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Introdutório à estratégia saúde da família: um aporte metodológico.
[dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo; 2012.

RESUMO
O Sistema Único de Saúde, para consolidar-se, necessita de profissionais
alinhados com seus princípios doutrinários. Para tanto, além de mudanças na
formação profissional, são necessárias ações de Educação Permanente em
Saúde para ajustar as competências dos profissionais às necessidades do
sistema. Considerando a importância de tais ações e os investimentos
necessários para sua execução, é essencial avaliar seus resultados. Na área
da saúde, no Brasil e internacionalmente, os estudos sobre esta temática têm
mostrado que as avaliações de reação e aprendizagem são as mais
amplamente utilizadas, sendo poucos os que avançam no sentido de avaliar o
impacto dessas ações e de estabelecer relações entre os níveis de avaliação.
Diante disso, o presente estudo propôs-se a analisar um treinamento de
bastante relevância para a atenção primária: o Curso Introdutório à Estratégia
Saúde da Família. Os objetivos específicos compreenderam - a análise dos
planos instrucionais, a avaliação da satisfação de treinandos e instrutores, a
avaliação da aprendizagem, a auto-avaliação de impacto e a verificação de
existência de relações entre as variáveis das avaliações. Com delineamento
correlacional, foram analisadas 291 avaliações, abrangendo as avaliações de
satisfação, aprendizagem e impacto, além de três planos instrucionais de uma
instituição filantrópica, atuante na Atenção Primária, na cidade de São Paulo.
Responderam às avaliações: seis instrutores, 66 treinandos participantes dos
Cursos dos meses de agosto e setembro de 2011 (turma A) e 52 participantes
entre os anos de 2005 e início de 2011 (turma B). A análise dos planos
instrucionais evidenciou que os objetivos do curso não correspondem ao
recomendado pelo Ministério da Saúde, dentre outros, por não estarem
descritos nas competências esperadas. Tanto instrutores como treinandos
apresentaram bons escores de satisfação com relação ao curso, 77,6% e
74,4%, respectivamente. Houve diferença estatisticamente significativa na
aprendizagem quando comparadas as avaliações nos momentos pré e pós
treinamento (p=0,29), embora as notas médias tenham sido baixas nos dois
momentos, sendo a pré 4,9 e a pós 5,5. Os profissionais com graduação
apresentaram melhores desempenhos nos dois momentos de avaliação
(p=0,02) em relação àqueles de nível médio e profissionalizante. Quanto ao
impacto, os escores das duas turmas foram 38,1 (A) e 39 (B), não havendo
diferença estatisticamente significativa (p=0,52). Foi identificada a associação
entre satisfação e impacto (p=0,023). Os instrumentos de avaliação de
satisfação e de impacto apresentaram confiabilidade constatada pelo Alpha de
Cronbach 0,9 e 0,78, respectivamente. Dentre as principais conclusões,
aponto: o aumento do conhecimento dos participantes após o Curso, com o
qual se apresentaram satisfeitos e cujos conhecimentos estão sendo utilizados
na prática profissional. Estes resultados contribuem com importantes
informações para retroalimentar o planejamento e desenvolvimento do Curso
Introdutório, bem como para a construção de uma metodologia de avaliação
de ações educativas voltadas aos profissionais da área da saúde.
Recomendo, por fim, a implementação de investigações científicas, nas
dimensões teóricas e metodológicas da avaliação de programas de
treinamento.
Palavras-chaves: Treinamento de pessoal. Educação permanente. Saúde
Pública. Avaliação da aprendizagem. Educação em Saúde - Gerenciamento.
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ABSTRACT
The Brazilian National Health Care System (SUS), in order to consolidate itself,
needs professionals aligned with their doctrinal principles. To do so, as well as
make changes in vocational training, actions are required for Continuing
Education in Health to adjust the professional skills according to the needs of
the system. Considering the importance of such actions and investments
needed for their implementation, it is essential to evaluate their results. In the
health areas in Brazil and internationally, studies on this particular subject have
shown that the assessments of reaction and learning are the most widely used,
and few are advancing in order to assess the impact of these actions and to
establish relationships between the levels of assessment. With this in mind, the
present study proposed to examine a very important training for primary care:
The Introductory Course to the Family Health Strategy. Specific objectives
included - the analysis of instructional plans, assessment of satisfaction of
trainees and instructors, the assessment of learning, self-impact assessment
and verification of the existence of relationships between variables of
assessment. With correlational design, 291 assessments were analyzed,
including assessments of satisfaction, learning and impact, and three
instructional plans for a philanthropic institution, active in Primary Care, in the
city of Sao Paulo, Brazil. Responders to the assessments included: six
instructors, 66 trainees participating in the courses of the months of August and
September 2011 (class A) and 52 participants between 2005 and early 2011
(class B). The analysis of the plans showed that the instructional objectives of
the course do not correspond with what is recommended by the Ministry of
Health, among others, because they are not described in the competencies
expected. Both instructors and trainees had good scores for satisfaction in
relation to the course, 77.6% and 74.4% respectively. There was a statistically
significant difference in learning when compared to assessments in the pre and
post training (p=0.29), although the average scores were low at both time
intervals, with the pre 4.9 and post 5.5. Professionals with graduate levels
showed better performances in the two time intervals
(p = 0) when compared to mid-level and professional. As for the impact, scores
of the two groups were 38.1 (A) and 39 (B), with no statistically significant
difference (p=0.52). An association was identified between satisfaction and of
impact (p=0.023). Assessment instruments of satisfaction and impact showed
reliability as confirmed by Cronbach's alpha 0.78 and 0.9, respectively. The
main findings pointed out: an increase in knowledge of the participants after the
course, with which they presented satisfaction and learned those skills that are
being used in professional practice. These findings contribute important
information to feedback for the planning and development of the introductory
course as well as for the construction of a methodology for assessing
educational activities directed to health professionals. In conclusion, the
implementation of scientific research in theoretical and methodological
dimensions of the assessment of training programs is recommended.
Keywords: Education evaluation. Continuing education. Public Health. Health
Education – Management.
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APRESENTAÇÃO

Em minha atuação como preceptora e assessora técnica de
gestão de uma instituição, de grande porte, atuante na Atenção
Primária à Saúde do município de São Paulo, participei de diversos
programas educativos, percebendo o grande valor dessas ações,
bem como a necessidade de uma avaliação sistemática capaz de
gerar informações que auxiliem as tomadas de decisão da gestão.
Assim, este estudo pretende, de um lado, analisar o Curso
Introdutório à Estratégia Saúde da Família por sua relevância na
atenção primária à saúde, de outro, e a partir desta análise,
contribuir para construção de uma metodologia de avaliação das
ações educativas desenvolvidas na área da saúde.

1 Introdução
“Toda mudança implica mudar o conhecimento e
mudar o conhecimento significa aprender, porque
todo conhecimento é aquilo que aprendemos ao
longo da vida” (Leitão & Roussau).

Introdução

1 INTRODUÇÃO
A motivação para avaliar um treinamento no âmbito da
Assistência Primária à Saúde (APS) partiu de minha vivência como
membro da equipe de desenvolvimento de pessoas de uma
instituição filantrópica. Nesse período, foi possível assistir às
mudanças ocorridas nas estratégias de ensino, no perfil dos
participantes, dos instrutores e coordenadores da área. Isso me
despertou o desejo de avaliar um dos treinamentos, o Curso
Introdutório, e verificar se as mudanças ocorridas causaram algum
impacto na satisfação e aprendizado dos participantes, bem como
na aplicação prática dos conhecimentos.
Ao iniciar a elaboração do projeto, fui incentivada por
docentes de uma disciplina a pensar nos aspectos éticos, políticos e
econômicos envolvidos na avaliação de treinamentos.
As questões éticas na avaliação de treinamento permeiam o
entendimento por parte da equipe avaliadora e das pessoas que
responderão à avaliação sobre o processo. Deve ficar claro para os
envolvidos, que a avaliação é do treinamento e não das pessoas,
portanto, os resultados devem ser analisados com o objetivo de
obter informações sobre a eficiência, eficácia e efetividade do
treinamento, subsidiando reflexões que permitam a reorganização
dos programas de treinamento.
Esse entendimento faz-se necessário, principalmente, nos
casos em que o desempenho dos participantes é aferido nas
avaliações do conhecimento antes e depois. Nesse tipo de
avaliação, muitos participantes temem que um mau desempenho
possa prejudicá-los no ambiente de trabalho; o que reforça a
importância de manter os resultados individuais em sigilo.
No que se refere aos aspectos econômicos, a avaliação de
treinamento subsidia a análise da relação custo-benefício, uma vez
que para o planejamento e execução do treinamento, são
– 29 –
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disponibilizadas horas de trabalho dos participantes, investidas
horas de trabalho dos instrutores, além de provisionamento de
recursos físicos e materiais.
O aspecto econômico remete a outro aspecto ético, que diz
respeito a uma boa alocação de recursos, sobretudo, em se tratando
de instituições que fazem a gestão de recursos públicos. Realizar a
avaliação do treinamento é uma forma de evidenciar se os
investimentos foram utilizados adequadamente e revertidos em
qualidade da assistência à população.
Em relação aos aspectos políticos que envolvem a avaliação
de treinamentos, destaco que, ao avaliar o impacto, há a possibilidade
de evidenciar se os colaboradores foram instrumentalizados para
contribuir no alcance dos objetivos organizacionais, representados
pela visão de futuro da instituição, que é alcançar o mais alto nível de
excelência na Atenção Primária, bem como para auxiliar a
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, a avaliação permite identificar se há infra-estrutura
e dimensionamento de pessoal adequados, se o clima organizacional
e as lideranças contribuem para a efetivação prática do treinamento,
ou seja, se há, na instituição, um ambiente adequado à transferência
dos conteúdos aprendidos para o cotidiano.
Por fim, avaliar treinamentos demonstra a responsabilidade
para com as pessoas envolvidas, para com a instituição e para com
a população.
Considerando, assim como afirma Mira (2010), imperativa a
realização de ações educativas nas organizações, o investimento
financeiro, a disponibilidade das pessoas e as expectativas dos
colaboradores, gestores e instrutores criadas em torno do resultado
esperado, é essencial avaliar se os programas estão cumprindo seu
papel na capacitação profissional.
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2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA
A APS é reconhecida, mundialmente, como uma estratégia
para organizar o sistema de saúde, pois os países que a adotaram,
alcançaram bons resultados, com menores custos, maior satisfação
dos usuários e equidade, quando comparada à estratégia que coloca
o hospital como moderador do sistema de saúde (OPAS, 2010).
Segundo a Conferência de Alma-Ata, em 1978, a APS foi
definida como
“atenção essencial em saúde com base em métodos
práticos,
cientificamente
sólidos
e
socialmente
aceitáveis, bem como tecnologia disponibilizada
universalmente a indivíduos e família na comunidade,
por meio de sua plena participação e a um custo que a
comunidade do país pode manter (...) Trata-se de uma
parte integrante do sistema de saúde do país (...). É o
primeiro nível de contato com o individuo, família e
comunidade trazendo cuidados de saúde o mais próximo
possível de onde as pessoas vivem e trabalham, e
constitui o primeiro elemento de um processo contínuo
de atenção à saúde (WHO, 1978).

O

sistema

características

o

de

saúde

baseado

oferecimento

de

na

APS

cuidados

tem

como

abrangentes,

coordenados, adequados e longitudinais com foco na prevenção e
promoção à saúde, visando à garantia do acesso universal à
população e aumento da equidade. Sua base de planejamento e
ação são as famílias e a comunidade (OPAS, 2007).
Em seu documento de posicionamento sobre a renovação da
APS nas Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram
valores, princípios e elementos centrais de um sistema de saúde
baseado na APS, conforme figura abaixo:
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Fonte: OPAS, 2007

Figura 1 –

Valores, princípios e elementos centrais em um sistema
de saúde com base na APS

Como elementos centrais do sistema baseado na APS estão
o direito ao mais alto nível possível de saúde, assegurando
legalmente

que

as

pessoas,

indistintamente,

tenham

suas

necessidades de saúde atendidas; a equidade, visando reduzir as
injustiças no acesso aos cuidados de saúde; e a solidariedade
social,

garantindo

que

os

investimentos

em

saúde

sejam

sustentáveis (OPAS, 2007).
No Brasil, a APS está pautada em ações de promoção,
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação no âmbito
individual e coletivo em consonância com os princípios do SUS
(Mendonça, 2009). Seu fortalecimento, em nosso país, vem
ocorrendo de modo gradativo por meio do aumento da cobertura das
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), que é considerada
um importante modelo para a reorganização do sistema (Mendonça,
2009; Sousa, 2008; Gil, 2005; Machado, Pereira, 2002). A definição
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de que a ESF seria a prioritária para o fortalecimento da APS se deu
com o Pacto pela Vida, no qual foram estabelecidos objetivos, metas
e indicadores específicos para esta estratégia (Ministério da Saúde,
2008a).
Dentre as atribuições das equipes de Saúde da Família (SF)
está o desenvolvimento de ações voltadas aos problemas de saúde
nos ciclos de vida - criança, adolescente, adulto e idoso - que
contemplem a prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação (Ministério da Saúdel, 2008a).
A ESF, implantada pelo Ministério da Saúde (MS) em 1994,
foi concebida a fim de ser a porta de entrada do SUS e organizadora
do

sistema,

buscando

a

concretização

dos

princípios

de

integralidade, universalidade e participação social. Essa estratégia
tem como diferencial a incorporação de diversos profissionais de
saúde. Inicialmente, as equipes tinham em sua composição a
presença de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e
agentes comunitários de saúde (ACS) que por residirem na área de
abrangência da unidade de saúde e conhecerem a cultura local, têm
maior facilidade em estabelecer um estreito relacionamento entre as
equipes de saúde e as famílias (OPAS/OMS, 2010).
No decorrer dos anos, outros profissionais foram incorporados
à ESF. No ano 2000 foi regulamentada a inserção das ações de
Saúde Bucal (SB) na ESF, ampliando a atuação das equipes e,
consequentemente, a cobertura populacional. Foram incorporados
às equipes, dentistas, auxiliares de saúde bucal (ASB) e técnicos em
saúde bucal (TSB). À época da implantação, a proporção era de
uma equipe de SB para cada três equipes de SF (Ministério da
Saúde, 2008a).
Na cidade de São Paulo, no ano de 2005, uma parceria entre
as Secretarias de Saúde, do Meio Ambiente e Assistência e
Desenvolvimento Social deu início ao Projeto Ambientes Verdes e
Saudáveis (PAVS) que objetivava o desenvolvimento de ações
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integradas entre saúde e meio ambiente. Atualmente, o projeto
tornou-se um programa e foi incorporado à ESF, pretendendo o
desenvolvimento de ações de promoção à saúde, incentivando a
construção de espaços saudáveis e sustentáveis (Secretaria
Municipal de Saúde, 2011a). Foram incorporados à ESF, os
gestores regionais e locais de meio ambiente, responsáveis pelo
suporte técnico no planejamento, implantação e manutenção de
projetos relativos á questões ambientais junto às equipes de SF.
Em 2008, o MS assinou a Portaria 154/2008, que cria os
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a fim de aumentar a
resolutividade das ações desenvolvidas pela ESF, apoiando a
inserção das equipes SF na rede de serviços e fortalecendo os
processos de territorialização e regionalização. As equipes NASF
são compostas por profissionais de diversas áreas que atuam junto
às equipes de SF, buscando o compartilhamento de conhecimentos
e a construção de novas práticas de saúde (Ministério da Saúde,
2008b).
A distribuição das equipes de SF pode ser observada na
figura 2. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, têm equipes de
saúde da família ou o programa de agentes comunitários de saúde
implantadas em grande parte de seus municípios e os Estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul, têm a maior concentração de
municípios que não aderiram à ESF.
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Fonte:http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php

Figura 2 –

Situação de implantação de Equipes de Saúde da
Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de
Saúde - Brasil – Agosto de 2011

Segundo o MS, até agosto de 2011, 94,9% dos municípios
brasileiros estavam cobertos por equipes de SF, havendo um
predomínio daqueles com pequeno porte populacional e renda mais
baixa (Ministério da Saúde, 2008a); essa cobertura equivale a 53,1%
da população brasileira.
O município de São Paulo se mostra como uma exceção do
que ocorre no cenário nacional, pois, ao contrário da maioria das
metrópoles, adotou a ESF como um meio de reorganização da
atenção à saúde desde 2001, quando após anos de um sistema de
saúde que não se enquadrava em nenhuma das modalidades de
gestão do SUS foi tomada a decisão de definir a municipalização e a
distritalização como eixos estruturantes do SUS no município
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(Bousquat, Cohn, Elias, 2006). Atualmente, segundo dados da
Secretraria Municipal de Saúde (SMS), o município conta com 1196
equipes de SF e 86 equipes NASF, lotadas em 256 unidades
básicas de saúde prestando serviços a 43, 2% da população
(Secretaria Municipal de Saúde, 2011b), conforme figura 3.

Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/
esf/index.php?p=17783.

Figura 3 –

Distribuição das equipes ESF e NASF no município de
São Paulo – São Paulo, Outubro/2010

A expansão quantitativa das equipes de SF, no entanto, não
foi suficiente para o estabelecimento de condições favoráveis para a
superação do modelo biomédico, já que as políticas públicas e os
investimentos

em

infra-estrutura
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crescimento (Horta et al, 2009). Dentre as limitações, destacam-se
as relativas ao financiamento e à política de gestão de pessoas.
Além disso, fatores como a ausência de planos de carreira e
salários, a existência de diversos vínculos contratuais dentro de um
mesmo serviço, a precarização das relações de trabalho, entre
outros, vêm gerando uma desmobilização dos trabalhadores da
saúde retardando a “construção de uma cultura que privilegie o
SUS” (Bourguinon et al, 2003 p.313).
Paralelamente a essas limitações, outro fator relevante é “a
baixa capacidade das equipes em realizar planos, programas,
projetos e ação”, que fortaleçam suas relações com os demais
setores da sociedade, como educação e seguridade social (Sousa,
2008 p. 156). Essa capacidade pode estar relacionada à formação
dos profissionais, que ainda não se adequou ao perfil exigido para
uma atuação que contemple a atenção integral dos indivíduos e
famílias (Ministério da Saúde, 2002a).
Como se vê, o SUS propõe-se a modificar paradigmas
buscando oferecer assistência de saúde a toda população brasileira.
Sua implantação enfrentou inúmeras resistências (Luz, 1991) e,
ainda hoje, muitos são os desafios a serem enfrentados, dentre eles,
está o de modificar o perfil dos profissionais no sentido de romper
com o modelo medicocêntrico e horizontalizar as relações entre a
população e os serviços de saúde (Ceccim, 2005).
A exemplo disso, a educação permanente é uma estratégia
fundamental para que os profissionais tenham espaço para o diálogo
e circulação de conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento de
competências técnicas e políticas para tornar o trabalho um
ambiente crítico-reflexivo e compromissado (Ceccim, 2005).
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3 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE
Diante das novas competências que passaram a ser exigidas
dos profissionais, tais como a aptidão para incorporar as novas
tecnologias da área e atuar em um modelo complexo que tem como
características a universalidade, atenção integral e participação
social (Faria, 2008). Outrossim, as escolas formadoras ainda estão
adequando seus currículos para formação de pessoas com
competências para trabalhar no SUS, evidenciando a importância de
se

encontrarem

alternativas

para

garantir

as

modificações

necessárias para implementação do Sistema (Gil, 2005).
A OPAS (2007), atenta a essa necessidade, aprovou a
resolução CD44 de 2003, que estabeleceu que a própria
organização deveria auxiliar no treinamento dos profissionais
atuantes na APS. Nacionalmente, o MS instituiu, por meio da
Portaria GM/MS 198/2004, a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para
formar e desenvolver os trabalhadores do setor (Ministério da
Saúde, 2004).
No ano de 2007, o MS publicou a Portaria GM/SM 1996/07
que dispõe sobre as diretrizes da PNEPS e em seu artigo 1,
parágrafo único define que
“a PNEPS deve considerar as especificidades
regionais, a
superação
das
desigualdades
regionais, as necessidades de formação e
desenvolvimento para o trabalho em saúde e a
capacidade já instalada de oferta institucional de
ações formais de educação na saúde” (Brasil,
2007).

