0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE

UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES
PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM TERMORREGULAÇÃO
NEONATAL

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

NATAL
2018

1

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES
PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM TERMORREGULAÇÃO
NEONATAL

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ensino na Saúde,
Curso

de

Ensino

Mestrado

na

Saúde

Profissional
(MPES),

em
da

Universidade Federal do Rio Grande do
Norte como requisito para obtenção do
título de Mestre em Ensino na Saúde.

Orientador Prof. Dr. Marcelo dos Santos

NATAL
2018

2

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde – CCS
Santos, Ana Paula de Souza.
Utilização da Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) na
capacitação de profissionais de enfermagem: contribuições para o
desenvolvimento de competências em termorregulação neonatal /
Ana Paula de Souza Santos. - 2018.
96f.: il.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação
em Ensino na Saúde. Natal, RN, 2018.
Orientador: Prof. Dr. Marcelo dos Santos.
1. Aprendizagem Baseada em Problemas - Dissertação. 2.
Aprendizagem ativa - Dissertação. 3. Profissionais de enfermagem
- Dissertação. 4. Recém-nascido - Dissertação. 5.
Termorregulação - Dissertação. I. Santos, Marcelo dos. II.
Título.
RN/UF/BS-CCS

CDU 378.147

Elaborado por ANA CRISTINA DA SILVA LOPES - CRB-15/263

3

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES
PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM TERMORREGULAÇÃO
NEONATAL

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Marcelo dos Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Presidente

Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Profª. Dra. Nilba Lima de Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

_______________________________________________

Profª. Dra. Tayssa Suelen Cordeiro Paulino
Centro Universitário Facex - UNIFACEX

4

PREFÁCIO

Dedico este trabalho aos amores da minha vida:
minha mãe, que mesmo sem ter tido a oportunidade de estudar,
desde sempre me ensinou que o estudo era o melhor caminho para eu ser alguém.
Às minhas irmães, grandes amigas.
A meu esposo, Gilberto, meu amor e companheiro de muitas lutas.
E a meu filho amado, Miguel, minha maior inspiração.

5

AGRADECIMENTOS

A Deus, meu Pai, por mostrar-me todos os dias que valeria a pena seguir em frente.
A minha mãe, Maria das Graças, meu maior exemplo de perseverança.
Às minhas irmães, que proporcinaram momentos de alegria e descontração quando
me sentia no meio do caos durante essa jornada.
Ao meu esposo, Gilberto, que sempre acreditou em mim e compreendeu meus
momentos de ausência física.
Ao meu filho, Miguel, minha maior fonte de alegria e renovação diárias.
A toda equipe interdisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da
Maternidade Escola Januário Cicco, em especial, aos técnicos em enfermagem e
enfermeiras pela colaboração com esse trabalho e dedicação em prol de uma
assistência de enfermagem de qualidade aos nossos pequenos guerreiros.
Aos bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade
Escola Januário Cicco e suas famílias, que me ensinam diariamente sobre o amor e
me impulsinam a ser um ser humano e profissional melhores.
Ao Professor Marcelo dos Santos por acreditar e me orientar neste projeto e aos
membros da banca de qualificação e de defesa por contribuirem para o
aprimoramento deste estudo.
A professora Nilba, que com toda a sua paixão e domínio da arte de ensinar me
apresentou a Neonatologia e enxergou em mim potencialidades que eu
desconhecia.
A todos os colegas da turma de mestrado, companheiros nesta caminhada na qual
compartilhamos sonhos, superamos dificuldades, aprendemos e ensinamos.
A todos os professores do Mestrado profissional em Ensino na Saúde da UFRN,
pelos desafios lançados, pelos horizontes ampliados.

6

LISTA DE SIGLAS

ABE

Aprendizagem Baseada em Equipes

CEP

Comitê de ética em Pesquisa

DOPS

Direct Observation Of Procedural Skills - Observação Direta de
Habilidades Procedurais

EPS

Educação Permanente em Saúde

PNEPS

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

POP

Procedimento Operacional Padrão

PROFAE

Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da
Enfermagem

RN

Recém-nascido

SPSS

Statistical Package for Social Sciences

SUS

Sistema Único de Saúde

TBL

Team-based learning

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UTIN

Unidade de Terapia Iintensiva Neonatal

7

LISTA DE ILUSTRAÇÕES, QUADROS E TABELAS

Figura 1 – Diagrama das etapas da coleta de dados. Natal/RN, 2018..........

24

Figura 2 – Fluxograma do método Aprendizagem baseada em Equipes.
Natal/RN, 2017.................................................................................................

29

Figura 3 – Gabarito: Avaliação do preparo individual. Natal/RN, 2017..........

31

Figura 4 – Gabarito: Avaliação em equipe. Natal/RN, 2017..........................

32

Gráfico 1 – Comparação entre a média de acertos individuais nas equipes
e os acertos das equipes. Natal/RN, 2017.....................................................

36

Tabela 1 – Comparação de escores do questionário pré-intervenção e pósintervenção (após 6 meses). Natal/RN, 2017..................................................

37

Tabela 2 – Avaliação dos pares da capacitação em TBL sobre
termorregulação neonatal para técnicos de enfermagem. Natal/RN, 2017....

38

Quadro 1 – Classificação das habilidades procedurais de 11 técnicos em
enfermagem relacionadas à termorregulação do neonato 6 meses após
capacitação em ABE. Natal/RN, 2017.............................................................

39

Tabela 3 – Avaliação da capacitação em ABE pelos técnicos de
enfermagem. Natal/RN, 2017..........................................................................

39

Figura 5 – DOPS (Direct Observation Of Procedural Skills) nos cuidados
com a Termorregulação neonatal. Natal/RN, 2018.........................................

90

8

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................
2 OBJETIVOS .............................................................................................
2.1 Objetivo Geral ......................................................................................
2.2 Objetivos Específicos .........................................................................
3 MÉTODOS ...............................................................................................
3.1 Tipo de estudo ........................................................................................
3.2 Local do estudo ......................................................................................
3.3 Participantes do estudo ..........................................................................
3.4 Procedimento para coleta de dados .......................................................
3.5 Análise dos dados ..................................................................................
3.6 Aspectos éticos ......................................................................................
4 RESULTADOS .........................................................................................
5 DISCUSSÃO ............................................................................................
6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE ..................................................................................................
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................................................
8 PRODUTOS GERADOS DESTE ESTUDO .............................................
9 REFERÊNCIAS ........................................................................................
APÊNDICES ................................................................................................
APÊNDICE
A
–
Procedimento
Operacional
Padrão
sobre
Termorregulação Neonatal. Natal-RN, 2018 ...............................................
APÊNDICE B – Manual de enfermagem sobre termorregulação neonatal.
Natal-RN, 2018 ............................................................................................
APÊNDICE C - Avaliação do preparo individual. Termorregulação
neonatal. Natal-RN, 2017 ………………………………….……………………
APÊNDICE D – Problema com Aplicação de conceitos – Termorregulação
neonatal. Natal-RN, 2017.............................................................................
APÊNDICE E – Avaliação dos pares da Capacitação em TBL sobre
termorregulação neonatal para técnicos de enfermagem. Natal-RN, 2017 .
APÊNDICE F – Avaliação do método Aprendizagem Baseada em Equipes
pelos participantes. Natal-RN, 2017 ............................................................
APÊNDICE G – DOPS (Direct Observation Of Procedural Skills) nos
cuidados com a Termorregulação neonatal. Natal-RN, 2018 .....................
APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos
participantes. Natal-RN, 2017 .....................................................................
ANEXOS ......................................................................................................
ANEXO A – Parecer do Comitê de ética .....................................................

11
22
22
22
23
23
23
23
24
35
35
36
40
52
53
56
57
65
66
74
85
86
88
89
90
91
93
94

9

RESUMO
SANTOS, APS. Utilização da Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) na
capacitação de profissionais de enfermagem: contribuições para o desenvolvimento
de competências em termorregulação neonatal. 2018. Defesa de Mestrado Programa de Pós- Graduação em Ensino na Saúde. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal/RN, 2018.
A Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) é uma metodologia de aprendizagem
dinâmica, baseada em equipes, que proporciona um ambiente motivador e
cooperativo. Acredita-se que a ABE pode capacitar a equipe de enfermagem e
contribuir com a melhoria dos cuidados em termorregulação do recém-nascido (RN)
internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Objetivo: Analisar o
desenvolvimento de competências de técnicos em enfermagem de uma maternidade
escola para os cuidados em termorregulação neonatal, após capacitação baseada
na ABE. Métodos: Estudo analítico, quase-experimental e quantitativo envolvendo
11 técnicos de enfermagem. Teve aprovação do Comitê de ética da UFRN sob o nº
2.018.097. Resultados: Os dados sobre a capacitação em TBL revelaram que, na
avaliação de preparo individual (questionário com 10 questões de múltipla escolha
equivalente a 40 pontos), os profissionais atingiram mediana de 19 pontos,
considerando-se um desempenho insuficiente. Em equipe as pontuações tiveram
mediana de 30 em que todos foram considerados "suficientes". O questionário
aplicado após seis meses da intervenção para identificar aquisição de
conhecimentos sobre o tema evidenciou mediana de 8 (das 10 questões), um
desempenho superior ao alcançado pré-intervenção. A análise evidenciou
significância estatística, em que o teste de Wilcoxon, considerando p<0,05 e
confiança de 95%, mostrou que as pontuações em equipe do TBL foram superiores
às individuais, pois Z =-2,93 e valor p = 0,003, bem como os acertos do questionário
pós-intervenção, Z = -2,87 e p = 0,004. As habilidades nos cuidados com a
termorregulação do RN após seis meses da intervenção foram observadas e
classificadas segundo um modelo elaborado de DOPS (Observação Direta de
Habilidades Procedurais), em que a maioria das observações foram entre “bom,
ótimo e excelente”. Quanto à avaliação do método pelos participantes, houve
concordância parcial ou total sobre o uso da metodologia, a aprendizagem foi
significativa e despertou o interesse em estudar mais sobre o assunto. Conclusão: A
aplicação da ABE mostrou-se um método de ensino viável para atividades de
educação permanente de profissionais de saúde e foi bem avaliado. A capacitação
permitiu a melhora dos escores de conhecimento pós-intervenção, que pode ter
influenciado na avaliação positiva das habilidades e na implantação de
Procedimento Operacional Padrão sobre Termorregulação neonatal. O estudo
permitiu o desenvolvimento de proposta de Fluxograma do método ABE para ser
utilizado na educação permanente do local campo de pesquisa.
Palavras-chave: Aprendizagem ativa; capacitação em serviço; termorregulação;
recém-nascido
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ABSTRACT
SANTOS, APS. Use of Team Based Learning (TBL) in the training of nursing
professionals: contributions of skills on neonatal thermoregulation. 2018. Master's
Degree Program - Post-Graduation Program in Health Teaching. Federal University
of Rio Grande do Norte, Natal / RN, 2018.
Team-Based Learning (TBL) is a dynamic, team-based learning methodology that
provides a motivating and cooperative environment. It is believed that TBL can train
the nursing team and contribute to the improvement of the thermoregulation care of
the newborn (NB) hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Objective:
To analyze the development of competencies of nursing technicians in a maternity
school for neonatal thermoregulation care, after training based on TBL. Methods:
Analytical, quasi-experimental and quantitative study involving 11 nursing
technicians. It was approved by the Ethics Committee of UFRN under No. 2,018,097.
Results: TBL training data revealed that, in the individual training evaluation
(questionnaire with 10 multiple choice questions equivalent to 40 points), the
professionals reached a median of 19 points, considering an insufficient
performance. In the team the scores had a median of 30 in which all were considered
"sufficient". The questionnaire applied after six months of intervention to identify
knowledge acquisition on the subject showed a median of 8 (out of 10 questions), a
performance
higher
than
that
achieved
before
intervention.
The analysis showed statistical significance, in which the Wilcoxon test, considering
p <0.05 and 95% confidence, showed that the TBL team scores were higher than the
individual ones, since Z = -2.93 and p = 0.003 , as well as the answers of the postintervention questionnaire, Z = -2.87 and p = 0.004. The skills in RN thermoregulation
care after six months of intervention were observed and classified according to an
elaborate model of DOPS (Direct Observation of Procedural Skills), in which the
majority of observations were between "good, great and excellent". Regarding the
evaluation of the method by the participants, there was partial or total agreement on
the use of the methodology, the learning was significant and it aroused the interest in
studying more about the subject. Conclusion: The application of TBL was a viable
teaching method for activities of permanent education of health professionals and
was well evaluated. Training enabled the improvement of post-intervention
knowledge scores, which may have influenced the positive assessment of skills and
the implementation of a Standard Operating Procedure on neonatal
Thermoregulation. The study allowed the development of proposed Flowchart of the
TBL method to be used in the permanent education of the local research field.
Keywords: active learning; in-service training; thermoregulation; newborn
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1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios para a sua consolidação,
em que a prática profissional, ainda enraizada no modelo hospitalocêntrico e no
cuidado fragmentado, é um dos maiores obstáculos. 1 A formação profissional carece
de uma reorientação no sentido de formar sujeitos com visão ampliada de saúde,
ativos, comprometidos com a interdisciplinaridade e transformação da realidade. 1
A educação do século XX é o resultado de uma evolução que passa por
diversos pensadores – desde as ideias de aprendizagem pelo condicionamento de
Montessori, a aprendizagem por experiência de Frenet, chegando a Piaget,
Vygotsky e, no século XX, a aprendizagem significativa de David Ausubel, o modelo
de Pedagogia Crítica de Paulo Freire, que teve forte movimento contra o modelo de
educação bancária, e o construtivismo do francês Michael Foucault - que discutem
os modelos de ensino e expressam necessidade da autonomia do estudante.

2

O construtivismo surge no século XX e defende que o conhecimento nem
seria inerente ao sujeito (apriorismo), muito menos do meio (externo), mas sim de
uma interação. Assim, este iniciaria a partir da interação sujeito-objeto, bem como da
interação social. 3
A corrente construtivista tem como precursor Jean Piaget (1896-1980); que
considera que a capacidade de aprender é construída graças a ações do sujeito no
contato com o conhecimento, no qual o professor é um facilitador. 1 Segundo Piaget,
todo indivíduo possui um sistema cognitivo que funciona por um processo de
adaptação, subdividido em assimilação, que corresponde à incorporação de novos
conceitos ao sistema conceitual existente e seria acionado por meio dos problemas
e dúvidas, e em acomodação que está relacionada às modificações no sistema
conceitual já preexistente. 4
Piaget defende um aprendizado através do questionamento, da exploração,
da experiência, de tentativa e erro e da cooperação. Portanto, o questionamento e o
ato de compartilhar ideias, permitirá a formação de um pensar e agir coletivo, capaz
de construir novos processos mentais que podem ser acrescidos aos valores que
cada um possui, ou até mesmo modificá-los. 5
Reportando-se para a formação, observa-se a influência dos marcos teóricoconceituais que dão origem a inúmeras orientações e normas legais. Em relação a
isso, um dos documentos mais importantes produzidos foi o estudo: Medical

12

Education in the United States and Canada – A Report to the Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching, popularizado como Relatório Flexner, responsável
pela mais importante reforma do ensino médico nos Estados Unidos e com
repercussão mundial. Atualmente, a expressão “modelo flexneriano” é usada para
fazer alusão às Escolas que privilegiam o estudo do corpo humano segundo órgãos
e sistemas, centrado no cuidado individual e hospitalar, foco nas especialidades e
adotam um modelo pedagógico mais tradicional, centrado no docente.

