanente em Saúde (EPS), voltado ao desenvolvimento do 

uso de novas tecnologias na saúde, especificamente a capacitação ao uso do 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e caracterizar o perfil dos recém-contratados. 

Foi realizada análise retrospectiva de 95 testes e questionários preenchidos pelos 

novos colaboradores pós-treinamento, no período de fevereiro a junho de 2014. Foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney para avaliar a relação da nota do teste, com os 

fatores de caracterização do perfil do profissional. Fatores como gênero, idade e ter 

experiência anterior no PEP, não promoveram melhora no desempenho do uso do PEP. 

Fatores como graduação e ter domínio em informática podem influenciam na 

percepção de melhoria do desempenho. Assim, salientamos a necessidade dos 

hospitais, adotarem políticas que contribuam para a qualificação de seus profissionais. 

Palavras-chave: Tecnologia em Saúde; Educação Permanente; Prontuário Eletrônico.   

 

Programa de Educación Permanente en Salud, dirigido a desarrollar el uso de 
nuevas tecnologías en el campo de la salud. 

 

Resumen: El propósito de este artículo es describir la experiencia de la aplicación de 

un programa de Educación Continua de la Salud (EPS ) , destinado a desarrollar el uso 

de nuevas tecnologías en salud, específicamente la capacitación en el uso del Registro 

Electrónico del Paciente (PEP ) y caracterizar el perfil de los nuevos empleados . 
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Análisis retrospectivo de 95 pruebas y cuestionarios cumplimentados por los nuevos 

empleados después de la capacitación se llevó a cabo entre febrero y junio de 2014. 

Se utilizó la prueba de Mann- Whitney para evaluar la relación de calificación de la 

prueba , con los factores de caracterización perfil Profesional . Factores tales como el 

género , la edad y tienen experiencia previa en PEP , no promover la mejora en el 

desempeño de su uso PEP . Factores como el grado y tienen dominio del equipo puede 

influir en la percepción de la mejora del rendimiento. Por lo tanto, hacemos hincapié en 

la necesidad de que los hospitales adopten políticas que contribuyan a la capacitación 

de sus profesionales. 

Palabras clave: Tecnología en Salud; Educación Continua; Los registros médicos 

electrónicos. 

 

Permanent Education Program in Health, aimed at developing the use of new 
technologies in health 

 

Summary: The purpose of this article is to describe the implementation experience of a 

program of Continuing Health Education (CHE), aimed at developing the use of new 

technologies in health, specifically training on the use of Electronic Patient Record 

(EPR) and characterize the profile of new hires. Retrospective analysis of 95 tests and 

questionnaires filled out by new post-training employees was conducted from February 

to June 2014. The Mann -Whitney test was used to assess the relationship of test 

score, with the profile characterization factors professional. Factors such as gender, age 

and have previous experience in EPR, did not promote improvement in the performance 

of EPR use. Factors such as graduate and have computer domain can influence the 

perception of performance improvement. Thus , we emphasize the need for hospitals 

adopt policies that contribute to the qualification of its professionals. 

Keywords: Technology in Health; Continuing Education; Electronic medical records. 
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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 de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no contexto da 

saúde. (1,2)  

Atualmente o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) constitui-se uma das 

principais ferramentas de TICs em saúde que a equipe interprofissional de saúde 

precisa lidar nas suas atividades diárias. (2,3) 

O PEP não só veio para substituir o prontuário em papel, mas também para elevar a 

qualidade da assistência à saúde por meio de suas aplicações e recursos como: 

acesso remoto e simultâneo da informação, legibilidade, segurança dos dados, 

flexibilidade de lay-out, integração com outros sistemas de informação, assistência à 

pesquisa, resgate de dados para análise, melhor gerenciamento do cuidado, 

proporcionando a tomada de decisão da equipe interprofissional. (3,4) 

Muitas instituições encontram dificuldades de implantação e implementação do PEP, 

pois requer infraestrutura adequada, aquisição e manutenção de software, altos 

investimentos com retorno em longo prazo, resistência de profissionais as mudanças e 

necessidade de usuários treinados aptos para utilização. (3) 

Segundo Peres5 é importante à implementação de processos de treinamento e 

desenvolvimento dos recursos humanos nas instituições de saúde, pois a atuação de 

trabalhadores sem treinamento interfere, diretamente, no resultado esperado na 

produção. 