Desse modo, a Portaria definiu que cabe ao MS e às
Secretarias Estaduais e Municipais, no âmbito da gestão: planejar a
formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;
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acompanhar e regular a utilização dos serviços para atividades
curriculares e extracurriculares dos cursos da saúde, em todos os
níveis; e articular, junto às instituições de ensino, as adequações nos
currículos para atenção das necessidades do SUS (Brasil, 2007).
A PNEPS tem como uma de suas questões centrais, as
relações entre os princípios e diretrizes do SUS, a Atenção Integral à
Saúde e a construção da Cadeia do Cuidado Progressivo à Saúde,
que supõe o estabelecimento de redes de cuidado, bem como “o
reconhecimento dos contextos e histórias de vida, assegurando
adequado acolhimento e responsabilização pelos problemas de
saúde da população” (Brasil, 2007).
A Educação Permanente em Saúde (EPS) é fundamental para
as transformações do trabalho que possibilitarão que este setor seja
um “lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e
tecnicamente competente” (Ceccim, 2005 p. 976). Assim, a EPS
baseia-se na possibilidade de alterar a realidade e transformar
práticas, por meio da aprendizagem significativa (Brasil, 2007). Esta
teoria educacional pressupõe que o trabalhador atribua ao
aprendizado significados que facilitem o processo de ensino
(Ceccim, Feuerwerker, 2004).
Nesse sentido, são propostas, pelo MS, duas metodologias
de ensino-aprendizagem: a da problematização e a do aprendizado
baseado em problemas.
A metodologia da problematização é um método de ensino
que pode ser utilizado sempre que o tema a ser desenvolvido esteja
relacionado com a vida em sociedade. Sua proposta é de que, por
meio de um percurso metodológico, o indivíduo ao tomar
consciência de seu mundo, possa atuar com intencionalidade e
transformá-lo. É composta por cinco passos: observação da
realidade - delimitação do problema; identificação dos pontos-chave
- levantamento das possíveis causas; teorização - busca dos
conhecimentos existentes sobre o problema; hipóteses de solução -
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encaminhamentos para solucionar os problemas e aplicação na
realidade - execução das decisões encaminhadas (Berbel,1998).
Acredita-se, assim, que a intervenção na realidade é mais
assertiva quando empregada uma metodologia em que cada
problema elencado e estudado é gerador de uma investigação sobre
suas origens, e o conhecimento científico é utilizado para “iluminar
os vários passos” e as soluções são construídas com base no
diálogo (Vasconcelos, 1991).
Na aprendizagem baseada em problemas, método mais
utilizado em cursos de formação dos profissionais de saúde, os
problemas deverão ter uma descrição neutra do objeto de estudo,
serem explicáveis cientificamente e elaborados por uma comissão
designada para este fim. Os problemas serão tantos quantos
necessários para que os temas previstos no currículo sejam
cumpridos (Berbel,1998).
Para

Davini

(2009),

a

consolidação

da

Educação

Permanenete em Saúde (EPS) exige a superação de obstáculos,
tais como: a busca por resultados imediatos; a não sustentabilidade
de estratégias educativas de longo prazo; a baixa discriminação dos
problemas a serem superados; a crença de que os processos
educativos são meio para alcançar objetivos pontuais. Um dos
desafios, portanto, é a ruptura da lógica do “modelo escolar”, que
implica a reunião das pessoas em sala de aula diante de
especialistas

que

transmitirão

conhecimentos

para

serem

incorporados às praticas de trabalho, sem considerar, muitas vezes,
aspectos importantes do cotidiano das equipes.
Estudo realizado, com equipes da ESF, no estado de Minas
Gerais, apontou que as ações de educação permanente são
associadas ao repasse de orientações administrativas e assistenciais.
Os participantes afirmaram que os treinamentos são pontuais e
desarticulados do contexto de trabalho (Horta et al, 2009). Tal achado
confirma o relatado por Ceccim e Feuerwerker (2004), que dizem que
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os serviços de saúde vêm reproduzindo o modelo tradicional de
educação profissional, mostrando-se distante das diretrizes do SUS, o
que remete à opinião de Mira (2010) ao afirmar que algumas
instituições de saúde, embora utilizem a nomenclatura EPS, não
implementaram as mudanças propostas pela PNEPS (Mira, 2010).
Esta é uma realidade não só da ESF mas dos diversos niveis
de atenção, evidenciando que os serviços não incorporaram as
mudanças propostas na PNEPS (Farah, 2006). Estudo realizado em
22 municípios do Estado do Paraná com 939 profissionais da saúde
indicou que 35,6% dos respondentes não haviam participado de
atividades educativas formais entre os anos de 2004 e 2006. Dentre
os que participaram, houve o predomínio de profissionais que
ocupavam cargos de gestão (Murofuse et al, 2009). Essa situação
não é incomum em nossa área, considerando que diante da
restrição da oferta de vagas, os profissinais com formação em nível
superior e gestores são escolhidos para participar das ações
educativas e reproduzir as informações

junto aos demais, pois

supostamente teriam maior facilidade na execução dessa tarefa
(Farah, 2006).
Desse modo, a as fontes de atualização dos profissionais são
o repasse de informações institucional, a leitura de manuais e
boletins informativos, sendo a participação em eventos e cursos,
secundária (Murofuse et al, 2009, Farah, 2006).
Em relação à temática das ações educativas, estas, que em
sua maioria, são voltadas ao manejo de doenças e ações
programáticas (Murofuse et al, 2009, Farah, 2006).
Além destes obstáculos, as condições institucionais, políticas,
ideológicas e culturais influenciam diretamente no fracasso ou
sucesso das ações para capacitação profissional (Davini, 2009).
A EPS deve acontecer no cotidiano das pessoas e das
organizações, gerando um momento de escuta, de circulação de
informações e de elaboração da tomada de decisão, compartilhando
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o poder, possibilitando a aprendizagem no trabalho. A EPS
fundamenta-se nos problemas da realidade, nos conhecimentos e
experiências

dos

envolvidos,

visando

às

necessidades

de

aperfeiçoamento dos trabalhadores e as de saúde da população.
Partindo do pressuposto de que para a obtenção de
resultados, qualificação de trabalho e mudança de paradigma de
como se produzir saúde, é necessário que os profissionais estejam
preparados para a atuação na ESF, por isso, o MS recomenda que a
inserção nos trabalhos da estratégia seja feita por meio de um
processo de capacitação específica: o Curso Introdutório (Costa
Neto, 2000).
O que se justifica tendo em vista que, segundo estudo
realizado acerca do perfil de médicos e enfermeiros atuantes nas
equipes da ESF, 63% desses profissionais não possuíam nenhum
tipo de pós-graduação (Machado, 2000). Além disso, um grande
contingente de profissionais, os ACS e escriturários não possuem
formação na área da saúde.
O Curso Introdutório visa instrumentalizar as equipes de SF
na organização inicial de seu processo de trabalho, discutindo os
princípios e diretrizes do SUS e da ESF.
Em 2006, o MS aprovou a Política Nacional de Atenção
Básica que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica para o PSF e Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), por meio da Portaria GM/MS 648.
Em seu Capitulo I, ficou estabelecido que o processo de educação
permanente

dos

profissionais

da

Atenção

Primária

é

de

responsabilidade das SMS, em conjunto com as Secretarias
Estaduais de Saúde (SES). No que se refere aos conteúdos
mínimos, estes devem priorizar as áreas estratégicas da Atenção
Básica (AB), bem como, as prioridades das três esferas do governo.
O financiamento para o desenvolvimento das ações de educação
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permanente deve ser composto por recursos da Federação, Estado
e Municípios (Ministério da Saúde, 2006b).
Com essa visão, em 2006, o MS divulgou a Portaria
2527/2006 que define a carga horária e os conteúdos mínimos do
Curso Introdutório para profissionais da Saúde da Família (SF)
(Ministério da Saúde, 2006a). Tal documento recomenda que esse
treinamento seja ministrado para todos os profissionais da Estratégia
Saúde da Família (ESF) e ocorra em até três meses após a
contratação (Ministério da Saúde, 2006b).

4 Curso Introdutório à
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4 CURSO INTRODUTÓRIO À ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA
No intuito de estabelecer diretrizes nacionais e pedagógicas
para auxiliar na capacitação das equipes SF e em atenção à Portaria
MS/GM 648/2006, que aprova o Plano Nacional de Atenção Básica,
o MS definiu, por meio da Portaria MS/GM 2.527/2006, os conteúdos
mínimos do Curso Introdutório para os profissionais do SF,
agrupados em quatro temas centrais (Ministério da Saúde, 2006b):
1. A atenção básica no contexto das políticas públicas de saúde
e as estratégias de implementação: propõe a abordagem de
assuntos como a história das políticas públicas de saúde,
princípios, diretrizes e marcos legais do SUS;
2. A organização dos sistemas locais de saúde, com ênfase no
planejamento de base territorial: propõe discussões da
situação atual de saúde, caracterização dos serviços
componentes do sistema e rede de apoio, recursos
disponíveis,

análise

da

situação

de

saúde,

ações

programáticas, sistema de informação e vigilância em saúde;
3. O processo de trabalho das equipes: propõe a análise do
território de atuação das equipes, aborda a assistência nos
ciclos de vida, atribuições dos membros das equipes, além de
ações como cadastramento de usuários e visitas domiciliares;
4. Atuação interdisciplinar e participação popular: propõe a
discussão sobre ações intersetoriais, participação popular e
controle social, promoção à saúde, ações intersetoriais e
transversais, gestão por resultados dos serviços, equipes e
profissionais (Ministério da Saúde, 2006 b).

Ao final do Curso Introdutório, espera-se que o profissional
tenha compreendido os princípios e diretrizes da ESF e seja capaz
de “identificar os fundamentos e instrumentos do processo de
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organização e prática dos serviços de Saúde da Família” e de
compreender as bases para o desenvolvimento do processo de
planejamento das ações e serviços das unidades básicas de saúde
da família (Costa Neto, 2000 p.12).
O MS recomenda que sejam observadas quatro etapas para o
desenvolvimento do Curso Introdutório; a primeira diz respeito à
elaboração dos objetivos de aprendizagem, que devem elencar as
competências a serem adquiridas pelo treinando; a segunda leva em
consideração os métodos e as técnicas de ensino-aprendizagem
pertinentes ao alcance dos objetivos, recomendando a utilização dos
métodos da Problematização e da Aprendizagem Baseada em
Problemas; a terceira etapa é a de estruturação do treinamento, na
qual são definidos os instrutores, os recursos materiais e financeiros,
o cronograma, a carga horária e o local do curso; a quarta e última
etapa é a de definição dos instrumentos e formas de avaliação dos
participantes e do curso. O MS sugere que os participantes sejam
avaliados por meio de instrumento capaz de aferir o conhecimento
adquirido e que o curso seja avaliado pelos treinandos quanto ao
conteúdo, metodologia, infra-estrutura e instrutores (Costa Neto,
2000). O método de avaliação está sob a responsabilidade do
empregador e não há monitoramento das avaliações pelo MS, desse
modo, não há dados nacionais sobre os impactos da efetivação da
Portaria GM/MS 2.527/2006 que estabeleceu os conteúdos mínimos
do Curso.
Além dos conteúdos mínimos, a Portaria GM/MS 2.527/2006
define que o Curso Introdutório deve ter a duração de ao menos 40
horas e enfatiza a determinação da Portaria GM/MS 648/2006 de
que o profissional participe do Curso Introdutório em até três meses
após a implantação da equipe (Ministério da Saúde, 2006b).
Na publicação dos Cadernos de Atenção Básica destinada ao
Curso Introdutório, além de outras recomendações, o MS elaborou
uma proposta de roteiro para o curso na qual estão descritos os
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objetivos gerais e específicos, a metodologia, a carga horária
destinada para cada atividade e os recursos necessários para
executá-las; neste documento não foi apresentado um modelo de
avaliação (Costa Neto, 2000).
Embora haja uma recomendação do MS de que o Curso
Introdutório seja avaliado, não há a definição dos instrumentos a
serem utilizados (Costa Neto, 2000). Desse modo, a metodologia de
avaliação tem ficado a cargo da instituição que o ministra.
O Curso Introdutório pressupõe ações educativas que
correspondem aos princípios da PNEPS, o que não acontece na
maior parte das ações desenvolvidas na área da saúde. É essencial,
portanto, avaliá-lo, buscando subsídios para a tomada de decisões
em observância aos aspectos técnicos, éticos, econômicos e
políticos. Assim, este estudo pretende avaliar parte desse contexto,
com a finalidade de contribuir para a construção de uma metodologia
de avaliação.
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5 AVALIAÇÕES DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A

área

da

saúde,

por

estar

desenvolvendo

seus

conhecimentos na temática, utiliza-se dos referenciais teóricos da
administração e psicologia social e do trabalho no desenvolvimento
de

suas

pesquisas,

adotando

seus

termos,

conceitos

e

metodologias.
Nestas áreas, apesar dos avanços, ainda há uma dissociação
entre o que é produzido nas pesquisas científicas sobre o tema
treinamento e as ações desempenhadas pelos profissionais de
gestão de pessoas. Segundo Mourão (2004), isso pode ser resultado
dos profissionais não terem por hábito buscar sua atualização por
meio da leitura de artigos científicos, mas sim, na participação de
cursos e leitura de livros pouco baseados nas pesquisas mais
recentes na área.
Diante da baixa oferta de publicações sobre o tema avaliação
de programas de educação para profissionais de saúde, Otrenti
(2011) realizou uma revisão integrativa a fim de analisar o
conhecimento produzido e os tipos de instrumentos de avaliação
utilizados. A autora selecionou 19 artigos publicados no período
2000 a julho de 2010, mostrando que a maioria dos estudos era de
abordagem quantitativa, desenvolvidos em unidades hospitalares,
cujas ações educativas foram destinadas a diversos profissionais.
Quanto ao tipo de avaliação da ação educativa, 50% dos estudos
utilizaram a avaliação de reação combinada a outra estratégia; a
avaliação da aprendizagem foi utilizada em 73,6% dos estudos, a
mudança de comportamento em 57% e em 15% a avaliação de
impacto foi realizada, sendo que apenas um deles foi considerado
como uma boa referência para replicação. Dentre estes, dois tinham
como público-alvo profissionais atuantes em unidades básicas de
saúde, sendo um nacional e outro internacional.
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O estudo nacional avaliou a estratégia de preceptoria em
serviço, voltadas à saúde da criança, entre os anos de 2002 e 2005.
A pesquisa, de abordagem quantitativa, avaliou 121 prontuários,
bem como as reações de profissionais de 17 equipes de SF da
cidade de Recife-PE e duas de Olinda-PE. A avaliação de reação
revelou que os participantes mostraram-se satisfeitos com o
programa educativo e a análise dos prontuários apontou que houve
melhora no manejo das doenças. Os profissionais, no entanto,
queixaram-se que, por participarem das ações educativas, o nível de
exigência sobre eles aumentou (Feliciano et al., 2008).
No estudo desenvolvido no Azerbaijão do Norte, os
pesquisadores avaliaram a eficácia de um treinamento destinado
aos profissionais de unidades de saúde que ofereciam planejamento
familiar, comparando o grupo intervenção - profissionais treinados
por instrutores - e grupo controle - profissionais treinados no próprio
local de trabalho por facilitadores. Os grupos responderam a um
questionário em duas oportunidades, um mês e 27 meses após o
treinamento. O questionário era composto por perguntas relativas à
avaliação da aprendizagem e da reação dos participantes. O grupo
controle apresentou uma aquisição de conhecimento maior que o
grupo intervenção, e os autores concluíram que a estratégia de
educação por pares na unidade de trabalho foi efetiva naquele caso
(Charandabi et al., 2010).
Em outra pesquisa desenvolvida por Rodriguez et al. (2010)
nos Estados Unidos da América, o objetivo foi avaliar a utilidade de
planos de ação como ferramenta de avaliação de mudanças de
comportamento após três meses da participação dos sujeitos nas
conferências de atualizações sobre demências. Foram utilizadas
avaliações de satisfação, de aprendizagem e entrevistas sobre as
barreiras e facilidades na implantação dos planos de trabalho
desenvolvidos durante as conferências. Embora o estudo tenha tido
limitações referentes ao número de participantes - apenas 366
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sujeitos responderam à pesquisa de um total de 1.947 participantes
ao longo de cinco anos, os autores consideraram que o uso de
planos de ação foi efetivo para avaliar mudanças no comportamento
dos participantes e que foi possível elencar as barreiras e facilidades
estiveram presentes na implantação dos planos de ação.
No que se refere às ações educativas voltadas a aspectos
ampliados do processo de trabalho das equipes de saúde da família,
Talbot et al. (2009) avaliaram um programa desenvolvido pela
Universidade de Toronto - Canadá destinado a equipes de saúde da
família no Brasil e Chile, que visava capacitar os profissionais na
aplicação dos princípios da medicina de família. Participaram da
avaliação, 4000 profissionais que responderam a questionários e testes
pré e pós-treinamento. Os resultados mostraram que o programa
produziu aumento no conhecimento e na habilidade dos participantes e
implemento na busca e na avaliação crítica da literatura, bem como, na
incorporação de evidências no percurso clínico.
Caldeira, Fagundes e Aguiar (2008) avaliaram o impacto de
uma intervenção educacional para equipes de SF de Montes Claros
- MG,

cuja

temática

foi amamentação.

Para

tanto, foram

selecionadas 20 unidades básicas de saúde da família da região
urbana da cidade; 96 profissionais de dez unidades receberam 24
horas de treinamento e constituiu-se o grupo intervenção, as outras
dez unidades compuseram o grupo controle e não receberam
treinamento. A avaliação consistiu em entrevistas, com perguntas
rápidas relativas à amamentação, a 1423 mães cadastradas tanto
nas unidades intervenção e controle antes do treinamento. Após 12
meses, foram entrevistadas 1491 mães e foi observado um aumento
estatisticamente

significativo

no

número

de

mães

que

amamentavam. Não foram observadas, no entanto, diferenças no
tempo de amamentação ou no aumento da amamentação exclusiva.
Os autores acreditam que isso pode ter como motivos o pouco
tempo de observação ou limitações no processo educativo.
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Visando aprofundar os conhecimentos da enfermagem no
tema metodologia de avaliação de treinamentos, Mira (2010)
analisou as avaliações de seis treinamentos, em dois hospitais de
São Paulo. Além da satisfação dos treinandos, foram avaliadas a
aquisição de conhecimentos e a capacidade dos instrumentos de
medir as diferenças na aprendizagem antes e após as ações
educativas. Embora os treinamentos tenham apresentado alto índice
de satisfação por parte dos treinandos e diferenças significativas na
aprendizagem, o estudo identificou, entre outros, falhas no
levantamento de necessidades e na definição de objetivos dos
programas de treinamento.
Ao constatar que as avaliações da satisfação e da
aprendizagem são as mais utilizadas na área da saúde, Otrenti
(2011) alerta que o uso isolado restringe a avaliação dos processos
educativos para profissionais tendo em vista que são insuficientes
para subsidiar mudanças que atendam às necessidades dos
profissionais, da organização de saúde e dos usuários de seus
serviços.
A utilização de avaliações para além das de satisfação e
aprendizagem significa um importante avanço na metodologia de
avaliações de ações educativas (Rodriguez et al., 2010).
Tal avanço também é desejado pelos participantes das ações
educativas como pode ser verificado no estudo realizado com a
equipe de enfermagem de um hospital universitário da cidade de
São Paulo que apontou as sugestões dos participantes para que
fosse aplicada a avaliação de impacto, além das avaliações de
reação e aprendizagem (Santos, Mira, Sarraf, 2009).
Tendo em vista que, grande parte das pesquisas sobre
avaliação de treinamentos na área da saúde tem sido desenvolvida
em serviços públicos e que, segundo Mourão (2004), é de grande
importância que os avanços nas pesquisas na área possam
subsidiar a avaliação de programas públicos de qualificação de
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trabalhadores, principalmente, no que se refere à utilização de
medidas, este estudo procura, por meio da avaliação do Curso
Introdutório à ESF, encontrar informações para refletir e discutir
sobre alguns questionamentos comuns na área:
O Curso Introdutório tem produzido os resultados que
pretende?
Existe

relação

entre

variáveis

sócio-demográficas

e

aprendizagem?
Existe relação entre satisfação, aprendizagem e impacto?
A hipótese central consiste em “O Curso aumenta o
conhecimento de seus participantes que o aplicam na prática do
trabalho.”
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6 REFERENCIAL TEÓRICO - AVALIAÇÃO DE
AÇÕES EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE
TRABALHO
Os treinamentos são enxergados pelas organizações como uma
oportunidade de proporcionar aos colaboradores, oportunidades de
aprendizagem, identificando e superando as deficiências no seu
desempenho e preparando-os para manejar novas tecnologias ou para
assumir novas funções (Borges-Andrade, Abbad,1996).
Segundo Borges-Andrade (2010), treinamento pode ser
definido como uma aquisição de competências que resultam em
melhoria no desempenho no trabalho. Essa tecnologia envolve um
“conjunto de princípios e prescrições compostos por partes
coordenadas entre si e que funciona como estrutura organizada para
oferecer alternativas eficazes de aprendizagem”.1
Os treinamentos são constituídos por três subsistemas
integrados: a avaliação de necessidades - análise organizacional, de
tarefas e pessoal; o planejamento e execução - especificação de
objetivos, conteúdos e métodos; e a avaliação do treinamento estabelecimento de critérios de sucesso, desenvolvimento de
medidas e validação de critérios de avaliação. Estes subsistemas
mantêm um fluxo contínuo de informações, sendo o subsistema
avaliação, o principal responsável pelo aperfeiçoamento ininterrupto
do sistema treinamento (Borges-Andrade, 2006; Abbad, 1999), tendo
em vista que o processo avaliativo oportuniza reflexões que podem
gerar mudanças, superações e evoluções (Albertino, Sousa, 2004).
“Avaliação de treinamento é um conjunto de
atividades, princípios, prescrições teóricas e
metodológicas que visa, entre outros objetivos,
produzir informações válidas e sistemáticas sobre a
eficácia de sistemas instrucionais” (Abbad,1999 p.8).
1

Seminário sobre Avaliação de Treinamento, Desenvolvimento e Ensino. EEUSP/
Observatório de Recursos Humanos em Saúde. 21/05/2010. Disponível em:
http://www.ee.usp.br/observatorio/observatorio/outros/TDE12maio.pdf.
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Os estudos sobre avaliação de programas educativos para
profissionais vêm sendo desenvolvidos, historicamente, pela área de
Administração, e mais recentemente, pela Psicologia Organizacional
e do Trabalho que tem contribuído para a ampliação de concepções,
métodos e modelos de treinamento e desenvolvimento, bem como,
de diretrizes de avaliação (Mira, 2010).
Adotei,

neste

estudo,

a

perspectiva

da

Psicologia

Organizacional e do Trabalho, entretanto, é importante retomar a
perspectiva da Administração cujos modelos mais expressivos são
os de Kirpatrick (1959) e Hamblin (1978).
O modelo proposto por Kirkpatrick, comumente utilizado pelas
organizações, prevê a avaliação dos programas de treinamento e
desenvolvimento

em

quatro

níveis:

reação,

aprendizagem,

comportamento e resultados.
Nível 1 - Reação: avalia as percepções do treinando acerca
da experiência de aprendizagem a que foi submetido. Pode
ser feita por meio de questionário de feedback, consultas
verbais e relatórios escritos. Por ser realizada imediatamente
após o treinamento evita a perda de informações;
Nível 2 - Aprendizagem: avalia a aquisição de conhecimentos
do treinando, por meio de testes de conhecimentos,
entrevistas ou observação antes e após o treinamento. É
recomendada para avaliação de treinamentos teóricos ou de
habilidades;
Nível 3 - Comportamento: avalia a aplicação do aprendizado
no

cotidiano

de

trabalho,

mensurando

mudanças

no

desempenho por meio de observação, entrevistas e autoavaliação. Para ser operacionalizada, é necessária a
cooperação

dos

gestores,

líderes

dos

treinandos;

a

quantificação e interpretação dos dados é mais trabalhosa
que nos níveis anteriores;
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Nível 4 - Resultados: avalia o quanto as mudanças no
desempenho dos treinandos contribuíram para o negócio ou
ambiente

organizacional.

Essas

medidas

podem

ser

quantificadas, por indicadores, ou serem relativas a valores e
relacionamento interpessoal. Este nível é desafiador, pois
para ser aferido é necessário o isolamento de fatores
externos ao treinamento que influenciam o desempenho da
organização.2
Este modelo considera a existência de uma relação de
interdependência e causalidade entre os níveis (Carvalho et al.,
2009), sendo recomendado que a avaliação seja iniciada pelo
primeiro nível e que os demais sejam acrescentados conforme as
possibilidades de tempo e oportunidade (Kirkpatrick, 1999 citado por
Carvalho et al 2009).
Em 1978, Hamblin publicou a obra Avaliação e controle de
treinamento, na qual faz suas contribuições ao Modelo de Kirkpatrick,
estabelecendo metas e critérios aos níveis e desdobrando o nível de
resultados em dois, Organização e Valor final.
Nível 1 - Reação: os critérios devem estar em consonância
aos objetivos relativos à reação, evidenciando de que maneira
espera-se que os treinandos reajam ao treinamento;
Nível 2 - Aprendizagem: os critérios de aprendizagem devem
ser

estabelecidos

de

acordo

com

os

objetivos

de

aprendizagem elencados no planejamento instrucional;
Nível 3 - Comportamento: os comportamentos esperados
após o treinamento devem estar descritos na forma de
objetivos;
Nível 4 - Organização: os efeitos do treinamento na
organização devem ser definidos na forma de objetivos;
Nível 5 - Valor final: os critérios devem evidenciar a relação
2

Disponível em (http://businessballs.com/kirkpatricklearningeveluationmodel.htm).
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custo-benefício do treinamento.
Assim como no modelo de seu precursor, Hamblin mantém a
lógica de uma cadeia de causalidade, assim como uma corrente que
pode se partir e interromper a sequência dos níveis (Hamblin, 1978).