3

Dessa forma, o Ensino na Saúde foi fortemente influenciado por uma
formação disciplinar, fragmentada, que estimulava a escolha de especialidade
precocemente e sob a influência da lógica de mercado de serviços em saúde, o que
resultou em maior investimento em ações curativas, hospitalocêntricas com ênfase
em aparelhos e normatizações. 6, 7
Repensar a formação, dente outros aspectos que influenciaram para isso,
como a mudança do perfil epidemiológico e demográfico, tem relação direta com a
qualidade dos recursos humanos em saúde capazes de construir e colaborar para a
consolidação de um sistema de saúde mais justo e que se propõe a ter nas
necessidades das pessoas sua prioridade. 8, 9
A Lei 9394/96, lei de diretrizes e bases (LDB) da educação nacional, resultou
nos primeiros passos para a reforma curricular nos cursos de graduação, inclusive
os da área da saúde.

10

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para cursos de

graduação foram regulamentadas em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação e
refletiram no rompimento do currículo mínimo e a obrigatoriedade dos Projetos
Polítcos-Pedagógicos (PPP).

11

Estes devem incorporar o arcabouço teórico do SUS

para um remodelamento nas formas de se produzir o conhecimento. 1 Em 2001, os
cursos de medicina, enfermagem e nutrição foram os precursores, e, alguns anos
após, todos os cursos tinham suas DCNs. 8
Não há dúvida de que o fortalecimento do SUS nas últimas décadas, o que
incluiu a evolução das equipes de Saúde da Família, do Programa Nacional de
Imunizações, do Sistema Nacional de Transplantes, entre outros

12

, trouxe avanços

na educação dos profissionais da saúde pela possibilidade da integração ensinoserviço-comunidade, a qual oportunizou atividades curriculares obrigatórias de
ensino nos serviços de saúde.

13

Apesar dos avanços, não se pode desconsiderar

que há um longo caminho entre o estabelecimento de uma diretriz curricular
compartilhada entre os cursos da saúde, sua concretização por meio de mudanças

13

curriculares e, por fim, a formação de profissionais com novo perfil.

13

Como exemplo, ao serem analisados os PPPs de três intituições de ensino
superior de Enfermagem, observou-se adequação quanto às DCN, no entanto, o
PPP revelava maior carga horária para disciplinas com enfoque individual e
biológico, denotando fragilidade na formação dos enfermeiros.

14

As mudanças esperadas no processo de formação dos trabalhadores para o
setor da Saúde devem possuir consonância com os princípios e diretrizes do SUS.
Nesse sentido, os conteúdos abordados devem se relacionar com a produção do
cuidado de indivíduos e grupos sociais, com integralidade, humanização, qualidade
de atendimento e vínculo. Essas são as características do modelo de atenção da
Estratégia de Saúde da Família (ESF).

15

Porém, um dos entraves para a

implementação desse modelo tem sido, dentre outros, a qualificação dos
profissionais de nível médio. 16
A educação profissionalizante foi vista por muito tempo como uma educação
inferiorizada, dirigida àqueles que eram menos favorecidos economicamente.

17

A

educação profissional em saúde é a relação entre a educação, saúde e suas
práticas, sendo orientada pelas concepções e modelos de atenção em saúde
vigentes e compreende a formação inicial ou continuada, a formação técnica média
e a formação tecnológica superior, divisão oficializada pela LDB em 1996.

16

Podem

ser realizadas em serviços de saúde (formação inicial ou continuada) e em
instituições de ensino (formação inicial ou continuada, formação técnica e
tecnológica). Na área da saúde a formação técnica compreende as formas de ensino
integrado, concomitante ou subsequente ao ensino médio. 16
A necessidade de a formação técnica em saúde no Brasil ser realizada em
instituições de ensino vinculadas ao SUS surgiu do reconhecimento das dificuldades
enfrentadas pelos servidores, mesmo após receberem treinamentos em serviço,
para o desempenho de suas atividades. 16
A expansão da Atenção Primária em Saúde introduziu ao cenário da
educação uma nova demanda de formação em saúde: profissionais reflexivos sobre
suas práticas, que possuam iniciativa frente a situações adversas, com
compreensão da pertinência e importância das ações que realiza e com capacidade
de trabalhar em equipe.

16

Para atender a esse novo contexto educacional, foi

necessária uma mudança no paradigma de formação da força de trabalho em
saúde. Além da produção de um número suficiente de trabalhadores com

14

qualificações técnicas foi preciso também prezar pela qualidade da formação. 16
Nesse cenário, surgiu a necessidade de que o modelo de ensino profissional
de Enfermagem fosse revisto, com vistas à abertura de novas perspectivas na
formação de profissionais em Enfermagem, buscando-se profissionais mais ativos,
competentes, aptos a desenvolverem sua função com responsabilidade e dotados
de raciocínio crítico e de reflexão.18
Como uma tentativa de suprir tal demanda, o Ministério da Saúde lançou, em
2000, Como continuidade do Projeto de Formação em Larga Escala iniciado na
década de 80, o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da
Enfermagem - PROFAE, com uma proposta de ensino baseada na problematização.
O objetivo desse projeto era formar técnicos em enfermagem com visão crítica e
reflexiva, por meio da junção da teoria e da prática e ele também foi importante para
a origem das Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETSUS). 17
O PROFAE foi pensado para qualificar a enorme demanda de trabalhadores
que exerciam sua profissão de forma irregular, diminuindo os riscos à população
atendida e melhorando a qualidade da atenção hospitalar e ambulatorial,
particularmente nos estabelecimentos integrantes do SUS.

17

As discussões que permearam toda a proposta do PROFAE ampararam-se
na necessidade urgente de construção de uma política pública de formação
profissional em saúde, visto que as transformações ocorridas no mundo do trabalho,
nas últimas décadas, implicaram na necessidade imperiosa de qualificação dos
trabalhadores para atender às exigências do modelo de processo de trabalho
polivalente,

integrado,

em

equipe,

com

maior

caracterizado pela imprevisibilidade das situações.

flexibilidade

e

autonomia,

19, 20

O PROFAE desenvolveu-se com três grandes eixos de formação: ofertas de
cursos no nível fundamental e médio aos trabalhadores cadastrados, a fim de que os
mesmos pudessem integrar os cursos de Formação profissional; oferta de cursos de
Formação profissional no nível de qualificação profissional (auxiliar de enfermagem)
e de complementação de qualificação profissional (técnico em enfermagem); oferta
de curso de especialização lato-sensu de Formação pedagógica para o ensino
profissional na área da saúde (na modalidade de ensino à distância sob tutoria),
voltados aos enfermeiros para atuarem nos cursos de Formação profissional. 19
A arquitetura organizacional do PROFAE contemplava a existência de duas
estruturas, denominadas Componente I (Profissionalização e Escolarização) e

15

Componente II (Modernização das Escolas, Certificação de Competências, Sinais de
Mercado de Trabalho na Saúde e Capacitação Pedagógica).

20

O Componente I

tinha como principal objetivo a oferta de escolarização e qualificação profissional aos
alunos com déficit de escolaridade básica, identificados como o trabalhador que
exercia ações na área de enfermagem em serviços de saúde públicos ou privados.
20

Em outro espectro do mesmo objeto, o Componente II objetivava o fortalecimento

das escolas técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a elaboração e
implementação de um Sistema de Certificação de Competências para os egressos
dos cursos e de um Sistema de Informação sobre o Mercado de Trabalho na Saúde
e a oferta de Capacitação Pedagógica aos docentes dos cursos Profae. 20
O PROFAE almejou, prioritariamente, uma formação mais ampla e completa,
que observasse as dimensões: ético-política, comunicacional e de inter-relações
pessoais, para que os profissionais pudessem participar como sujeitos integrais no
mundo do trabalho, ou seja, propunha uma formação embasada no conceito de
competências. 20
Com a evolução das práticas pedagógicas, emergiu o ensino por
competências, descrito pelo sociólogo e especialista em práticas educativas,
Philippe Perrenoud.

21

Tal modelo concebeu a competência como a capacidade de

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,
mas sem limitar-se a eles. É entendida como uma questão de continuidade e de
ruptura.

21

A continuidade faz parte do processo de evolução do mundo, tecnologias,

estilos de vida que requerem flexibilidade e criatividade dos seres humanos
trabalhadores; as escolas, portanto, devem desenvolver a inteligência como
capacidade da adaptação às diferenças e às mudanças.

21

A ruptura, por sua vez, foi

descrita como aquela pedagogia que não preparava o indivíduo para enfrentar as
situações reais e, sim, para exames. Nota-se um distanciamento das rotinas
pedagógicas e didáticas, que em nada contribuíam para construir competências.

21

Dessa forma, o ensino por competências expressa a capacidade do aluno em
obter um desempenho que se dá por meio de situações-problema. A competência
pode ser compreendida como as habilidades e saberes de experiências anteriores
que o aluno mobiliza na busca por resolução de tais situações-problema
semelhantes ou não.
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Ao desenvolver as competências, os alunos serão capazes

de ter raciocínio crítico perante situações adversas e agir com segurança, e, quando
for preciso, tomar decisões pautadas na ética e no conhecimento científico.

22
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No entanto, ainda encontram-se escolas que ofertam o curso técnico em
enfermagem que utiliza o modelo de ensino tradicional, o qual nem sempre converge
a teoria com a prática, desfavorável ao desenvolvimento de competências. Pode-se
afirmar, nesse sentido, que em algumas delas se exalta somente o conhecimento
técnico, deixando-se de lado o cuidado humanístico do paciente, o qual nasce de
uma prática inserida no pensamento crítico e reflexão do profissional atuante. 17
Na verdade, o que se percebe a esse respeito é que a enfermagem
compreendeu o cuidado, através dos anos, como uma forma de desenvolver
atividades de cuidar; contudo, continuou prestando, durante muito tempo,
assistência sem uma reflexão em relação às suas práticas. 23 Tal fato contribui para
que se observem, ainda hoje, profissionais executando procedimentos de forma
mecanizada e despreparados para interagir com um ser humano frágil, debilitado e
que merece ser tratado com dignidade e respeito.
Nesse

caminho

em

busca

do

ensino

por

competências,

torna-se

indispensável pensar a utilização de uma metodologia didática que possa agregar
prática e teoria durante o curso técnico de nível médio em enfermagem e, ao mesmo
tempo, possibilitar ao aluno a aquisição de um conhecimento mais efetivo no qual
ele seja o principal agente de seu aprendizado. 22
Notam-se, portanto, tentativas para que sejam adotadas, como estratégia de
ensino por competências, práticas pedagógicas inovadoras – também chamadas de
metodologias ativas.

24

As metodologias ativas tratam-se de uma proposta como

alternativa para a formação de profissionais na área da saúde mais condizente com
os princípios da atual política de saúde. Tem como princípio norteador a valorização
do indivíduo como ser livre, ativo e social. Valoriza-se mais o processo de aquisição
do saber do que o saber propriamente dito.

24

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos de
ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se
compromete com seu aprendizado.

25

O método propõe a elaboração de situações

de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno com a realidade; a
reflexão sobre problemas que geram curiosidade e desafio; a disponibilização de
recursos para pesquisar problemas e soluções; a identificação e organização das
soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação dessas soluções. 25
O uso de metodologias ativas nos processos de formação dos trabalhadores
de saúde é uma das diretrizes recomendadas na política de educação permanente
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dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

26

O Ministério da Saúde atua

em diversas frentes no que cerne ao assunto da formação. Além das Residências
Multiprofissionais, existem iniciativas como o UNA- SUS, Telessaúde Brasil, PET
Saúde, Pró-saúde (programa prioritário que investe nas mudanças das graduações)
e Educação Permanente em Saúde – EPS. 26
Com a operacionalização da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde (PNEPS), torna-se imperativa a premissa de que as práticas dos profissionais
de saúde respondam às demandas do SUS. A EPS foi adotada pelo Ministério da
Saúde como um dos pilares para a construção de práticas de saúde inovadoras no
sistema democrático, as quais são capazes de promover assistência integral e de
qualidade para saúde dos cidadãos que fazem uso do SUS.

27

A política da Educação Permanente indica que a educação no serviço é o
mais apropriado tipo de formação para se produzir as transformações nas práticas e
nos contextos de trabalho, pois fortalecem a reflexão na ação, o trabalho em equipes
e a capacidade de gestão sobre os próprios processos locais. 27
A profissionalização e qualificação profissional dos trabalhadores de nível
médio representa o melhor caminho para fazer frente à crescente incorporação de
novas tecnologias e mudanças na divisão técnica do trabalho, uma vez que a força
de trabalho passa por sucessivas e constantes alterações em termos de composição
ocupacional, qualificação e escolaridade, assim como se modificam as demandas da
população por cuidados em saúde.

28

A insuficiência quantitativa de trabalhadores

formados - pelo menos na enfermagem - não parece ser o problema, indicando que
é a qualidade e a continuidade da formação que devem ocupar o cenário de
debates. 28
Nessa perspectiva, entende-se a necessidade da formação contínua por meio
da capacitação profissional em prol da melhoria de competências que se refletirão
na qualidade da assistência prestada. A preocupação com a qualidade na prestação
de serviços em saúde não é recente e a finalidade do paciente ao necessitar dos
serviços hospitalares é de restabelecer sua saúde, solucionar problemas e equilibrar
as disfunções. O gerenciamento da qualidade pode ser útil, contribuindo com a
implementação de novas metodologias e de mudanças necessárias, para melhoria
da assistência e contentamento da equipe e do paciente.

29

Para a realização do cuidado com qualidade, uma estratégia essencial é a
padronização da assistência.

30

O conceito e a importância do termo padronização
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têm sido relatados desde a Revolução Industrial com o processo de substituição da
força humana pela força da máquina, sendo que a padronização dos processos de
fabricação tinha o objetivo de se obter produtos mais uniformes, com aumento de
produção e qualidade do serviço.

30

A palavra padrão tem como significado “aquilo

que serve de base ou norma para a avaliação” e está relacionado aos resultados
que se deseja alcançar.

