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RESUMO
A complexidade das instituições de saúde tem induzido e mobilizado
gestores e docentes a buscarem estratégias de inovação para a melhoria no ensino
e nas condições de saúde da população, garantindo um processo de cuidado
seguro, qualificado e sustentável. Dentre as instituições de saúde, o hospital é
considerado a mais complexa das organizações. Desde o processo de formação,
muitos profissionais questionam sobre o que se aprende na instituição de ensino e
sua aplicação no cenário da prática. Considerando estas afirmações, propõem-se o
uso de simuladores como ferramenta de apoio na formação acadêmica. OBJETIVO:
desenvolver um software educacional para simulação de uma unidade de internação
de um hospital, em relação ao dimensionamento de pessoal e tomada de decisão,
fornecendo a possibilidade de vivenciar situações próximas à realidade, em
ambiente virtual. METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter
exploratório, cujos procedimentos técnicos envolveram estudo bibliográfico para
fundamentar o desenvolvimento de um software educacional de simulação
direcionado à Enfermagem e a validação de sua usabilidade por meio de um
experimento com acadêmicos. A avaliação qualitativa do simulador envolveu a
participação de discentes da disciplina de Gerenciamento em Enfermagem II de um
curso de Graduação em Enfermagem. RESULTADOS: o software desenvolvido é o
principal resultado deste trabalho, sendo este um ambiente computacional
multiagente que simula uma unidade de internação hospitalar, onde a base de
conhecimento está apoiada na Resolução COFEN 293/04 para fins de cálculo de
Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, com base no Sistema de
Classificação de Pacientes e na Nursing Interventions Classification (NIC) para
definição do tempo médio gasto pelo enfermeiro na execução de intervenções em
enfermagem. A avaliação preliminar de usabilidade foi positiva, sendo o software
percebido pelos discentes como atrativo, motivacional, realístico, fácil de entender e
focado na evolução do estudante. CONCLUSÃO: a construção do simulador traz
mais uma ferramenta à disposição dos discentes e docentes, servindo como auxílio
para experimentação de situações específicas, tendo sido percebido como
ferramenta positiva para a aprendizagem de acadêmicos de Enfermagem.
Palavras-chave: simuladores, informática em saúde, educação em saúde,
dimensionamento de pessoal, enfermagem.