6.1

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO PROPOSTOS PELA
PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO
Os métodos estabelecidos por Kirkpatrick e Hamblin não são

capazes de explorar as inúmeras variáveis que podem interferir na
eficácia dos treinamentos. No intuito de contemplar variáveis
internas e externas, Borges-Andrade (1982) propôs o Modelo de
Avaliação

Integrado

Somativo

(MAIS),

o

qual

estimulou

o

desenvolvimento de outros modelos que buscam elevar o poder
explicativo de variáveis e seus efeitos sobre o treinamento
(Meneses, Abbad, 2003).
O modelo MAIS, apresentado na figura 4, sugere a
abordagem da avaliação por múltiplas variáveis dispostas em cinco
componentes, insumos, procedimentos, processos, resultados e
ambiente:
a) Insumos: diz respeito aos fatores físicos e sociais e aos
estados comportamentais e cognitivos anteriores à instrução,
que podem afetar o resultado. Podem ser associados a
resultados de aprendizagem e satisfação. São exemplos: a
escolaridade, a idade, o cargo e o valor instrumental do
treinamento;
b) Procedimentos: são as operações necessárias para facilitar
ou produzir resultados de aprendizagem, possibilitando a
verificação

de

associação

com

os

resultados

de

aprendizagem. São exemplos: a sequência de ensino dos
objetivos e a apresentação dos objetivos aos participantes;
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c) Processos:

englobam

os

aspectos

significantes

do

comportamento do aprendiz, à medida que os procedimentos
são implementados, as variáveis do componente surgem da
interação dos participantes do treinamento. São exemplos:
resultados intermediários de testes e exercícios e registros
de atrasos e faltas;
d) Resultados: este componente corresponde aos níveis de
reação e aprendizagem de Hamblin e referem-se às
competências adquiridas com o treinamento;
e) Ambiente: é constituído por quatro subcomponentes avaliação de necessidade, apoio, disseminação e resultados
em longo prazo - referem-se a todas as condições, atividades
e eventos na sociedade, na comunidade, na organização ou
na escola (Borges-Andrade, 2006).

O subcomponente necessidades identifica as lacunas no
desempenho e permite o estabelecimento de relações entre o
treinamento e seus resultados, determinando quem necessita do
treinamento e o que deverá ser treinado (Ferreira, 2009).
O subcomponente apoio refere-se às variáveis no lar, na
comunidade

e

na

organização

que

interferem

nos

demais

componentes, como local de treinamento e materiais (BorgesAndrade, 2006). Os aspectos voltados ao apoio que o indivíduo
recebe para aplicar no trabalho as novas habilidades obtidas no
treinamento é chamado suporte à transferência e as questões
voltadas à política de gestão de pessoas são denominadas suporte
organizacional (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
O disseminação aborda aspectos que podem contribuir para a
escolha ou a procura pelo treinamento (Borges-Andrade, 2006), tais
como as informações disponíveis sobre o treinamento.
Por fim, o subcomponente efeitos em longo prazo diz respeito
às consequências ambientais do treinamento que correspondem aos
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níveis III a V do modelo de Hamblin. São os efeitos produzidos pelo
treinamento no desempenho, motivação individual e efeitos no nível
da organização (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).

Fonte: (Borges-Andrade,1982).

Figura 4 –

Modelo de Avaliação Integrado e Somativo – MAIS

Os componentes e subcomponentes que fazem vizinhança
possuem maior probabilidade de estabelecerem relações de
dependência, principalmente, da direita para a esquerda (BorgesAndrade, 1982).
Borges-Andrade (2006) sintetizou os níveis de avaliação dos
dois autores clássicos da avaliação de treinamentos, comparando-os
com o modelo proposto por ele, o MAIS, conforme figura 5, no qual é
possível ver a semelhança entre os níveis propostos por Kirkpatrick
e Hamblin.
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Fonte: Borges-Andrade, 2006.

Figura 5 –

Por

Modelos de avaliação de treinamento

serem

objetos

deste

estudo,

destacarei

o

sub-

componente “efeitos de longo prazo” que contempla as medidas de
impacto do treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) no
desempenho dos indivíduos e da organização (Zerbini, Abbad,
2010a).
Em

1996,

Borges-Andrade

e

Oliveira-Castro

(1996)

publicaram suas reflexões sobre a pesquisa científica na área de
T&D e apontaram que, no Brasil, grande parte dos estudos abordava
os níveis de reação e comportamento no cargo, sendo raros aqueles
que avaliavam o valor final e o impacto do treinamento. Mais de uma
década se passou desde a publicação deste artigo e houve avanços
na produção de estudos que visaram à avaliação de impacto de
programas

de

treinamentos.

Estudos

esses

desenvolvidos,

principalmente, no Distrito Federal que se configurou num núcleo de
excelência na área (Mourão, 2004).
Destaca-se o estudo realizado por Abbad (1999), que se
tornou referência e tema de diversas pesquisas, no qual a autora
criou e validou, empiricamente, o Modelo Integrado de Avaliação do
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Impacto do Treinamento no Trabalho - IMPACT. O estudo descreveu
o relacionamento entre variáveis de suporte organizacional,
características do treinamento e da clientela nos níveis de avaliação
de reação, aprendizagem e impacto. A autora apontou como
principais conclusões, a ausência de relações entre aprendizagem e
impacto e que as características da clientela e do treinamento
interferem menos nos desempenhos e nas atitudes do participante
do que o apoio gerencial e a oportunidade de aplicação das
habilidades adquiridas.
O conceito de impacto refere-se à influência exercida pelas
ações instrucionais no desempenho ulterior do participante em tarefa
semelhante àquela aprendida no evento instrucional (Freitas et al.,
2006).
Desse modo, a mensuração de impacto em TD&E possibilita
avaliar em que medida as ações instrucionais foram capazes de
gerar os efeitos desejados. O impacto no trabalho pode ser
classificado em: comportamento e resultados, complexidade da
medida – profundidade ou largura e níveis do indivíduo, grupo ou
organização.

Na

categoria

comportamento

e

resultados,

os

indicadores podem descrever quais processos e operações, ligados
aos comportamentos ou resultados, foram desempenhados para o
alcance dos objetivos instrucionais (Freitas et al, 2006).
Quanto à complexidade da medida, o impacto pode ser de
profundidade ou largura. Na avaliação de impacto em profundidade
é possível verificar se indivíduo está aplicando no trabalho, as
competências aprendidas na ação educativa ou o que era esperado
que aprendesse (Carvalho et al., 2009), tem como foco o que está
previsto no programa de treinamento (Borges-Andrade, 2002).
Em relação à avaliação de impacto em largura, são
verificados os efeitos da ação educativa no conjunto do desempenho
do indivíduo, estejam eles vinculados ou não às competências que
foram ensinadas (Carvalho et al 2009); por meio dela, é possível
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averiguar evidências de que o treinamento impactou dimensões do
desempenho do indivíduo que vão além das competências previstas
na ação instrucional (Borges-Andrade, 2002).
Em relação ao nível, o indicador deverá representar quanto o
treinamento foi capaz de promover efeitos no desempenho dos
participantes, equipe e organização (Freitas et al, 2006).
Neste referencial, este estudo propõe-se a proceder às
avaliações de satisfação, aprendizagem e impacto, assumindo as
concepções apresentadas a seguir.
Neste estudo a avaliação de reação será chamada avaliação
da satisfação tendo em vista que o instrumento aqui utilizado será o
elaborado por Mira (2010) que assim o denomina.

A mesma

terminologia é utilizada por Abbad et al. (2001).
A avaliação de satisfação permite levantar as opiniões dos
participantes relativas ao treinamento, no que se refere aos fatores
de apoio como: instalações, coordenação do evento, equipamentos
e materiais (Abbad, Vargas, 2006), bem como a aplicabilidade, a
utilidade e os resultados do treinamento (Abbad, Gama, BorgesAndrade, 2000). Tem como principal vantagem poder ser aplicada
imediatamente após o treinamento, que, embora possa ser
prejudicada

pelo

cansaço,

facilita

o

preenchimento

e,

por

conseguinte, amplia a análise (Mira, 2010).
A avaliação de aprendizagem verifica em que medida o
treinando assimilou os princípios, eventos e técnicas ensinadas
(Abbad, 1999) sendo possível fazer a comparação entre os
conhecimentos e habilidades que o indivíduo possuía antes do
treinamento com os adquiridos após a ação educativa (BorgesAndrade, 2002).
A avaliação de impacto do treinamento no trabalho é definida
como o efeito produzido, em longo prazo, nos desempenhos,
motivações e atitudes dos treinandos. Nas pesquisas internacionais,
impacto é definido como o grau de transferência dos conteúdos
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aprendidos no treinamento, medido em termos de aplicação das
competências no trabalho (Abbad, Pilati, Pantoja, 2003).
Assim, este estudo transcende a avaliação do Curso
Introdutório, consistindo em obter subsídios para construção de uma
metodologia de avaliação de ações educativas na área da saúde.
E, como nos lembra Mira (2010), tem a finalidade de produzir
dados para a tomada de decisão estratégica, favorecendo a gestão
dos processos educativos em saúde.

7 Objetivos
“Qual é a resposta, me diga então qual é a
pergunta?” (Péricles Cavalcanti)

Objetivos

7 OBJETIVOS

Analisar o plano instrucional do Curso Introdutório à
Estratégia Saúde Família;
Avaliar a satisfação dos treinandos e dos instrutores em
relação ao Curso;
Avaliar a aprendizagem dos treinandos do Curso;
Avaliar, na perspectiva dos treinandos, o impacto do Curso;
Verificar a existência de relação entre as variáveis das
avaliações.
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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim
a caminhada. Caminhando e semeando, no fim
terás o que colher” (Cora Coralina).
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8 MATERIAL E MÉTODO
Este estudo constitui-se em pesquisa empírica por tratar da
face prática e factual de uma realidade mensurável, possuindo um
delineamento correlacional, pois buscou estabelecer correlações
entre as variáveis independentes e as dependentes, conforme
descrito na seção 8.4 Análise dos dados.
O

delineamento

correlacional

mensura

variáveis

em

diferentes momentos: antes, durante e depois da ação instrucional,
não exercendo controle sobre as variáveis investigadas. Essa
ausência de controle impede que sejam estabelecidas relações de
causalidade entre a variável critério e as variáveis preditoras
(Borges-Andrade, 2006).
No estudo correlacional, ainda, as variáveis são testadas
conjuntamente, mostrando o quanto uma variável se altera em
função da mudança da outra (LoBiondo-Wood, Haber, 2001).
A abordagem quantitativa correlacional é vantajosa em
estudos sobre a avaliação de ações de TD&E, embora possam ser
desenvolvidos estudos de delineamento experimental (Pilati, BorgesAndrade, 2006).

8.1

LOCAL DE ESTUDO
A instituição na qual o estudo foi desenvolvido, ora

denominada, Instituição Campo de Estudo (ICE), é filantrópica com
sede na cidade de São Paulo que, em 1956, iniciou atividades
destinadas ao atendimento de uma população de baixa renda da
região. Atualmente, é a principal referência de saúde, da região, nos
três níveis de atenção3.
3

Informação obtida no endereço eletrônico da Instituição.
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Na atenção primária à saúde, sua missão é oferecer
assistência, ensino, pesquisa e extensão à luz dos valores éticos;
tem como visão, pautada nos valores alteridade, respeito, altaperformance e compromisso sócio-ambiental, atingir o mais elevado
nível de excelência garantindo bem estar; eqüidade e solidariedade
em suas ações3.
Neste nível de assistência, a Instituição atua como parceira
da SMS cujo trabalho fundamenta-se na Portaria 399/MS-2006, que
recomenda a organização dos serviços de Atenção Básica à Saúde
da população, segundo a Estratégia Saúde da Família (Ministério da
Saúde, 2006c).
Abrange cinco micro-regiões, contando com 43 unidades
básicas de saúde (UBS) com ESF, cinco equipes NASF, quatro
gestores

ambientais

do

PAVS,

seis

Assistência

Médico-

Ambulatoriais (AMA) e uma AMA Especialidades.
Em outras duas micro-regiões, atua como Organização Social
(OS) por meio de Contrato de Gestão firmado com a SMS, gerindo
26 UBS com ESF, 10 UBS tradicionais, 11 equipes NASF, três
gestores

PAVS,

Ambulatório

de

oito

AMA,

uma

Especialidades,

AMA
dois

Especialidades,

Centros

de

um

Atenção

Psicossocial (CAPS), uma residência terapêutica, dois Centros
Odontológicos Especializados (CEO), três Núcleos Integrados de
Reabilitação (NIR), um Núcleo Integrado de Saúde Auditiva (NISA)3.
As OS caracterizam-se como pessoa jurídica de direito
privado, constituída sob a forma de associação ou fundação sem fins
lucrativos, com reconhecida atuação pela sociedade e que atende
aos requisitos exigidos pela Lei n. 9637/1998 que dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras
providências (Ministério da Saúde, 1998b).
As ações das OS são reguladas por meio de contratos de
gestão - que são compromissos firmados entre o Estado e uma
entidade estatal denominada Agência executora ou uma entidade
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não-estatal denominada OS – nos quais são estabelecidas as
metas, obrigações, recursos, métodos de avaliação e punições
(Ministério da Saúde, 1997).
Para realizar a assistência nos serviços citados, a Instituição
conta com, aproximadamente, 5700 colaboradores alocados nas
áreas estratégica, tática e operacional3.
O cenário do estudo foi o setor de Desenvolvimento de
Pessoas, subordinado à área de Gestão de Pessoas da ICE. Antes
de se constituir como um setor, as ações de treinamento e
desenvolvimento

eram

realizadas

na

lógica

dos

Pólos

de

Capacitação, Formação e Educação Permanente para Pessoal da
Saúde da Família.
Os primeiros Pólos, constituídos em 1997, foram orientados
pela publicação de edital do MS que convocava instituições de
ensino a apresentarem projetos de capacitação para profissionais do
então Programa Saúde da Família (PSF) articulando ensino e
serviço (Feurwerker, Sousa, 2000). O objetivo central era construir
uma política de educação permanente capaz de aproximar academia
e prática, integrando as instituições de ensino e as responsáveis
pelo serviço de saúde (Brasil, 2002b).
Passados cinco anos da implantação, havia 30 Pólos em todo
o país, sendo a Instituição, cenário deste estudo, um deles.
Com a inclusão de colaboradores de outras modalidades,
além dos da ESF, foi necessário modificar a dinâmica de trabalho e,
em 2008, foi estruturado o setor de Desenvolvimento de Pessoas,
que é responsável pela implementação de ações voltadas à
capacitação, carreira e desempenho dos colaboradores de toda a
Instituição. Seu principal objetivo é estimular o talento do
colaborador, ajustando, em consonância aos princípios e diretrizes
do SUS, o perfil de competência aos cargos e funções3.
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8.2

CASUÍSTICA
O material deste estudo foi composto pelos três planos de

aula do Curso Introdutório oferecido pela ICE e vigentes nos anos de
2005 a 2009 (Plano 1), 2010 ao primeiro trimestre de 2011 (Plano 2)
e segundo trimestre de 2011 até o momento da coleta de dados
(Plano 3), que correspondem à totalidade dos planos elaborados no
período entre 2005 e 2011. Nestes, constavam os objetivos
instrucionais, as estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação.
Como sujeitos do estudo, foram 118 treinandos do Curso
Introdutório, que corresponderam a 46 agentes comunitários de
saúde, 14 auxiliares administrativos, 13 auxiliares de enfermagem,
quatro médicos, quatro enfermeiros, três odontólogos, um TSB, dois
ASB,

três

farmacêuticos,

seis

técnicos

de

farmácia,

seis

fisioterapeutas, três educadores físicos, um nutricionista, quatro
terapeutas ocupacionais (TO), três assistentes sociais, quatro
gestores ambientais, um agente de promoção ambiental, lotados em
34 UBS das sete micro-regiões de atuação da Instituição.
Destes, 66 participaram do Curso nos meses de agosto e
setembro de 2011, aqui denominados de turma A, que participaram
das avaliações da satisfação, da aprendizagem e do impacto. Os
demais compuseram a amostra dos participantes dos cursos
ministrados entre os anos de 2005 e primeiro semestre de 2011,
denominados turma B, que participaram da avaliação do impacto.
O estabelecimento de duas turmas teve o propósito de
comparar o impacto após a reformulação do Curso na qual foram
revistos os objetivos e as estratégias de ensino, que segundo os
instrutores, ocorreu no segundo trimestre de 2011. Cabe esclarecer
que não houve alteração nos conteúdos, possibilitando assim a
aplicação de um mesmo instrumento de avaliação.
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Da turma A foram selecionados, por meio do sorteio, sete
participantes da turma A, representando um profissional de cada
região para composição da turma B. Dessa forma, foram
convidados, por equipe, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem, um auxiliar administrativo, um agente comunitário de
saúde, três representantes da equipe NASF (um coordenador e dois
membros da equipe), um representante da equipe de saúde bucal
(dentista, TSB ou ASB), um representante da equipe de assistência
farmacêutica (farmacêutico ou técnico de farmácia) e um gestor
ambiental ou agente de promoção ambiental que tivessem
participado do Curso Introdutório no período de 2005 ao primeiro
semestre de 2011. A tabela 1 mostra a distribuição dos
participantes.Cabe dizer que dois respondentes não informaram o
ano de realização do Curso.

Tabela 1 –

Turma

Distribuição dos treinandos por turma, conforme ano de
participação no Curso Introdutório – São Paulo, 2011
Treinandos
Ano de participação
n

A

B

%

2005

3

2,6

2006

10

8,6

2007

3

2,6

2008

4

3,4

2009

12

10,3

2010

13

11,2

Primeiro semestre 2011

5

4,3

Agosto e Setembro 2011

66

56,9

Total

116

100

A estimativa inicial de componentes da turma B era de 70
profissionais, no entanto, em algumas equipes, estes não estavam
presentes na data da coleta de dados ou participaram do Curso
Introdutório antes de 2005 ou não fizeram o treinamento mesmo
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tendo tempo na função superior a três meses; assim o número de
participantes da turma B foi de 52 (74,3%).
Além dos treinandos, constituíram-se sujeitos do estudo, seis
dos oito instrutores do Curso.
A tabela 2 demonstra as avaliações aplicadas e o número de
respondentes:

Tabela 2 –

Distribuição dos respondentes por tipo de avaliação.
São Paulo - 2011
Aprendizagem
Satisfação

Avaliações

N1

Impacto
Pré

N2

Pós

F

%

F

%

F

%

F

%

Turma A

60

66

59

89,3

63

95,5

57

86,4

56

84,8

Turma B

70

52

0

0

0

0

0

0

52

100

Instrutores

8

6

6

100

0

0

0

0

0

0

138

124

59

50

63

53,4

57

48,3

108

91,5

Total

N1- Número de avaliações estimadas; N2- Total de avaliações respondidas
(100%).

Na turma A, o número de respondentes foi maior que o
previsto pois no mês de setembro o número de inscritos foi maior
que a média.
A variação no número de participantes da Turma Anas
avaliações ocorreu por dois motivos: os respondentes terem
aceitado participar somente das avaliações de satisfação e impacto;
ou os respondentes não estarem presentes nas avaliações de
satisfação ou no momento de avaliação pós-treinamento ou de
impacto.
Este estudo apresentou 15% de avaliações de impacto não
respondidas, essa perda é inferior à encontrada na literatura que é
de 30% (Pilati, Riether, Porto, 2006). Isso ocorreu devido à
pesquisadora ter realizado a coleta de dados individual e
presencialmente nas unidades de trabalho, conforme agendamento
com o participante e autorização do gerente.
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Em geral, as avaliações de impacto são coletadas via correio
eletrônico ou postagem por mala direta. Quanto às avaliações de
satisfação e aprendizagem, as perdas foram menores tendo em vista
que o avaliador tem mais controle sobre os respondentes (Pilati,
Riether, Porto, 2006).
Participaram, também, da avaliação de satisfação, seis
instrutores sendo que destes, quatro ministraram o Curso nos meses
de agosto e setembro de 2011; os outros dois atuaram como
instrutores nos anos anteriores a 2010 e, atualmente, desempenham
funções não relacionadas diretamente ao desenvolvimento de
pessoas.

8.3

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE
DADOS
A análise do plano instrucional foi realizada por meio de

avaliação documental dos três planos de aula do Curso Introdutório
oferecido pela ICE, nos quais foram observados os objetivos,
estratégias de ensino-aprendizagem, conteúdos, recursos materiais
e procedimentos de avaliação. As informações foram transcritas dos
planos de aula elaborados pelos instrutores e organizados em
quadros para facilitar a visualização.
O instrumento de coleta de dados (Apêndice 1) foi adaptado
de Meneses, Zerbini, Abbad (2010) e os dados coletados em agosto
de 2011, na sede da ICE, pela pesquisadora.
Todas as etapas da coleta de dados foram pactuadas junto ao
setor de Desenvolvimento de Pessoas da ICE. Deste modo, foram
reservados 30 minutos antes do início do treinamento e 30 minutos
após o término para a aplicação das avaliações, a fim de evitar a
evasão dos treinandos. O responsável pelo setor contatou os
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gestores das unidades básicas de saúde, comunicando-os sobre a
pesquisa.
Para

avaliação

da

satisfação,

foram

utilizados

dois

instrumentos, adaptados de Mira (2010), um para os instrutores
(Apêndice 2) e outro para os treinandos (Apêndice 3).
Os instrumentos foram compostos por duas partes: na
primeira constaram dados sócio-demográficos dos instrutores ou
treinandos; na segunda, um rol de 17 e 25 assertivas relativas às
opiniões dos instrutores e treinandos, respectivamente, sobre o
treinamento e, ainda, para os instrutores, duas questões abertas
sobre o material de apoio, os fatores facilitadores e os dificultadores
do processo educativo.
Para cada assertiva, o respondente assinalou o grau
correspondente à Escala Likert constituída de 5 intervalos, variando
de discordo totalmente (0), discordo (1), nem concordo, nem
discordo (2), concordo (3) e concordo totalmente (4).
A escala Likert permite verificar a concordância do indivíduo
com uma série de afirmativas, principalmente, com enfoque nas
atitudes (Pasquali, 1996). Segundo Medeiros (1999), essas medidas
permitem identificar comportamentos que reflitam os diferentes
níveis de sua intensidade.
As escalas de avaliação objetivam mensurar o nível de
desempenho ou o grau com que certo atributo está presente no
comportamento de outra pessoa - hetero-avaliação ou do próprio
participante do treinamento - auto-avaliação (Meneses, Zerbini,
Abbad, 2010).
Segundo Otrenti (2011), a escala Likert é adequada para
avaliar opiniões e atitudes relacionadas a processos educativos
formais, principalmente, pela simplicidade e rapidez de seu
preenchimento.
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Os quatro instrutores da turma A, que ministraram o Curso
nos meses de agosto e setembro de 2011, responderam ao
instrumento imediatamente após o término de cada treinamento. Já
os dois instrutores da turma B, que ministraram o Curso Introdutório
entre 2006 e 2010, receberam e devolveram o instrumento via
endereço eletrônico em setembro de 2011.
Os questionários de avaliação de satisfação foram aplicados
aos treinandos da turma A, imediatamente após o término do Curso
Introdutório e recolhidos logo após seu preenchimento.
Segundo Meneses, Zerbini e Abbad (2010), este tipo de
avaliação deve ser realizada no último dia de treinamento, presencial
e coletivamente e pode ser aplicada pelos responsáveis pelas ações
de

TD&E

na

constrangimentos,

organização.