30

Na área da saúde, equivale aos padrões de cuidado, que

se relacionam com os direitos do cliente de receber assistência de enfermagem de
acordo com as suas necessidades. 30
A melhor forma de iniciar a padronização é por meio da compreensão de
como ocorre todo o processo. Nesse caso, é necessária uma representação
sistematizada: um exemplo é o Procedimento Operacional Padrão (POP). O POP,
que descreve cada passo crítico e sequencial que deverá ser dado pelo operador
para garantir o resultado esperado da tarefa, além de relacionar-se à técnica,
palavra de origem grega que se refere à "disposição pela qual fazemos coisas com a
ajuda de uma regra verdadeira". 31
Na enfermagem, os POPs ficam contidos em manuais com a finalidade de
esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações e devem estar de acordo com
as diretrizes e normas da instituição, ser atualizados sempre que necessário, de
acordo com princípios científicos que deverão ser seguidos por todos (médicos,
enfermeiros e auxiliares) de forma padronizada.

31

Diante do panorama apresentado e trazendo essa reflexão para a área de
atuação da pesquisadora, enfermagem neonatal, tem-se que o ambiente da Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) configura-se como um espaço de produção de
cuidado integral ao recém-nascido (RN) e à família para o controle de eventos
adversos e complicações relacionados à prematuridade, infecções neonatais,
problemas respiratórios, entre outros problemas de saúde.
Para realizar a assistência de enfermagem com qualidade ao RN que se
encontra internado, faz-se necessário o conhecimento e execução de procedimentos
e realização de cuidados especializados, tendo em vista este paciente ser bastante
manipulado, tanto com relação a procedimentos de rotina quanto aos procedimentos
específicos de acordo com as suas necessidades. Desta forma, o cuidado de
enfermagem para o RN na UTIN requer conhecimentos e destreza técnica, saber
interagir e se comunicar com este ser para proporcionar ao neonato um cuidado de
qualidade. 32
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Como enfermeira assistencial na UTIN, podemos destacar que uma
preocupação constante vivenciada é o controle da termorregulação neonatal. Os
cuidados com a temperatura corporal do RN são essenciais para sua sobrevida,
uma vez que essas crianças resfriam-se e se superaquecem com facilidade,
acompanhando as alterações do ambiente térmico. A hipotermia no RN prematuro
tem sido motivo de grande preocupação de instituições e profissionais de saúde,
pois é muito frequente e constitui fator de risco para pior prognóstico, aumentando a
mortalidade e morbidade neonatais. 33
A termorregulação é uma função fisiológica intimamente relacionada com a
transição e sobrevivência dos RNs. Estes têm capacidade limitada de controlar a
temperatura corpórea, quando a temperatura ambiental varia (homeotermia), pela
incapacidade física de manter a homeostase. 32
Na realidade da pesquisadora, na UTIN da instituição cenário do estudo,
inexiste POP sobre Termorregulação neonatal, consequentemente o cuidado de
enfermagem relacionado ao controle térmico ocorre de forma não padronizada, o
que compromete a qualidade da assistência, predispondo-o às distermias,
principalmente à hipotermia no prematuro.
Destarte, diante da compreensão de como a formação do profissional de
enfermagem reflete-se na assistência que prestará ao paciente e da necessidade de
melhoria nos processos de aprendizagem contínua do profissional com base em
novas práticas pedagógicas, ressaltamos a necessidade de capacitações em serviço
que promovam a aprendizagem significativa e garantia de cuidados seguros sobre a
termorregulação do RN.
Diversas atividades de educação permanente são ofertadas para os
profissionais de saúde na referida instituição. No entanto, essas atividades, em sua
maior parte, utilizam-se de metodologia tradicional, na qual o professor é o detentor
do conhecimento e o aluno é concebido como receptor e totalmente passivo no
processo de ensino aprendizagem, com escassas oportunidades de aproximação de
uma forma dinâmica de construção do conhecimento.
Dentre as metodologias ativas, a Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE),
do inglês Team-based learning – TBL é caracterizada por uma abordagem ativa de
aprendizagem, que instiga a curiosidade dos alunos e que, nos últimos anos, seu
uso vem crescendo principalmente nas universidades internacionais e em algumas
universidades nacionais.17 É um tipo de pedagogia de aprendizagem cooperativa
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amplamente utilizada em vários campos, incluindo a educação em profissões de
saúde.34
A ABE foi criada pelo professor de gestão e negócios Larry Michaelsen, no
final dos anos 70, na universidade de Oklahoma (EUA). O método tem como foco
melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades de trabalho colaborativo,
através de uma estrutura que envolve: o gerenciamento de equipes de
aprendizagem, tarefas de preparação e aplicação de conceitos, feedback constante
e avaliação entre os colegas. A idéia central é que os alunos se sintam responsáveis
pela própria aprendizagem e pela dos colegas.

35

O método utiliza uma estratégia instrucional que estimula o aluno a
desenvolver, processar e maximizar a discussão intelectual e a dinâmica de equipe,
ou seja, sua fundamentação teórica é baseada no construtivismo e na resolução de
problemas.

34

Ela é usada com grandes classes (> 100 alunos) ou pequenos (< 25

alunos), incorporando vários pequenos grupos de 5-7 alunos cada, em uma única
sala de aula. 36
Neste estilo de aprendizagem os alunos estão mais motivados a preparar-se
de forma independente, a participarem das aulas e a trabalharem em equipe.
Fatores estes que auxiliam principalmente os alunos mais desinteressados ou que
têm dificuldade em compreender um determinado conteúdo, resultando na melhora
do desempenho acadêmico. 37, 38
O uso da ABE, ao promover o desenvolvimento das equipes de
aprendizagem, possibilita que os alunos alcancem melhores patamares no que
tange a interação em grupo e a motivação para aprender. As estratégias do método,
que vão desde a organização planejada das equipes até a avaliação entre os
colegas, estimulam a interação e, consequentemente, a evolução das equipes. Essa
característica especial da ABE possibilita o desenvolvimento de habilidades ligadas
ao

trabalho

colaborativo,

essenciais

na

sociedade

39

contemporânea.

A

aprendizagem colaborativa na ABE atua como potencial fonte geradora de
autoeficácia em aprender um tema estudado e em trabalhar colaborativamente. 39
A aprendizagem colaborativa pode ser definida como uma metodologia de
aprendizagem, na qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca entre os pares,
as pessoas envolvidas no processo aprendem juntas. A colaboração designa
atividades de grupo que pretendem um objetivo em comum, implicando a
regularidade da troca, o trabalho em conjunto, a constância da coordenação.

40
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Aprender colaborativamente deriva de dois postulados principais: de um lado,
da rejeição ao autoritarismo à condução pedagógica com motivação hierárquica,
unilateral; de outro, trata-se de concretizar uma socialização não só pela
aprendizagem, mas principalmente na aprendizagem. Pode-se generalizar a ideia de
que qualquer atividade desenvolvida em conjunto, animada por um objetivo final que
leve a aquisições determinadas, é uma situação de aprendizagem colaborativa.

40

Acreditamos que a ABE pode capacitar a equipe de enfermagem e contribuir
com o desenvolvimento de competências para a melhoria dos cuidados em
termorregulação do recém-nascido internado na UTIN. Supomos que o uso da ABE
pode contribuir com o trabalho em equipe, característica fundamental para o cuidado
de enfermagem, por meio da experiência dos técnicos em enfermagem com um
método de ensino que fomenta a aprendizagem e o trabalho colaborativo.
As metodologias ativas nas capacitações trará um olhar ampliado da
Educação permanente em saúde da instituição para a possibilidade de incorporar
mais os métodos ativos de ensino, com potencial de eficácia na formação
permanente dos profissionais.
O estudo realizado torna-se relevante, pois proporcionou utilização inédita em
nosso meio da metodologia de ensino ABE em uma capacitação sobre cuidados
com a temperatura do RN para técnicos em enfermagem e também pelo uso de
novos recursos que estimulam a avaliação futura de competências dos profissionais,
uma vez que se utilizou de estratégia inovadora como o DOPS - Observação Direta
de Habilidades Procedurais (Direct Observation Of Procedural Skills), descrito mais
adiante nos materiais e métodos, para discutir os possíveis efeitos da ação
educativa nas competências relacionadas às habilidades práticas dos profissionais.
Este estudo vem contribuir para a reflexão das ações educativas destinadas
aos trabalhadores de enfermagem no hospital, campo de pesquisa, com enfoque na
finalidade, nos processos pedagógicos e nos sujeitos responsáveis pelo cuidado de
enfermagem. Os resultados do estudo deverão contribuir também para que os
técnicos em enfermagem reflitam sobre sua práxis. Além disso, poderá favorecer
novas modalidades de ensino, mecanismos e instrumentos da capacitação em
serviço que sejam incorporados na instituição.
Igualmente importante, o presente estudo busca expandir as produções
científicas sobre as metodologias ativas de ensino nas atividades de educação
permanente em saúde. Diante do exposto, a aplicação do método de ensino ABE
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em capacitação sobre termorregulação neonatal foi concebido como objeto de
pesquisa deste estudo e fez-se o seguinte questionamento: Quais as contribuições
do uso da ABE na educação permanente de profissionais de enfermagem do nível
médio para o desenvolvimento de competências em termorregulação neonatal?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar o desenvolvimento de competências de profissionais de enfermagem
do nível médio de uma maternidade escola para os cuidados em termorregulação
neonatal, após capacitação baseada na metodologia de ensino Aprendizagem
Baseada em equipes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Planejar, elaborar e executar uma capacitação com o uso da metodologia
ativa ABE para os técnicos de enfermagem de uma UTIN sobre os
cuidados de enfermagem com a termorregulação do recém-nascido;



Verificar as implicações nos conhecimentos teóricos dos participantes
previamente e seis meses após a intervenção;



Analisar as habilidades práticas dos técnicos em enfermagem quanto aos
cuidados com a temperatura do recém-nascido que serão classificadas por
meio do instrumento de avaliação de aprendizagem DOPS (Observação
Direta de Habilidades Procedurais).



Identificar a avaliação dos técnicos de enfermagem sobre o uso da
metodologia ABE nas atividades de educação permanente;
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3 MÉTODOS

3.1 TIPO DO ESTUDO
Estudo analítico, quase-experimental, com abordagem

quantitativa. Os

estudos quase-experimentais são assim chamados por não contemplarem todas as
características de um experimento verdadeiro, pois um controle experimental
completo nem sempre é possível, principalmente no que se refere à randomização e
aplicação da intervenção. Em quase-experimentos o grupo controle é comumente
chamado grupo de comparação, visto que não atende aos requisitos de
aleatorização e pode não ser completamente equivalente ao grupo experimento. 41
As vantagens do desenho quase-experimental recaem principalmente sobre
sua aplicabilidade, visto que um experimento verdadeiro exige um rigor muitas vezes
impossível de ser seguido em determinadas situações no contexto da enfermagem.
A principal desvantagem é o potencial de generalização reduzido, com resultados
menos conclusivos. Assim, a associação causal não pode ser feita de maneira tão
segura como ocorre no experimento verdadeiro. 41

3.2 LOCAL DE ESTUDO
A pesquisa foi desenvolvida em uma Maternidade escola Pública de ensino,
pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e gerenciada pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É referência no Estado do Rio Grande
do Norte para a assistência obstétrica e neonatal de alto risco. Sua capacidade
instalada é de 180 leitos, dos quais seis são destinados a UTI materna, 25 para UTI
neonatal, e os demais ao internamento de ginecologia e obstetrícia.

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO
A população do estudo foi composta inicialmente por 20 profissionais de
saúde que participaram da capacitação. Após considerados os critérios de inclusão
e exclusão, resultou em uma amostra de 11 participantes, tendo em vista que oito
foram excluídos por serem profissionais com outra formação e um por não participar
de uma das etapas da pesquisa.
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Os critérios de inclusão foram os profissionais com função de técnico em
enfermagem e tempo de serviço na UTIN de no mínimo um ano; que declararam
interesse e compromisso para participar do estudo e que participaram em todas as
etapas da pesquisa. Foram excluídos todos os profissionais que estavam afastados
do setor de trabalho devido a férias ou licenças.

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no periodo compreendido entre maio de 2017
e agosto de 2018 e ocorreu em algumas etapas sequenciais apresentadas abaixo:

Figura 1 – Diagrama das etapas da coleta de dados. Natal/RN, 2018.

Inicialmente a pesquisadora elaborou um POP sobre cuidados com a
termorregulação do recém-nascido (Apêndice A) apoiado em intenso estudo da
literatura relacionada ao tema

29, 30, 31, 32, 33

e segundo as recomendações de

elaboração de protocolos assistenciais da instituição. Essa etapa foi necessária,
pois consistiu da principal referência teórica para a elaboração da capacitação dos
profissionais. O POP foi avaliado por um grupo de cinco juízes escolhidos com base
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em alguns critérios: três enfermeiras com especialização em Neonatologia
(Residência, Especialização ou Mestrado) e com atuação na área de no mínimo
cinco anos, enfermeira coordenadora da educação permanente do setor do estudo e
enfermeira integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da instituição
campo de pesquisa. A avaliação pelas enfermeiras sugeriu algumas adequações
que foram acatadas e o POP foi aprovado.
Posteriormente, seguiu-se com a construção da capacitação no formato ABE.
A atividade pedagógica utilizando a ABE foi elaborada e realizada seguindo as
etapas propostas pela metodologia, quais sejam: Garantia de preparo pré-classe,
Teste de garantia de preparo individual e em grupo; Aplicação de conceitos e a
Avaliação por pares. 17, 35, 36, 42

 A PRIMEIRA FASE - GARANTIA DE PREPARO PRÉ-CLASSE:

O professor seleciona um material (capítulo de livro, entrevista, conferência,
experiência, artigo cientifico, vídeo, entre outros), com um nível apropriado para os
alunos e que contemple os conceitos mais relevantes do conteúdo abordado. Nesta
fase, alunos devem ocupar 20% a 30% da carga horária o que equivale a
aproximadamente 25 a 45 minutos para sua preparação. Por meio das atividades
indicadas, os alunos individualmente são responsáveis pela sua preparação de
forma que tenham a capacidade de compreensão e prontidão para a aplicação do
conteúdo. 36
 SEGUNDA FASE, TESTE DE GARANTIA DE PREPARO INDIVIDUAL
E EM GRUPO

É composta por quatro etapas: A) teste individual; B) teste em grupo; C)
Apelação e D) Feedback do professor.
A. Teste individual: A primeira atividade em sala de aula de cada conteúdo é
o constituído por 10 a 20 questões de múltipla escolha, sobre o material
contido. Cada alternativa vale quatro pontos e os estudantes devem fazer
“apostar” com pontuações de 0 a 4 pontos para cada questão, conforme a
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confiança em sua resposta. Caso o aluno esteja em dúvida entre as
alternativas, ele pode apostar de forma que sua resposta final possa
apresentar várias combinações, mas neste caso ele irá pontuar menos
quando comparado se assinalar na folha de resposta apenas a alternativa
correta com a aposta de pontuação maxima.