ABSTRACT
The complexity of health institutions has induced and mobilized managers
and teachers to seek innovative strategies to improve teaching and health conditions
of the population, ensuring a process of safe, qualified and sustainable care. Among
the health institutions, the hospital is considered the most complex of organizations.
Since the training process, many professionals question what is learned in the school
and its application in the practice scenario. Considering these statements, the use of
simulators as a support tool in academic training is proposed. OBJECTIVE: to
develop an educational software for simulation of a hospital admission unit, in
relation to personnel sizing and decision making, providing the possibility of
experiencing situations close to reality in a virtual environment. METHODOLOGY:
this is an applied research, of an exploratory nature, whose technical procedures
involved a bibliographic study to support the development of an educational software
of simulation directed to nursing and the usability validation through an experiment
with students. The qualitative evaluation of the simulator involved the participation of
students of the discipline of Management in Nursing II of a Nursing Undergraduate
course. RESULTS: the software developed is the main result of this work, being this
a multiagent computing environment that simulates a hospital admission unit where
the knowledge base is based on the local conceal resolution for the purposes of
calculation of nursing personnel sizing, based on the Patient Classification System
and the Nursing Interventions Classification (NIC) to define the average time spent
by the nurse in the execution of nursing interventions. The preliminary evaluation of
usability was positive, with software perceived by the students as attractive,
motivational, realistic, easy to understand and focused on student evolution.
CONCLUSION: the construction of the simulator brings another tool available to the
students and teachers, serving as an aid to experimentation of specific situations,
and has been perceived as a positive tool for the learning of nursing students.
Keywords: simulators, health informatics, health education, staffing, nursing.
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1 INTRODUÇÃO
A complexidade das instituições de ensino e saúde tem induzido e
mobilizado gestores e docentes a buscarem estratégias de inovação para melhoria
do ensino e das condições de saúde da população, constituindo um processo de
cuidado seguro, qualificado e sustentável (FEUERWERKER, 2002). Dentre as
instituições, o hospital é considerado a mais complexa das organizações de saúde,
face à diversidade de profissionais, usuários, tecnologias, relações interpessoais,
processos de trabalho e suas formas de organização (ALMEIDA, 2011).
Desde o processo de formação, muitos profissionais questionam sobre a
aplicabilidade do que se aprende na Universidade e o que ocorre no cenário da
prática, os quais consideram o conhecimento sobre o tema restrito ao ambiente
acadêmico, acreditando que dificilmente o que vivenciam nas atividades acadêmicas
será aplicado na prática nos serviços de saúde (CHAVES, 2013). Com base nestas
afirmações, pode-se notar um hiato entre o que se aprende e o que se aplica, e
neste ponto insere-se uma tecnologia amplamente utilizada: os simuladores.
Segundo Jong e Joolingen (1998), um simulador é um programa que
contém um modelo de um sistema ou um processo. Ziv et al (2005) afirma que
simuladores permitem aos educadores o controle total em cenários clínicos préselecionados, descartando, nesta fase de aprendizagem, os riscos potenciais ao
paciente. Experimentar situações de crise antes de elas ocorrerem, avaliar e refletir
sobre as atividades, criar situações que seriam impossíveis em cenários reais são
algumas das vantagens que Sanford (2010) descreve para os simuladores em
ambiente de aprendizagem.
Na revisão bibliográfica sobre simulações no ensino pode-se encontrar: na
área da biologia Ketelhut et al (2010); na química Limmiou et al (2009); na
engenharia Baltzis e Koukias (2009); na física Shieh et al (2010); na computação
Laakso et al (2009).
Na área da saúde, Bez (2013) realizou uma revisão sistemática na base
MEDLINE na busca de simuladores na área do ensino de medicina. No estudo de
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revisão de literatura organizado por Teixeira (2010), foram pesquisadas as bases
MEDLINE, BDENF e LILACS por artigos relacionando o uso de simuladores no
ensino de enfermagem. Estes estudos ilustram as vantagens de se utilizar
simuladores no ensino, citando diversos casos com resultados favoráveis, tendo
como vantagens expostas: reforço na participação do aluno, contribuição para o
aprendizado, melhoria no desempenho dos alunos, entre outras colocações.
Neste sentido é importante salientar que a ciência da computação entra
como uma grande aliada em diversas modalidades científicas, além de automatizar
processos complexos e repetitivos, a tecnologia está cada vez mais presente no dia
a dia da ciência da saúde, seja como uma simples ferramenta de banco de dados
até como um complexo sistema de apoio à decisão como afirmam Juanes e Ruisoto
(2015):
Nos últimos anos, o desenvolvimento de aplicações computacionais tem
experimentado um crescimento exponencial, não apenas no número de
publicações, mas também no âmbito ou contextos que se beneficiaram da
sua utilização. Na formação em ciências da saúde, e na medicina
especificamente, a incorporação gradual de desenvolvimentos tecnológicos
transformou o processo de ensino e aprendizagem, resultando em
verdadeira “tecnologia educacional”. […] Tradução nossa1. (JUANES;
RUISOTO, 2015, p. 1)