Segundo Chiavenato6 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 
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educação e de formação profissional, no sentido de, cada vez mais, responder ás 

exigências do mundo do 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. (7,8,9) 

Perante o exposto e visando ampliar as ações do Serviço de Educação Permanente 

em Saúde, prevendo a necessidade de capacitação e treinamentos referente às 

ferramentas informatizadas constituídas no PEP, um hospital terciário de alta 

complexidade situado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, implementou ao programa de 

treinamento admissional atividades de capacitação referente ao uso do PEP, para os 

novos colaboradores da equipe de enfermagem. 

O presente artigo tem como objetivos relatar a experiência de implantação de um 

Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de 

novas tecnologias no campo da saúde, especificamente a capacitação referente ao uso 

do PEP, e caracterizar o perfil dos colaboradores que participaram destes. 

 

Método 
 
Estudo retrospectivo, desenvolvido em um hospital de grande porte, privado, 

terciário, de alta complexidade, situado na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Inaugurado 

em janeiro de 2013, têm entre seus principais objetivos utilizar o PEP em sua plenitude 

para organização das informações. 

Foram analisados 95 testes e questionários preenchidos pelos novos colaboradores 

de enfermagem (técnicos e enfermeiros) pós-treinamento, no período de setembro a 

novembro de 2014. Estes são documentos dos arquivos do Serviço de Educação 

Permanente em Saúde da referida instituição.  

Foi aplicado o teste de Mann-Whitney para avaliar a relação da nota do teste, com 

os demais fatores de caracterização do perfil do profissional, como: gênero, idade, 

conhecimento em informática, ter ou não ter conhecimento ao uso do PEP e uso de 

dispositivos eletrônicos (Laptop ou Desktop, Smartphone, Tablet).  
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Resultados e Discussão 
 

As atividades de capacitação ao PEP constituíram-se na implantação de um 

Programa de Educação Permanente em Saúde, voltado ao desenvolvimento do uso de 

novas tecnologias no campo da saúde, um projeto atrelado ao Serviço de Educação 

Permanente do referido hospital. Este programa é coordenado por uma enfermeira que 

possui conhecimentos na área assistencial, assim como prática avançada no sistema 

implantando na instituição, denominado Tasy® (Philips, Blumenau/SC - Brasil). Ela 

mapeou os processos informatizados implantados no hospital, desenvolveu manual e 

guias de utilização do PEP, sugeriu e analisou a introdução de novas funções no 

sistema, assim como planejou e executou as capacitações e treinamentos relacionados 

ao uso do PEP.  

Esse treinamento tem como finalidade orientar os colaboradores quanto à 

importância, aplicabilidade e utilização das ferramentas informatizadas que o PEP 

proporciona em seu cotidiano de trabalho. 

Os novos colaboradores de enfermagem durante um período de 8 horas, distribuídas 

em dois tempos de 4 horas recebem instruções de utilização das ferramentas 

informatizadas do PEP. No primeiro período o instrutor instiga os recém-contratados a 

relatarem suas experiências e conceito relacionados ao uso do PEP, auxiliando-os na 

construção de saberes e competências específicas ao uso de tecnologias no campo da 

saúde. 

No segundo tempo é feita uma abordagem prática, simulação de um estudo de caso, 

utilizando um protótipo do sistema. Neste são demostradas as principais 

funcionalidades necessárias para que o novo colaborador possa iniciar suas atividades 

com segurança nos setores. 

Foi aplicado um teste para avaliar o conhecimento do novo colaborador no final das 

atividades de capacitação. O teste possui seis perguntas de múltipla escolha 

relacionada às ferramentas informatizadas do PEP retratadas na simulação, e mais 

quatro perguntas (ver quadro1) de caracterização do perfil dos novos colaboradores 

relacionadas às TICs.  
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Quadro 1: Perguntas de caracterização de perfil dos novos colaboradores relacionada 

à TIC 
1. Quais destes dispositivos eletrônicos utilizam em seu cotidiano? (Laptop, Desktop, 

Smartphone, Tablet). 

2. Possui conta de e-mail ativa? 

3. Conhecimento dos aplicativos do pacote Office: Word, Excel, Power Point e Internet? 

(possíveis respostas: Domina; Domina parcialmente; Não domina). 