Para

a

foi

avaliação

minimizar
aplicada

pela

possíveis
própria

pesquisadora, tendo em vista que constam do instrumento,
componentes de apreciação relativos aos instrutores.
Os instrumentos de avaliação da satisfação do instrutor e do
treinando mantiveram semelhança nas variáveis a fim de permitir
sua comparação.
Das 25 assertivas da avaliação do treinando, seis foram
relativas à programação do curso (assertivas 7, 9, 11, 23, 24 e 25),
três ao apoio ao desenvolvimento do curso (assertivas 16, 21 e 22),
duas à aplicabilidade do treinamento (assertivas 3 e 5), oito aos
possíveis resultados dos treinamentos (assertivas 1, 2, 4, 6, 8, 13,
14,19) e cinco ao desempenho do instrutor (assertivas 10,12,15,17 e
18).
Para

avaliação

da

aprendizagem,

foi

construído

um

instrumento contendo 10 questões de múltipla escolha (Apêndice 4)
com base no conteúdo programático do Curso Introdutório, a saber:
História das Políticas Públicas (questão 1);
Política Nacional de Atenção Básica, Núcleo de Apoio Saúde
da Família, Processo Saúde-adoecimento, Promoção da
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Saúde, Prevenção de Doenças (questões 2,3 e 4);
Família, Visita Domiciliar, Humanização e Ética (questões 5 e 6);
Território, Intersetorialidade, Rede e Sistemas de Informação
(questões 7 e 8);
Planejamento, Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB) e Trabalho em equipe e Atribuições (questões 9 e 10).
O instrumento foi composto por dez questões de múltipla
escolha

que

abordaram

temas

desenvolvidos

no

conteúdo

programático do Curso Introdutório, aplicado no início e ao final do
Curso, pela pesquisadora aos treinandos da turma A.
O teste de conhecimentos foi elaborado pelos instrutores
após reunião com a pesquisadora, na qual foram apresentados os
objetivos da avaliação de aprendizagem e estabelecido o número de
questões e de alternativas.
Esse teste e o gabarito foram previamente encaminhados
para cinco especialistas: três da área da educação e dois da área da
saúde coletiva, para que analisassem o instrumento quanto à
clareza e pertinência, indicando a manutenção, supressão ou
alteração da questão ou da alternativa de resposta, bem como o
grau de dificuldade.
Dois especialistas, um de cada área, enviaram suas
considerações, sugerindo pequenas alterações na redação de cinco
alternativas

de

respostas,

as

quais

foram

acatadas

pela

pesquisadora e informadas aos instrutores. A maioria das questões
foi considerada de baixa dificuldade pelos especialistas.
Os testes foram corrigidos pela pesquisadora de acordo com
o gabarito formulado pelos instrutores.
O impacto do Curso foi avaliado por meio de Escala Likert
(Apêndice 5), com cinco intervalos de respostas correspondentes à
freqüência de aplicação do aprendido no curso: nunca (0), pouco (1),
não sei (2), frequentemente (3) e sempre (4).
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O instrumento consistiu na auto-avaliação de impacto do
treinamento em largura e em profundidade e foi composto por duas
partes: na primeira, constam dados sócio-demográficos e, na
segunda, um rol de 13 assertivas relativas ao impacto em largura
(assertivas 1, 3, 4, 8, 9, 10 e 12) e cinco ao impacto em
profundidade (assertivas 2, 5, 6, 7, e 11).
A escolha por mesclar itens relativos à avaliação de impacto
em largura e em profundidade se deu porque alguns objetivos do
curso não estavam especificados de modo a possibilitar a
formulação dos comportamentos esperados dos treinandos.
Após, aproximadamente, um mês do término do Curso da
turma A, a pesquisadora foi às 34 unidades de trabalho dos 56
treinandos, em data e horário agendados conforme disponibilidade
dos sujeitos, para aplicar o instrumento de avaliação de impacto.
Este intervalo teve o propósito de permitir que os sujeitos
retornassem ao trabalho e, portanto, tivessem oportunidade de
aplicar o que aprenderam. Conforme Freitas et al. (2006), não há um
intervalo padronizado para tal, uma vez que o tempo de aplicação do
aprendizado depende da natureza do treinamento.
Os 57 treinandos que participaram do Curso Introdutório entre
os anos 2005 e primeiro semestre de 2011 (turma B) foram
convidados a participar da pesquisa em sua unidade de trabalho, em
data e horário acordados com o gerente da mesma.
A fim de garantir a pertinência e relevância de seus
elementos, o instrumento de avaliação de impacto foi encaminhado
para 10 especialistas nas áreas de saúde coletiva e em avaliação de
treinamentos. Destes, três especialistas, dois da área de avaliação
de treinamentos e um de saúde coletiva, enviaram seus pareceres,
sugerindo que a escala, originalmente, construída com níveis de
concordância, fosse modificada para uma escala de freqüência, o
que foi realizado.
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A especialista em saúde coletiva, com ênfase em Saúde da
Família, ressaltou que na redação das assertivas houvesse a
explicitação da relação com o Curso Introdutório e sugeriu a inclusão
de uma assertiva relativa ao cuidado das famílias. Não foi sugerida a
supressão de nenhuma das assertivas.
A escolha dos especialistas foi pautada no preconizado pela
literatura,

ou

seja,

foram

escolhidos

indivíduos

habilidosos,

reconhecidos em sua área e com bom nível de perícia adquirida em
sua prática (Ericsson et al., 2006, citado por Aburachid e Greco,
2010).
Os instrumentos foram encaminhados para apreciação dos
juízes via endereço eletrônico, sendo estabelecido o prazo de um
mês para a resposta, prorrogado por mais um mês tendo em vista
que somente um dos juízes havia enviado sua análise.
A figura a seguir apresenta uma síntese das variáveis de
análise categorizadas no modelo MAIS.
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Figura 6 –

Especificação de variáveis e instrumentos de acordo
com os componentes e subcomponente do MAIS

A escolha de utilizar instrumentos de auto-avaliação ocorreu
com base na literatura e nos recursos disponíveis para a execução
da pesquisa.
A literatura especializada em avaliações de treinamento refere
duas formas de realizar as medidas: a observação e a aplicação de
questionário. No entender de Freitas et al. (2006), a observação
limita a avaliação do que pode ser diretamente observado ao tempo
em que o observador estiver presente, além disso, essa técnica
demanda recursos financeiros e de pessoal que, muitas vezes,
impossibilita sua realização. Diante dessas limitações, os autores
sugerem como uma opção de maior viabilidade, a utilização de
questionários nos quais estejam descritos o conjunto de efeitos
esperados.
Quanto à escolha entre auto-avaliação e hétero-avaliação, na
qual as perguntas são respondidas por superiores, pares ou clientes,
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Freitas et al. (2006) e Mourão (2004) indicam a combinação dessas
estratégias como sendo a ideal, por permitir a verificação de
coincidências e divergências entre as opiniões. A combinação de
estratégias, no entanto, exige mais tempo e recursos.
Convém ressaltar, que os sujeitos da turma A eram recémcontratados pela Instituição e, portanto, encontravam-se ainda no
período probatório, o que poderia causar constrangimento ao serem
avaliados pelos superiores e pares.

8.4

ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram submetidos a tratamento estatístico descritivo

e inferencial para identificar relações entre variáveis.
Inicialmente, as variáveis quantitativas foram descritas por
meio da observação dos valores máximos e mínimos, cálculo de
médias, devios-padrão e mediana. Para as variáveis qualitativas
foram calculadas as frequências absolutas e relativas.
Para o cálculo dos escores de satisfação e impacto, foram
computadas as pontuações máximas conforme a escala Likert e
obtida uma média. Na avaliação da satisfação do treinando, o escore
foi obtido por meio da multiplicação das 25 assertivas por quatro,
correspondente ao nível máximo de concordância, totalizando 100
pontos. Nas assertivas redigidas na negativa a pontuação foi
invertida. Na avaliação de impacto, ocorreu o mesmo procedimento:
as 13 assertivas foram multiplicadas por quatro, totalizando 52
pontos.
Para a comparação de médias entre dois grupos, foi utilizado
o teste t de Student, sendo que, quando rejeitada a suposição de
normalidade dos dados, utilizou-se o teste não-paramétrico de
Mann-Whitney (Rosner, 1986).
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A homogeneidade entre as proporções foi testada por meio
do teste qui-quadrado, quando ocorreram frequências menores que
5, empregou-se o teste exato de Fisher (Rosner, 1986).
Os instrumentos de avaliação da satisfação e do impacto
foram submetidos à análise de consistência interna por meio do
Alpha de Cronbach, resultando em 0,901 e 0,78, respectivamente,
que comprovou a fidedignidade dos instrumentos.
Para averiguar a diferença entre as notas pré e póstreinamento referentes à avaliação da aprendizagem, foi feita uma
comparação desses dois momentos por meio da aplicação do Teste
t pareado.
Não

foi

possível

verificar

a

consistência

interna

do

instrumento de avaliação de aprendizagem, pois na questão 10,
todos os participantes responderam à mesma alternativa, por essa
razão, foi realizado teste para verificar o poder de discriminação das
questões.
Para o estudo das correlações entre variáveis, foi utilizado o
coeficiente de correlação de Pearson e o modelo de regressão linear
(Rosner, 1986).
Em todos os testes, o nível de significância adotado foi de 5%.
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9 ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, unidade
proponente (Anexo 1), e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Prefeitura Municipal de São Paulo, cujo documento de número CAE
69/10, não está aqui anexado para não identificar a ICE, conforme
recomendação.

Este

documento

encontra-se

em

posse

da

pesquisadora.
Os participantes da pesquisa foram orientados quanto aos
objetivos da avaliação e esclarecidos de que sua participação era
espontânea e livre de sanções. Foi solicitada a autorização para a
utilização dos dados das avaliações, conforme Termos de
Consentimento Livre-Esclarecido (Apêndices 6, 7 e 8), sendo
observados os princípios da Resolução 196/96 que regulamenta a
pesquisa envolvendo seres humanos.
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10 Resultados
“Você nunca sabe que resultados virão da sua
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão
resultados.” (Mahatma Gandhi)

Resultados

10 RESULTADOS

10.1 APRESENTAÇÃO DO PLANO INSTRUCIONAL
O Curso, desde o ano de 2005, mantém a mesma estrutura
de desenvolvimento, na qual os conteúdos são divididos em cinco
dias, com carga horária de oito horas, totalizando 40 horas. Os
instrutores elaboraram um plano de aula, para cada um dos dias,
nos quais estão descritos os horários das atividades, os objetivos
gerais

e

os

específicos,

os

recursos

necessários

e

o

desenvolvimento das atividades.
Os dias de curso foram distribuídos nas seguintes temáticas:
1. História das políticas públicas de saúde no Brasil. Origem,
princípios e doutrinas do SUS; Rede de atenção à saúde e Pacto
pela Saúde;
2. Política Nacional de Atenção Básica, Núcleo de apoio à saúde da
família,

Processo

saúde-adoencimento, Promoção

da

saúde,

Prevenção de doenças, Educação em saúde;
3. Família, Visita domiciliar, Humanização e Ética;
4. Território, Intersetorialidade, Rede e Sistemas de Informação;
5. Planejamento, Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)
e Trabalho em equipe e Atribuições.
As atividades diárias eram encerradas com uma dinâmica
reflexiva e a aplicação de um instrumento para avaliar a satisfação
dos participantes em relação à atividade educativa. Como material
norteador, a ICE possui um manual que contém as descrições das
dinâmicas de grupo e os textos de apoio.
A seguir são apresentadas as figuras com as transcrições dos
objetivos gerais e específicos e estratégias e meios instrucionais.
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Figura 7 –

Plano de aula 1 do Curso Introdutório vigente entre
2005 e 2009
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Figura 8 –

Plano de aula 2 do Curso Introdutório vigente em 2010
e primeiro trimestre de 2011
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Figura 9 –

Plano de aula 3 do Curso Introdutório vigente a partir
do segundo trimestre de 2011

No plano de aula 1, foram descritos quatro objetivos gerais e
35 objetivos específicos; no plano 2: cinco objetivos gerais e 32
específicos; e no plano 3: dez objetivos gerais e nenhum específico.
A partir dos verbos utilizados na definição dos objetivos, foi
possível inferir que os instrutores pretendiam desenvolver nos
treinandos, competências relativas a atitudes e conhecimentos.
Quanto às estratégias utilizadas, houve predominância das de
caráter participativo; no plano 1, as estratégias utilizadas com maior
frequência foram as dinâmicas e leitura de textos; no plano 2, houve
a manutenção das dinâmicas e o aumento da exposição dialogada;
no plano 3, as estratégias adotadas foram, predominantemente, a
exposição dialogada, dinâmicas e discussões em grupos.
Desde 2005, o Curso contou com, no mínimo, quatro
instrutores e a participação eventual de profissionais externos ao
setor de desenvolvimento de pessoas que possuíam expertise em
um dos temas. A partir de 2011, o processo de trabalho foi alterado
e os quatro instrutores passaram a atuar em duplas que se alternam
na execução do curso.

10.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
A caracterização dos instrutores pode ser observada na
tabela 3.
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Tabela 3 –

Características demográficas dos instrutores do Curso
Introdutório, São Paulo - 2011.
Ocorrências
Variável
F

%

Sexo
Masculino

2

33,3

Feminino

4

66,7

Enfermagem

4

66,7

Serviço Social

1

16,7

Nutrição

1

16,7

Analista de desenvolvimento

4

66,7

Educador social

1

16,7

Assessor técnico

1

16,7

6

100%

Formação

Função atual

Total

A maioria dos instrutores é do sexo feminino (66,7%), têm
idade média de 37,6 anos (DP +/- 11,5 anos), são graduados em
enfermagem (66,7%) e desempenham a função de instrutores há
tempo inferior a dois anos (66,7%). Com relação ao tempo de
formação, o mínimo foi de seis anos e o máximo de 31 anos.
Os treinandos distribuíram-se nas unidades básicas de saúde
das sete micro-regiões sob gestão da ICE, conforme figura 13.
35
30

Sujeitos

25
20

Turma B

15

Turma A

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

Região

Figura 10 – Distribuição dos participantes por região de trabalho e
ano de participação no treinamento. São Paulo - 2011
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Apesar da região 1 apresentar um maior número de
participantes nos treinamentos de agosto e setembro de 2011, não
houve diferença significativa entre as regiões (p=0,09).
Quanto ao sexo dos sujeitos, houve predominância do
feminino em ambos os grupos de treinandos. Em relação ao grau de
escolaridade, o ensino superior correspondeu a 28,1% dos
participantes do grupo 1 e a 46,1% dos participantes do grupo 2,
conforme tabela 4.

Tabela 4 –

Características demográficas dos treinandos do Curso
Introdutório segundo turma - São Paulo, 2011

Variável

Ocorrências
Turma A (n66)
Turma B (n52)
F
%
F
%

Sexo
Masculino

10

15,1

10

19,2

Feminino

56

84,9

42

80,8

18

28,1

24

46,1

9

14,1

9

17,3

36

56,3

19

36,5

1

1,5

0

0

66

100

52

100

Escolaridade
Ensino superior
Ensino profissionalizante
Ensino médio
Ensino fundamental
Total

Ao compararmos os grupos por meio do teste exato de
Fischer (p=0,08), não houve diferenças significativas.
As médias de idade, tempo de formação e tempo na função,
podem ser observadas na tabela 5.
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Tabela 5 –

Médias de idade, tempo de formação e tempo na
função dos treinandos do Curso Introdutório por turma,
São Paulo - 2011
Frequências

Variável

Turma A (n66)

Turma B (n52)

Média

DP

Mediana

Média

DP

Mediana

Idade

30,2

7,5

28

31,2

7,4

30

Tempo de
formação

6,3

5,2

5

5,7

4,4

4

Tempo na
função

0,4

0,7

0,25

2,6

2

2

Ao comparar as médias de idade por meio do teste t de
Student (p=0,49) e o tempo de formação, pelo teste não-paramétrico
de Mann-Whitney (p=0,93), não foram encontradas diferenças
significativas entre

os grupos.

Em

relação

ao

tempo

que

desempenham a função na ICE, houve diferença significativa
(p<0,001) quando aplicado o teste não-paramétrico de MannWhitney, tendo em vista que a turma A é composta por profissionais
recém-contratados.

10.3 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
A satisfação dos instrutores em relação ao alcance dos
objetivos do treinamento, aos recursos materiais e ao seu próprio
desempenho pode ser observada na tabela 6, bem como, a
satisfação dos 59 (89,3%) treinandos da turma A.
Para melhor visualização dos resultados as assertivas
correspondentes entre treinandos e instrutores estão agrupadas
(tabela 6).
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0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1.T Importância do treinamento no crescimento
profissional.

2.I Consegui ensinar novos conceitos.

2.T Aprendizado de novos conhecimentos.

3.I Considero que o conteúdo do treinamento pode ser
imediatamente aplicado na prática.

3.T O conteúdo do treinamento poderá ser
imediatamente aplicado na prática.

4.I O conteúdo abordado correspondeu aos objetivos
propostos para o treinamento.

7.T O conteúdo abordado correspondeu aos objetivos
propostos para o treinamento.

5.I Considero que a apresentação do conteúdo ocorreu
numa sequência lógica.

9.T A apresentação do conteúdo ocorreu numa
sequência lógica.

6.I Utilizei várias estratégias de ensino.

F

1.I Considero que o treinamento pode contribuir para o
crescimento profissional dos treinandos.

Assertiva

0

0

0

0

0
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(continua)
0

0

0

0

0

F

1

2

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16,7

3,4

0

0

0

3,4

16,7

%

Discordo

0

0

1

0

0

1

6

0

6

0

17

F

0

0

16,7

10,2

0

10,2

0

28,8

0

0

16,7

%

Nem concordo,
nem discordo

2

1

33

3

39

3

32

5

42

3

34

F

16,7

55,9

50

66,1

50

54,2

83,3

71,2

50

57,6

33,3

%

Concordo

4

3

18

3

14

3

7

0

17

4

25

F

50

30,5

50

23,7

50

11,9

0

28,8

33,3

42,4

66,7

%

Concordo
totalmente

Tabela 6 –

1,7

%

Discordo
totalmente

Resultados

Distribuição da satisfação de instrutores e treinando em
relação ao Curso Introdutório, São Paulo – 2011

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.I Considero que consigo transmitir meus
conhecimentos sobre os conteúdos.

12.T O instrutor demonstrou ter conhecimento a
respeito do conteúdo.

8.I Acredito que os treinandos se sentem mais
preparados após o curso.

14.T Sinto-me mais preparado para o exercício
profissional.

9.I Acredito ser respeitoso quando os treinandos se
manifestam.

15.T O instrutor demonstrou respeito às manifestações
dos participantes.

10.I O local foi em que ocorreu o treinamento foi
adequado.

16.T O local foi em que ocorreu o treinamento foi
adequado.

F

10.T O instrutor utilizou várias estratégias de ensino.

Assertiva
%

Discordo
totalmente
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3,4

%

Discordo
F

5

2

1

0

5

1

1

1

1

8,5

33,3

1,7

0

8,5

16,7

1,7

16,7

1,7

%

Nem concordo,
nem discordo

34

4

28

3

40

4

21

5

28

F

57,6

66,7

47,5

50

67,8

66,7

35,6

83,3

47,5

%

Concordo

20

0

30

3

14

1

37

0

28

F

33,9

0

50,8

50

23,7

1,7

62,7

0

47,5

%

Concordo
totalmente

Resultados

(continuação)

(continua)

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

17.T O instrutor demonstrou interesse na aprendizagem
dos participantes.

12.I Busco ser objetivo em minhas explicações.

18.T O instrutor foi objetivo em suas explicações.

13.I Considero que o material didático utilizado
contribuiu para assimilação do conteúdo.

21.T O material didático utilizado contribuiu para
assimilação do conteúdo.

14. I Considero que os recursos audiovisuais continham
informações claras.

22.T Os recursos audiovisuais continham informações
claras.

15.I A carga horária foi suficiente para apresentação do
conteúdo teórico.

23.T A carga horária foi suficiente para apresentação do
conteúdo teórico.

16.I Considero que os objetivos do treinamento foram
alcançados.

F

11.I Mostro-me interessado na aprendizagem dos
treinandos.

Assertiva
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0

0

0

0

(continua)

0

1,7

0

0

0

1,7

%

Discordo
totalmente
F

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,7

16,7

%

Discordo
F

3

6

2

4

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

50

10,2

33,3

6,8

33,3

5,1

0

1,7

%

Nem concordo,
nem discordo

2

2

40

2

44

3

45

5

26

3

33

F

33,3

67,8

33,3

74,6

50

76,3

83,3

44,1

50

55,9

33,3

%

Concordo

4

1

11

1

11

1

10

1

32

3

26

F

16,7

18,6

16,7

18,6

16,7

16,9

16,7

54,2

50

44,1

66,7

%

Concordo
totalmente

Resultados

(continuação)

I – Instrutor; T – Treinando
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1
0
7
16

25T. Os objetivos do treinamento corresponderam às
necessidades da prática.

4.T Este treinamento contribuirá para melhorar minhas
atividades diárias.

5.T Não sei como utilizar o conteúdo abordado na
minha prática profissional.

6.T O conteúdo abordado contribuirá para melhorar
meu desempenho profissional.

(conclusão)

20T. O tema abordado não é importante para minha
prática.

13T. Este treinamento foi útil para eu desenvolver novas
habilidades.

11.T Tive dificuldades para compreender o conteúdo
abordado.

16

0

10

0

0

17.I Considero que os objetivos do treinamento
corresponderam às necessidades da prática.

8.T Consegui aprofundar meu conhecimento.

0

F

24T. Os objetivos do treinamento foram alcançados.

Assertiva

0

0

27,1

0

16,9

0

27,1

11,9

0

1,7

%

Discordo
totalmente

0

1

0

1

36

1

37

0

41

37

F

61

1,7

62,7

0

69,5

62,7

0

1,7

0

1,7

%

Discordo
F

2

2

6

3

2

7

0

6

1

4

3,4

3,4

10,2

5,1

3,4

11,9

0

10,2

16,7

6,8

%

Nem concordo,
nem discordo

4

40

4

42

0

8

38

36

4

46

F

6,8

67,8

6,8

71,2

0

13,6

64,4

61

66,7

78

%

Concordo

1

8

1

16

2

14

0

0

21

15

F

1,4

27,1

3,4

23,7

0

0

35,6

25,4

16,7

13,6

%

Concordo
totalmente

Resultados

(continuação)
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Em relação à avaliação da satisfação dos instrutores, destaco
as assertivas 6, 10, 14, 15 e 16, que obtiveram percentuais de
concordância

inferiores

a

70%

quando

somados

“concordo

totalmente” e “concordo”.
A assertiva 6 versa sobre a utilização de estratégias de
ensino variadas e obteve 66,7% de concordância. As assertivas 10
e 14 abordam questões relativas ao espaço físico e recursos
audiovisuais, ambas obtiveram 66,7% de concordância.
As assertivas que obtiveram o menor percentual de
concordância (50%) foram a 15, referente à adequação da carga
horária, e a 16, relativa ao alcance dos objetivos do treinamento.
Em relação à satisfação dos treinandos, na tabela 6 podem
ser observadas altas porcentagens de “concordo totalmente e
“concordo” na maioria das assertivas.
Como era desejado, as assertivas 5, 11 e 20, que foram
formuladas de modo a apontar condições negativas, apresentaram
baixas porcentagens de concordância.
Destaco as assertivas 3 e 5 que abordam a utilização
imediata dos conteúdos, por apresentarem os menores percentuais
de satisfação, 66,1% e 25,5%, respectivamente. Cabe ressaltar que
a última questão está redigida na negativa.
A fim de analisar a satisfação geral dos treinandos, foi
calculado o escore de satisfação cuja média foi 74,38 pontos, o
maior escore foi 91 e o menor 57 do total de 100 pontos possíveis.
Para comparar a satisfação de treinandos e instrutores, foi
calculado o escore somente com as 17 assertivas comuns aos dois
grupos.

Desse

modo,

a

satisfação

dos

treinandos

quando

consideradas essas assertivas obteve média de 54,7 pontos, com
mínimo de 38 e máximo de 68 pontos. Os instrutores obtiveram
média de 52,8 pontos, com mínimo de 45 e máximo de 63 num total
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de 68 pontos. Não houve diferença estatisticamente significativa
(p=0,48).
Ao comparar cada assertiva isoladamente, foram observadas
diferenças significativas nas referentes ao domínio do conteúdo pelo
instrutor e ao alcance dos objetivos do treinamento, ambas com
p=0,01. Quanto ao domínio do conteúdo pelo instrutor, os treinandos
apresentaram maiores percentuais de “concordo totalmente” que os
instrutores, cuja maior porcentagem foi de “concordo”. Em relação
ao alcance dos objetivos, os treinandos apresentaram maiores
percentuais de “concordo” e os instrutores de “nem concordo, nem
discordo”.