Esta dissertação descreve a construção de um simulador de ambiente
hospitalar para uso em experimentos de informática e educação na saúde. Este
simulador tem como foco inicial os estudos relacionados ao trabalho de enfermagem
em uma unidade de internação, contemplando algumas atividades que o aluno de
enfermagem poderá enfrentar em sua vida profissional como a classificação do
paciente, cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem (enfermeiros e
técnicos de enfermagem em uma unidade de internação) e decisões relacionadas
ao diagnóstico de enfermagem.
Ao decorrer dos capítulos que seguem será apresentada a revisão da
literatura, focando nos pontos mais importantes para este trabalho, em seguida uma
1 Original: “In recent years, computer application development has experienced exponential
growth, not only in the number of publications but also in the scope or contexts that have benefited
from its use. In health science training, and medicine specifically, the gradual incorporation of
technological developments has transformed the teaching and learning process, resulting in true
"educational technology". [...]
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explanação

sobre

a

metodologia

adotada,

a

descrição

do

processo

de

desenvolvimento e, por fim, o artigo formatado com os resultados obtidos.

1.1 QUESTÃO NORTEADORA
O uso de um simulador pode trazer benefícios didáticos à disciplina de
gerenciamento em enfermagem, com relação ao dimensionamento de pessoal,
fornecendo a possibilidade de realizar a experimentação de situações em ambientes
virtuais (porém realistas)?

1.2 JUSTIFICATIVA
A computação aplicada é uma carreira multidisciplinar por natureza, por ser
aplicada a alguma área de atuação, ela proporciona um ganho duplo – para a
computação propriamente dita e para a área aplicada. Ao optar pelos estudos
aplicados, há alguns anos, o autor deste trabalho iniciou a participação em um
grupo de estudos de informática em saúde na universidade em que se graduou e
esta experiência foi muito importante para a construção do caminho até este
trabalho.
Ao iniciar os trabalhos no projeto apoiado pelo edital Universal do CNPq,
origem deste trabalho, observou-se a existência de um vasto campo de pesquisa a
ser explorado. Um dos caminhos possíveis seria o desenvolvimento de uma
ferramenta que permitisse ao aluno experimentar algumas tarefas hospitalares que
futuramente enfrentarão no dia a dia da profissão, é evidente que esta ferramenta
não tem a pretensão de substituir a fundamental experiência in loco, visto que os
simuladores, neste sentido, são entendidos como ferramentas auxiliares.
Outros trabalhos nesta mesma universidade renderam importantes frutos e
servem como ferramenta de estudo para os alunos em formação, entre elas estão o
SimDeCS (FLORES et al, 2016) e o SIACC (SEBASTIANI et al, 2014) que foram
produtos de dissertações de mestrado neste mesmo Programa de Pós-Graduação
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em Ciências da Saúde. Estes trabalhos citados também foram motivadores ao
desenvolvimento de mais ferramentas que serão úteis aos discentes e docentes nos
próximos anos.
No decorrer do avanço da pesquisa, pode-se conhecer alguns desafios
enfrentados, principalmente nas disciplinas da enfermagem relacionadas ao
gerenciamento de pessoal e demandas de trabalho. Observou-se no estudo sobre a
carga de trabalho realizado por Somensi (2016) que existe uma grande discrepância
entre o que se aprende em sala de aula e o que é a realidade da vida profissional do
enfermeiro.
A percepção de que uma ferramenta teria um grande potencial didático ao
aluno de enfermagem motivou esta pesquisa e trouxe o desafio de desenvolver um
simulador de ambiente hospitalar, neste caso específico, de uma unidade de
internação.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral
Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um software educacional
para simulação de uma unidade de internação, considerando pessoas, pacientes e
recursos do ambiente hospitalar direcionado à aprendizagem de acadêmicos de
Enfermagem.