36

O teste individual deve ser

baseado numa visão ampla da matéria, que incluiu definições básicas,
terminologias e conceitos do conteúdo. Essa ferramenta permite ao
professor avaliar individualmente a compreensão dos conceitos-chave das
atividades de preparo.
B. Teste em equipe: Após a realização do teste individual são formadas
equipes compostas por cinco a sete estudantes. Com o intuito de fortalecer a
coesão da equipe, os estudantes devem ser alocados por um processo
transparente de forma aleatória ou alfabética, garantindo níveis de
conhecimento e experiências diversificadas e a não existência de vínculo
social. 35
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As equipes são submetidas ao teste em equipe, refazendo as

mesmas questões do teste individual e recebem uma folha de resposta que
usa um sistema de feedback em que a equipe tenha acesso imediato a
resposta correta, como exemplo, uma cartela em que todas as alternativas
das questões estão cobertas e o teste é pontuado como se segue: uma
etiqueta raspada equivale a quatro pontos; duas etiquetas raspadas
equivalem a dois pontos; três etiquetas raspadas equivalem a um ponto e
quatro etiquetas raspadas equivalem a zero ponto. 35
A realização do teste em grupo garante um ambiente propício à discussão,
argumentação, contemplação e compreensão do conteúdo, objetivando o
melhor rendimento da equipe. Por outro lado, quando os alunos não
cumprem as propostas do estudo prévio, os mesmos percebem que essa
atitude pode afetar tanto o seu desempenho (score) individual quanto o da
sua equipe, resultando inicialmente em um desapontamento do grupo.
Portanto espera-se que os alunos venham para as aulas mais preparados e
motivados, para não prejudicar o seu rendimento e de sua equipe. Para a
aplicação do teste individual e em equipe os alunos ocupam 20% a 30% da
carga horária o que equivale a aproximadamente 25 a 45 minutos para sua
conclusão. 43
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C. Apelação: Ao término do teste em grupo, as equipes podem recorrer
(apelar) de qualquer questão com a qual não concordam. O processo de
apelação esclarece a incerteza sobre a compreensão dos conceitos e
fornece reconhecimento e crédito adicional quando uma questão apresenta
ambiguidade na formulação da pergunta ou divergência entre o material de
leitura e a resposta "correta". Todo recurso deve ser argumentativo, seguido
de aperfeiçoamento e formatação da questão solicitada, além de citar fontes
bibliográficas relevantes. 17, 42
D. Feedback do professor: esse processo vem imediatamente após os apelos
e cabe ao professor esclarecer qualquer dúvida sobre os conceitos do
conteúdo abordado, com o foco nos aspectos mais desafiadores da tarefa.
Aqui o professor deve apresentar seu ponto de vista baseado na teoria e na
experiência prática, deferindo a favor ou contra o recurso, além disso, é
importante que os alunos demonstrem completo entendimento dos conceitos
debatidos em sala de aula. Caso o recurso seja aceito as equipes que
apelaram ganham os pontos previamente determinados. 36 28

 TERCEIRA FASE - APLICAÇÃO DE CONCEITOS

A Terceira fase enfatiza questões que contextualizem situações do dia a dia,
exigindo dos estudantes habilidades de trabalho em equipe, aplicação do
conhecimento e resolução de problemas complexos análogos ao mundo real ou
comuns da clínica prática.

35, 36

Neste cenário todas as equipes resolvem o mesmo

problema e a aplicação de conceitos é avaliada por meio de testes de múltipla
escolha ou questões de verdadeiro ou falso, no qual os alunos devem interpretar
analisar e sintetizar a informação defendendo sua escolha (resposta) e
comunicando de forma simultânea com as outras equipes. Nesta etapa devem ser
respeitados os quatro princípios básicos da Aplicação de conceitos (4S). 36
A. Problema significativo: as equipes resolvem problemas reais,
contendo situações contextualizadas com as quais tem grande
chance de se depararem na sua prática;
B. Mesmo problema: as equipes resolve o mesmo problema e
simultaneamente;
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C. Escolha especifica: as equipes decidem suas respostas curta e
facilmente visível para todas as outras equipes;
D. Relatos

simultâneos:

as

respostas

devem

ser

mostradas

simultaneamente. Cada equipe deve ser capaz de defender sua
resposta, caso ocorra uma divergência com outras equipes. A fim de
permitir o desenvolvimento adequado dos conceitos bem como as
respostas das questões de estudo, as discussões nesta fase
ocupam

60%

a

75%

carga

horária,

o

que

equivale

a

aproximadamente 60 a 120 minutos.
 QUARTA FASE - AVALIAÇÃO POR PARES

Os parâmetros observados devem incluir a contribuição dos membros da
equipe em termos de aprendizagem, comunicação e habilidades interpessoais.
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A

avaliação por pares é um incentivo para que os alunos contribuam positivamente
para aprendizagem do grupo, fornecendo um feedback qualitativo e quantitativo
para os membros da equipe. 44
A estrutura de pontuação é dividida em 20% atribuída ao teste individual,
20% ao teste em grupo, 40% aplicação de conceitos e 20% no exame final, não
incluindo a pontuação por Avaliação por pares. Neste processo de avaliação a
pontuação

é

projetada

para

maximizar

a

preparação

dos

estudantes

individualmente e a colaboração dos mesmos em sua equipe. 43
Consoante às etapas do método ABE, na Figura 2 que segue observa-se o
fluxograma da sessão em ABE elaborado nesta pesquisa para a realização da
capacitação.
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Figura 2 – Fluxograma de aula com o método Aprendizagem baseada em Equipes. Natal/RN, 2017.

Fonte: Própria pesquisa.
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A etapa de Intervenção ocorreu em maio de 2017 e fez parte do Curso
“Cuidados com o Recém-nascido de alto risco” idealizado por uma enfermeira da
UTIN com a colaboração das demais enfermeiras do setor para ministrar as aulas.
Esse curso era dividido em módulos que aconteceram ao longo dos anos de 2017 e
2018 nas sextas-feiras; e era aberto a inscrições de todos os profissionais da
instituição campo de pesquisa.
Foi elaborado um material didático pela pesquisadora, que consistiu em um
Manual de enfermagem sobre Termorregulação neonatal (Apêndice B), baseado em
referências da literatura sobre o tema e também no POP. Estes materiais juntamente
com dois artigos científicos sobre a temática foram disponibilizados via email para o
preparo prévio dos participantes cinco dias antes da capacitação.
Na capacitação, inicialmente houve a exposição do projeto e sobre cada fase
da metodologia ABE. Foram formadas quatro equipes de cinco componentes,
segundo o nome por ordem alfabética. Os participantes receberam o material para a
atividade individual, tarefas em equipes e as folhas para o feedback com as
orientações sobre seu preenchimento.
A literatura teórico-técnica recomenda que as equipes da ABE tenham
preferencialmente um número ímpar de participantes, para facilitar o desempate nas
decisões, e ser compostas por 5 a 7 estudantes, para favorecer a aprendizagem
ativa e ampliar a troca de saberes entre eles.

42, 45

A formação dos grupos não deve

ser delegada aos estudantes, necessita de uma intencionalidade, para proporcionar
a homogeneidade dos grupos e evitar a formação de grupos com vínculos afetivos
entre componentes (irmãos, namorados, amigos muito próximos) e expertise
diferenciada de alguns membros. 45
Na avaliação do preparo individual (Apêndice C), etapa que durou 15 minutos,
os participantes preencheram o Gabarito da Avaliação de Preparo individual (Figura
3) das 10 questões de múltipla escolha do questionário.
Convencionou-se como suficiente (S) o participante que acumulou 28 pontos
ou mais no escore final, ou seja, 70% ou mais da pontuação máxima possível nas 10
questões (40 pontos).
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Figura 3 – Gabarito: Avaliação do preparo individual. Natal/RN, 2017

Fonte: Adaptado
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Posteriormente, foi procedida à avaliação em equipes, que durou 30 minutos,
na qual os alunos reunidos em suas equipes, discutiram as respostas do
questionário respondido individualmente e escolhiam a resposta final considerada
correta pela equipe, que era descoberta ao descolar um adesivo no cartão Gabarito
da Avaliação em Equipe (Figura 4). Este processo era repetido até a obtenção da
resposta correta, quando aparecia um símbolo (uma estrela) por baixo do adesivo.
Após essa fase, os alunos foram orientados a fazer uma apelação escrita
devidamente referenciada pela bilbiografia sugerida ou outras, no caso de haver
discordância de alguma pergunta/resposta via email, porém não houve apelação.
O facilitador da capacitação (própria pesquisadora) seguiu com o feedback
imediato por meio de uma pequena discussão dirigida pelas questões do
questionário para esclarecimento de conceitos, somados a relatos da experiência
prática na temática abordada e a resultados de estudos científicos da área por meio
de aula expositiva dialogada que durou 20 minutos.
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Figura 4 – Gabarito: Avaliação em equipe. Natal/RN, 2017

39

Fonte: Adaptado .

Ao final dessa fase, iniciou-se a Aplicação dos conceitos, na qual foi solicitada
a discussão e resolução de um caso clínico referente ao tema (Apêndice D) com
respostas em múltipla escolha em que as equipes exibiram suas respostas de forma
simultânea por meio de placas com as letras correspondentes a alternativa escolhida
(A, B, C ou D). Ao término, o facilitador seguiu com o fechamento do tema estudado.
Seguiu-se a etapa de Avaliação entre os pares do processo com
preenchimento do Formulário de Avaliação entre os pares (Apêndice E), com
respostas em escala Likert (“concordo”, “concordo totalmente”, “indiferente”,
“discordo”, “discordo totalmente”) com as seguintes variáveis:
 Variáveis da Avaliação da equipe: Participação de todos; Ouvir os outros
participantes;

Perguntas

pertinentes;

Compartilhamento

dos

conhecimentos.
 Variáveis de Autoavaliação: Preparado para as atividades; Profundidade
adequada de conhecimento e Embasamento nas argumentações.
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Além disso, responderam também em escala Likert perguntas para avaliar a
capacitação realizada no formato ABE com quatro variáveis pesquisadas: aprovação
da metodologia, se a aprendizagem foi significativa, se despertou interesse para
estudar mais sobre o assunto e se deixou dúvidas sobre o assunto (Apêndice F).
A sessão em ABE transcorreu dentro do limite de tempo previsto, em torno de
1h30min, e cabe ressaltar que o autor foi o único facilitador, o que não dificultou o
desenvolvimento da aula, visto que a turma era pequena (20 participantes).
Posteriormente, iniciou-se a fase pós-intervenção em que foi considerado o
modelo em pirâmide de Kirkipatrick de avaliação da formação, especificamente o
nível 2 (aprendizagem) e nível 3 (comportamento).

46

O modelo clássico de

Kirkpatrick (1976), posteriormente modificado por Hamblin (1978), tem como
preocupação central avaliar os resultados de um evento instrucional.

46

Os níveis

avaliados são de reação (satisfação do treinando com o treinamento), aprendizagem
(cumprimento dos objetivos instrucionais), comportamento no cargo (aplicação dos
Conhecimentos aprendidos, Habilidades e Atitudes) e resultados, subdividido em
organização (mudança nos processos organizacionais) e valor final (efeitos nos
indicadores financeiros). Os autores entendem que os níveis possuem relação
linear, sequencial e têm correlação alta entre eles. 46
Nessa perspectiva, seis meses após a realização da capacitação, em
dezembro de 2017, coletaram-se dados da fase pós-intervenção, na qual foi
aplicado o mesmo questionário utilizado na sessão de ABE (Apêndice C), dessa vez
entendido como um “Pós-teste” para analisar a aquisição do conhecimento teórico,
em que também se considerou Suficiente (S) o participante que pontuou 7 ou mais
questões do total de 10 (mínimo de 70%).
Neste mesmo período iniciaram-se a coleta de dados sobre a observação das
habilidades dos profissionais participantes durante a realização de cuidados com a
termorregulação do recém-nascido para classificar, segunda uma escala Likert, as
habilidades procedurais, descritas nas variáveis elencadas em um modelo de DOPS
(Observação Direta de Habilidades Procedurais), constante no Apêndice G, que foi
elaborado pelos autores.
O instrumento de coleta, o DOPS, foi construído obedecendo-se seu conceito,
formato e proposta, uma vez que se trata de um método de avaliação que inclui a
observação de um estudante durante a realização de um procedimento prático que é
feito em um paciente real em um ambiente real.

47

A observação direta por meio do

34

DOPS constitui importante método de avaliação que emprega instrumentos ou
checklists específicos para avaliação do desempenho de habilidades práticas ou
clínicas, fornece feedback, otimiza a eficácia das aprendizagens experienciais e
facilita a identificação das áreas de aprendizado a serem reforçadas.

48

As

observações são descritas em uma lista de verificação pelo avaliador, então é
alimentado de acordo com os resultados objetivos e reais.

47

Cada variável do DOPS foi avaliada segundo uma Escala de Likert que
considerou os conceitos 0 - Ruim; 1 – Regular; 2 – Bom; 3 – Ótimo; 4 – Excelente,
entendendo-se que foi atribuído 0 – Ruim quando o item observado deixou de ser
realizado pelo profissional. O conceito 4 – excelente foi atribuído quando o
profissional realizou o item observado em todas as observações. As variáveis
categóricas do DOPS foram eleitas com o intuito de contemplar cuidados propostos
no POP de Termorregulação neonatal, mencionado anteriormente:
1. Aferição da temperatura do RN (conforme rotina de sinais vitais);
2. Aferição da temperatura axilar do RN na admissão;
3. Registros da temperatura do neonato e do berço ou incubadora;
4. Pré-aquecimento de berços e incubadoras antes de receber o RN;
5. Cuidados gerais de manutenção da temperatura do RN (paletas do arcondicionado, portinholas fechadas, objetos na saída de circulação de ar da
incubadora, aquecimento de estetoscópio, termômetro, lençóis);
6. Sensor cutâneo de monitoramento da temperatura do RN (local correto,
fixação, rodízio);
7. RN prematuros < 32 semanas e < 1.500g em incubadoras umidificadas
(umidificação ativa, porcentagem adequada);
8. Aquecimento e umidificação dos gases da terapêutica ventilatória;
9. Atendimento dos alarmes sonoros da incubadora/berço (silencia, ler
visor, conduta);
10. Cuidados adequados na ocorrência de hipotermia (comunicação, ajuste
da temperatura da incubadora/berço, monitoramento a cada 30 minutos, RN com
sensor para monitorização contínua da temperatura);
11. Cuidados adequados na ocorrência de hipertermia (comunicação, ajuste
da incubadora/berço, monitoramento a cada 30 minutos).

Cada participante foi avaliado com o DOPS de forma contínua e aleatória ao
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longo de oito meses, janeiro a agosto de 2018, tempo necessário para que todas as
habilidades do check list (com total de 11 itens) fossem contempladas no mesmo
número de observações. Dessa forma, cada participante foi observado com relação
a cada habilidade por três vezes, totalizando um N de 33 observações para cada
habilidade do check list, N que será considerado para a análise quantitativa de cada
habilidade.
Cabe ressaltar que o DOPS objetivou fornecer dados que possibilitassem
uma visão geral sobre o comportamento advindo do conhecimento adquirido pelos
profissionais após a intervenção. O DOPS foi aplicado na UTIN local do estudo
durante os turnos de trabalho dos participantes, diurno e noturno, pelo
pesquisador principal e por mais uma enfermeira voluntária instruída previamente
com relação ao preenchimento do instrumento.