As respostas às perguntas abertas do instrumento de
avaliação da satisfação do instrutor foram sintetizadas:

- Quanto aos recursos didáticos e materiais de apoio, os
instrutores consideraram indispensável à utilização de
metodologias

participativas

como

dinâmicas

e

discussões em grupo que visam à construção coletiva
do conhecimento, além dos textos de apoio e materiais
como

cartolinas,

canetas,

etc.

Sugeriram

que,

periodicamente, seja realizada a atualização dos textos
de apoio e dinâmicas. Consideraram que algumas das
aulas

expositivas

e

vídeos

necessitam

ser

reformulados;

- Quanto às facilidades e dificuldades relacionadas à
turma de treinandos, os instrutores apontaram que
características dos treinandos como: interesse pelo
treinamento, possuir capacidade crítica, disponibilidade
para se relacionar, compartilhar saberes e trabalhar em
– 122 –

Resultados

equipe, são fatores que facilitam a condução do
treinamento. Por outro lado, são fatores dificultadores
para sua atuação: o espaço físico inadequado para o
trabalho em grupo, os atrasos dos treinandos, a falta
de perfil dos recém contratados para o trabalho na APS
e a dificuldade de integração dos profissionais
médicos. A experiência prévia na APS foi apontada
tanto como fator facilitador quanto como dificultador por
alguns instrutores. Alguns acreditam que as vivências
no trabalho cotidiano enriquecem as discussões,
favorecendo a troca de experiências; em contrapartida,
essa experiência pode trazer à tona problemas nos
processos

de

trabalho

e

causar

resistência

a

mudanças.

10.4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Dentre os participantes da turma A, 63 responderam ao teste
de conhecimentos pré-treinamento; a distribuição de respostas,
corretas e incorretas, está apresentada na tabela 7, donde se
observa o alto índice de acerto nas questões 6 e 9, sendo 100% na
questão 10.
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Tabela 7 –

Distribuição das respostas corretas, incorretas e nulas,
no momento pré da avaliação de aprendizagem do
Curso Introdutório, São Paulo - 2011
Corretas

Incorretas ou nulas

Variável
F

%

F

%

Questão 1 - História das políticas
públicas

19

30,2

44

69,8

Questão 2 - Princípios doutrinários do
SUS

17

27,0

46

73,0

Questão 3 - ESF

28

44,4

35

55,6

Questão 4 - Prevenção e promoção
da saúde

20

31,7

43

68,3

Questão 5 - Visita domiciliar

21

33,3

42

66,7

Questão 6 - Conceitos de família

53

84,1

10

15,9

Questão 7 - Território

31

49,2

32

50,8

Questão 8 - SIAB

34

54,0

29

46,0

Questão 9 - Planejamento de ações

40

63,5

23

36,5

Questão 10 - Atribuições profissionais

63

100

0

0

A fim de comparar as notas médias nos momentos pré e póstreinamentos foram considerados os sujeitos que realizaram ambas
as avaliações, sendo desconsiderados os que realizaram somente a
avaliação pré, totalizando 55 sujeitos, conforme tabela 8.
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Tabela 8 –

Comparação entre as respostas corretas, incorretas e
nulas, nos momentos pré e pós da avaliação de
aprendizagem do Curso Introdutório, São Paulo - 2011
Pré (n55)

Variável

Pós (n55)

Respostas

p*
F

%

F

%

Questão 1 - História das
políticas públicas

Corretas

14

25,5

24

43,6

Incorretas ou
nulas

41

75,5

31

56,4

Questão 2 - Princípios
doutrinários do SUS

Corretas

13

23,4

19

34,5

Incorretas ou
nulas

42

76,4

36

65,5

Questão 3 - ESF

Corretas

22

40

22

40

Incorretas ou
nulas

33

60

33

60

Questão 4 - Prevenção e
promoção da saúde

Corretas

15

27,3

24

43,6

Incorretas ou
nulas

40

72,7

31

56,4,

Questão 5 - Visita
domiciliar

Corretas

21

38,2

25

45,5

Incorretas ou
nulas

34

61,8

30

55,5

Questão 6 - Conceitos de
família

Corretas

46

83,6

48

87,3

Incorretas ou
nulas

0

16,4

7

12,7

Questão 7 - Território

Corretas

25

45,5

28

50,9

Incorretas ou
nulas

30

55,5

27

49,1

Corretas

29

47,3

28

49,1

Incorretas ou
nulas

26

52,7

27

50,9

Questão 9 - Planejamento
de ações

Corretas

34

61,8

37

67,3

Incorretas ou
nulas

21

38,2

18

32,7

Questão 10 - Atribuições
profissionais

Corretas

55

100

52

94,5

Incorretas ou
nulas

0

0

3

5,5

Questão 8 - SIAB

0,04

0,2

1

0,07

0,43

0,58

0,56

0,84

0,54

0,07

* Teste Chi-Square

Como é possível verificar o aumento do número de respostas
corretas no momento pós-treinamento, no entanto, somente na
questão 1 houve diferença estatisticamente significativa (p=0,04). Na
questão 10 houve diminuição do número de acertos, de 100% para
94,5% no pós.
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Para a constatação do efeito do Curso Introdutório sobre as
notas médias dos testes de aprendizagem pré e pós, foi realizado o
Teste t pareados, que evidenciou que houve acréscimo significativo
no conhecimento (p= 0,29). O desvio-padrão não apresentou
diferença entre os dois momentos, como pode ser visto na tabela 9.

Tabela 9 –

Notas máximas, médias e mínimas obtidas na
avaliação de aprendizagem, nos momentos pré e pós
Curso Introdutório, São Paulo-2011

Variável

Média

DP

Máxima

Mínima

Momento pré

4,98

1,9

9

2

Momento pós

5,58

2

10

1

Em relação às notas finais da avaliação de aprendizagem,
nos momentos pré e pós-treinamento (figura 11), foi verificada maior
concentração de notas entre 3 e 6, em ambos os momentos de
avaliação; houve decréscimo no percentual de notas iguais ou
inferiores a 2 e aumento das notas acima de 7 no momento pós; não
houve nenhuma nota zero tanto no momento pré quanto no
momento pós-treinamento.
30
25

%

20
Pré

15

Pós

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nota Final

Figura 11 – Distribuição das notas finais da avaliação de
aprendizagem nos momentos pré e pós treinamento,
São Paulo - 2011.
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Ao comparar as notas finais nos diferentes níveis de
escolaridade foram observadas diferenças significativas, conforme
tabela 10.

Tabela 10 – Notas máximas, médias e mínimas obtidas na
avaliação de aprendizagem no momento pós Curso
Introdutório, distribuídas por escolaridade dos
participantes, São Paulo – 2011
Variável

n

Média

DP

Máxima

Mínima

Ensino Superior

10

7,6

1,5

5

10

Ensino
profissionalizante

9

5,7

1,5

4

8

Ensino médio

34

5

2

1

9

Os

profissionais

com

ensino

superior

apresentaram

desempenhos melhores que os demais (p=0,02). Não houve
diferenças estatisticamente significativas quando comparados os
participantes com ensino profissionalizante e médio.

10.5 AVALIAÇÃO DO IMPACTO

Dentre os 66 treinandos da turma A, 56 (84,4%) responderam
à avaliação de impacto, cujos resultados podem ser observados na
tabela 11, a descrição das assertivas está por temas abordados no
curso e sua utilização.
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Tabela 11 – Frequência da utilização dos conhecimentos do Curso
Introdutório no cotidiano de trabalho pelos treinandos
da turma A, São Paulo - 2011
Nunca
Assertiva

As

Não

vezes

sei

F

%

F

1. Prevenção e
promoção à saúde

1

1,7

9

2. Território

1

1,7

3. Humanização

0

4. Sistema de
informação

%

Frequentemente

Sempre

F

%

F

%

F

%

16

1

1,8

25

44,6

20

35,7

14

25

0

0

33

58,9

8

14,2

0

2

3,6

1

1,8

20

35,7

33

58,9

1

1,8

7

12,7

1

1,8

19

34,5

27

49

5. Visitas domiciliar

3

5,3

3

5,3

1

1,8

22

39,2

27

49

6. Políticas públicas

7

12,5

23

41

5

8,9

19

33,9

2

3,5

7. Sistema de
saúde

1

1,8

9

16

1

1,8

28

50

17

30,3

8. Participação
popular

3

5,3

10

12,8

0

0

22

39,3

21

37,5

9. Atribuições dos
profissionais

0

0

5

8,9

0

0

18

32,1

33

58,9

10. Situação de
saúde da
população

0

0

10

17,8

2

3,6

31

55,3

13

23,2

11. SUS

0

0

14

25,5

1

1,8

28

50,9

12

21,8

12.
Interdisciplinaridade

2

3,6

8

14,2

0

0

31

55,4

15

26,7

13. Cuidado com as
famílias

0

0

3

5,3

0

0

21

37,5

32

57,1

Participaram da avaliação de impacto 52 profissionais da
turma

B;

os

resultados

da

frequência

de

utilização

dos

conhecimentos obtidos no Curso Introdutório são apresentados na
tabela 12.
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Tabela 12 – Frequência da utilização dos conhecimentos do Curso
Introdutório no cotidiano de trabalho pelos treinandos
da turma B, São Paulo - 2011.
Assertiva

As
vezes

Nunca
F

%

Não
sei

Frequentemente

F

%

F

%

F

%

Sempre
F

%

1. Prevenção e
promoção à saúde

0

0

3

5,7

1

1,9

26

50

22

42,3

2. Território

1

1,9

6

11,5

3

5,7

35

67,3

7

13,5

3. Humanização

2

3,8

4

7,7

4

7,7

19

36,5

23

44,2

4. Sistema de
informação

2

3,8

7

13,5

2

3,8

19

36,5

22

42,3

5. Visitas domiciliar

4

7,7

5

9,6

4

7,7

17

32,7

22

42,3

6. Políticas públicas

3

5,7

18

34,6

2

3,8

19

36,5

10

19,2

7. Sistema de
saúde

1

1,9

2

3,8

1

1,9

25

48

23

44,2

8. Participação
popular

0

0

10

19,2

2

3,8

23

44,2

17

32,7

9. Atribuições dos
profissionais

0

0

3

6

0

0

13

26

34

68

10. Situação de
saúde da
população

2

3,8

8

15,4

2

3,8

29

55,7

11

21,1

11. SUS

1

1,9

4

7,7

1

1,9

26

50

20

38,4

12.
Interdisciplinaridade

0

0

3

5,7

3

5,7

28

53,8

18

34,6

13. Cuidado com as
famílias

0

0

8

15,4

2

3,8

21

40,3

21

40,3

As respostas de ambas as turmas foram submetidas ao Teste
Exato de Fisher que, com exceção da assertiva 11 (p=0,035), na
qual

os

participantes

da

turma

A

apresentaram

maiores

porcentagens de “frequentemente” e “às vezes” quando comparados
à turma B, que apresentou maiores percentuais de “frequentemente”
e “sempre”, apontou que as respostas não apresentam diferenças
significativas.
Em relação ao escore geral de impacto, os participantes da
turma A apresentaram um escore médio de 38,1 sendo a pontuação
mínima 14 e a máxima 47 de um total de 52 pontos. Os participantes
da turma B apresentaram um escore médio de 39 pontos, sendo a
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pontuação mínima 20 e a máxima 52. Ao comparar os escores,
médio por meio do Teste t de Student, não houve diferença
significativa entre os grupos (p=0,52).
Na avaliação de impacto geral – turmas A e B somadas, as
seguintes assertivas apresentaram os menores percentuais de
frequência: a 2 sobre territorialização e a 8 acerca do incentivo da
participação

popular,

respectivamente,

obtiveram

76,9%

de

freqüência, quando somados os percentuais de “sempre” e
“frequentemente”. A assertiva 6 apresentou o menor percentual,
46,3%.

10.6 RELAÇÕES ENTRE AS AVALIAÇÕES
Por meio de um modelo de regressão linear, foi possível
afirmar estatisticamente que há associação entre satisfação e
impacto (p=0,023), o mesmo não ocorre quando associa-se
satisfação e aprendizagem (p=0,77), portanto, quanto maior a
satisfação, maior o impacto, conforme figura 12.

Figura 12 – Associação entre as avaliações de satisfação e impacto
do Curso Introdutório, São Paulo - 2011
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“Um

procura

um

parteiro

para

os

seus

pensamentos, outro alguém a quem possa ajudar:
é

assim

(Nietzsche)

que

nasce

uma

boa

conversa”.

Discussão

11 DISCUSSÃO
A discussão se dará na lógica dos componentes do Modelo
MAIS e mesclará informações obtidas nos planos instrucionais,
avaliações de satisfação, aprendizagem e impacto.
Iniciarei a discussão pela caracterização dos respondentes
das avaliações de satisfação, aprendizagem e impacto.
Nas variáveis do componente insumos, acrescidos do sexo e
região de trabalho dos participantes do curso; a predominância dos
profissionais do sexo feminino entre instrutores e treinandos corrobora
com o perfil dos trabalhadores em saúde após a Reforma Sanitária
que aponta que as mulheres representavam 70% do contingente de
trabalhadores na área e com tendência ao crescimento, sendo a
feminilização uma marca do setor (Machado, 2006).
Nos treinandos, o nível de escolaridade no ensino superior é
semelhante ao encontrado pela autora supracitada; no entanto, entre
os profissionais de nível médio e nível técnico ocorreu o inverso.
Esse grande percentual de profissionais de nível médio era
esperado devido às próprias características da ESF que prevê em
seus quadros os ACS na proporção de cinco por equipe. Esses
profissionais representaram mais de um terço dos participantes do
Curso Introdutório.
Todos os instrutores possuíam o pré-requisito para o cargo,
que é o ensino superior, sendo a maioria em enfermagem, o que é
uma característica da ICE que tem vários de seus cargos de
coordenação ocupados por enfermeiro.
Em outras palavras, a presença de enfermeiros atuando como
educadores está prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Enfermagem, que recomenda que os cursos de graduação
tenham em seus currículos conteúdos de capacitação pedagógica e
formem profissionais capazes de planejar, participar e implementar
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programas de formação e qualificação dos trabalhadores de
enfermagem e de saúde (Ministério da Saúde, 2001).
Em relação aos treinandos, as médias de idade e tempo de
formação são bastante semelhantes entre as turmas A e B. Segundo
esses dados é possível supor que em anos anteriores a ICE
contratava profissionais com menos tempo de formados e que, à
época da coleta de dados, esse perfil sofreu modificações. Creio que
uma pesquisa sobre o perfil dos profissionais ingressantes possa ser
interessante

para

modificações

verificar

nas

se,

ao

características

longo
dos

dos

anos,

profissionais.

houve
Essas

informações poderiam subsidiar o plano instrucional do Curso.
As regiões em que os participantes deste estudo estão
lotados possuem características de gestão bastante diversas. Três
das regiões são geridas por meio de contratos de gestão, nos quais
a ICE atua como OS, tendo maior autonomia na aplicação de
recursos,

no

investimento

em

gestão

da

qualidade

e

no

desenvolvimento de pessoas, quando comparada às outras quatro
regiões que não possuem este tipo de contrato.
Além disso, as peculiaridades de cada unidade de saúde
geram uma heterogeneidade nas condições de trabalho, no
monitoramento de indicadores e no cumprimento de metas. Era
esperado,

portanto,

que

essas

diferentes

situações

locais

produzissem diferenças no impacto, o que não se comprovou.
Um possível motivo para essa ocorrência é que, por se
tratarem de conteúdos diretamente relacionados às atividades
diárias dos profissionais, a maioria os utilize com frequência, sendo
importante avaliar, posteriormente, em que medida os fatores
relacionados à gestão afetam a qualidade do desempenho e a
diminuição da ocorrência de erros.
Outrossim, embora as variáveis contextuais presentes no
ambiente organizacional sejam as que mais fortemente se
relacionam

ao

impacto,

existem
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personalidade e de atitude do treinando que influenciam o processo
de transferência dos conteúdos aprendidos, tendo em vista que os
indivíduos são capazes de desenvolverem estratégias para aplicálos (Pilati, Borges-Andrade, 2005).
Na avaliação da satisfação, a grande maioria concordou que
estava interessado no treinamento, apesar deste estudo não focar
os aspectos relativos à motivação dos participantes, esse achado é
uma importante informação tendo em vista que o treinamento é de
participação obrigatória.
Conhecer as características demográficas e a motivação dos
participantes auxilia, ainda, na avaliação das necessidades de
treinamento (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010) e consequentemente,
na elaboração do planejamento instrucional (Meneses et al., 2006).
Contribui,

também,

para

compreensão

dos

resultados

das

avaliações de satisfação e aprendizagem (Abbad, 1999), sendo que
estudos têm demonstrado que esta última está relacionada à idade
dos participantes (Abbad, Pilati, Pantoja, 2003).
Variáveis como escolaridade e tempo na função, no entanto,
não têm sido confirmadas como preditoras de impacto, sendo
indicado que novos estudos sejam desenvolvidos (Mourão, 2004).
Além das características demográficas, são consideradas
características da clientela, a auto-eficácia do indivíduo - capacidade
de atingir os objetivos, a motivação - valor atribuído pelo indivíduo ao
treinamento, como seu esforço para assimilá-lo e transferi-lo para o
trabalho e, o lócus de controle - crenças do indivíduo sobre as fontes
que controlam seu comportamento. Destes, somente a autoeficiência se mostrou preditora de impacto no estudo realizado por
Meneses, Abbad (2003).
Segundo revisão na literatura realizada por Abbad, Pilati e
Pantoja (2003), as pesquisas internacionais têm se dedicado ao
estudo das características individuais dos treinandos e suas relações
com o impacto. Em tais estudos são abordados aspectos da
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personalidade a fim de entender a influência do ambiente sobre ela e
suas manifestações conforme o contexto.
Neste estudo, o componente procedimentos do MAIS foi
avaliado por meio da análise do plano instrucional e de alguns itens
da avaliação da satisfação de treinandos e instrutores, no que se
refere às operações e estratégias instrucionais empregadas no
treinamento para propiciar ao participante o alcance dos objetivos
propostos, envolvendo, ainda, as decisões tomadas no planejamento
do treinamento e o desempenho dos instrutores. A avaliação dos
procedimentos é importante, pois é a essência do treinamento
(Abbad, 2006).
A análise de características do treinamento como os objetivos
instrucionais e estratégias de ensino não foi muito enfatizada nos
estudos analisados por Abbad, Pilati e Pantoja (2003). Os autores
encontraram

poucas

pesquisas

que

se

aprofundaram

no

levantamento de informações sobre o plano instrucional que
incluíssem a qualidade das estratégias utilizadas, por exemplo.
Ao analisar os três planos instrucionais do Curso Introdutório
oferecido pela ICE, foi possível observar que os planos 1 e 2 são
minuciosos com grande número de objetivos específicos que
visavam detalhar as ações a serem desenvolvidas, quando
comparados ao plano 3, que apresentou somente objetivos gerais
bastante amplos.
O planejamento das ações educativas deve partir da
descrição das competências a serem desenvolvidas e alcançadas
pelos participantes (Menezes, Zerbini e Abbad, 2010).
Existem inúmeros conceitos de competência e, na maioria
deles, há a presença de elementos como trabalho, conhecimentos,
habilidades e atitudes (CHA), imprevisibilidade e subjetividade
(Carvalho et al, 2009). Por ora, adotarei a definição de Guimarães,
Bruno - Faria e Brandão (2006) a partir dos conceitos de Carbone et
al (2005), Durand (2000) e Santos (2001) que incorpora todos esses
– 136 –

Discussão

elementos. Os autores definem competência como a combinação
sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo
desempenho profissional em determinado contexto organizacional.
Entende-se por conhecimentos, o corpo organizado de
informações requerido para o desempenho de alguma atividade; por
habilidades, as atividades de caráter psicomotor e cognitivo; e por
atitudes, o conjunto de crenças, normas, valores e regras que
orientam o comportamento individual em situações variadas
(Meneses, Zerbini e Abbad, 2010).
Nos planos instrucionais

analisados, não foi possível

evidenciar as competências esperadas dos participantes ao final do
Curso, pois elas não foram descritas nos planos de aula.