4. Conhecimento prévio em sistemas de registro eletrônico do paciente? (Tasy®, MV®, 

WPD®, outros) 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 A média da nota dos testes realizados pós-treinamento foi 7,12. A idade e o 

gênero dos colaboradores não interferiram no resultado dos testes aplicados. Ver 

tabela 1 e gráfico 1.  

 

Tabela 1: Nota dos testes x Gênero 
Gênero Média N Desvio padrão Mediana 

Feminino 7,144 80 1,3944 7,500 

Masculino 7,000 15 1,3363 7,500 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Gráfico 1: Nota dos testes x Classe de idade. A: 0 a 20 anos; B: 21 a 30 anos e C: >30 

anos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A função (enfermeiros e técnicos de enfermagem) do novo colaborador 

influenciaram na nota do teste aplicado, sendo 7,561 a média da nota dos enfermeiros 

e 6,867 a média da nota dos técnicos de enfermagem. Ver gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Nota dos testes x Função. E: Enfermeiro e T: Técnico de enfermagem. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Não houve relevância significativa na relação de uso de dispositivos eletrônicos 

(Laptop ou Desktop, Smartphone, Tablet) no cotidiano destes colaboradores, com a 

nota dos testes aplicados. Ver tabela 2. 

 

Tabela 2: Nota dos testes x Uso de dispositivos eletrônicos 
Smartphone Média N Desvio padrão Mediana 

Não 7,202 42 1,2300 7,500 

Sim 7,058 53 1,5103 7,250 

Laptop ou Desktop Média N Desvio padrão Mediana 

Não 6,786 7 1,1852 7,000 

Sim 7,149 88 1,3961 7,500 

Tablet Média N Desvio padrão Mediana 
Não 6,942 60 1,3564 7,500 

Sim 7,441 35 1,3834 7,500 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Dos 95 colaboradores que responderam as perguntas de caracterização do 

perfil, 71,59% dos colaboradores relatarem não possuírem experiência com uso do 

PEP em outra instituição e apenas um informou não possuir e-mail. Esses fatores não 

demostraram ser facilitadores para um bom desempenho do colaborador ao uso do 

PEP. Ver tabela 3. 

 

Tabela 3: Nota dos testes x Experiência anterior com PEP e conta de e-mail ativa 
Experiência anterior com PEP Média N Desvio padrão Mediana 

Não 7,110 68 1,4631 7,500 

Sim 7,148 27 1,1670 7,500 

Conta de e-mail ativa Média N Desvio padrão Mediana 

Possui 7,500 94 1,3862 7,500 

Não possui  7,117 1 - 7,500 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Quando comparamos o nível de conhecimento dos colaboradores a aplicativos 

do pacote office, observamos que o grupo que relatou possuir domínio ou domínio 

parcial em Word, Excel, PowerPoint e Internet, obtiveram melhor desempenho nos 

teste dos que relataram não possuir domínio nestes aplicativos. Ver tabela 4 e gráfico 

3. 

 

Tabela 4: Nota dos testes x Conhecimento dos aplicativos Word e Internet 
Word Média N Desvio padrão Mediana 

Domina (2) 7,225 40 1,2606 7,500 

Domina parcialmente (1) 7,174 46 1,4690 7,500 

Não domina (0) 6,389 9 1,3411 6,500 

Internet Média N Desvio padrão Mediana 

Domina (2) 7,351 47 1,2808 7,500 

Domina parcialmente (1) 6,967 45 1,4515 7,500 

Não domina (0) 5,833 3 1,0408 5,500 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Gráfico 3: Nota dos testes x Conhecimento no aplicativo Excel e PowerPoint. 0: não 

domina; 1: domina parcialmente e 2: domina 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
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Conclusão  
Fatores como gênero, idade e ter experiência anterior ao uso do PEP, não 

promoveram melhora no desempenho dos novos colaboradores quanto à utilização do 

PEP.  Os que relataram possuir domínio pleno ou parcial em informática, assim como 

os enfermeiros (que possuem formação de nível superior), estes são fatores que 

influenciaram na percepção de melhoria do desempenho do colaborador, em relação à 

utilização do PEP.  