1.3.2 Específicos
1. Revisar a literatura existente;
2. Conhecer os requisitos com o grupo de trabalho da UFCSPA e
especialistas da área;
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3. Selecionar e ajustar os métodos computacionais a serem implementados
com especialistas da área;
4. Desenvolver o software educacional para simulação;
5. Avaliar a usabilidade do simulador junto ao corpo de pesquisadores do
projeto, bem como alunos do curso de enfermagem matriculados na
disciplina de Gerenciamento em Enfermagem.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesse capítulo será apresentada uma visão geral de alguns dos conceitos e
tecnologias envolvidas no desenvolvimento deste trabalho. O principal conceito
abordado são os agentes de software que, por simplicidade, serão tratados apenas
como agentes. Além disso, também são contextualizados o uso de simulação em
saúde, o panorama da metodologia adotada pelo órgão regulador nacional da
enfermagem para o dimensionamento de pessoal de enfermagem em unidades de
internação, bem como a Classificação de Intervenções em Enfermagem (NIC 2)
utilizados na concepção do simulador

2.1 SISTEMAS MULTIAGENTES
É possível dizer que existe um consenso entre diversos autores em relação
ao conceito de um Sistema Multiagente (SMA): é um sistema computadorizado
composto por múltiplos agentes que interagem dentro de um ambiente (RUSSEL,
2013; LUGER, 2014). Jennings e Bussmann (2003) consideram que os sistemas
multiagentes consistem em um importante paradigma que proporciona abstrações
adequadas para a solução de problemas complexos. Weiss (1999) reforça a
característica de flexibilidade dos SMA permitindo uma vasta gama de soluções
distribuídas, dinâmicas e de larga escala.

2.1.1 Agentes de software
Weiss (1999), Jennings e Wooldridge (1998) consideram a crescente
contribuição dos SMA em diferentes domínios como gerenciamento de processos,
comércio eletrônico (ROGERS, 2007), gerenciamento de informações e negócios.
Também são amplamente utilizadas em aplicações industriais como o controle e a
otimização de processos, telecomunicações e o controle de tráfego. Genc (2013)
cita a utilização de SMA em sistemas de resposta a desastres e Sun (2004) explora
2 Do inglês Nursing Interventions Classification
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a abordagem SMA em estruturas sociais.
Na inteligência artificial, um agente é uma entidade autônoma que observa
através de sensores e atua sobre um ambiente com a finalidade de atingir um ou
mais objetivos (RUSSEL, 2013). Como exemplo de um agente pode-se citar, por
analogia, um enfermeiro em uma unidade de internação: o profissional recebe dados
do ambiente (hospital, sistema informatizado, pacientes, outros profissionais, etc) e
reage, conforme a sua intenção, baseado em seu conhecimento, a fim de atingir um
objetivo que pode ser a melhora do paciente.
A Figura 1 apresenta uma representação abstrata de um agente. Uma das
características importantes é que o agente pode interagir com o ambiente, porém,
sem ter o domínio de conhecimento completo do ambiente. Os mecanismos que
compõem a forma de interação do agente são seus sensores e atuadores. Os
sensores recebem sinais do ambiente e fornecem ao agente dados para a
deliberação que pode gerar uma reação. Os atuadores permitem ao agente a
manipulação do ambiente (ou até mesmo com outros agentes) de forma que o
agente pode causar uma modificação no ambiente a fim de alcançar os seus
objetivos de acordo com o modelo aplicado e sua finalidade.
Figura 1: Representação de um agente
interagindo com um ambiente.

Fonte: adaptado de Russel e Norvig (2013)

Wooldridge (2002) e Wooldridge e Jennings (1995) definem um conjunto de
propriedades caracterizando os agentes dentro do ambiente em que se encontram.
As propriedades podem ser descritas como a seguir:


Autonomia – os agentes possuem autonomia para operar sem a intervenção
de fatores externos como outros agentes, pessoas ou sistemas;
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Habilidade social – se refere a capacidade do agente de comunicar-se com
outros agentes através de um protocolo de comunicação definido. Esta
característica é importante para a colaboração entre agentes a fim de se
obter um resultado comum;



Reatividade – um agente pode observar o ambiente e reagir conforme sua
função. Esta característica ocorre a partir de sensores e atuadores;



Próatividade – o agente pode ter características ativas de intenção a fim de
atingir seus objetivos, sem que ele seja provocado de alguma forma (reação).