3.5 ANÁLISES DOS DADOS
Os dados foram tabulados em planilhas do Excel for Windows®, versão 2010
e analisados pelo software Statistical Package for Social Sciences ® 25 (SPSS).
Para análise descritiva das variáveis numéricas referentes às pontuações
obtidas na sessão de ABE e no pós-teste utilizou-se a média, desvio-padrão e
mediana, frequências absoluta e relativa. Os dados quantitativos das pontuações
revelaram uma distribuição não normal, pois o valor de p (significância) foi < 0,05
nos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Assim, foi eleito o teste nãoparamétrico “Teste de Wilcoxon” (duas amostras relacionadas/emparelhadas) para
verificar

se

houve

diferença

nas

frequências

das

variáveis

quantitativas,

considerando intervlo de confiança de 95% e p ≤ 0,05.
As variáveis categóricas referentes à avaliação entre os pares, avaliação dos
sujeitos sobre a capacitação e os resultados da avaliação pelo DOPS foram
descritas por meio de frequência relativa/absoluta.
3.6 ASPECTOS ÉTICOS
O projeto foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa (CEP) da UFRN,
conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa em
seres humanos, Parecer nº 2.018.097. Todos os participantes assinaram Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Apêndice H.
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4 RESULTADOS

O desempenho dos participantes na capacitação em ABE foi mensurado
considerando-se as pontuações alcançadas na avaliação individual e na avaliação
em equipe. Os profissionais somaram pontos que variaram de 15 a 28 pontos
(37,5% a 70% da pontuação maxima de 40 pontos). A mediana foi de 19 pontos que
correspondeu a 47,5% do total de pontos, desempenho considerado insuficiente, e a
média e DP foi de 21 ± 5,2.
A maior pontuação de 28 pontos (70% do total de pontos) foi alcançada por
apenas um profissional, considerado “Suficiente”.
Em equipes, as pontuações variaram de 29 (72,5%) a 35 (87,5%) pontos e
mediana de 30 (75%), ou seja, todos tiveram desempenho "suficiente" nas equipes.
A média de pontos foi de 30,7 ± 2,2.

Quando comparamos a média de acertos

dos participantes de cada equipe com as pontuações de cada equipe encontramos
que a individual variou de 20,8 a 21,5 pontos (52,5% a 53,7%), conforme grafico
abaixo:
Gráfico 1 – Comparação entre a média de acertos individuais nas equipes e das
equipes, Natal-RN, 2018.

Fonte: Própria pesquisa.
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Para comparação com os resultados pós-intervenção seis meses após, as
pontuações da avaliação individual da ABE foram consideradas nesse momento
como os resultados pré-intervenção. Assim, os escores da avaliação individual foram
substituídos pelo número de acertos das questões correspondentes.
Tabela 1 – Comparação de escores do questionário pré-intervenção e pósintervenção (após 6 meses). Natal-RN, 2018.
Momento

Mínimo e máximo

Mediana (acertos

(acertos das questões)

das questões)

Pré-intervenção

4a7

5

Pós-intervenção

7 e 10

8

(após 6 meses)
Fonte: Própria pesquisa.

Os resultados pré-intervenção evidenciaram que os profissionais somaram
acertos que variaram de 40% a 70% da pontuação máxima de 10 acertos,
considerada insuficiente (50%). Apenas três profissionais foram considerados
suficientes, que pontuaram 7 questões. Enquanto no pós-intervenção, todos
obtiveram acertos superiores (70% a 100%), sendo todos considerados suficientes.
Na análise estatística, o teste de Wilcoxon mostrou que as pontuações em
equipe da ABE foram superiores às pontuações individuais (Z = -2,93) e
estatisticamente significantes, valor p = 0,003 (p<0,05).
Da mesma forma, o teste evidenciou que os acertos do questionário realizado
de forma individual na ABE e no pós-teste tiveram diferenças, uma vez que Z = -2,87
e p = 0,004, assim infere que a capacitação em ABE realizada influenciou na
melhora dos escores, do conhecimento adquirido em relação ao conhecimento
prévio.
Quanto à Avaliação entre os pares (Tabela 2), observa-se que a equipe foi
bem avaliada pelos pares, predominando a resposta “concordo totalmente” nos itens
avaliados, com exceção do item sobre realização de “perguntas pertinentes” pela
equipe, em que a concordância parcial foi superior. Em relação à auto-avaliação, a
maioria concordou totalmente, porém destaca-se que uma porcentagem expressiva
sentiu-se despreparada para as atividades e não argumentou bem suas respostas
(36,4%).
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Tabela 2 – Avaliação entre os pares da capacitação em TBL sobre
termorregulação neonatal para técnicos em enfermagem. Natal-RN, 2018.
Concorda
parcial
Avaliação da equipe
Participação de todos
Ouvir os outros
participantes
Perguntas pertinentes
Compartilhamento dos
conhecimentos
Autoavaliação
Preparado para as
atividades
Profundidade adequada
de conhecimento
Embasamento nas
argumentações
Fonte: Própria pesquisa.

N (%)

Concorda
totalmente

Indiferente

Discorda

N (%)

N (%)

N (%)

2 (18,2)

-

N (%)
-

Discorda
totalmente

2 18,2)

7 (63,6)

3 27,3)

6 (54,5)

-

2 (18,2)

-

4 36,4)

3 (27,3)

1 (9)

3 (27,3)

-

2 18,2)

8 (72,7)

-

1 (9,1)

-

1 (9)

6 (54,5)

-

4 (36,4)

-

3 27,3)

5 (45,5)

-

3 (27,3)

-

2 18,2)

5 (45,5)

-

4 (36,4)

-

Consoante à avaliação dos participantes quanto às habilidades práticas seis
meses após a intervenção, a coleta de dados do DOPS revelou, conforme o Quadro
1, que as habilidades 1, 2, 3 e 4 foram classificadas como "excelente" em mais de
75% das observações. A maioria dos ítens foram classificados entre bom, ótimo e
excelente, com pequenos déficits (avaliação ruim) registrada apenas nas habilidades
2,3 e 4 e regular nos ítens 6,7,8 e 9.
A variável sobre os cuidados na ocorrência de hipertermia foi excluída, pois
foi a única variável avaliada apenas em uma parcela dos participantes, devido sua
baixa frequência de ocorrência durante o periodo de coleta de dados do DOPS.
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Quadro 1 – Classificação das habilidades procedurais de 11 técnicos em
enfermagem relacionadas à termorregulação do neonato seis meses após
capacitação em ABE. Natal-RN, 2018.
0
Ruim

1
Regular

2
Bom

3
Ótimo

4
Excelente

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

-

-

2 (6,1)

-

31 (93,9)

5 (15,2)

-

-

-

28 (84,8)

3 (9,1)

-

4 (12,1)

-

1 (3)

-

-

-

32 (97)

5. Cuidados gerais de manutenção da
temperatura do RN

-

-

4 (12,1)

24 (72,7)

5 (15,1)

6. Sensor cutâneo de monitoramento
da temperatura do RN

-

6 (18,2)

6 (18,2)

15 (45,5)

6 (18,2)

7. RN prematuros < 32 semanas e <
1.500g em incubadoras umidificadas

-

9 (27,3)

18
(54,5)

6 (18,2)

-

8. Aquecimento e umidificação dos
gases da terapêutica ventilatória

-

6 (18,2)

-

5 (15,2)

22 (66,7)

9. Atendimento dos alarmes sonoros
da incubadora/berço

-

9 (27,3)

-

24 (72,7)

-

10. Cuidados na hipotermia

-

-

9 (27,3)

8 (24,2)

16 (48,5)

HABILIDADES PROCEDURAIS

1. Aferição da temperatura do RN
2. Aferição da temperatura axilar na
admissão
3. Registros
4. Pré-aquecimento de berços e
incubadoras

26 (78,7)

N – número de observações. N total = 33 observações.
Fonte: Própria pesquisa.

Tabela 3 – Avaliação da capacitação em ABE pelos técnicos de enfermagem. NatalRN, 2018.
Avaliação da capacitação em ABE

Concorda

Concorda

parcial

totalmente

Indiferente

Discorda

Aprova ABE

3 (27,3)

8 (72,7)

-

-

Aprendizagem significativa

2 (18,2)

9 (81,8)

-

-

4 (36,4)

7 (63,6)

-

-

1 (9)

2 (18,2)

2 (18,2)

6 (54,5)

Despertou interesse em estudar
mais sobre o assunto
Dúvidas
Fonte: Própria pesquisa.
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Na Tabela 3 é apresentada a avaliação da capacitação pelos participantes na
qual se observa os altos indices de concordância em todas as variáveis que indicam
a eficácia do ABE. A maioria (72,7%) discordou de que a capacitação deixou
dúvidas sobre o assunto.

5 DISCUSSÃO

A formação em saúde deve oferecer ferramentas para que o profissional seja
capaz de articular conhecimentos e atitudes a uma realidade social concreta, de
grande diversidade e complexidade, que perpassa as características de saúde
locais, os entraves do financiamento, com as exigências de uma população que tem
por direito constitucional a saúde, tendo por meta um cuidado humanizado, mediante
um trabalho em equipe.

49, 50

Uma formação em que habilidades técnicas,

conhecimentos específicos somem-se ao entendimento de emoções e valores,
sempre ancorada na reflexão do fazer cotidiano. 51 52
É neste contexto de mudanças que a educação em Enfermagem no Brasil foi
modificada com o objetivo de atender às novas perspectivas de um mercado de
trabalho cada vez mais exigente e em crescimento. Novas práticas pedagógicas
precisaram ser incorporadas, pois o modelo de educação já não era capaz de
acompanhar as tendências do mundo. 53, 54
O grande desafio atual é o da organização de um currículo cuja base se
alicerce nas competências. Neste sentido, o PROFAE teve um importante
significado, pois o conceito de competência e a metodologia de ensinoaprendizagem privilegiando a problematização foram tomados como parâmetros da
estrutura curricular dos cursos oferecidos no âmbito do Projeto. 22
A formação do técnico em enfermagem vem sofrendo transformações
relativas às novas concepções concretizadas por meio das DCN para a Educação
Profissional.

16

As DCN passam a estabelecer como concepção orientadora o

modelo das competências, que procura desenvolver no futuro trabalhador diversas
capacidades (iniciativa, raciocínio, pensamento crítico e empreendedorismo, entre
outras) que lhe permitirão transitar e atender suas demandas profissionais,
construindo seu itinerário profissional. 16

41

Imbuídas por essas características, as metodologias ativas de aprendizagem
se propõem a substituir a memorização e a simples transferência de informações e
de habilidades, pela construção do conhecimento a partir da vivência de situações
reais ou simuladas da prática profissional, estimulando as capacidades de análise
crítica e reflexiva e o aprender. 55
Dentre as metodologias ativas, a ABE é um método de aprendizagem
dinâmico, que proporciona um ambiente motivador e cooperativo.

2

Embora possa

existir uma sutil competição entre os educandos, a produção coletiva é realmente
valorizada. Os participantes se sentem motivados a participar, o que torna o
ambiente

de educação

mais interessante,

maximizando

o

interesse pelo

aprendizado. 2
Neste estudo, encontramos na literatura apenas um trabalho semelhante a
este em que a ABE foi utilizada na educação permanente em saúde por meio de
capacitação de técnicos em enfermagem e enfermeiros no qual o tema explorado foi
amamentação.
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A maioria das pesquisas de aplicação da ABE foram realizadas no

ensino superior de estudantes das mais diversas profissões, sobretudo em medicina.
56

Assim, nosso estudo tem um caráter de ineditismo, devido à utilização do método

ABE em capacitação de técnicos em enfermagem em termorregulação neonatal.
Como consta nos resultados, houve nítido progresso quando comparados os
desempenhos individual e em equipe, corroborando com uma revisão sistemática
que concluiu a eficácia da ABE nos resultados do conhecimento na educação das
profissões de saúde. 57
No entanto, é oportuno destacar que as baixas pontuações individuais
encontradas neste estudo indicam a baixa adesão ao preparo pré-classe adequado,
etapa fundamental que possibilita melhor aproveitamento da aula em ABE. Esta é
uma metodologia que está baseada na aquisição de conhecimento prévio acerca do
tópico a ser discutido, o que requer que o conteúdo seja estudado antes mesmo de
ser discutido pelo professor, o que valoriza a responsabilidade sobre o aprendizado
individual e também para as contribuições em equipe.
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Cabe destacar que a avaliação do conhecimento pós-intervenção na qual
todos os profissionais tiveram desempenho melhor que no pré-intervenção permite
supor a eficácia da ABE no aprendizado do aluno mesmo a médio prazo, embora
não tenham sido encontrados estudos que evidenciem situação semelhante em
técnicos em enfermagem de terapia intensiva neonatal.
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Pesquisadores em um estudo sobre a aplicação da ABE em uma turma de
física conceitual introdutória em uma universidade da Austrália concluiram que os
estudantes tiveram uma atitude positiva em relação a ABE e por análises de
gravações de vídeo, verificaram um engajamento nas interações entre os alunos, e,
por meio de pré e pós-teste, constataram ganhos de aprendizagem estatisticamente
significativos. 58
Outro estudo, um ensaio clínico randomizado, avaliou a aquisição de
conhecimento em segurança cirúrgica em estudantes da graduação em enfermagem
30 dias após a intervenção e não encontrou um resultado tão expressivo, visto que
apenas 57,14% dos estudantes apresentaram um desempenho maior, 28,57%
mantiveram o mesmo desempenho e 02 (14,28%) estudantes apresentaram menos
acertos pós 30 dias. 59
Os resultados da ABE também são evidenciados em estudo nacional 62
realizado na área de ciência contábil, com total de 603 estudantes, que acompanhou
os alunos em uso de metodologias ativas nos anos de 2011 a 2014. Destaca
também inúmeros benefícios a partir da adoção da metodologia, como aumento das
notas e diminuição do percentual de faltas, o que contribui para melhor desempenho
dos estudantes no período estudado. 60
Uma meta-análise, experimental ou quase experimental, que inclui 17 estudos
de intervenção seguidos por uma síntese confirmatória de 13 estudos, verificou a
aquisição do conteúdo associada à utilização da ABE. No estudo, a média foi de 202
e a mediana 121 participantes, com alunos de pós-graduação dos cursos de
medicina e farmácia. A análise dos efeitos da ABE, pelos pré-testes, pós-testes, e
notas finais, foi significativa (p<0,001). Os alunos também relataram que a ABE é
interessante, permitindo a compreensão mais profunda do conteúdo.

61

Autores recomendam que os alunos sejam avaliados pelo seu desempenho
individual e também pelo resultado do trabalho em grupo, além de submeterem a
avaliação entre os pares, o que incrementa a responsabilização.