Implementação de programas de capacitação aos novos colaboradores contribuem 

para a adesão destes ao PEP, além de prepará-los para o desempenho de suas 

funções, proporcionando qualidade da assistência prestada ao paciente. 

Assim, salientamos a necessidade das instituições hospitalares adotarem políticas 

que contribuam positivamente para a qualificação cotidiana de seus profissionais, que 

traduzam em significados a introdução de novas tecnologias do campo da saúde, à luz 

da integralidade e sustentabilidade do cuidado. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE VOLTADO AO USO DE 

TECNOLOGIAS NA SAÚDE: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE * 
 
RESUMO 

Estudo descritivo e exploratório de abordagem quantitativa, que objetivou 

identificar a percepção da equipe interprofissional em saúde que participou de 

capacitação referente ao uso do Prontuário Eletrônico do Paciente, quanto à 

implementação de um Programa de Educação Permanente em Saúde voltado ao 

desenvolvimento do uso de novas tecnologias no campo da saúde. Foi realizado entre 

setembro e outubro de 2014 em um hospital terciário situado na cidade do Rio de 

Janeiro, SP. Foi aplicado um instrumento de percepção do tipo atitudinal Likert em uma 

população de 71 profissionais da área da saúde. O teste de confiabilidade do 

instrumento foi de 0,82 denotando qualidade do processo de validação de conteúdo e 

densidade estatística. Os respondentes reconheceram a importância do programa, 

assim como Prontuário Eletrônico do Paciente um elemento qualificador para 

assistência à saúde. 

DESCRITOR: Educação Permanente; Tecnologias da Informação; Prontuário 
Eletrônico. 
 
INTRODUÇÃO 

O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na saúde têm 

produzido novas teorizações e processos, principalmente a integração de recursos 

computacionais à prática profissional.  

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. (1)  

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. 
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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. (2,3) 

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.  

Desta forma, a Educação Permanente em Saúde (EPS) que se constitui em um 

processo de análise e problematização do trabalho, torna-se uma ferramenta capaz de 

incorporar as novas tecnologias ao processo de cuidar. 

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. 

Identificar a percepção da equipe interprofissional em saúde que participou de 

capacitações referentes ao uso do PEP, quanto: à metodologia utilizada e o processo 

de construção do programa; à contribuição do treinamento na qualificação da 

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

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

promoção da EPS. 

 

MÉTODO 

Estudo descritivo e exploratório de abordagem quantitativa, utilizando 

instrumento de percepção do tipo atitudinal Likert para coleta de dados. 

O cenário do estudo foi um hospital terciário de grande porte localizado na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

O instrumento de coleta foi disponibilizado no formato impresso e eletrônico, por 
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meio do aplicativo do Google Forms, sendo oferecido a todos os profissionais de saúde 

que participaram de capacitações referentes ao uso do PEP.  A coleta de dados foi 

realizada nos meses de setembro e outubro de 2014. 

Foram construídas quadro dimensões a luz dos objetivos da pesquisa, que 

consistiu em 17 asserções positivas randomizadas. O Quadro 1 apresenta as 

dimensões. 

 
Quadro 1: Dimensões (D) do instrumento Likert. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

D-1 “Serviço de Educação Continuada como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre TIC na saúde” 

D-2 “O uso de TIC na saúde como ferramenta estimuladora do trabalho 

interprofissional” 

D-3 “O uso do PEP e a sua relação com a promoção do processo de EPS” 

D-4 “O PEP como 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.  

Foi realizado o pré-teste do instrumento, antes de ser aplicado à população 

delimitada.  

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, conforme recomenda Bruno (5) e 

Ferreira (3,4). 

Para cada uma das opções foi atribuído previamente uma pontuação entre 1 

(mínimo) e 4 (máximo) pontos. 

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 (5) e Ferreira (3,4): 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.  

 Foram elaboradas questões fechadas com o intuito de obter informações para 
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conhecer a população do estudo, tais como: 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 10 anos; 

nível de conhecimento em informática, sendo três opções de respostas: básico, 

intermediário e avançado; se na graduação/formação teve estímulo ao uso de TIC, 

podendo ter resposta sim ou não e se já trabalhou com PEP, com dois grupos de 

resposta sim e não. 

 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. 