2.1.2 Ambiente
O ambiente é a esfera na qual o agente se encontra e atua; ele deve ser
observável e/ou manipulável, ao menos em parte, pelo agente (MCARTHUR et al,
2007). Existem dois tipos básicos de ambientes: reais e virtuais. Ambientes reais
são representados por meio físico. Como exemplo pode-se citar um centro de
simulação realística de um ambiente hospitalar onde os agentes são representados
por manequins automatizados que interagem com o ambiente através de seus
sensores (temperatura, pressão, luminosidade) e seus atuadores (motores, bombas,
emissores sonoros). O ambiente virtual é um espaço simulado onde os agentes se
situam, e pode ser representado pelo ambiente de um jogo eletrônico de primeira
pessoa, apesar de o ambiente não existir como espaço físico, ele possui
características que imitam o ambiente real, pelo menos, na parte que interessa ao
conjunto simulado.
Russel e Norvig (1995) ainda consideram algumas propriedades como
acessível ou inacessível; determinístico ou não determinístico; estático ou dinâmico;
discreto ou contínuo. A definição do ambiente em que os agentes atuarão é de
fundamental importância na construção de um SMA, considerando sempre as suas
propriedades e características.
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2.1.3 Arquitetura interna dos agentes
Segundo Wooldridge e Jennings (1995) os agentes podem ser classificados
de duas formas básicas: deliberativos e reativos. Os agentes deliberativos são
baseados na inteligência artificial simbólica apoiado sobre uma base de
conhecimento. Os agentes reativos trabalham baseados em regras mais simples,
sem o apoio de sistemas de inteligência artificial complexos e, portanto, de forma
geral podem ser mais determinísticos.
A arquitetura reativa define um comportamento direto entre percepção e
atuação. Em muitos casos esta abordagem é baseada em regras definidas e
máquinas de estado, sendo o mecanismo de tomada de decisão apoiada em regras
do tipo “se-então” (RUSSEL, 2013). Na Figura 2 é apresentado um esquema com o
mecanismo de funcionamento desse agente.
Figura 2: Modelo de um agente reativo
simples.

Traduzido de Russel e Norvig (2013)

De outra forma, nas arquiteturas deliberativas (simbólicas ou cognitivas), os
agentes fazem uso intenso de técnicas de inteligência artificial e apresentam um
modelo mais complexo para tomada de decisão que busca imitar aspectos do
comportamento humano (como crenças, desejos, intenções e emoções). Nesse
modelo os agentes são capazes de escolher e traçar planos de ações para atingir
um objetivo pretendido.
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2.1.4 Interação entre agentes
Para caracterizar um SMA, os agentes devem possuir um certo grau de
isolamento e independência, porém para haver colaboração entre agentes, deve
existir algum mecanismo de comunicação. Muitas vezes os agentes possuem
características sociais e a troca de conteúdo entre eles se dá através de
mensagens. Para esta função existem algumas técnicas de representação de
mensagens, que podem ser através de linguagem natural ou de conteúdo
parametrizado.

2.1.5 Linguagem de comunicação de agentes
Weiss (2001) considera diversas linguagens de comunicação de agentes,
porém entre elas, duas se ressaltam: KQML 3 e FIPA-ACL4. Essas linguagens se
baseiam em fala para dar semântica às mensagens (WOOLDRIDGE, 1998;
WOOLDRIDGE, 2002). Alguns atos de linguagem são definidos a fim de representar
a intenção do agente, na FIPA-ACL são:
Inform – indica que o agente está comunicando uma informação ou um fato;
Request – indica que o agente está requisitando um serviço ou informação;
Agree – indica que o agente concorda com um pedido de outro agente;
Not Understood – indica que o agente não entendeu uma mensagem recebida.

A interoperabilidade entre os agentes ainda pode incluir processamento de
linguagem natural, conteúdo baseado em ontologias (SINGH, 2005) ou até
parâmetros preestabelecidos. Um elemento importante a se considerar é que os
agentes devem ter a capacidade de interpretar a mesma linguagem entre si.