45

Os índices de concordância favorável à avaliação entre os pares da
capacitação encontradas nesse estudo são corroborados por estudos que
consideram esse tipo de avaliação um recurso pedagógico importante que, se bem
utilizado, pode ser um componente central do processo de ensino-aprendizagem. 62
Na auto-avaliação, é oportuno fazer menção a percentagem expressiva que
se auto-avaliaram despreparados para as atividades e não terem argumentado bem
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suas respostas. Isso pode está relacionado a um possível preparo pré-classe
deficiente, uma vez que o momento do estudo individual fortalece uma característica
essencial do método, a responsabilização do aluno pela aquisição do próprio
conhecimento, bem como a possibilidade de melhores resultados ao apreender o
conhecimento. 42
Esse encorajamento e responsablização pelo aprendizado é compreendido,
uma vez que em uma aula com o método ABE o aluno está inserido em um
ambiente que estimula o estudo auto dirigido, em que ele detém o controle e a
responsabilidade do processo de sua formação e aprimoramento do pensamento
crítico para a resolução de problemas. 17
Além dos benefícios anteriormente citados a avaliação entre os pares também
contribui para a centralidade do aprender no aluno, dá atenção à sua motivação, à
regularidade do seu esforço, à sua forma de abordar as tarefas e as estratégias que
utiliza na resolução de problemas. 62
Durante a capacitação em ABE realizada nesta pesquisa, os técnicos em
enfermagem mostraram-se empenhados em agir de forma colaborativa, ao
compartilhar conhecimentos e suas experiências nos momentos das devolutivas do
facilitador. 63
Esses aspectos da ABE reforçam o poder da educação permanente em
configurar-se como um campo de captação e propagação de conhecimentos,
práticas e reflexões sobre o processo de trabalho da enfermeira e da equipe de
enfermagem.

64

Isso salienta que o cuidado de enfermagem prestado pelo

enfermeiro não deve ficar restrito a visitas para levantamento de queixas e
realização de procedimentos isolados, mas que o enfermeiro, enquanto coordenador
da equipe de enfermagem deve implantar mecanismos para assegurar a garantia da
integralidade e qualidade do cuidado, por meio também do seu papel de educador
dentro da equipe.
Nesse momento, julga-se que a educação permanente apresenta-se como
um campo vasto para o exercício do papel educador do enfermeiro, logo, torna-se
imperativa a necessidade de repensar a sua prática pedagógica no processo de
ensino-aprendizagem, a qual deve ser instrumentalizada com metodologias ativas
que facilitem o desenvolvimento de competências pela equipe de enfermagem.
Estudo apontou que os enfermeiros são vistos pelos técnicos em enfermagem
como uma referência para sanar dúvidas, ou para responder a questionamentos
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sobre procedimentos realizados e dificuldades na incorporação de novas tecnologias
64

, o que reforça que o enfermeiro é visto como educador dentro da equipe e

contribui para o empoderamento com vistas à segurança do cuidado realizado.
Atualmente pode ser visto que alguns enfermeiros têm buscado um fazer
diferente no seu papel de educador, um fazer que leve o outro a pensar e procurar,
por si mesmo, visualizar o que pode ser mudado. As ações de enfermagem indicam
haver um trabalho educativo dentro de uma nova abordagem, assentada numa
aprendizagem inovadora, que leve o educando a refletir nas suas próprias
possibilidades. 65
Esse cenário de mudanças reflete o papel do processo educativo na
enfermagem que é a formação de trabalhadores com uma visão mais crítica e
reflexiva de suas ações, a fim de que possam construir sua realidade, articulando
teoria e prática, pautada na construção de competências.
Relata-se ainda sobre a aplicação do teste em equipes na capacitação em
ABE, que as discussões entre os pares foram fervorosas, uma vez que os
profissionais apresentavam e fundamentavam o motivo pelo qual acreditam que sua
alternativa era a correta e a justificativa do erro dos outros colegas. Foi possível
observar a vibração dos times diante do acerto, devido ao feedback instantâneo, da
mesma forma em que conseguiam argumentar diante de uma alternativa
equivocadamente considerada verdadeira.
Pode-se refletir a esse respeito que o comportamento em equipe, aliado ao
achado de que na avaliação entre os pares o desempenho em equipe foi melhor
avaliado pelos participantes do que na auto-avaliação, retoma as características da
ABE de um método ativo de ensino que favorece e valoriza a aprendizagem e o
trabalho colaborativos. 42
A ABE torna o sujeito responsável por sua aquisição de conhecimentos e
promove a aprendizagem mais significativa, promove o desenvolvimento de diversas
competências, como o raciocínio crítico, a tomada de decisão e o trabalho efetivo e
colaborativo em equipe.

42

Disto deriva-se o debate de que o aprendizado não se

constrói somente através da aquisição formal de conhecimentos academicamente
consagrados, ganhando valor as experiências concretas dos trabalhadores, em
todos os níveis de vivência: no trabalho, na vida e na escola, trazendo assim a
noção de competência a ser trabalhada no campo da educação. 19
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Trabalho colaborativo é definido e estruturado como um método de trabalho
através de um processo articulado e pensado em conjunto para que se permita
alcançar melhor os resultados visados, com base no enriquecimento trazido pela
interação dinâmica de vários saberes específicos e vários processos cognitivos em
colaboração. Para que o trabalho colaborativo ocorra de uma maneira apropriada
sem existir desigualdade, é necessário que haja a comunicação entre os integrantes
da equipe, sendo ela a base do trabalho cooperativo. 63
Entre as habilidades de trabalho colaborativo impulsionadas pela ABE,
podemos citar: Responsabilização pelo conhecimento - as leituras prévias
incentivam as pesquisas para auxiliar na preparação dos testes e nas discussões
em equipes, desenvolvendo um sentimento de responsabilidade de colaboração
com os outros membros da equipe; Aprendizagem ativa - todas as etapas do método
ABE envolvem atividades consistidas em ver, ouvir, falar, ler, refletir, discutir, etc,
que são mais significativas e duráveis; Desenvolvimento de habilidades do trabalho
em equipe - o método ABE fortalece o trabalho em equipe, tornando os alunos mais
colaborativos, lidando com conflitos e com ideias diferentes; Desenvolvimento de
comunicação - durante as discussões aos pares, os participantes expõem as
argumentações para defender suas opiniões; e Promove a motivação - os
participantes sentem-se mais ativos e motivados, tornando-se o centro do processo
de ensino aprendizagem. 66
As atividades na ABE promovem a compreensão da importância do trabalho
em equipe na prática clínica da enfermagem.

56

Para o enfermeiro, o trabalho

colaborativo auxilia na interação e união entre a equipe de enfermagem para que as
funções do trabalho sejam desempenhadas em conjunto, auxiliando e respeitando
uns aos outros podendo resultar na melhoria do cuidado prestado.

63

A colaboração em Enfermagem requer que se transformem situações
potencialmente competitivas em oportunidades para trabalhar coletivamente que
possam conduzir a benefícios mútuos, ou seja, a colaboração diminui o sentimento
de impotência dos profissionais e aumenta a autoeficácia individual e coletiva.

63

A equipe de enfermagem deve estar atenta e apta a intervir sempre que
houver alguma alteração no tocante à termorregulação. A importância do “saber
fazer” com suporte no “saber saber” é fundamental nas intervenções e práticas de
enfermagem, pois o conhecimento técnico-científico é a base que sustenta para que
as intervenções sejam eficazes e garantam um bom prognóstico. 32
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A análise das observações encontradas no DOPS permite verificar que a
maioria das observações sobre a prática dos profissionais, após seis meses da
intervenção, em todos os itens avaliados foi classificada como “excelente” e/ou
“ótima”. Esse achado traz a reflexão de que a aquisição de conhecimentos teóricos
que foi verificada após a capacitação pode ter influenciado nas habilidades práticas,
embora não se possa inferir, pois o estudo não coletou dados dessas habilidades
previamente à intervenção. Estudos longitudinais são necessários para avaliar a
retenção do conhecimento na prática clínica.
A aferição da temperatura do RN conforme rotina de sinais vitais, aferição da
temperatura axilar do RN na admissão, os registros das temperaturas do neonato e
a do berço ou incubadora e o pré-aquecimento de berços e incubadoras antes de
receber o RN ou na troca do equipamento teve mais de 75% das observações
classificadas como “excelentes”.
A medida isolada da temperatura indica se o RN está mantendo ou não o
calor do corpo, mas não permite saber o gasto energético para tal.

33

A

monitorização contínua da temperatura central e da periférica pode detectar o
estresse do frio antes que ocorra diminuição da temperatura central, pois a
temperatura periférica diminui primeiro, aumentando a diferença entre elas, que
normalmente varia de 0,5 a 1,0ºC. 33
A frequência com que a temperatura deve ser medida depende da condição
de estabilidade térmica e dos meios utilizados para esse fim. Porém se a medição
da temperatura apresenta-se intermitente deve-se evitar o manuseio frequente e
desnecessário do RN prrematuro. A técnica de mensuração da temperatura axilar
através de termômetro digital requer aguardar cerca de dois minutos ou mais até
emissão do alarme sonoro. 33
A verificação da temperatura axilar do RN imediatamente a sua admissão na
UTIN é de suma importância, visto que a baixa temperatura na admissão é fator de
risco para óbito. A hipotermia logo após o nascimento ocorre em pelo menos 25%
dos RNs prematuros de baixo peso e atinge cerca de 50% dos RNs prematuros de
muito baixo peso e dos menores de 34 semanas de idade gestacional.

32

Receber o

RN em incubadora ou berço sem o devido pré-aquecido aumenta as perdas de calor
por evaporação e condução. 32
Os registros de enfermagem constituem um instrumento importante de
comunicação para a qualidade do cuidado

67

, servindo para o acompanhamento da
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termorregulação neonatal e detecção de distermias.
Quanto à utilização de sensor cutâneo de monitoramento contínuo da
temperatura do RN, foi observado o local e forma de fixação corretos e realização de
rodízio do sensor. Dessas observações, foi verificada a soma de 63,7% das
classificações como “ótima e excelente”.
A

temperatura

do

RN

precisa

ser

avaliada

com

frequência

e

preferencialmente de forma contínua por meio de sensor abdominal. Nesse caso,
coloca-se o sensor na linha media da porção superior do abdome, estando o RN em
posição supina. Outra opção e colocar o sensor no dorso do RN, na região
escapular.

33

A pele do abdome não apresenta vasoconstrição, a temperatura da

pele sobre o fígado tem sido bastante utilizada como indicador da temperatura
central. 32
Visando à proteção da integridade da pele do recém-nascido, as fixações de
adesivos na pele devem seguir o uso dos materiais padronizados na instituição,
considerando a importância da alternância em diferentes áreas de fixação, a fim de
evitar pressão local, comprometimento cutâneo e dor, garantindo a boa circulação
local. 68
Com relação ao aquecimento e umidificação dos gases da terapêutica
ventilatória, as observações somaram quase 82% entre “ótima e excelente”, sendo
oportuno destacar que esses cuidados são necessários para reduzir a perda
evaporativa de calor por meio do trato respiratório de RNs prematuros sob ventilação
mecânica, além de contribuir para manutenção da integridade da mucosa, ao evitar
lesões e sangramentos. 33
As observações concernentes à manutenção dos RNPT < 32 semanas e <
1.500g em incubadoras umidificadas averiguaram se essa opção estava ativa ou
não e quando ativa, se estava na porcentagem de umidade ideal para o peso e faixa
etária do RN. Os dados evidenciaram um resultado desfavorável do cuidado, pois
nenhuma observação foi “excelente”, uma fração pequena foi classificada como
“ótima” e a maioria entre “bom” e “regular”.

A manutenção de RNs prematuros

extremos em incubadoras umidificadas é a melhor opção, haja vista que geralmente
necessitam de temperatura ambiental elevada (36°C ou mais) e se a umidade
relativa do ar for baixa, apresentam grande perda transepidérmica de água. 33
Recomenda-se que os RNs pré-termo menores que 30 semanas de idade
gestacional e os menores que 1.000 g sejam mantidos em incubadoras com alto
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grau de umidificação durante as primeiras semanas de vida para diminuir a perda
evaporativa e a instabilidade térmica, melhorar o balanço hidroeletrolítico e manter a
integridade da pele. 33
Os RN prematuros são mais susceptíveis à hipotermia. Um dos problemas
mais comuns é a perda calórica pelo estresse crônico ao frio, ocasionando um
consumo de oxigênio maior e uma incapacidade de ganhar peso, com isso suas
sequelas se agravam à hipoglicemia e acidose metabólica.

32

Os dados coletados neste estudo sobre os cuidados realizados ao recémnascido com hipotermia instalada referiram-se à: comunicação da ocorrência ao
enfermeiro,

ajuste

necessário

da

temperatura

da

incubadora

ou

berço,

monitoramento do RN hipotérmico a cada 30 minutos até atingir novamente a
normotermia e RN com sensor para monitorização contínua da temperatura. Todas
as observações receberam classificação entre “bom”, “ótimo” ou “excelente”, e
possibilitaram afirmar que, na vigência de resfriamento do RN, os técnicos em
enfermagem realizaram em quase 50% das observações os quatro cuidados
recomendados e nos demais casos, dois ou três dos cuidados recomendados.
A hipotermia aumenta o consumo de oxigênio, predispondo o RN à hipóxia.
Quando a hipotermia começa, a temperatura da pele diminui, não havendo
intervenção, a temperatura central cai e pode resultar em hipotermia irreversível.
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Situações de resfriamento moderado a severo podem resultar em acidose
metabólica, hipoxemia, hipoglicemia, queda da perfusão, cianose, apnéia, aumento
do consumo de oxigênio e hemorragia pulmonar, que se não forem tratados, podem
levar o prematuro ao óbito. 32
Por meio desses resultados dos cuidados realizados pelos técnicos em
enfermagem no tocante à termorregulação dos RN, percebemos a importância do
“saber fazer” nas intervenções e práticas de enfermagem. A ABE, como método de
ensino, pode melhorar o desenvolvimento da prática e fornecer educação
transformadora. 56
Em um estudo quase experimental, alunos de enfermagem letrados pelo
método ABE obtiveram uma pontuação significativamente mais alta em habilidades
de pensamento crítico, liderança e gerenciamento, enquanto em outro estudo,
estudantes de enfermagem randomizados para serem lecionados via ABE tiveram
pontuação significativamente maior na resolução de problemas, conhecimento e
desempenho clínico. 69
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Um estudo randomizado controlado sobre o ensino do enfermeiro em gestão
de pacientes com condições respiratórias descobriu que a capacidade de resolução
de problemas, conhecimento e desempenho clínico foram significativamente maiores
na coorte ABE versus controle (ensino tradicional). 69
Uma coorte de estudantes de enfermagem do Reino Unido que comparou
ABE e palestras tradicionais constatou que os alunos reconheceram que as
decisões relativas ao atendimento ao paciente geralmente são melhor alcançadas
dentro de um ambiente de equipe, e isso foi reforçado pelas atividades da equipe.