A

descrição do desempenho esperado jamais deve ser omitida tendo
em vista que constitui o objeto principal da ação instrucional que
está sendo planejada (Menezes, Zerbini e Abbad, 2010).
Nesse sentido, o MS recomenda que na elaboração dos
objetivos de aprendizado sejam descritos os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes esperados dos participantes ao final do
curso (Costa Neto, 2000). Em nenhum dos planos de aula
analisados, essa recomendação foi observada. Tanto os objetivos
gerais quanto os específicos, na maioria, foram descritos com base
nas atribuições didáticas do instrutor e no desejado de aquisição de
conhecimento ou de habilidade mental por parte do treinando.
Os objetivos centrados no instrutor são inadequados, pois não
permitem que o desempenho esperado dos participantes seja
observado (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
Segundo Borges-Andrade (2006), o esperado seria que a
construção dos itens da avaliação fosse baseada diretamente nos
objetivos do treinamento, pois desse modo, valorizar-se-ia o
aprendizado e não os indivíduos mais aptos. O fato, entretanto, de
muitos treinamentos não possuírem os objetivos formulados em
termos de desempenhos esperados faz com que a escolha de
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elaboração dos instrumentos seja a amostragem de conteúdos
(Borges-Andrade, 2006), o que ocorreu na avaliação do Curso
analisado nesse estudo.
Foram utilizados, com frequência nos planos de aula 1 e 3, os
verbos “refletir”, “compreender” e “ampliar”, que, por serem
subjetivos, não permitem que seja identificado o que se espera do
instrutor e como se dará a medida para “reflexão” do treinando. Não
é recomendada a utilização desses verbos porque não indicam,
claramente, as ações humanas a serem observadas.
A falta de clareza dos objetivos pode prejudicar a escolha das
estratégias de ensino (Anastasiou, Pessage, 2007) e afetar a
aprendizagem dos participantes (Abbad, 2006).
Segundo Costa Neto (2000 p.12), o MS estabelece que o
participante do curso deva estar capacitado a:
“Compreender os princípios e diretrizes do PSF no âmbito do
SUS;
Identificar os fundamentos e instrumentos de organização e
prática

dos

serviços

de

SF:

trabalho

em

equipe,

desenvolvimento das ações programáticas, reorganização do
processo de trabalho e intersetorialidade;
Compreender as bases para o desenvolvimento do processo
de planejamento das ações e serviços nas unidades básicas
de saúde da família”.
Esse curso, além de abordar ações concretas, também traduz
alguns dos princípios da política pública que regem a ESF e que
devem balizar as ações profissionais.
Outra consequência da ausência de objetivos descritos em
termos de

comportamentos esperados dos participantes do

treinamento repercute na formulação de instrumentos de avaliação
(Freitas et

al, 2006). Essa repercussão pode ser observada na

elaboração das avaliações de aprendizagem e impacto.
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Cabe dizer que a existência de planejamentos instrucionais
cujos objetivos elaborados de modo inadequado não são incomuns
(Zerbini, Abbad, 2010), a formulação de objetivos em termos do que
é esperado do instrutor ou a mera listagem dos conteúdos já foi
encontrada em outros estudos (Freitas et al, 2006, Borges-Andrade,
2006).
Em relação aos conteúdos abordados no curso da ICE, estes
estão de acordo com o preconizado pelo MS. Embora a Portaria
MS/GM 2.2527, que define os conteúdos mínimos para o Curso
Introdutório, tenha sido publicada no ano de 2006, o plano
instrucional em vigor no ano de 2005 já abordava todos os
conteúdos recomendados no documento.
Nos planos de aulas havia a nomeação dos conteúdos que
iriam ser desenvolvidos, no entanto, não constavam as informações
de quais referências foram utilizadas para a elaboração das aulas.
Para discutir os conteúdos gerais abordados no decorrer do
Curso, utilizarei referenciais do MS e de autores envolvidos em
estudos na área da saúde coletiva.
Um dos temas abordado inicialmente no Curso Introdutório,
segundo plano instrucional, foi a História das Políticas Públicas de
nosso país. Reescrevo parte da história narrada por Luz (1991), o
corte histórico é feito a partir da Primeira República e inicia-se com o
Modelo das Campanhas Sanitárias (1889-1930), que visava o
combate às epidemias e endemias rurais e sendo a relação entre
serviços de saúde e população bastante autoritária.
No período seguinte, o Populista (1930-1950), foi criado o
Instituto dos Aposentados e Pensionistas (IAPs) cujos programas e
serviços favoreciam os trabalhadores urbanos, que em geral,
estavam ligados a instituições sindicais.
No Período do Desenvolvimentismo (1950-1960), o modelo
campanhista opunha-se ao modelo curativista do Período Populista,
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estabelecendo a dicotomia entre saúde pública e assistência médica
individual.
Entre os anos de 1964 e 1984, Período Militarista, a saúde
era vista como um bem de consumo, sendo a relação entre médicos
e pacientes autoritária e mercantilizada, com a massificação de
consultas e valorização dos médicos especialistas. Neste período, o
Estado subsidiava o setor privado de saúde, em detrimento dos
investimentos

nos

serviços

públicos,

o

que

gerou

grande

insatisfação da população e em consequência o aparecimento dos
movimentos populares em meados de 1982.
No ano de 1986 ocorreu a VIII Conferência Nacional de
Saúde, na qual foram discutidos os princípios fundamentais que
embasariam o SUS, como a democratização das relações entre
serviços e população e a priorização dos atos médicos generalistas.
Na Constituição Federal de 1988, a saúde foi reconhecida
como um direto do ser - humano e dever do Estado. O artigo 198 da
Constituição Federal declara a descentralização, a integralidade e a
participação popular como diretrizes do SUS (Constituição, 1988). A
construção do SUS enfrentou grandes conflitos de interesse, políticos
e econômicos, mesmo entre os grupos favoráveis à Reforma Sanitária
(Luz, 1991), o que repercute nos dias atuais quando se observa, por
exemplo, a questão do financiamento do SUS, que vem sendo
discutida, no Congresso Nacional e no Senado, a Emenda
Constitucional 29/2000, que visa dar mais estabilidade e promover
maior transparência no repasse de verbas para o setor.
A perspectiva histórica auxilia os participantes a entenderem
os caminhos percorridos até a configuração do sistema de saúde, tal
como temos hoje. Segundo Luz (1991, p.94) “quem pretende apagar
as pegadas da história está condenado a repeti-la, como farsa ou
como tragédia”.
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A relevância de temas relacionados ao SUS, APS e ESF foi
abordada nos capítulos iniciais deste estudo. Deste modo, focarei os
outros conteúdos.
A abordagem do tema família é bastante importante no
contexto da ESF, que se propõe a instituir uma cultura de atenção
focada em todos os membros da família e não somente nas
necessidades dos indivíduos (Matsumoto et al., 2011). Por meio da
avaliação de aprendizagem foi possível, identificar que o conceito de
família utilizado como referência pelos instrutores é similar ao
definido por Ângelo (1997), que toma por família um grupo de dois
ou mais indivíduos que se relacionam de modo a considerarem-se
uma família, independente de laços consangüíneos.
No Curso, são discutidos os conceitos de família e a
importância do contexto familiar no processo saúde-doença. Embora
o tema seja abordado no Curso, para que ocorra a mudança do
enfoque individual para o familiar e comunitário, as equipes devem,
no seu cotidiano, formular gradativamente as expectativas e
conceitos acerca do processo saúde-doença e atenção em saúde da
família (Matsumoto et al., 2011).
As unidades básicas de saúde da família, segundo Portaria
MS/GM 1886/1997, que aprova as normas e diretrizes do PACS e
PSF, devem atuar em um território de abrangência, pelo qual são
responsáveis pelas as ações de vigilância a saúde (Ministério da
Saúde, 1997). O território é entendido, para além da dimensão
geográfica, como um espaço no qual a sociedade se estrutura,
organizando sua cultura e vivendo sua história (Ministério da Saúde,
2005). Em outras palavras, o território é um espaço onde se dão as
relações entre os indivíduos e, entre estes e os recursos sociais,
econômicos e culturais. O mapeamento deste território, por meio do
levantamento de características geográficas, equipamentos sociais,
bem como as dinâmicas e relações estabelecidas, oferecem
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elementos para o planejamento das ações a serem desenvolvidas
pelas equipes (Monken, Barcellos, 2005).
Na área de abrangência, além das ações votadas ao
tratamento e reabilitação, os profissionais são responsáveis por
desenvolverem, junto à população, atividades de prevenção e
promoção à saúde.

Embora essas práticas sejam bastante

difundidas na saúde coletiva, muitos profissionais têm dificuldades
de viabilizar essas ações devido à sobrecarga de trabalho. Além
disso, muitos deles apresentaram uma visão hierarquizada e limitada
destes conceitos, entendendo a prevenção e promoção como ações
desarticuladas das de tratamento e reabilitação (Horta et al., 2009).
As ações de prevenção e promoção se relacionam fortemente
com a participação social, pois para que ambas sejam efetivas, os
profissionais precisam estimular a autonomia dos usuários. A
participação social deve ir além satisfação com os serviços
prestados pelas instituições de saúde, pois se refere ao direto e
dever da população de participar da tomada de decisão acerca da
formulação, execução e avaliação da política nacional de saúde
(Ceccim, Feuerweker, 2004).
Essa participação efetiva da população é um desafio, pois
tanto os profissionais quanto os usuários não estavam habituados a
estabelecer uma relação horizontal, na qual os saberes são
respeitados e os conflitos solucionados em parceria.
Nessa perspectiva, a discussão do tema trabalho em equipe,
no Curso Introdutório, é bastante relevante considerando que o SUS
prevê a interação entre as diversas categorias profissionais e a
superação do modelo medicocêntrico, almejando a ruptura das
relações de poder desiguais entre os profissionais.
Segundo Peduzzi (2001), em sua tipologia do trabalho em
equipe, os profissionais se organizam em equipe-agrupamento e
equipe-integração. Na primeira, há o agrupamento de agentes,
fragmentação e justaposição de ações, na segunda, há a articulação
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das ações e integração dos agentes, visando à integralidade. Em
ambos os tipos de equipe, existe a presença de tensões, diferenças
técnicas e desigualdades de valores atribuídos ao trabalho.
Construir a idéia de equipe-integração exige articulações e
mudanças na formação e nas ações de educação em serviço
(Almeida, Mishima, 2001). Essa construção vem acontecendo de
forma gradual, em algumas equipes, as práticas foram modificadas
para que os agentes trabalhem de modo integrado (Araujo, Rocha,
2009, Farah, 2006) e em outras o processo de trabalho permanece
desarticulado (Kell, Shimizu, 2010, Farah, 2006).
Um dos fatores que podem auxiliar na integração da equipe é
que os atores saibam quais são suas atribuições e a de seus
colegas de equipe. Cada profissional tem suas atribuições descritas
pelo MS, sendo 13 comuns às diversas categorias profissionais.
Entre elas, constam desenvolvimento de ações voltadas aos
problemas de saúde da população, a vigilância em saúde, as ações
intersetoriais, a educação para saúde, o incentivo à participação
social, valorização da relação com usuários e famílias (Ministério da
Saúde, 2001). Por terem sido incorporadas mais recentemente, as
atribuições específicas dos componentes da equipe NASF são
descritas na Portaria 154/2008 (Ministério da Saúde, 2008b).
Dentre as atribuições dos profissionais das equipes de SF,
uma que recebe destaque, no Curso Introdutório, é a realização de
visitas domiciliares (VD). A VD tem por objetivo a identificação das
necessidades das famílias por meio de observação da situação do
domicílio, do comportamento da família, das interações profissionalusuário, bem como realizar intervenções de promoção e prevenção
à saúde, ações curativas e de reabilitação. As famílias devem ser
visitadas mensalmente pelos ACS e conforme planejamento, pelos
demais profissionais (Secretaria Municipal de Saúde, 2002).
Estudo realizado em Viçosa-MG apontou que 99,2% das
famílias entrevistadas recebiam as visitas dos ACS mensalmente e
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que 22,8% recebiam visitas de enfermeiros e 15,7 % de médicos. A
visita

destes

profissionais,

em

geral,

ocorria

em

caso

de

necessidade de atendimento domiciliar (Azeredo et al, 2007). Desse
modo, esses profissionais deixavam de realizar as visitas visando
aspectos

de

prevenção

e

promoção

à

saúde

às

famílias

aparentemente saudáveis, sendo relevante a abordagem desse
aspecto no Curso Introdutório.
A VD e outras ações desenvolvidas pelas equipes são
monitoradas e avaliadas por meio do SIAB (Ministério da Saúde,
1997). Este sistema é composto por oito instrumentos de coleta de
dados que são consolidados em três relatórios com informações
sobre

as

famílias

cadastradas,

sua

situação

de

saúde

e

acompanhamento, produção e marcadores para avaliações. Esses
dados são coletados pelos integrantes das equipes, sendo que a
maioria das informações advém das visitas realizadas pelos ACS.
Os relatórios permitem, assim, conhecer diversos aspectos do perfil
epidemiológico da população acompanhada e avaliar a efetividade
das ações desenvolvidas, auxiliando as equipes e gestores
municipais a realizar o planejamento (Ministério da Saúde, 1998).
O SIAB, porém, vem sendo utilizado pelas equipes de forma
limitada e burocratizada (Sousa, 2008), os dados colhidos, muitas
vezes, não são transformadas em informações capazes de subsidiar
o planejamento e as ações de saúde voltadas à população.
O MS dá, às instituições que ministram o curso, a autonomia
de incluir conteúdos pertinentes às realidades locais (Costa Neto,
2000), desse modo, a ICE incluiu em seu curso até o ano de 2010, a
história, missão e valores institucionais. Em 2010, a história
institucional foi excluída do Curso Introdutório quando a ICE
implantou o dia de Internalização dos novos contratados, no qual as
diretrizes institucionais são apresentadas aos profissionais.
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Segundo a perspectiva dos instrutores e treinandos, os
conteúdos abordados corresponderam aos objetivos do treinamento
e sua apresentação ocorreu em uma sequência lógica.
Os conteúdos devem ser apresentados seguindo uma ordem
na qual são ensinados primeiro conteúdos que sejam pré-requisitos
para a aprendizagem de outros, utilizando informações familiares e,
posteriormente, àquelas mais remotas ou desconhecidas, partindo
dos tópicos que causam mais interesse aos participantes e que
sejam de mais fácil compreensão, garantindo que um novo tópico só
será introduzido após o aprendiz ter atingido os níveis de
desempenho esperados (Morrison, Ross, Kemp, 2001 citados por
Abbad et al., 2006).
Os autores afirmam, ainda, que a sequência apresentada
anteriormente é baseada na aprendizagem e no aprendiz; existem
outras duas possibilidades: a sequência baseada no mundo, na qual
os aspectos considerados são o tempo, espaço e aspectos físicos e,
a baseada nos conceitos, que considera a relações entre classes,
relações proposicionais, sofisticação e pré-requisitos lógicos.
Após definidos os conteúdos, é necessário definir quais as
estratégias de ensino são adequadas aos conteúdos e às
características dos participantes. Segundo Anastasiou, Pessage
(2007 p.2), estratégia de ensino é a “arte de aplicar ou explorar os
meios e condições favoráveis e disponíveis, visando à efetivação” do
processo de ensino-aprendizagem.
Em

convergência,

na

abordagem

da

psicologia

organizacional, estratégia de ensino refere-se às operações, eventos
e situações criadas para facilitar os processos de aquisição,
retenção e transferência de aprendizagem (Meneses, Zerbini,
Abbad, 2010).
A aquisição refere-se ao processo de apreensão de
conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas na ação
instrucional, o processo subseqüente é o de retenção, no qual as
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informações são armazenadas na memória de longo prazo, podendo
ser acessadas a qualquer momento mediante estímulo. O processo
seguinte é o de generalização, capacidade do treinando identificar
situações nas quais o conhecimento adquirido no treinamento pode
ser aplicado no trabalho, a aplicação eficaz no trabalho dos CHA é
chamada de transferência (Pilati, Abbad, 2005).
As estratégias de ensino utilizadas pelos instrutores do Curso
Introdutório foram, em sua maioria, de abordagem participativa
conforme o recomendado pela PNEPS. A utilização dessas
estratégias permite que os participantes atuem ativamente na
construção do próprio conhecimento (Costa Neto, 2000).
As metodologias da Aprendizagem Baseada em Problemas e
da Problematização não foram utilizadas na íntegra tendo em vista
que algumas das etapas não foram cumpridas. No entanto, ao
analisar o tipo de estratégia utilizada pelos instrutores do Curso
Introdutório, percebo que os conceitos de construção coletiva dos
saberes e de favorecimento da autonomia dos participantes
estiveram presentes. A seguir, há uma descrição sintética das
principais estratégias utilizadas:
Aula expositiva dialogada é a exposição dos conteúdos com a
atuação ativa dos participantes, cujos conhecimentos prévios
devem ser valorizados. Há espaço para compartilhamento de
dúvidas e críticas (Anastasiou, Pessage 2007).
Estudo de texto é a exploração de idéias de um autor, a partir
do estudo crítico de um texto. Pode ser utilizado nos
momentos

de

mobilização,

de

construção

e

síntese

(Anastasiou, Pessage 2007).
Discussão em grupo é a argumentação livre de um tópico
selecionado pelo professor, em que a aprendizagem ocorre
como produto da interação entre os membros do grupo
(Meneses, Zerbini, Abbad 2010).
Dinâmica ou jogos dramáticos: por meio de jogos, o
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participante desenvolve a sensopercepção e comunicação,
facilitando a aquisição de conhecimentos e habilidades (Yozo,
1996).
Dramatização é uma abordagem que estimula o participante a
desempenhar papéis de acordo com scripts relacionados aos
objetivos instrucionais (Meneses, Zerbini, Abbad 2010).

Essas estratégias são bastante recomendadas para o ensino
de adultos por facilitarem a retenção dos conteúdos, pois estimulam
os profissionais a construírem saberes pertinentes às necessidades
dos usuários e serviços (Tronchin et al., 2009).
Neste estudo, a maioria dos treinandos concordou que os
instrutores utilizaram variadas estratégias de ensinos, enquanto que
entre os instrutores, apenas um terço avaliou desta forma. Apesar
disso, os instrutores afirmaram ter conseguido transmitir o
conhecimento sobre os conteúdos e na opinião de treinandos e
instrutores, o conteúdo foi transmitido em sequência lógica, o que,
também, está relacionado à estratégia de ensino.
Ainda em relação às estratégias, estas estavam em
consonância com o recomendado pelo MS (Costa Neto, 2000).
Embora nos planos de aula, a natureza predominante do
Curso Introdutório não tenha sido explicitada, as estratégias de
ensino utilizadas apontam aspectos de natureza cognitiva e afetiva.
Os cursos de natureza cognitiva exigem o repasse de
informações, conceitos e procedimentos e os de natureza afetiva
visam ao desenvolvimento de atitudes, sendo essencial que
instrutores e participantes interajam (Meneses, Zerbini, Abbad,
2010).
A aula expositiva dialogada e estudo de textos são exemplos
de estratégias frequentemente utilizadas em cursos de natureza
cognitiva,

nas

quais

o

participante
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verbalmente diante dos colegas e se expor a eventuais críticas, o
que pode auxiliar no desenvolvimento atitudinal. Além disso, as
estratégias de trabalho em grupo, como dinâmicas e dramatização,
favorecem o desenvolvimento do autoconhecimento emocional e das
habilidades relacionais (Anastasiou, Pessage, 2007).
A utilização de estratégias de caráter problematizador exige
alteração na postura tanto de professores quanto de alunos a fim de
que os temas sejam discutidos de modo crítico-reflexivo, tendo como
ponto de partida e de chegada, a realidade social (Berbel, 1998).
Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que
o aprendiz assuma uma posição de participação ativa na
mobilização

dos

conhecimentos

que

possuía

anteriormente,

articulando-os aos novos e que o instrutor seja encorajador desse
processo (Faria, 2008).
Os instrutores mostraram-se alinhados ao pensamento
supracitado,

pois

apontaram

a

utilização

de

metodologias

participativas como essenciais para o desenvolvimento do Curso.
Na avaliação dos treinandos, os instrutores possuíam domínio
dos conteúdos e objetividade; os próprios instrutores, ao se autoavaliarem, também consideraram que foram objetivos e que
dominavam os conteúdos.
A estrutura necessária para o desenvolvimento do Curso
também foi descrita nos planos de aula. Estão relacionados os
materiais necessários, o local, carga horária e cronograma de
atividades, tal qual recomendado pelo MS.
Os aspectos relativos à qualidade das instalações e dos
materiais didáticos referem-se ao Ambiente – apoio do MAIS.
No que se refere aos recursos audiovisuais, um terço dos
instrutores não sabia se as informações contidas estavam redigidas
de forma clara. Em contrapartida, os treinandos consideraram os
recursos audiovisuais adequados.
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Os instrutores consideram que os textos de apoio, que devem
ser revisados periodicamente, e materiais como cartolinas e canetas
são indispensáveis para o desenvolvimento do curso. Para eles e
para os treinandos, o material didático utilizado favoreceu a
assimilação dos conteúdos.
Tanto os recursos audiovisuais quanto o material didático são
importantes meios facilitadores da aprendizagem. Os recursos
audiovisuais são importantes pontos de apoio tanto para instrutores
e quanto para treinandos, que podem organizar o material
apresentado verbalmente e seguir o raciocínio proposto. Além de
oferecer dois estímulos: o visual e o auditivo (Schimdt, Pazin Filho,
2007), favorecendo a aprendizagem.
Quanto à adequação do local para o desenvolvimento de
atividades educativas, a assertiva relacionada a esse aspecto foi a
que apresentou menor frequência de concordância pelos instrutores.
Embora o local seja amplo e permita o trabalho em grupos e
execução de dinâmicas, sua acústica é inadequada, exigindo que o
instrutor aumente o volume da voz. Entretanto, os treinandos
consideraram o local adequado.
A outra afirmação que recebeu o menor percentual de
concordância pelos instrutores foi a relacionada à adequação da
carga horária do Curso, metade dos instrutores consideraram-na
insuficiente, corroborando com o encontrado no estudo de Abbad
(1999), no qual, os instrutores que tinham grande domínio dos
conteúdos tenderam a suprimir ou passar muito rapidamente alguns
deles por falta de tempo. Em outras palavras, os instrutores por
terem domínio desejavam aprofundar-se nos temas.
O MS recomenda que a duração mínima seja 40 horas,
podendo a Instituição aumentá-la conforme suas necessidades. No
entanto, devido às demandas de trabalho, afastar os profissionais
por tempo superior ao atual causaria prejuízos ao atendimento aos
usuários, pois representa o atendimento médico de 100 famílias e a
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visita do ACS a 50 famílias. Esses atendimentos são remanejados
para que os usuários não fiquem sem assistência. Importante, por
outro lado, ponderar os benefícios da ação educativa e a adequação
da carga horária a fim de equilibrar a alocação de recursos.
Os treinandos, por sua vez, tiveram uma percepção diferente
e apreciaram a duração do Curso como suficiente.
O Curso Introdutório oferecido pela ICE pode ser é de curta
duração. A modalidade de ensino é presencial, caracterizada por
encontros sincrônicos entre instrutores e participantes no qual há a
utilização de materiais impressos e outros veículos de comunicação,
sendo o instrutor o principal responsável pela concepção do curso
(Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
Tanto a modalidade de ensino quanto a carga horária estão
em consonância com o recomendado pela Portaria MS/GM 2.527 de
outubro de 2006 (Ministério da Saúde, 2006a) que dispõe sobre os
conteúdo mínimos do Curso Introdutório.
O MS recomenda que o curso seja destinado a todos os
membros das equipes de saúde da família, considerando que desde
os momentos iniciais, os profissionais exercitem a convivência com
as diversas categorias profissionais, trocando saberes e trabalhando
em equipe (Costa Neto, 2000).
A heterogeneidade dos participantes enriquece o diálogo e a
cooperação ampliando capacidades individuais, sendo que as
características do modelo tradicional reforçam a dominação cultural
e política (Paulo Freire citado por Marques, Oliveira, 2005).
Embora seja o ideal, na área da saúde, por vezes, vive-se o
conflito entre promover a interação profissional e o diálogo de
saberes com as marcantes diferenças de formação de cada membro
da equipe, o que pode dificultar a profundidade da abordagem de
conteúdos.
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O Curso Introdutório foi idealizado em um contexto histórico
de implantação das equipes, o que permitia que os profissionais de
uma mesma equipe realizassem o treinamento juntos e, assim,
houvesse maior interação. Atualmente, essa não é a realidade da
ICE, na qual os profissionais que participam do curso são
contratados para reposição de vagas e, portanto, ingressam em
equipes já consolidadas, sendo a implantação de novas equipes um
evento raro. Essa realidade pode ser observada pelos diferentes
tempos dos profissionais no cargo.
O MS recomenda que os participantes do Curso Introdutório
estejam inseridos em sua unidade de trabalho há, no máximo, três
meses (Costa Neto, 2000). No grupo A, o tempo médio na função foi
de cinco meses, o que indica que a ICE não cumpre integralmente
essa recomendação, embora a mediana tenha sido três meses. Isso
confirma a percepção dos instrutores de que há profissionais que
não participaram do Curso no prazo recomendado. A demora em
participar do Curso Introdutório faz com que os profissionais
permaneçam, por um período, sem importantes informações acerca
das especificidades do trabalho na ESF.
Desse

modo,

a

responsabilidade

de

introduzir

esses

profissionais no trabalho fica, exclusivamente, a cargo da equipe
que, muitas vezes, está sobrecarregada com as demandas do
cotidiano.