 
RESULTADOS 

O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 71 profissionais da 

área da saúde (enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos e fonoaudiólogos). O 

teste de confiabilidade do instrumento foi de 0,82, garantindo adequada validação de 

conteúdo e densidade estatística. 

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 até 40%, isso denota a qualidade do processo de validação de conteúdo. 

 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 PEP, para exercício pleno de suas atividades no setor”. 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. 
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O quadro abaixo apresenta o perfil dos participantes da pesquisa. 
Quadro 2 – Dados dos participantes da pesquisa. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

N= 71 respondentes 

Sexo 
Feminino: 59 (83,10%)    

Masculino: 12 (16,90%) 

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%) 

Profissão 
Enfermeiros: 36 (50,70%) 

Médicos: 30 (42,25%) 

Técnicos de enfermagem: 4 (5,63%) 

Outras profissões: 1(1,42%) 

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 
Básico: 26 (36,62%) 

Intermediário: 35 (49,30%) 

Avançado: 10 (14,08%) 
Estímulo ao uso de TIC na graduação/formação 

Sim: 57 (80,28%)                                        Não: 14 (19,72%) 

 

O Gráfico 1 apresenta as médias das quatro dimensões onde podemos observar 

uma boa percepção dos respondentes frente as mesmas. 

Gráfico 1 – Valores das médias das respostas por Dimensão. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 
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O Gráfico 2 apresenta as médias das asserções que compuseram a Dimensão 
1 “Serviço de Educação Continuada  como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre TIC na saúde”.  

Gráfico 2 - Valores das médias das asserções validadas pertencentes à Dimensão 1 

“Serviço de Educação Continuada  como um espaço estimulador de conhecimento 

sobre TIC na saúde”.  

 
A única asserção avaliada de maneira negativa (inclinado a discordar) foi a A-11 

que dizia que “A carga horária para a capacitação em utilização do PEP foi 
adequada”. Os respondentes mostram-se inclinados a discordância com 2,84 pontos o 

que deve nortear as ações do Serviço de Educação Continuada (SEC) no sentido de 

ampliar o tempo da formação ofertada em capacitações e treinamentos referentes ao 

PEP.  

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

para 8 horas, para as capacitações referentes ao uso do PEP à equipe interprofissional 

de saúde. 

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 
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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 TIC no Programa de Educação Continuada do hospital”, revelou 

uma inclinação à concordância, evidenciando que o uso das TIC é uma tendência cada 

vez mais presente na assistência à saúde. 

Já a asserção A-5 tratou do serviço de educação continuada afirmando que “O 
SEC contribui de forma efetiva para o desenvolvimento de competências, 
habilidades e saberes específicos em TIC” e novamente os respondentes ficaram 

inclinados à concordância, atribuindo a este serviço um espaço importante para o 

desenvolvimento das TIC. 

Na asserção A-7 “A capacitação referente ao PEP contribui para o 
fortalecimento do trabalho coletivo da equipe interprofissional em saúde”, 
buscou-se perceber se o PEP ou uso de TIC poderiam ser contributivos para a 

interprofissionalidade, 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 PEP 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 PEP estava preparado para o desenvolvimento desta 
atividade”.  

Na Dimensão 1 “Serviço de Educação Continuada  como um espaço 

estimulador de conhecimento sobre TIC na saúde”,  as variáveis qualitativas (“sexo”, 

“faixa etária”, “categoria profissional”, “tempo de formação”, “nível de conhecimento em 
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informática”, “se já trabalhou com PEP”, e “se na graduação/formação teve alguma 

disciplina ou estímulo ao uso de TIC”), não interferiram na boa percepção dos 

respondentes. 

Na mesma dimensão observamos que 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 nesta dimensão 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 gerou uma percepção mais positiva. Cardoso(7) enfatiza que 

quando há aproximação de TIC durante a formação de profissionais em saúde, de 

forma a estabelecer relações com a prática na saúde, contribui para a melhoria do 

processo educativo e o aprendiz consegue "visualizar" a utilização de tecnologias na 

sua atuação profissional.  

O Gráfico 3 apresenta os valores das médias das asserções da Dimensão 2 “O 

uso de TIC na saúde como ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional”. Os 

respondentes tiveram uma percepção positiva em todas as asserções, afirmaram que o 

uso de TIC na saúde é concebido pelos envolvidos como uma potente ferramenta 

estimuladora do trabalho interprofissional. 