56

Os estudantes desejam este tipo de contextualização e são muito mais propensos a
se envolver com a aprendizagem quando vêem uma clara relevância para a prática.
56

Esse pensamento é compatível com a teoria da aprendizagem de adultos que diz

que o desenvolvimento de um processo educativo junto a adultos no seu ambiente
de trabalho ou para o seu trabalho, deve levar em consideração que o ponto de
partida da aprendizagem é a experiência adquirida por esses profissionais em sua
vida diária e que cada um já vem com uma bagagem específica.
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Como foi visto até aqui, os resultados deste estudo denotam que a
capacitação realizada no formato ABE para técnicos em enfermagem de uma UTIN
com o tema Termorregulação neonatal foi factível e, conforme os resultados sobre a
avaliação da intervenção, recebeu feedback positivo dos participantes.
Na avaliação dos participantes sobre o método ABE, vimos que todos
aprovaram o uso da ABE e consideraram a aprendizagem significativa com o uso do
método, resultados superioriores ao encontrado na literatura, respectivamente
70,4% e 71,3%.

70

O método ABE, assim como outras metodologias ativas, possui

foco no estudante, promove a reflexão, discussão, resolução de problemas,
trabalhos em equipes, comunicação, entre outros. 66
Quanto a isso, destacamos o conceito de aprendizagem significativa,
processo pelo qual o indivíduo passa quando uma nova informação se relaciona
significativamente à estrutura desse indivíduo, de forma natural, sem arbitrariedade.
Para que tal informação seja verdadeiramente assimilada pelo indivíduo, Ausubel
relata ser indispensável a presença de uma estrutura cognitiva que ele denomina
“conceito subsunçor” (termo derivado do inglês subsunsor), que nada mais é que
uma proposição existente adquirida de forma significativa que ancora as novas
informações e dialoga com elas.

2

Para o autor, se as novas informações não

encontram tais estruturas de ancoragem, o processo de aprendizagem passa a ter
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uma natureza mecânica ou memorizadora. 2
Podemos resumir a ideia central de Ausubel com um de seus pensamentos
que diz que na necessidade de se definir um único princípio para a psicologia da
educação, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe. 2
Nesse sentido, a aprendizagem significativa se entrelaça com a Andragogia,
visto que busca compreender como se dá o processo de aprendizagem de adultos,
levando em consideração os aspectos psicológicos, biológicos e sociais. No ensino
para adultos, é amplamente utilizada como recurso de aprendizagem na
enfermagem, tanto na formação profissional quanto na educação permanente. 71
A Andragogia baseia-se em quatro premissas básicas relacionadas às
características do aprendiz adulto:

71

1) necessidade de saber o motivo pelo qual

deve apreender certos conteúdos e conceitos; 2) aprende melhor experimentando;
3) concebe a aprendizagem como resolução de problemas e 4) a motivação para
aprender é maior se for interna (necessidade individual) e se o conteúdo a ser
aprendido puder ser aplicado imediatamente.
O interesse em estudar mais sobre o assunto também foi mencionado por
todos os participantes deste estudo e a literatura também aponta uma proporção
expressiva (72,1%). 70 Esse resultado reporta a um estudo que relatou que discentes
que têm no currículo uma metodologia baseada em resolução de problemas (como a
ABE e a Aprendizagem baseada em problemas), têm por costume buscar mais os
recursos na biblioteca, além de buscarem uma maior compreensão sobre o tema em
literaturas complementares (artigos científicos, por exemplo). 72
A maioria dos participantes discordaram de que a capacitação deixou dúvidas
sobre o assunto, o que pode subeentender que o feedback do facilitador foi
adequadamente direcionado para suprir as dúvidas e demandas do público que
surgiram. Outro estudo encontrou um resultado contrário, em que a maioria dos
participantes (72,1%) afirmou que a metodologia ABE deixou dúvidas sobre o
assunto.
Atividades de educação permanente devem propiciar oportunidades de
estudo e formação contínuos dos profissionais e constituir parte do pensar e fazer
dos trabalhadores com a finalidade de crescimento pessoal e profissional e de
contribuição para a organização do processo de trabalho, através de etapas que
possam problematizar a realidade e produzir mudanças.
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Pensando-se por essa ótica e também com vistas a atingir os objetivos desta
pesquisa foram construídos os seguintes produtos educacionais: Fluxograma do
método ABE e Manual de Enfermagem sobre termorregulação neonatal.
O Fluxograma do método ABE foi construído para embasar a execução da
capacitação e garantir que todas as etapas seriam cumpridas, pois reúne de forma
descomplicada as etapas a serem seguidas de forma sequencial. Apresenta
esquematicamente todas as etapas da metodologia de uma forma dinâmica, com os
possíveis desfechos após o término de cada etapa, destacando os envolvidos no
processo ensino-aprendizagem e a interação entre eles em cada etapa, como
observado na Figura 2 no tópico dos Métodos.
O Fluxograma está à disposição da Educação Permanente da instituição e já
foi utilizado por outros profissionais de saúde em uma capacitação em junho do
corrente ano em que foi abordado o tema Segurança na administração de
medicamentos em neonatologia. A aula, assim como a capacitação realizada neste
estudo, também fez parte do curso de capacitação “Cuidados ao recém-nascido de
alto risco”. Espera-se que este instrumento seja avaliado por outros profissionais em
outras oportunidades de sua utilização para seu aprimoramento.
O Manual produzido consiste num material com conteúdo teórico-prático
acerca do tema termorregulação neonatal e foi produzido, como relatado nos
Métodos, para compor o material teórico do estudo prévio dos participantes da
capacitação em ABE. O público alvo é a equipe de enfermagem, porém é um
material que pode ser disponibilizado para o acesso de todos os profissionais que
atuam na UTIN. O manual técnico é um instrumento que reúne, de forma
sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias
para a execução das ações de enfermagem. 73
A característica polivalente da enfermagem e suas implicações justificam e
tornam indispensável a utilização de manual, uma vez que ele, adequadamente
estruturado,

oferece

condições

para

melhor

transmissão

das

normas

e

procedimentos ao pessoal de enfermagem durante o treinamento em serviço, e
uniformidade na interpretação destas informações na continuidade do trabalho para
reafirmação e esclarecimentos. 74
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Diante dos resultados levantados com essa pesquisa, espera-se:

6.1 Em Curto prazo:


Realizar a mesma capacitação em ABE sobre a mesma temática
anualmente, atendendo aos princípios da Educação Permanente para a
formação contínua dos profissionais e novos profissionais.

 Apresentar os resultados desta pesquisa ao Núcleo de Educação Permanente
da instituição campo da pesquisa, bem como para os demais profissionais de
saúde da instituição com objetivo de incentivar à prática do método ABE em
outras capacitações com outros temas.
 Disponibilizar um Fluxograma da capacitação em ABE para ser modelo para
as próximas capacitações neste formato e também os materiais produzidos
para a capacitação sobre Termorregulação neonatal realizada nesta pesquisa
para sua reprodução: Manual de enfermagem sobre Termorregulação
neonatal, testes utilizados para avaliação individual e em grupo, Fichas de
resposta individual e de feedback imediato.
 Enviar o produto desta pesquisa, em forma de artigo, para ser submetido e
publicado em revistas de abrangência nacional ou internacional.
6.2 Em médio prazo:


Incluir a participação na capacitação como atividade de educação
permanente pactuada no rol das metas para a avaliação de desempenho dos
funcionários da UTIN da instituição.

 Validar o Formulário de Observação Direta das Habilidades Procedurais
(DOPS) utilizado nesta pesquisa como instrumento avaliativo das habilidades
práticas em termorregulação neonatal dos funcionários da pesquisa.
6.3 Em longo prazo:
 Implementar o DOPS como instrumento avaliativo das competências
(habilidades práticas) dos técnicos de enfermagem da UTIN e para avaliar a
implementação de outros POPs. Esse objetivo será descrito como proposta
de projeto para uma futura pesquisa.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório que os métodos de ensino tradicionais, focados na memorização e
transmissão de informações, possuem baixa eficácia quando avaliados os quesitos
motivação, ganho de conhecimento e desenvolvimento de habilidades necessárias
para o contexto atual da saúde.
Algumas escolas de enfermagem ainda hoje utilizam pedagogias tradicionais
nas quais o estudante não é o foco no processo de construção dos seus próprios
conhecimentos. O processo de formação do técnico em enfermagem deve preparálo para ser agente transformador da sociedade em que vive, comprometido com os
problemas da população e com a melhoria da qualidade de saúde. Assim, o
momento é de repensar a prática de formação na educação profissionalizante
envolvendo a inserção de novos modelos pedagógicos que possibilite o
desenvolvimento do estudante para se tornar um profissional crítico-reflexivo e
político para problemas do contexto atual.
O modelo das competências trouxe um novo enfoque ao valorizar o saber
tácito e a subjetividade do trabalhador e ao se difundir para a formação do técnico
em enfermagem buscou-se problematizar, valorizar e integrar os saberes em todas
as suas dimensões.
Por isso, é necessário rever os métodos de ensino-aprendizagem utilizados
nos serviços de saúde, sobretudo nas atividades de educação permanente, para que
esta represente um processo sistematizado e participativo, tendo como cenário o
próprio espaço de trabalho.
A educação permanente é considerada como uma ferramenta essencial para
os profissionais da saúde e tem como finalidade melhorar o desempenho
profissional que, se conduzida como um processo permanente, possibilita o
desenvolvimento

de

competência

profissional,

visando

à

aquisição

de

conhecimentos, de habilidades e de atitudes, para interagir e intervir na realidade,
além de auxiliar a minimizar os problemas advindos da defasagem na formação.
Os resultados deste estudo permitiram considerar que a capacitação em ABE
mostrou-se uma proposta relevante como atividade de educação permanente para
técnicos em enfermagem sobre a termorregulação em recém-nascidos. Apesar da
lacuna na literatura relativa aos estudos com experiências similares da aplicação da

54

ABE na educação permanente de profissionais de saúde a fim de comparar para
corroborar ou não com os nossos achados, as pesquisas já existentes são bastantes
fundamentadas com relação aos benefícios da ABE como método de ensino
inovador para alunos dos cursos das profissões de saúde.
O estudo contribuiu para a qualificação profissional, pois houve acréscimo
expressivo de conhecimento teórico quando compartilharam seus conhecimentos
em equipe na sessão de ABE e após seis meses da intervenção e a estatística
mostrou significância das diferenças encontradas.
As habilidades práticas em termorregulação neonatal observadas de um
modo geral também mostraram resultados satisfatórios e condizentes com os
cuidados de enfermagem recomendados no POP sobre termorregulação neonatal,
porém não se dispôs de parâmetro comparativo pré-intervenção das variáveis das
habilidades práticas para inferir que a capacitação repercutiu de forma a contribuir
com a melhoria destes cuidados. Há necessidade de pesquisas posteriores com
esse objetivo. No entanto, reiteramos os achados insatisfatórios com relação ao
cuidado com a umidificação de RN prematuros, tendo em vista a substancial
importância deste cuidado para o melhor prognóstico desses bebês.
Assim, analisamos que houve aquisição de novos conhecimentos e que
contribuiram para a implantação das recomendações de cuidados do POP sobre
termorregulação neonatal pelos participantes da pesquisa na assistência prestada
aos RN internados na UTIN. Essa contribuição é essencial para a padronização dos
cuidados com a temperatura do RN, visto que a inexistência de normas e rotinas
podem indicar desorganização do serviço de enfermagem e comprometer a
assistência.
A monitorização e a manutenção da temperatura corporal, mantendo um
ambiente térmico neutro estável, devem ser metas prioritárias da enfermagem
responsável pela assistência ao RN. É importante que a enfermagem tenha amplo
conhecimento dos mecanismos do controle térmico, perda de calor e riscos que a
instabilidade térmica pode acarretar para estes pacientes.
Neste contexto, recomendamos maior capacitação e sensibilização da equipe
de enfermagem por meio da educação permanente, tendo como meta a otimização
da assistência e a qualidade de vida do bebê internado, visto que a termorregulação
se constitui em um dos aspectos fundamentais da atenção neonatal.
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A capacitação realizada proporcionou aos participantes uma aproximação
positiva com uma proposta pedagógica diferente das experienciadas e foi muito bem
avaliada assim como o aprendizado foi considerado significativo pelos participantes.
A capacitação inovou quanto ao uso da ABE na educação permanente da
instituição e espera-se que estimule a realização de outras intervenções com o uso
de métodos ativos. No entanto, é primordial que mais profissionais atuantes no local
do estudo estejam instrumentalizados com os métodos pedagógicos ativos para que
sejam agentes multiplicadores nas atividades de ensino locais.
Enfatiza-se a relevância deste estudo, pois a avaliação entre os pares na
equipe foi mais satisfatória do que a auto-avaliação, o que nos convida a refletir que
os participantes valorizaram o trabalho em equipe e a aprendizagem colaborativa e
isso pode repercutir para uma visão do processo de trabalho mais colaborativa
dentro da equipe de enfermagem.
A partir deste estudo, refletiu-se sobre o desafio diário do enfermeiro no seu
papel de educador dentro da equipe de enfermagem e na perspectiva de atuação na
educação permanente, que é estimular o desenvolvimento da consciência nos
profissionais pela sua responsabilidade com seu processo contínuo de capacitação.
A busca do saber em enfermagem deve aproximar a prática assistencial da
educacional, já que o enfermeiro utiliza o processo ensino-aprendizagem em todas
as suas ações de cuidado. Isso requer dos profissionais constantes reflexões sobre
suas ações e planejamento baseado na realidade, sendo necessário incentivar e
adequar as práticas educativas.
Este estudo teve como limitação a avaliação da abordagem em ABE de um
único conteúdo e com a participação de uma única classe. Os questionários
utlizados foram criados e realizados pela pesquisadora e não foram validados por
um comitê de especialistas, apenas o Procedimeto Operacional Padrão de
Termorregulação neonatal, que foi a principal referência para a construção do
questionário para os testes da intervenção.
O número amostral muito pequeno pode ter relação com a dificuldade de
participação do público alvo, pois a participação dependia exclusivamente do
interesse dos técnicos em enfermagem, apesar de a capacitação ter sido parte
integrante das aulas de um curso sobre cuidados neonatais. Muitos desses
profissionais têm mais de um vículo empregatício e, além disso, têm outras
demandas de aulas/cursos/treinamento da educação permanente da instituição para
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as quais eles têm um incentivo a mais para participar, pois fazem parte de um
conjunto de metas pactuadas no serviço para que eles alcancem uma boa avaliação
de desempenho no trabalho.
Espera-se também que outras pesquisas voltadas à Formação profissional
em saúde sejam fomentadas, com destaque na Educação permanente em Saúde,
principalmente em instituições que são campos formadores de profissionais da área.
Afirmamos que os produtos oriundos deste estudo foram fundamentados em
intenso estudo da aplicação do método Aprendizagem Baseada em Equipe e sobre
termorregulação

neonatal,

sendo

assim,

existe

maiores

possibilidades

de

aproximação entre a teoria extensamente debatida durante a elaboração da
pesquisa e a prática dos profissionais envolvidos. Isso alavanca o potencial da
pesquisa em responder às necessidades de melhora das competências dos
profissionais, por meio da educação permanente, bem como às necessidades de
cuidados em termorregulação dos RN internados na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal.