Com isso, não quero dizer que a equipe não tenha

participação no acolhimento do novo profissional, mas que a
contextualização do processo de trabalho deve ser realizada no
momento do curso.
No grupo B, o tempo médio na função foi de dois anos sendo
o máximo dez anos, o que confirma que há uma heterogeneidade
nos períodos de contratação, demonstrando a nova realidade
institucional. Isso se dá pela rotatividade nas equipes - por
desligamentos e pedidos de demissão ou por ascensão de cargo – e
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pela inserção de novas categorias profissionais como os gestores
ambientais e equipe NASF.
Embora o MS recomende a existência de momentos comuns
e específicos (Costa Neto, 2000), o curso analisado não prevê esses
espaços de aprendizagem. Creio que a existência de momentos
específicos seria uma boa estratégia para minimizar os efeitos da
disparidade de conhecimento entre os participantes, tendo em vista
que, os profissionais de nível superior já vêm com conhecimentos
prévios de alguns temas que são abordadas no curso, enquanto que
os ACS e os auxiliares administrativos não possuem nenhuma
instrução específica, o que nos remete à afirmação de Meneses,
Zerbini, Abbad (2010) que, em eventos instrucionais de natureza
cognitiva, a existência de grupos heterogêneos pode dificultar o
desenvolvimento das ações.
Por fim, os planos instrucionais analisados indicaram como
instrumento de avaliação do Curso, a avaliação de reação, que
deveria ser aplicada ao final de cada dia. Essa avaliação utilizava-se
de conceitos como excelente, bom, regular,ruim, péssimo e visava
conhecer as opiniões dos participantes sobre o local, a carga
horária, o desempenho do instrutor e do próprio treinando como
participação.
O MS recomenda que além da avaliação da reação, sejam
avaliados o conteúdo, método, instrutores e a aquisição de
conhecimentos (Costa Neto, 2000).
A utilização destes conceitos gera resultados subjetivos, pois
não se tem referências sobre quais foram os parâmetros utilizados
pelo participante para responder à avaliação (Mira, 2010).
A avaliação da satisfação, deste estudo, abrangeu a interação
entre instrutores e treinandos, representando o componente
Procedimentos do MAIS, que contempla os resultados parciais
ocorridos durante o evento instrucional observados, principalmente,
no comportamento do treinando. Embora os processos não tenham
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sido observados, as assertivas sobre o interesse no aprendizado dos
treinandos e sobre a postura respeitosa dos instrutores, bem como a
influência das características das turmas durante o Curso, dão
indicativos de como se deu a relação instrutor - treinando.
Uma avaliação consistente do componente Procedimentos
exigiria a observação da execução das ações educativas, o que é de
difícil operacionalização no caso dos treinamentos presenciais
(Abbad, 2006)
Os

instrutores

estavam

interessados

em

promover

a

aprendizagem dos treinandos e suas manifestações foram acolhidas
com respeito, na avaliação dos treinandos e dos instrutores.
A disposição do instrutor em estabelecer uma boa interação
com os treinandos e a aceitação do instrutor pelos treinandos é
benéfica, pois pode exercer condições favoráveis ao aprendizado
(Mira, 2010).
Os instrutores apontaram a falta de perfil para a atuação na
ESF como um dos dificultadores de seu trabalho. A percepção dos
instrutores da existência de profissionais recém-contratados com o
perfil de competências inadequado pode ser fruto de duas situações:
o perfil de competências idealizado pelos instrutores não está em
consonância com o adotado pela Instituição ou o perfil não está bem
definido para as pessoas que fazem a seleção dos profissionais.
A seleção de pessoas é um processo no qual são
encontrados os candidatos que melhor respondam às necessidades
presentes e futuras de um cargo e da instituição (Santos, 2001). Nos
dois casos, é necessário que haja uma definição clara dos perfis de
competência institucionais e um alinhamento entre os responsáveis
por selecionar os candidatos e aqueles que irão desenvolvê-los.
Foi apontada pelos instrutores como outra dificuldade a
promoção da integração dos profissionais médicos com os demais
participantes do treinamento, tendo em vista que, a maioria das
estratégias utilizadas, foi direcionada ao trabalho em grupos, e a
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presença de pessoas com dificuldade de integração torna-se um
dificultador, pois trabalhar em grupo exige, entre outras habilidades
emocionais, a capacidade de interação (Anastasiou, Pessage,
2007).
No caso dos médicos, a questão da seleção de profissionais
com o perfil de competências para atuar na ESF é mais aparente,
pois há uma escassez de profissionais dispostos a trabalhar nesta
área e, além disso, as escolas formadoras ainda não reformularam
suas propostas curriculares

com foco no

atendimento

das

necessidades do SUS, mantendo suas grades voltadas à formação
de ultra-especialistas (Machado, 2006).
Nos meses de agosto e setembro, três médicos participaram
do treinamento. Diante dessa dificuldade, os instrutores devem
adequar suas estratégias a fim de promover a interação do grupo.
Em

contrapartida,

os

instrutores

apontaram

que

a

disponibilidade para se relacionar e compartilhar experiências facilita
a condução do treinamento. Essas características são as desejadas
nos profissionais que atuam na área da saúde e, em especial, na
atenção primária.
Na avaliação de satisfação, ainda, foi contemplado o
componente

Resultados

do

MAIS,

como

a

importância

do

treinamento para o crescimento profissional, as contribuições do
conteúdo para a melhoria das atividades diárias e a aquisição de
novos conhecimentos, com o que, os treinandos concordaram.
Avaliaram,

também

que

houve

desenvolvimento

de

novas

habilidades, aprofundamento dos conhecimentos, compreensão dos
conteúdos e importância dos temas abordados.
Os instrutores, unanimemente, consideraram que houve
contribuição do treinamento para os treinandos. Demonstraram
opinião de que o Curso ensinou novos conhecimentos aos
treinandos e que os treinandos estão mais preparados para o
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trabalho. Esse resultado indica que os instrutores acreditam que seu
trabalho trará repercussões positivas para os treinandos.
Por outro lado, embora tenham concordo que o conteúdo
tenha aplicação imediata na prática, o percentual de concordância
foi menor entre os treinandos, talvez, porque não consigam
vislumbrar, prontamente, o que se espera no cotidiano de trabalho.
Cabe dizer que nos treinamento pode ocorrer a aprendizagem
chamada indireta, que é aquela que não necessariamente será
aplicada no trabalho (Coelho Jr, Borges-Andrade, 2008), desse modo,
pode haver o ensino de conteúdos não aplicáveis. No presente
estudo, não será possível afirmar que o Curso tinha conteúdos não
aplicáveis, já que a maioria dos treinandos e instrutores vislumbraram
a possibilidade de aplicação dos conteúdos no cotidiano. Essa
discussão será retomada na avaliação de impacto.
Em relação ao alcance dos objetivos do Curso, os treinandos
consideraram que estes foram alcançados, enquanto metade dos
instrutores não sabe ou não concordaram com essa afirmação. Isso
pode ser encarado como reflexo da imprecisão e subjetividade dos
objetivos já discutidos anteriormente.
No geral, tanto treinando quanto instrutores apresentaram
bons índices de satisfação. Isso significa que, segundo a opinião de
treinandos e instrutores, o curso foi efetivo. Tal resultado corrobora
com outros estudos que avaliaram a satisfação dos participantes de
treinamentos na área da saúde (Otrenti, 2011; Mira, 2010).
O instrumento de avaliação de satisfação buscou avançar
para além das avaliações de reação, tradicionalmente, utilizadas na
área da saúde, nas quais os respondentes utilizam conceitos
bastante subjetivos para avaliar os treinamentos. Desse modo, Mira
(2010) incluiu aspectos relativos aos possíveis resultados do
treinamento e substituiu os conceitos por escala Likert. Houve,
também, a preocupação de redigir algumas das afirmativas, na
avaliação dos treinandos, explorando aspectos negativos do
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treinamento a fim de verificar se os respondentes estavam atentos
no preenchimento. Os resultados mostraram essas assertivas
apresentaram, com exceção da relacionada à utilização dos
conteúdos, baixos percentuais de concordância, demonstrando
coerência nas respostas.
O instrumento apresentou um bom índice de confiabilidade e
sua utilização, neste estudo é parte de um processo de validação do
instrumento,

que

será

submetido

a

outros

procedimentos

metodológicos de avaliação.
Os resultados da avaliação de aprendizagem, também
integram o componente Resultados do MAIS (Borges-Andrade,
2006).
Para determinar os efeitos do treinamento na aprendizagem
dos treinandos, foram avaliados os conhecimentos antes do evento
instrucional e comparados ao conhecimento após o treinamento
(Hamblin,1979). Neste estudo, comparando as notas finais nos dois
momentos, foi possível verificar a aquisição do conhecimento.
As notas pré e pós-treinamento, ao serem submetidas ao
teste

estatístico,

demonstraram

a

existência

de

diferenças

significativas, no entanto, isso não se traduziu em acréscimos
relevantes na aprendizagem quando observado o incremento nas
médias pós treinamento.
Ao observar o desvio padrão do momento pré-treinamento, é
possível afirmar que há uma heterogeneidade de conhecimentos
entre os participantes. Era esperado que no momento póstreinamento houvesse a redução do desvio padrão indicando a
capacidade do Curso em reduzir as diferenças de conhecimentos
entre os participantes (Abbad, 1999). Contudo, no presente estudo,
o devido padrão do momento pós foi, ligeiramente, superior ao
apresentado

no momento

pré-treinamento,

indicando

que a

heterogeneidade de conhecimentos observada no momento pré
treinamento manteve-se após o treinamento.
– 156 –

Discussão

Essa heterogeneidade também se expressa na diferença
significativa nas notas da avaliação pós-treinamento nas quais os
profissionais com ensino superior apresentaram melhor desempenho
que os demais participantes.

Esse desempenho era esperado,

tendo em vista que, vários dos conteúdos da avaliação de
aprendizagem fazem parte da grade dos cursos superiores da área
da saúde. Esse resultado corrobora com outros que avaliaram a
aprendizagem em treinamentos destinados aos profissionais de
saúde (Lima et al., 2009; Zanini, Nascimento, Barra, 2006).
Segundo Abbad (1999), participantes mais familiarizados com
os conteúdos apresentam melhores desempenhos que aqueles que
estão entrando em contato pela primeira vez. No entanto, no estudo
de Mira (2010), os participantes de ensino médio e profissionalizante
na área da saúde, tiveram um incremento nas notas finais da
avaliação pós-treinamento, diminuindo o desvio padrão.
Certamente, esses resultados devem ser analisados à luz dos
objetivos e conteúdos de cada ação educativa.
As notas finais da avaliação da aprendizagem surpreendeu,
pois segundo a análise dos especialistas, a grande maioria das
questões foi considerada de baixa dificuldade. A seguir são
discutidas algumas das possíveis causas desse fato.
Segundo

Meneses,

Zerbini,

Abbad

(2010),

baixos

desempenhos nas avaliações de aprendizagem podem estar
relacionados à delimitação inadequada dos objetivos instrucionais, à
inadequada definição dos CHAs, à desatenção ao perfil da clientela
e à utilização inadequada de estratégias de ensino.
Conforme discutido na análise do plano instrucional, os
objetivos instrucionais elaborados pelos instrutores eram muito
amplos e não descreviam o que era esperado dos participantes. Em
relação à definição de CHA, os instrutores apontaram a inadequação
ao perfil de competências como um dificultador dos processos de
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ensino-aprendizagem, o que sugere que pode haver problemas na
definição ou entendimento dos CHAs.
Quanto às estratégias de ensino, estas estavam adequadas à
educação de adultos e em consonância com o preconizado pelo MS.
Além do delineamento dos objetivos instrucionais e definição
dos CHAs, outro aspecto que pode influenciar o desempenho
individual na

avaliação

pós-treinamento é

a

avaliação

das

necessidades educacionais ou de treinamento. Esse tipo de
avaliação não é realizado na ICE, além do que, o Curso é
obrigatório, com conteúdo mínimo estabelecido. Ainda assim, seria
possível, direcionar mais o Curso às necessidades individuais caso
houvesse esta avaliação.
A necessidade de um curso que introduza os profissionais na
ESF é legítima. O MS recomenda os conteúdos mínimos e as
estratégias metodológicas e orienta que as instituições que
ministram o curso analisem as necessidades locais de acordo com
as características os profissionais e perfil epidemiológico da
população cadastrada. A inserção de conteúdos ou a adequação
dos mesmos ao contexto local deveria ser realizada por meio da
avaliação de necessidades de treinamento.
Essa

avaliação

visa

descrever

as

discrepâncias

nas

competências profissionais com base na comparação entre o
cenário desejado e o real, permitindo o estabelecimento de
prioridades, um adequado planejamento instrucional e o alinhamento
dos treinamentos aos objetivos estratégicos (Ferreira, 2009).
As necessidades de treinamento podem ser advindas de
lacunas nos CHAs do contexto atual de trabalho ou de lacunas na
formação do indivíduo (Attwood e Ellis, 1971 citado por Ferreira,
2009). No caso do treinamento analisado, no presente estudo, essas
lacunas

são

advindas

da

formação,

considerando

que

os

profissionais são recém-contratados.
A EPS é vista como necessária para suprir as deficiências de
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formação

dos

profissionais

(Nascimento,

Nascimento,

2009).

Entretanto, a adequação dos perfis não é função somente dos
serviços, ela exige a articulação entre os serviços e as instituições
formadoras e é essencial para a transformação das práticas. Cabe
aos serviços, oferecer boas oportunidades de aprendizagem e, às
instituições formadoras, preparar profissionais orientados para a
atuação no SUS (Ceccim, 2005). Tal qual iniciativa realizada na
cidade de Juiz de Fora -MG, na qual os docentes das faculdades de
medicina,

enfermagem,

odontologia,

fisioterapia

e

farmácia

participaram do Curso Introdutório e incluiram em suas disciplinas os
conteúdos

discutidos,

bem

como

criaram

disciplinas

que

contemplassem as diretrizes do SUS. Num momento seguinte, foram
pactuadas quais seriam as contribuições das equipes de saúde da
família na formação dos futuros profissionais (Farah, 2006).
A articulação entre avaliação de necessidades e avaliação de
treinamento gera benefícios para o sistema, tendo em vista que a
primeira fornece o que deve ser avaliado ao final da ação
instrucional, determinando o que se espera que o treinando conheça
ou faça ao final do treinamento, em contra partida, a segunda, indica
as

potencialidades

e

fragilidades

das

etapas

anteriores,

retroalimentando o sistema (Ferreira, 2009).
Na

ICE,

as

avaliações

pré-treinamento

poderiam

ser

utilizadas como uma ferramenta de diagnóstico de necessidades
tendo em vista que as questões com maior índice de erros poderiam
ser tratadas com mais detalhamento durante o treinamento (Otrenti,
2011) em outras palavras, os erros demonstram os déficits,
enquanto os acertos sinalizam o conhecimento prévio que deve ser
ampliado.
Outra possibilidade a ser analisada é a adequação do
instrumento de medida.
A elaboração da avaliação de aprendizagem deve ser iniciada
no planejamento instrucional com base nos objetivos gerais e
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específicos do treinamento, visando compatibilizá-los com os testes
e provas (Abbad et al, 2006). No caso do teste de conhecimentos
elaborado pelos instrutores para este estudo, essa recomendação
não foi observada, considerando que sua construção se deu à época
da coleta de dados, meses após a definição dos objetivos. Sendo
assim, é provável que os instrutores tenham se baseado nos
conteúdos do curso e não nos objetivos instrucionais para elaborar
as questões do teste de conhecimento.
Apesar das notas finais dos momentos pré e pós-treinamento
terem apresentado diferenças estatisticamente significativas, as
questões quando analisadas isoladamente, com exceção da
primeira, não foram capazes de discriminar os dois momentos.
Estudo

realizado

por

Mira

(2010),

que

avaliou

seis

instrumentos de avaliação de aprendizagem elaborados por
instrutores, apontou que das 52 questões avaliadas apenas 40,4%
apresentaram poder de discriminação entre os momentos pré e póstreinamento, o que remete à necessidade de aprofundamento na
capacitação dos profissionais para construção de instrumentos com
essa finalidade.
Estudos que utilizaram testes de aprendizagem formulados
pelos instrutores dos cursos, verificaram que os resultados dos
testes pós-treinamento apresentaram relações, fracas ou ausentes,
com variáveis relativas aos demais componentes do MAIS ou do
modelo de Hamblin, tal como o ocorrido no presente estudo. Os
autores consideraram que a ausência de controle sobre os
processos de construção e análise dos testes são possíveis
fragilidades nas medidas (Pantoja, Lima, Borges-Andrade, 2001;
Abbad, 1999).
Cabe dizer que somente a construção do teste foi realizada
pelos instrutores. Portanto, é possível supor que a incorreção na
construção dos objetivos e a definição pouco clara dos CHAs
possam ter influenciado na construção inadequada do instrumento
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de medida que não cumpriu com sua função de avaliar a aquisição
de conhecimento. No entanto, a avaliação possibilitou a reflexão
sobre a necessidade de reformular os objetivos instrucionais para
que eles norteiem melhor a execução do Curso e possibilitem a
avaliação do mesmo.
Tendo em vista que os resultados da avaliação de
aprendizagem foram baixos e a satisfação relacionada a itens como
adequação de conteúdos, estratégias e materiais didáticos e
atuação do instrutor, foram altas, confirma-se o resultado obtido de
que satisfação e aprendizagem não estão associadas.
A literatura nacional e internacional recomenda que, além das
avaliações de satisfação e aprendizagem, sejam realizadas
avaliações mais abrangentes que explorarem outras variáveis para
mensuração da efetividade dos treinamentos (Meneses, Abbad,
2003).
O último componente do MAIS avaliado neste estudo foi o
Ambiente – efeitos em longo prazo, que diz respeito às
consequências

ambientais

das

ações

educacionais

nos

comportamentos e nos resultados, tanto no nível individual quanto
no da organização (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
No presente estudo, esta avaliação ficou restrita à verificação
da freqüência de utilização dos conhecimentos abordados no
cotidiano de trabalho das equipes, sendo este apenas um dos
aspectos da avaliação de impacto, que abrange, também, a melhoria
da qualidade do desempenho dos participantes do treinamento e a
diminuição de erros (Abbad,1999).
Ao analisar os resultados da avaliação de impacto, foi
considerado que treinandos recentes e antigos, em proporções
diferentes,

aprenderam

conceitos

e

habilidades

em

outras

oportunidades que não o Curso Introdutório. Segundo Hamblin
(1979), os processos de aprendizagem se dão a todo o momento
sejam eles em momentos formais ou informais. Para Abbad e
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Borges-Andrade (2004) citados por Zerbini e Abbad(2010a), a
aprendizagem pode ser classificada em natural e induzida. A
primeira pode ocorrer por meio de observação e de interações
formais ou informais entre os diversos atores no ambiente de
trabalho. A segunda ocorre mediante planejamento sistemático de
ações que visem ao alcance de competências previamente
definidas.
O impacto do treinamento foi bastante similar nas turmas A e
B, sendo os percentuais de frequência de aplicação dos conteúdos
alta, não havendo diferenças significativas entre elas. Esperava que
houvesse diferenças, tendo em vista que, o tempo de trabalho
deveria proporcionar mais oportunidades de aprendizagem e
aplicação de conhecimentos.
Na revisão integrativa de Otrenti (2011), os estudos que
avaliaram o impacto de treinamentos na área da saúde, empregando
diferentes metodologias, obtiveram aumento na frequência de
utilização ou modificação do comportamento no cargo, com exceção
dos treinamentos que abordavam questões relacionais.
A utilização dos conhecimentos acerca da evolução das
políticas públicas apresentou a menor frequência, menos da metade
dos participantes considerou que utiliza frequentemente ou sempre.
O conhecimento sobre as políticas públicas pode auxiliar os
profissionais a entender como os usuários estavam habituados a se
relacionar com os serviços e como as gestões nos níveis municipal,
estadual e federal construíram as políticas.
O entendimento desse contexto auxilia na elaboração do
planejamento de ações voltadas aos contextos macro das unidades.
Talvez, por isso, a maioria dos profissionais não vislumbre a
possibilidade de aplicação desse conteúdo, pois um número limitado
de profissionais participa ativamente deste planejamento.
Comparando cada assertiva isoladamente, a única que
apresentou diferença estatisticamente significativa foi a relativa à
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utilização de conhecimentos sobre o SUS, na qual os participantes
da

turma

B

obtiveram

maiores

percentuais

de

sempre

e

frequentemente que a turma A.
Os profissionais que atuam há mais tempo conseguem
identificar com melhor clareza as possibilidades de aplicação. Isso
pode se dever ao fato desses profissionais terem sido tido mais
oportunidades de aprendizagem desse conteúdo. As questões
relativas ao SUS e como esta política se aplica no dia-a-dia de
trabalho são discutidas em reuniões dos Conselhos Gestores de
Saúde, por exemplo.
Corroborando com isso, na avaliação da satisfação, cerca de
um terço dos participantes referiram que os conteúdos não
possuíam aplicabilidade imediata. Não foi realizada, porém, a
verificação de existência de relação estatística entre essas duas
variáveis.
Foi possível observar nos resultados que as frequências de
utilização dos conhecimentos adquiridos no curso foram altas e a
média obtida na avaliação de aprendizagem pós-treinamento
evidenciou um baixo desempenho.
Embora, a aquisição de conhecimento não venha se
mostrando

determinante

na

aplicação

dos

conhecimentos

e

habilidades aprendidos no cotidiano do trabalho (Pantoja, Lima,
Borges-Andrade, 2001), a aprendizagem é uma condição necessária
para a aplicação correta das competências adquiridas no treinamento.
Cabe ressaltar, ainda, que se não houver suporte para a aplicação do
treinamento, a aquisição de competências não será suficiente para
gerar mudanças práticas (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
Isso leva à reflexão sobre a qualidade do desempenho e a
diminuição

dos

erros,

evidenciando

a

necessidade

de

aprofundamento da avaliação de impacto que contemple tais
aspectos.
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O instrumento de avaliação de impacto foi constituído por
indicadores de impacto em profundidade e em largura e foram
formulados com base nos conteúdos do Curso. Embora a literatura
indique que nesses casos seja feito um levantamento exploratório
por meio de entrevistas e leitura de documentos, não havia tempo
hábil para tal procedimento.
Segundo a literatura, a ausência de objetivos que explicitem
os comportamentos esperados do treinado impõe um grande desafio
na formulação de instrumentos (Pilati, Borges-Andrade, 2006,
Zerbini, Abbad, 2010b). Mesmo diante desta dificuldade, o
instrumento utilizado para avaliar o impacto obteve um bom grau de
confiabilidade.
Não houve correlação entre os resultados das avaliações de
aprendizagem e impacto, o que fortalece o encontrado na literatura
nacional, segundo Abbad (2006), que muitos estudos encontraram
associações

entre

satisfação

e

impacto,

evidenciando

que

participantes satisfeitos com o treinamento tendem a aplicar mais as
novas aprendizagens no cotidiano, entretanto, os estudos não são
conclusivos.
O mesmo não ocorre em estudos internacionais, nos quais
não se têm comprovadas as relações entre os níveis de avaliação.
No que se refere relação entre aprendizagem e impacto, não foram
encontradas

associações

neste

estudo.