Gráfico 3: Valores das médias das asserções validadas da Dimensão 2 “O uso de TIC 

na saúde como ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional”. 
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Na Dimensão 2 “O uso de TIC na saúde como ferramenta estimuladora do 

trabalho interprofissional”, observou-se na variável qualitativa “faixa etária” uma 

percepção discretamente mais positiva entre os profissionais de 36 a 45 anos. Na 

variável qualitativa “categoria profissional” ficou 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. 

As demais variáveis qualitativas analisadas não interferiram na boa percepção 

encontrada junto aos respondentes, na Dimensão 2 “O uso de TIC na saúde como 

ferramenta estimuladora do trabalho interprofissional”. 
No Gráfico 4 podemos observar as médias das asserções que compuseram a 

Dimensão 3 “O uso do PEP e a sua relação com a promoção do processo de EPS”. 

Gráfico 4 - Valores das médias das asserções da Dimensão 3 “O uso do PEP e a sua 

relação com a promoção do processo de EPS”. 

 
Na asserção 10 afirmou-se que “O uso do PEP contribui para o melhor uso de 

outros tipos de tecnologias de informação no meu cotidiano”. No cotidiano da 

instituição pesquisada pode-se observar na prática que foi recorrente o melhor uso de 

outras tecnologias no campo da saúde como: respirador, monitores multiparamétricos, 

cama eletrônica, entre outros. 

Já na asserção 14 “A utilização do PEP facilita a promoção do processo de 
Educação Permanente em Saúde na instituição”, observou-se a compreensão dos 

respondentes quanto à qualificação do PEP para com o processo da EPS. Autores 
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como Ceccin(8,9) e Cavalcante(10) 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. 

Na Dimensão 3 “O uso do PEP e a sua relação com a promoção do processo 

de EPS”, observamos 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. (11) 

Nesta dimensão 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. Já na variável 

qualitativa “nível de conhecimento em informática” evidenciou uma percepção mais 

positiva entre os com formação inicial. 

O Gráfico 5 apresenta as asserções que compuseram a Dimensão 4 “O PEP 

como instrumento qualificador para assistência à saúde”.  

Gráfico 5 - Valores das médias das asserções validadas na segunda administração 

pertencentes à Dimensão 4 “O PEP como instrumento qualificador para assistência à 

saúde”. 
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As asserçôes A-12 “Com a utilização do PEP consigo organizar melhor a 
assistência de saúde prestada aos pacientes, A-15 “A utilização do PEP pode 
contribuir para a redução de possíveis erros na assistência ao paciente” e, A-17 
“O PEP favorece a agilidade na compreensão e interação das ações propostas 
pela equipe interprofissional na assistência ao paciente (SAE, prescrição médica, 
avaliação nutricional, etc.)”, revelou que os respondentes mostraram-se inclinados à 

concordância, confirmando que o uso do PEP pode contribuir efetivamente para 

organização da assistência, agilidade e interação das ações propostas pela equipe, 

assim como redução de possíveis erros. Benefícios apontados na literatura por Marin1 

que afirma  que são inúmeras as vantagens e possibilidades advindas da utilização do 

PEP.  

Da mesma forma que nas dimensões anteriores as variáveis qualitativas “sexo”, 

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

encontrados, na Dimensão 4 “O PEP como instrumento qualificador para assistência à 

saúde”. 

Consideramos importante destacar que as variáveis qualitativas “sexo” e “faixa 

etária” são descritos na literatura como aspectos potencialmente interferidores na 

percepção humana, justificando, portanto a escolha dos mesmos nesta pesquisa, 

conforme aponta Ferreira.(3,4)     

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, na Dimensão 4 “O PEP como instrumento qualificador para 

assistência à saúde”. 

Na Dimensão 4 “O PEP como instrumento qualificador para assistência à 

saúde”, também podemos inferir que as demais variáveis qualitativas “ter ou não 

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

formação”, não interferiram na percepção positiva dos respondentes. 
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CONCLUSÃO 

Podemos inferir 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 

Infelizmente percebemos que no ambiente hospitalar os princípios da EPS ainda 

não se fazem presentes efetivamente.   

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 TIC 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 

reconhecida como “um direito cidadão”.    
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