8 PRODUTOS GERADOS DESTE ESTUDO

 Fluxograma de aula em ABE apresentada na Figura 2.
 Manual de Enfermagem sobre Termorregulação neonatal, testes
utilizados para avaliação individual e em grupo (Apêndices)
 Procedimento Operacional Padrão sobre Termorregulação neonatal
(Apêndices)
 Formulário de DOPS para observação das habilidades práticas
sobre Termorregulação neonatal (Apêndices)
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APÊNDICE C – Avaliação do preparo individual. Termorregulação neonatal. Natal-RN,
2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE
UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA OS CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS SOBRE TERMORREGULAÇÃO NEONATAL
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS
PRÉ-TESTE ( )
PÓS-TESTE ( )
IDENTIFICAÇÃO (INICIAIS DO NOME): _____________
DATA: ___/___/____
Questão 01. Acerca da regulação térmica do recém-nascido, é CORRETO afirmar:
A. O ambiente muito quente, excesso de lençóis, falha nos alarmes/sensor do berço ou
incubadora podem superaquecer o recém-nascido.
B. O tecido adiposo marrom (“gordura marrom”) existem em grande quantidade no prematuro e é
de grande importância para a geração de calor no RN.
C. RN prematuro perde calor com facilidade devido a pele fina e tecido subcutâneo abundante.
D. Existe uma faixa de temperatura de termoneutralidade, na qual devemos nos basear para
ajustar a temperatura da incubadora antes da admissão do RN, sendo de 29ºC a 32ºC para
prematuros.
Questão 02. Para realizar o controle térmico é necessário o conhecimento acerca da faixa de
normalidade e de alterações na temperatura corporal do recém-nascido. Assim, é CORRETO afirmar:
A. Recém-nascido com normotermia: 36ºC a 37,5ºC.
B. Recém-nascido com hipotermia leve: 36,4ºC a 36ºC.
C. Recém-nascido com hipotermia moderada: 35ºC a 33ºC.
D. Recém-nascido com hipotermia grave: menor que 33ºC.
Questão 03. O controle térmico depende da idade gestacional e pós- natal, do peso de nascimento e
das condições clinicas do recém-nascido. É INCORRETO afirmar:
A. A hipotermia pode causar as beguines complicações no RN prematuro: Piora do desconforto
respiratório, hipoglicemia, acidose, hemorragia intracraniana e parada cardiorrespiratória.
B. As primeiras 12h de vida são críticas para a estabilização térmica, devido a manipulação
excessiva do RN.
C. Ao nascimento, a transição do ambiente intrauterino para o ambiente seco e frio da sala de
parto, propicia importante perda de calor no RN.
D. A Hipertermia é definida como temperatura corporal acima de 37,0ºC.
Questão 04. Assinale a alternativa CORRETA que cita fatores que previnem hipotermia no RN:
A. Ar condicionado muito frio, portinholas da incubadora abertas;
B. Baixa umidificação da incubadora, lençóis molhados.
C. Gases da ventilação aquecido e umidificado.
D. RNPT em incubadora de parede simples.
Questão 05. Para diminuir a perda de calor nos RN, é importante pré- aquecer a sala de parto e a sala
onde serão realizados os procedimentos de reanimação, mantendo temperatura ambiente, no mínimo
de:
A. 24°C.
B. 26°C.
C. 30°C.
D. 36°C.
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Questão 06. Dentre as manifestações clínicas de um RN com hipotermia, é CORRETO:
A. Acidose, edema, agitação.
B. Desconforto respiratório, hiperglicemia, agitação.
C. Hipoglicemia, hipoatividade, quedas na saturação de oxigênio.
D. Letargia, quedas na saturação de oxigênio, hiperglicemia.
Questão 07. São cuidados diante da admissão na UTIN de um RN prematuro de 29 semanas:
A. Manter RN preferencialmente na incubadora umidificada e no modo Pele com sensor.
B. Manter RN preferencialmente na incubadora não umidificada e no modo Ar/manual.
C. Receber no berço ou incubadora pré-aquecidos e umidificada, medir temperatura axilar até 2h
após a admissão.
D. Receber no berço ou incubadora pré-aquecidos e umidificada, retirar saco e gorro (colocados
apenas para o transporte).
Questão 08. Diante de um RN pré-termo extremo de 27 semanas com hipotermia de 33,0ºC, é
CORRETO realizar os beguines cuidados:
A. Aquecer o RN de forma cuidadosa e sob monitorização com medida da temperatura a cada 2
horas após cada aumento de temperatura na incubadora/berço ou da potência no berço de calor
radiante;
B. Aquecer o RN no modo Pele, reajustando a temperatura alvo na incubadora/berço para que
fique 3ºC acima da temperatura da pele do RN, seguindo-se com aumento de 2°C a cada 30
minutos.
C. Aquecer o RN de forma cuidadosa e sob monitorização, iniciando umidificação a 50%,
conforme protocolo.
D. Manter o RN com gorro de algodão, no saco plástico de polietileno, incubadora umidificada em
torno de 90%.
Questão 09. Considerando seus conhecimentos prévios sobre as boas práticas no controle térmico do
RN, assinale a CORRETA:
A. Reaquecimento não monitorizado do RN hipotérmico não desencadeia complicações.
B. No caso de transporte de um serviço para o outro, o RN prematuro pode ser transportado se
estiver com hipotermia leve, desde que sua temperatura seja monitorizada durante todo o
transporte.
C. O uso de saco pástico é recomendado para todo RN prematuro menor que 1500g de peso ao
nascer.
D. É recomendado abrir portinholas ou desligar a incubadora em caso de hipertermia persistente.
Questão 10. Os RN prematuros resfriam-se e se superaquecem com facilidade, sendo CORRETO
afirmar:
A. O sensor de pele para monitorização contínua da temperatura deve ser colocado na linha média
da porção superior direita do abdome, podendo ser colocado também na região axilar.
B. Contribuem para o controle da temperatura do RN: pré-aquecer lençóis/estetoscópio, papel filme
fixado nas laterais dos berços, manutenção da integridade da pele, aquecimento e umidificação
dos gases respiratórios, cuidados com a fototerapia e posição canguru.
C. É recomendada a avaliação da temperatura retal de rotina, pois é a que mais se aproxima da
temperatura central.
D. Pode-se dar banho morno no RN prematuro com hipotermia leve ou moderada.
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APÊNDICE D – Problema com Aplicação de conceitos – Termorregulação neonatal.
Natal-RN, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE
UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA OS CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS SOBRE TERMORREGULAÇÃO NEONATAL
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - APLICAÇÃO DE CONCEITOS
A hipotermia logo após o nascimento ocorre em pelo menos 25% dos RN prematuros de baixo peso e
atinge cerca de 50% dos RN prematuros de muito baixo peso e dos menores de 34 semanas de idade
gestacional. A manutenção e o controle de um ambiente termo neutro são de responsabilidade da
enfermagem, procurando-se manter a temperatura axilar do prematuro entre 36,5°C e 37,5°C e a
cutânea abdominal entre 36,2°C e 36,8°C. Diante de um RN pré-termo de 26 semanas de idade
gestacional e 800g de peso, no 2º dia de vida, que está em berço de calor radiante, assinale a
alternativa CORRETA quanto aos cuidados de enfermagem para o controle térmico desse recémnascido:

A.

Manter RN no berço aquecido, pois este promove o reaquecimento mais rápido, e no “modo
ar”, colocá-lo em saco de polietileno, verificar a temperatura do bebê preferencialmente por
termômetro axilar a cada 1 hora.

B.

Manter RN no berço aquecido, pois este promove o reaquecimento mais rápido, alocar
sensor e monitorar a temperatura a cada 2 horas com os devidos ajustes no berço aquecido;

C.

Transferí-lo para incubadora previamente aquecida e umidificada à 80%, colocá-lo em saco
de polietileno, colocar touca plástica e de algodão, garantir sensor cutâneo de monitorização
contínua da temperatura e verificá-la a cada 30 minutos para os devidos ajustes na incubadora;

D.

Transferí-lo para incubadora previamente aquecida e umidificada à 50%, colocar vários
lençóis previamente aquecidos sobre o RN, alocar sensor de pele e monitorizar a temperatura
3/3h conforme rotina de sinais vitais.
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APÊNDICE E – Avaliação entre os pares - Capacitação em TBL sobre
termorregulação neonatal para técnicos de enfermagem. Natal-RN, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE
UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA OS CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS SOBRE TERMORREGULAÇÃO NEONATAL
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS – AVALIAÇÃO ENTRE OS PARES
Aprendizagem colaborativa equipe
Participação de todos
Ouviram os outros participantes
Realizaram perguntas pertinentes
Compartilhamento dos conhecimentos
Aprendizagem auto-dirigida autoavaliação
Preparado para as atividades
Profundidade adequada de
conhecimento
Embasamento nas argumentações
Fonte: Adaptado.

75

Concorda
parcial

Concorda
totalmente

Indiferente

Discorda

Concorda
parcial

Concorda
totalmente

Indiferente

Discorda
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APÊNDICE F – Avaliação do método Aprendizagem baseada em Equipes pelos
participantes. Natal-RN, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE
UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (ABE) NA CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA OS CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS SOBRE TERMORREGULAÇÃO NEONATAL
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS – AVALIAÇÃO DO MÉTODO APRENDIZAGEM
BASEADA EM EQUIPES
IDENTIFICAÇÃO (INICIAIS DO NOME): _____________

Avaliação da metodologia
Aprova a metodologia
Aprendizado significativo
Despertou interesse para
estudar mais sobre o
assunto
Deixou dúvidas sobre o
assunto

Fonte: Própria pesquisa.

Concordo

Concordo
totalmente

Indiferente

Discordo

Discordo
Totalmente
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APÊNDICE G – Observação Direta de Habilidades Procedurais - DOPS (Direct
Observation Of Procedural Skills) nos cuidados com a Termorregulação neonatal.
Natal-RN, 2018.
Figura 5 - DOPS (Direct Observation Of Procedural Skills) nos cuidados com a
Termorregulação neonatal. Natal/RN, 2018
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes. NatalRN, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM NSINO NA SAÚDE
Av. Nilo Peçanha, 259 – (84) 3215-5990. Petrópolis, Natal-RN
Email: anasouzaenf@gmail.com
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: Metodologias ativas na Educação
Permanente em Saúde de profissionais de enfermagem: contribuições para a implantação de
protocolo sobre Termorregulação neonatal, que tem como pesquisador responsável Ana Paula
de Souza Santos, sob orientação do Prof. Dr. Marcelo dos Santos.
Esta pesquisa pretende verificar quais as contribuições do uso da metodologia
Aprendizagem Baseada em Equipes, do inglês Time Based Learning - TBL, na Educação
Permanente em Saúde de profissionais de enfermagem do nível médio para os conhecimentos
e prática nos cuidados com a temperatura do recém-nascido com vistas à implantação de
protocolo sobre termorregulação neonatal.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é para que, a partir das intervenções
realizadas e informações levantadas, o estudo contribua com a melhoria dos conhecimentos
teóricos e habilidades dos profissionais de enfermagem no tocante ao controle térmico do
recém-nascido e também que contribua para disseminar a aplicação de metodologias ativas de
ensino nas atividades de educação permanente em saúde que ocorrem na instituição.
Caso você decida participar, será necessária a sua participação em três momentos da
pesquisa: Na primeira etapa, você deverá responder dois questionários que buscam saber
alguns dados pessoais/profissionais e sobre os seus conhecimentos prévios relacionados à
termorregulação neonatal que consta de 10 questões de múltipla escolha. Depois, na segunda
etapa, você participará de um treinamento de forma presencial sobre Termorregulação
neonatal que adotará a metodologia TBL citada acima, que consiste em uma metodologia de
ensino que procura obter os benefícios do trabalho em equipe, através da utilização de
pequenos grupos de aprendizagem. Por fim, na terceira etapa, o pesquisador responsável irá
observar a realização das suas atividades profissionais relacionadas ao cuidado com a
temperatura do recém-nascido no setor da UTI neonatal durante o período de 1 mês e você
responderá novamente ao mesmo questionário sobre o tema termorregulação neonatal
aplicado na primeira etapa.
Durante a realização dessas atividades das quais você participará, a previsão de riscos
é mínima, ou seja, o risco que você corre são aqueles inerentes à sua atividade profissional,
uma vez que você será observado durante o turno de trabalho.
Pode acontecer um desconforto durante a aplicação do questionário, tendo em vista
que você pode se recusar a responder as perguntas que lhe tragam constrangimento de
qualquer natureza, bem como durante a observação realizada pelo pesquisador de suas
atividades profissionais relacionadas ao controle térmico do recém-nascido, momento em que
você poderá sentir-se inseguro e/ou julgado. No entanto, esses desconfortos poderão ser
minimizados com a interrupção momentânea do procedimento no caso dos questionários e, no
caso das observações, o participante poderá solicitar ao pesquisador que interrompa a etapa
de observação em qualquer momento. Ainda, caso algum participante sinta constrangimento
durante a aplicação do questionário ou da etapa de observação, o mesmo terá a opção de
descontinuar sua participação. Além disso, com base nas informações coletadas de você e
dos outros profissionais envolvidos, você terá como benefício a qualificação dos
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conhecimentos sobre termorregulação neonatal, poderá contribuir com a implantação de
protocolo sobre os cuidados com a temperatura do recém-nascido, além de colaborar com a
melhoria das atividades de educação permanente da instituição com a perspectiva de futura
melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem com a temperatura do recém-nascido.
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você
terá direito a assistência gratuita que será prestada na Maternidade Escola Januário Cicco,
com o encaminhamento de um dos participantes desta pesquisa.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o
pesquisador responsável Prof. Dr. Marcelo dos Santos, orientador da pesquisa, telefone 33422337 ramal 117 e para Ana Paula de Souza Santos, telefone 3215-8716.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão
confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não
havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido
pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente
decorrente desta pesquisa, você será indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), Rua
Trairi, s/n – Centro, CEP 59200-000- Santa Cruz/RN, Fone: (84) 3291-6953, Email:
cep@facisa.ufrn.br
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável Prof. Marcelo dos santos.
Consentimento Livre e Esclarecido
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados
serão coletados nessa pesquisa, e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em
participar da pesquisa: Metodologias ativas na Educação Permanente em Saúde de
profissionais de enfermagem: contribuições para a implantação de protocolo sobre
Termorregulação neonatal, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal, _____ de _______________________________ de 20_____.
___________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável
_________________________________________
Marcelo dos Santos
Assinatura demais pesquisadores
_________________________________
Ana Paula de Souza Santos

Impressão
datiloscópica
do
participante

67y

93

ANEXOS
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ANEXO A – Parecer do Comitê de ética. Natal-RN, 2017.
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