Estudos

nacionais

encontraram relações inversas entre o número de avaliações de
aprendizagem e impacto (Abbad, Pilati, Pantoja, 2003).
Diante dos resultados obtidos, creio que a avaliação do Curso
Introdutório atendeu, além dos objetivos do estudo, ao objetivo geral
de uma avaliação de treinamento que é a obtenção de informações
capazes de retroalimentar o sistema treinamento, aumentando a
possibilidade de tomada de decisões capazes de modificar o
ambiente de trabalho (Meneses, Zerbini, Abbad, 2010).
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Cabe ressaltar, que o Curso Introdutório é apenas um dos
aspectos da qualificação das práticas, pois a formação de
profissionais aptos para trabalhar na APS envolve aspectos da
produção

de

subjetividades,

habilidades

e

um

adequado

conhecimento do SUS que deverão ser desenvolvidos desde a
formação até o término da vida profissional (Ministério da Saúde,
2005).
A

ausência

de

avaliações

sistemáticas

e

registros

institucionais podem ser elencados como obstáculos à efetivação
dos programas de educação permanente, pois impedem que os
resultados das ações educativas sejam analisados, não permitindo
que ocorram acumulações que permitam que as experiências
anteriores norteiem as futuras (Davini, 2009). Considerando que na
área da saúde as avaliações de satisfação e aprendizagem são
usualmente utilizadas para aferir os resultados dos esforços de
treinamento e desenvolvimento profissional, este estudo ousou
avançar na metodologia de avaliação de treinamento na área da
saúde,

aplicando

um

modelo

desenvolvido

pela

psicologia

organizacional. No entanto, embora tenham sido analisados
aspectos relativos ao impacto do treinamento, o estudo apresentou
algumas limitações.
O MAIS pode ser chamado de modelo integrado por
considerar, na avaliação, componentes relativos ao ambiente, ao
próprio treinamento e ao indivíduo, para explicar os resultados dos
treinamentos (Zerbini, Abbad, 2010c). Ele prevê a análise de
importantes

componentes:

ambiente-suporte

organizacional

e

suporte à transferência que, por limitações do contexto institucional
da ICE não foram abordados neste estudo. O suporte organizacional
refere-se a aspectos da Gestão como apoio gerencial ao
treinamento e valorização profissional. A avaliação do suporte à
transferência analisa as condições para que o profissional aplique no
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trabalho as aprendizagens adquiridas no treinamento (Meneses,
Zerbini, Abbad, 2010).
Essa avaliação é bastante importante, pois considera que as
ações educativas fazem parte de um contexto institucional que
envolve, além das questões técnicas, questões políticas, ideológicas
e culturais que determinarão as possibilidades e limites das
mudanças nos processos de trabalho (Davini, 2009).
O processo de trabalho em saúde foi definido por MendesGonçalves citado por Nascimento, Nascimento (2005) como um
conjunto de saberes, instrumentos e meios, tendo como sujeitos
profissionais que se organizam para produzirem serviços de modo a
prestarem assistência individual e coletiva para a obtenção de
produtos e resultados decorrentes de sua prática.
O componente insumos foi avaliado de forma bastante
restrita, somente em relação a dados demográficos, não abordando
aspectos tais como motivações para aprender e para transferir. A
avaliação da motivação é um aspecto importante em treinamentos,
como o Curso Introdutório, nos quais a participação do profissional é
obrigatória.
Embora os planos instrucionais tenham sido analisados, este
estudo não verificou as relações entre as características do
treinamento e o impacto. Os estudos nacionais que analisaram
variáveis como natureza do objetivo principal do treinamento e o
plano instrucional, encontraram relações entre estas variáveis e o
impacto (Abbad, Pilati, Pantoja, 2003).
Outra limitação foi a utilização exclusiva de auto-avaliações.
Em relação à aprendizagem, foi encontrada na literatura relação
entre esta e a idade dos participantes (Abbad, Pilati, Pantoja, 2003).
No estudo de Mourão (2004), os respondentes das autoavaliações tenderam a ser mais rigorosos em sua avaliação que os
gestores e usuários. Deste modo, recomenda-se que as avaliações
incluam os pares, os líderes imediatos e os usuários dos serviços
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prestados pelos participantes do treinamento, a fim de captar as
percepções dos vários atores envolvidos (Mourão,2004).
Tendo em vista que o presente estudo teve como sujeitos
profissionais no período probatório, a utilização de hetero-avaliação
poderia gerar desconforto nos participantes e consequente limitação
da amostra.
Este estudo verificou o impacto em apenas um ponto após o
treinamento. O ideal seria coletar informações sobre o impacto em
mais de uma oportunidade para acompanhar os efeitos do
treinamento em longo prazo (Abbad, 1999). Além disso, são
necessários outros estudos que contemplem o quanto a freqüência
de utilização dos conhecimentos adquiridos no Curso Introdutório
traduz-se em mudanças nas condições de saúde da população, tal
como o desenvolvido por Caldeira, Fagundes, Aguiar (2008).
Por fim, este estudo fez avaliações especificamente no nível
individual, sendo indicado que sejam realizadas avaliações no nível
organizacional.
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12 Conclusões
“... pensar é exercício de alegria, entre veredas de
erros,

cordilheiras

de

dúvidas,

oceanos

perplexidade...” (Carlos Drumond de Andrade)

de

Conclusões

12 CONCLUSÕES
Este estudo indicou que o plano instrucional estava em
concordância como o recomendado pelo MS no que diz respeito aos
conteúdos, estratégias de ensino e materiais didáticos. O mesmo
não ocorreu quando analisados os objetivos instrucionais e a
metodologia de avaliação. Os objetivos instrucionais não estavam
redigidos de modo a evidenciar as competências esperadas dos
aprendizes, dificultando a avaliação do alcance dos objetivos, com
possível repercussão na avaliação do aprendizado. A metodologia
de avaliação utilizada no Curso, não contemplava a avaliação da
satisfação do instrutor, avaliação de aprendizagem e impacto.
A avaliação da satisfação mostrou altos índices de satisfação
e concordância entre instrutores e treinandos, em relação à
programação do curso, ao desempenho do instrutor, ao apoio ao
desenvolvimento, à aplicabilidade e possíveis resultados do
treinamento.
Em relação à aprendizagem, embora os resultados tenham
apresentado

diferenças

estatisticamente

significativas,

os

desempenhos alcançados foram insatisfatórios. Ao analisar as
questões, isoladamente, somente uma delas apresentou capacidade
de discriminação entre os momentos pré e pós-treinamento.
A única característica demográfica que apresentou relação
com os resultados da aprendizagem foi a escolaridade. Os
participantes com graduação atingiram melhores desempenhos em
ambos os momentos de avaliação.
Quanto à avaliação de impacto, os participantes das turmas A
e B apresentaram altas frequências de aplicação dos conteúdos, não
havendo diferenças significativas entre elas. Evidenciou-se a
necessidade de avaliar aspectos como a melhoria na qualidade do
desempenho e a diminuição dos erros.
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Foi possível comprovar a associação entre as avaliações de
satisfação e impacto, sendo que quanto maior a satisfação maior o
impacto.
Os instrumentos de satisfação e impacto foram validados sob
o critério de confiabilidade. A aplicação desses instrumentos em
outros estudos é indicada para realização de análise fatorial.
Os resultados deste estudo suscitaram importantes reflexões
sobre todo o sistema treinamento, contribuindo com informações
capazes de retroalimentar o planejamento e desenvolvimento do
Curso Introdutório, bem como para a construção de uma
metodologia de avaliação de ações educativas voltadas aos
profissionais da área da saúde.
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13 RECOMENDAÇÕES
Com o propósito de contribuir com o aprimoramento do Curso
Introdutório e com uma metodologia de avaliação de ações
educativas em saúde, traço as seguintes recomendações:

Com relação ao Curso Introdutório
Verificação dos perfis de entrada dos participantes do Curso;
Redação de objetivos por competências baseados nas
competências gerais para atuação na APS;
Utilização da avaliação de aprendizagem pré-treinamento
como instrumento de para avaliação de necessidades;
Avaliação do suporte organizacional e à transferência;
Avaliação de indicadores.

Com relação aos processos de Avaliação de treinamentos em saúde
Implantação da sistemática da avaliação de necessidades;
Concepção das técnicas e dos instrumentos de avaliação
desde o planejamento da ação educativa, de modo que
correspondam aos resultados esperados;
Promover capacitação para instrutores no que se refere à
elaboração de medidas de aprendizagem;
Aplicação do instrumento de avaliação da satisfação em
outros cenários, para verificação de validade externa;
Desenvolvimento de estudos com delineamento experimental
a fim de verificar o relacionamento entre os níveis de
avaliação.
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Apêndices

APENDICE 1
Avaliação do Plano Institucional
Nome do Curso:
Período:
Objetivos Gerais:
Objetivos
Específicos

Estratégias e
meios
institucionais
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Avaliação

Observações

APÊNDICE2
Avaliação de Satisfação do Instrutor
Número:_______________________________________
Sexo:_____________Idade:____________
Formação:__________________________ Tempo de formação:_________
Função:____________________________ Tempo na função: ___________
Ministrou o Curso Introdutório entre os anos__________ e _________.
A seguir escreva o NÚMERO, que melhor expressa sua opinião em relação ao
curso que você participou, no espaço à esquerda de cada frase.
0

1

DISCORDO
DISCORDO
TOTALMENTE

2

3

4

NEM
CONCORDO,
NEM
DISCORDO

CONCORDO

CONCORDO
TOTALMENTE

1. Considero que o treinamento pode contribuir para o crescimento
profissional dos treinandos.
2. Consegui ensinar novos conceitos.
3. Considero que o conteúdo do treinamento pode ser imediatamente
aplicado na prática.
4. O conteúdo abordado correspondeu aos objetivos propostos para o
treinamento.
5. Considero que a apresentação do conteúdo ocorreu numa seqüência
lógica.
6. Utilizei várias estratégias de ensino.
7. Considero que consigo transmitir meus conhecimentos sobre os
conteúdos.
8. Acredito que os treinandos se sentem mais preparados após o curso.
9. Acredito ser respeitoso quando os treinandos se manifestam.
10. O local foi em que ocorreu o treinamento foi adequado.
11. Mostro-me interessado na aprendizagem dos treinandos.
12. Busco ser objetivo em minhas explicações.
13. Considero que o material didático utilizado contribuiu para
assimilação do conteúdo.
14. Considero que os recursos audiovisuais continham informações
claras.
15. A carga horária foi suficiente para apresentação do conteúdo teórico.
16. Considero que os objetivos do treinamento foram alcançados.
17. Considero que os objetivos do treinamento corresponderam às
necessidades da prática.
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18.Quanto aos recurso didáticos materiais de apoio, quais você considera:
Indispensáveis

Devem ser reformulados

19. Quanto á turma de treinandos, elenque:
Facilidades

Dificuldades
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Dispensáveis

APÊNDICE 3
Avaliação de Satisfação do Treinando
Sujeito Número:_________
Unidade de trabalho:____________________________________________
Idade:_________________________ Sexo:__________________________
Formação:______________________ Tempo de formação:_____________
Função:________________________ Tempo na função: _______________
A seguir escreva o NÚMERO, que melhor expressa sua opinião em relação ao
curso que você participou, no espaço à esquerda de cada frase.
0
1
2
3
4
NEM
DISCORDO
CONCORDO,
DISCORDO
TOTALMENTE
NEM
DISCORDO

CONCORDO

CONCORDO
TOTALMENTE

1. O treinamento foi muito importante para meu crescimento
profissional.
2. Consegui aprender novos conceitos.
3. O conteúdo do treinamento poderá ser imediatamente aplicado na
prática.
4. Este treinamento contribuirá para melhorar minhas atividades
diárias.
5. Não sei como utilizar o conteúdo abordado na minha prática
profissional.
6. O conteúdo abordado contribuirá para melhorar meu desempenho
profissional.
7. O conteúdo abordado correspondeu aos objetivos propostos para o
treinamento.
8. Consegui aprofundar meu conhecimento.
9. A apresentação do conteúdo ocorreu numa seqüência lógica.
10. O instrutor utilizou várias estratégias de ensino.
11. Tive dificuldades para compreender o conteúdo abordado.
12. O instrutor demonstrou ter conhecimento a respeito do conteúdo.
13. Este treinamento foi útil para eu desenvolver novas habilidades.
14. Sinto-me mais preparado para o exercício profissional.
15. O instrutor
participantes.

demonstrou

respeito

às

manifestações

dos

16. O local foi em que ocorreu o treinamento foi adequado.
17. O instrutor demonstrou interesse na aprendizagem dos
participantes.
18. O instrutor foi objetivo em suas explicações.
19. Estava interessado no treinamento.
20. O tema abordado não é importante para minha prática.
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21. O material didático utilizado contribuiu para assimilação do
conteúdo.
22. Os recursos audiovisuais continham informações claras.
23. A carga horária foi suficiente para apresentação do conteúdo
teórico.
24. Os objetivos do treinamento foram alcançados.
25. Os objetivos do treinamento corresponderam às necessidades da
prática.
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APÊNDICE 4
Avaliação de Aprendizagem ( )Pré ( )Pós
Sujeito Número:_________
Unidade de trabalho:______________________________________________
Idade: ______________________________Sexo:_______________________
Formação: __________________________ Tempo de formação: ____________
Função:_____________________________Tempo na função: _____________
1. Sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil é correto afirmar
que:
a) Sempre houve intervenção do Estado na administração dos recursos destinados
à saúde.
b) No início do século XX as pessoas possuíam mais acesso aos serviços de
saúde.
c) A história da saúde permeia e se confunde com a história da previdência
social no Brasil em determinados períodos.
d) A conquista de direitos sociais, como saúde e previdência, foram frutos de
ações de caridade dos governantes do país.
e) Desde a criação dos IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) há equidade
na distribuição dos recursos voltados para a área da saúde.
2. Em relação aos princípios organizativos e doutrinários do SUS é incorreto
afirmar:
a) Universalidade é a garantia à atenção à saúde a todo e qualquer cidadão.
b) Equidade assegura os mesmos serviços e ações a todos os cidadãos
independente de sua localidade.
c) Integralidade significa que todo cidadão é um ser integral biopsicossocial e deve
ser atendido por um sistema que visa promover, proteger e recuperar a saúde.
d) Descentralização é entendida como uma redistribuição de responsabilidades
quantos às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo
(municipal, estadual e federal), a partir da idéia de que quanto mais perto do fato
a decisão tomada, mais chance haverá de acerto.
e) Participação do cidadão é a garantia constitucional de que a população, através
de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das
políticas públicas e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o
federal até o local.
3. No que se refere ao processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, é
incorreto afirmar:
a) É responsabilidade das equipes de saúde da família garantir a longitudinalidade
do cuidado da população adstrita.
b) O NASF surge em 2008 como porta de entrada para a Estratégia Saúde da
Família.
c) A Estratégia Saúde da Família propicia criação de vínculo de confiança com
ética, compromisso e respeito.
d) O trabalho em equipe integra profissionais de diferentes formações.
e) O diagnóstico, a promoção e a implementação de atividades devem ser
realizados segundo critérios de risco à saúde e priorizando os problemas de
saúde mais freqüentes.
4. Qual das afirmativas abaixo está correta?

a) A promoção da saúde é uma atividade do campo social e de saúde e
não somente do serviço de saúde.
b) As ações de promoção à saúde só podem estar relacionadas a doenças que
estejam evoluindo na população de uma região.
c) Promoção a saúde e prevenção de doenças são sinônimas.
d) O ato de vacinar é um exemplo de atividade de promoção à saúde.
e) A Estratégia Saúde da Família deve ser focada na recuperação da saúde da
população.
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5. Considere as afirmativas sobre Visita Domiciliar e assinale a alternativa
correta.
I. Todas as informações observadas e registradas podem ser compartilhadas em
qualquer espaço coletivo.
II. É um espaço para realizar ações educativas.
III. Os profissionais de saúde realizam visita domiciliar exclusivamente para
paciente acamados ou restritos ao lar.
IV. Possibilita conhecer o contexto de vida da família.
V. Não deve ser realizada sem a presença do agente comunitário de saúde.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III está correta.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas II, IV e V estão corretas.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas IV está correta.

6. Considerando o conceito de família, assinale a alternativa correta.
a) Família são pessoas unidas por laços de sangue.
b) Casais sem filhos não são considerados uma família.
c) Casais homossexuais não podem ser considerados uma família.
d) Um único indivíduo que mora só não pode ser considerado uma família e deve
ser cadastrado junto a sua família de origem.
e) Todas estão incorretas.
7. Em relação ao território, assinale a alternativa incorreta.
a) O Território se refere apenas à área geográfica de atuação da unidade de
Saúde.
b) No território devemos considerar como acontecem as relações entre as
pessoas.
c) O território é um espaço dinâmico onde ocorre a produção da vida e das
relações sociais.
d) O território tem suas singularidades (diferenças), assim a equipe deve conhecêlas para juntos realizarem o planejamento das ações de saúde.
e) A equipe deve articular ações de intersetorialidade e redes sociais, fortalecendo
a integração com a rede de atenção a saúde em todo território .
8. Considere as afirmativas sobre o Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB) e assinale a alternativa correta.
I. O SIAB é uma ferramenta de gestão para toda a equipe.
II. O SIAB é a base para planejamento estratégico da equipe.
III. O SIAB tem por finalidade cobrar as metas de produção da equipe.
IV. O SIAB é uma ferramenta de uso exclusivo da Gerencia e Lideres de equipe.
V. O SIAB permite à equipe conhecer o perfil demográfico e algumas situações de
saúde e doença da população adstrita.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III correta.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, II e V estão corretas.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas IV está correta.

9. Considere as afirmativas sobre as etapas do planejamento estratégico das
equipes e assinale a alternativa correta:
I. O diagnóstico é a etapa principal para o estabelecimento de metas e
prioridades.
II. Os recursos necessários para o planejamento não são fundamentais para a
execução do plano da equipe.
III. São etapas do planejamento: Diagnóstico da situação de saúde da população,
Definições de ações/estratégias, Recursos necessários, Divisão de
responsabilidades, Definição de Metas e Avaliação/monitoramento.
IV. O planejamento não é dinâmico, portanto deve ser realizado apenas uma vez ao
ano.
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V. planejamento deve ser construído de forma coletiva, considerando as
necessidades da população.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III está correta.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas I, III e V estão corretas.
Apenas IV está correta.

10. Em relação às atribuições da equipe de saúde da família é correto afirmar:
a) É atribuição de todos da equipe realizar planejamento coletivo de ações de
saúde, realizar reunião diária de equipe, visita domiciliar, desenvolver
ações educativas, estabelecer vínculo com a comunidade e estimular a
mobilização social.
b) É atribuição apenas do agente comunitário de saúde participar do processo de
territorialização.
c) É atribuição apenas do enfermeiro realizar busca ativa de doenças e notificação
de compulsória.
d) O médico de saúde da família somente poderá realizar ações educativas
acompanhado de outro membro da equipe.
e) É atribuição do auxiliar de enfermagem realizar consultas.
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APÊNDICE 5
Avaliação de Impacto
Número do colaborador:____________________________________________
Unidade de trabalho:_______________________________________________
Idade:______________________________ Sexo:________________________
Formação: __________________________ Tempo de formação: ___________
Função:_____________________________ Tempo na função: _____________
A seguir escreva o NÚMERO, que melhor descreve a freqüência com que você
utiliza os conhecimentos obtidos no Curso Introdutório.

0

1

2

3

4

NUNCA

AS VEZES

NÃO SEI

FREQUENTEMENTE

SEMPRE

1.

No meu trabalho utilizo os conhecimentos obtidos no curso sobre
prevenção e promoção à saúde.

2.

Utilizo com freqüência os conhecimentos sobre o território obtidos no
curso.

3.

Considero que os conhecimentos obtidos no curso me auxiliaram a
acolher os usuário de modo humanizado.

4.

As noções sobre sistemas de informação aprendidas no curso foram
importantes para o meu trabalho.

5.

Utilizo em meu trabalho os conhecimentos sobre visitas domiciliares
abordados no curso.

6.

Utilizo em meu dia-a-dia os conhecimentos sobre a evolução das
políticas públicas.

7.

Os conhecimentos, adquiridos no curso, sobre sistemas de saúde e
atenção primária são utilizados no meu cotidiano de trabalho.

8.

Incentivo a participação da população nas atividades da unidade a
partir das orientações obtidas no curso.

9.

Conhecer as atribuições de cada profissional da equipe facilita o meu
trabalho.

10. Em meu trabalho, analiso as situações de saúde da população, de
acordo com o orientado no curso.
11. Utilizo, em meu trabalho, os conhecimentos adquiridos no curso sobre
o SUS.
12. Em meu trabalho, atuo de modo interdisciplinar, de acordo com o
orientado no curso.
13. Considero que os conhecimentos obtidos no curso auxiliaram no meu
cuidado junto às famílias.
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APÊNDICE 6
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instrutor)
Pesquisa: Análise do Treinamento Introdutório à Estratégia de Saúde
da Família.
a

a

Prof Dr Vera Lucia Mira –Docente da EEUSP – Orientadora da pesquisa
Patricia Tavares dos Santos - Mestranda da EEUSP

Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar o Curso
Introdutório (Momento I) destinado aos profissionais das equipes de saúde
da família.
Para essa análise, gostaríamos de conhecer sua opinião sobre o
curso, bem como, as facilidades e dificuldades em sua execução.
Sua participação consiste em responder a um questionário. Os
resultados obtidos serão analisados e utilizados para publicações e
apresentações de caráter científico. Essas informações serão tratadas de
forma anônima e sigilosa.
Sua participação é voluntária, sendo que não haverá nenhum tipo de
sanção ou prejuízo, caso se recuse a participar, ou decida-se, a qualquer
momento, a desistir de participar.
Eu,
_______________________________,
declaro
que,
após
convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar da pesquisa.

São Paulo, ___/____/____

Assinatura do participante
Número do Sujeito _______

Assinatura da pesquisadora
patricia.tavares.santos@usp.br
Tel: 9133-2425

Em caso de dúvidas ou denuncias relacionadas à questões éticas contatar:
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Jardim, 36 - 1º andar
Fone: 3397-2464 / Fax: 3397-2465
E-mail: smscep@gmail.com
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APÊNDICE7
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Participantes do Curso em 2011)
Pesquisa: Análise do Treinamento Introdutório à Estratégia de Saúde
da Família
Profa Dra Vera Lucia Mira – Docente da EEUSP – Orientadora da pesquisa
Patricia Tavares dos Santos - Mestranda da EEUSP
Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar o Curso
Introdutório (Momento I) destinado aos profissionais das equipes de saúde
da família.
Para essa análise, gostaríamos de conhecer sua opinião sobre o
curso, bem como, se houve aprendizado e se os conhecimentos adquiridos
puderam ser aplicados no trabalho.
Sua participação consiste em responder a um teste de
conhecimentos antes e após Curso Introdutório e a dois questionários, um
imediatamente após o e o outro 30 dias após o término. Os resultados
obtidos serão analisados e utilizados para publicações e apresentações de
caráter científico. Essas informações serão tratadas de forma anônima e
sigilosa.
Sua participação é voluntária, sendo que não haverá nenhum tipo
de sanção ou prejuízo, caso se recuse a participar, ou decida-se, a
qualquer momento, a desistir de participar.
Eu, ______________________________________________, declaro
que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar da
pesquisa.”
São Paulo, ___/____/____

Assinatura do participante
Número do Sujeito _______

Assinatura da pesquisadora
patricia.tavares.santos@usp.br
Tel: 9133-2425

Em caso de dúvidas ou denuncias relacionadas à questões éticas contatar:
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Jardim, 36 - 1º andar
Fone: 3397-2464 / Fax: 3397-2465
E-mail: smscep@gmail.com
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APÊNDICE 8
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Participantes do Curso entre 2006-2010)
Pesquisa: Análise do Treinamento Introdutório à Estratégia de Saúde
da Família
a

a

Prof Dr Vera Lucia Mira –Docente da EEUSP – Orientadora da pesquisa
Patricia Tavares dos Santos - Mestranda da EEUSP
Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar o Curso
Introdutório (Momento I) destinado aos profissionais das equipes de saúde
da família. Para essa análise, gostaríamos de conhecer sua opinião sobre
o curso, bem como, se houve aprendizado e se os conhecimentos
adquiridos puderam ser aplicados no trabalho.
Sua participação consiste em responder a um questionário. Os
resultados obtidos serão analisados e utilizados para publicações e
apresentações de caráter científico. Essas informações serão tratadas de
forma anônima e sigilosa.
Sua participação é voluntária, sendo que não haverá nenhum tipo de
sanção ou prejuízo, caso se recuse a participar, ou decida-se, a qualquer
momento, a desistir de participar.
Eu,
_______________________________,
declaro
que,
após
convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar da pesquisa.
São Paulo, ___/____/____

Assinatura do participante
Número do Sujeito _______

Assinatura da pesquisadora
patricia.tavares.santos@usp.br
Tel: 9133-2425

Em caso de dúvidas ou denuncias relacionadas à questões éticas contatar:
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Jardim, 36 - 1º andar
Fone: 3397-2464 / Fax: 3397-2465
E-mail: smscep@gmail.com
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Anexo

ANEXO 1
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EEUSP
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