3 Knowledge Query and Manipulation Language
4 FIPA - Agent Communication Language
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2.1.6 Protocolos de interação
Enquanto a comunicação de agentes, em forma de linguagem, especifica as
mensagens

dos

agentes,

os

protocolos

de

interação

especificam

os

comportamentos entre dois ou mais agentes em um dado cenário. Esses cenários
representam a comunicação entre os agentes para a realização de uma ação, por
exemplo, para a requisição de um atendimento ao leito, como também estratégias
de negociação e cooperação. Assim, um protocolo de interação define a sequência
de mensagens trocadas entre um agente que inicializa a ação e as respostas
esperadas dos outros agentes participantes (LUGER, 2014).
Na Figura 3 é apresentado um exemplo de ilustração de um protocolo de
interação, onde é especificado o cenário de uma requisição de atendimento ao leito.

Figura 3: Exemplo de um protocolo de interação

2.2 USO DE SIMULADORES NA FORMAÇÃO EM SAÚDE
Nos últimos anos, têm-se visto diversas iniciativas do Ministério da
Educação e do Ministério da Saúde no sentido de mudar a educação médica e a
saúde no Brasil. O que pode ser percebido, nas iniciativas governamentais, é o uso
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de uma estrutura curricular que perpassa as disciplinas, que seja orientada à
competência e possibilite um método ativo de ensino-aprendizagem centrado no
estudante. Porém, em nenhuma destas iniciativas percebe-se ênfase ao uso de
tecnologias para apoiar o ensino e aprendizagem.
Ainda, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2017)
dos cursos da área da saúde, o currículo e os métodos pedagógicos desejáveis
devem propiciar o desenvolvimento da capacidade de observar, escutar, pensar e,
consequentemente,

aprender

a

aprender,

ser,

fazer

e

conviver

com

a

autoaprendizagem. Os estudantes devem iniciar suas práticas desde o início do
curso, realizando atividades e tarefas de complexidade crescente.
Um dos grandes desafios do uso de métodos ativos de aprendizagem é a
maneira de apresentar os problemas aos alunos, de forma que estes possam
trabalhar e estudar os conteúdos ministrados a qualquer hora, momento e local.
A simulação de casos reais parece adaptar-se bem como estratégia de
desenvolvimento de conteúdo, onde o grupo de professores pode desenvolver
casos clínicos, contemplando as diferentes disciplinas do currículo, e apresentando
aos alunos em um ambiente computadorizado na web.
A UFCSPA, seguindo a tendência de desenvolvimento e uso de simuladores
no ensino na área da saúde, tem desenvolvido diversas ferramentas, permitindo a
criação de simulação de casos clínicos interativos na web, denominadas por SIACC
(Sistema Interdisciplinar de Análise de Casos Clínicos) (SEBASTIANI et al, 2014) e
o SimDeCS (Simuladores Inteligentes para a Tomada de Decisão em Cuidados de
Saúde) (FLORES et al, 2016). Estas ferramentas vêm sendo utilizadas por docentes
de diversas disciplinas em diferentes departamentos acadêmicos.
Percebe-se dinamismo e mudanças de conceitos dos ambientes estudantis
cada vez mais em evidência, novas métricas de ensino surgem de forma cada vez
mais rápida e, junto a elas, as tecnologias educacionais. Essas, mais do que uma
opção, são uma necessidade (BOTEZATU et al, 2010). Além disso, as lacunas entre
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as atividades teóricas e as experiências práticas que os estudantes vivenciam têm
sido uma preocupação entre os educadores (HIGGS et al, 2008).
Os sistemas universitários fornecem uma estrutura envolvendo longos
períodos de estudo intercalados com a prática em ambiente hospitalar ou em
Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo um desafio ao estudante articular todos
os conhecimentos e aplicar isso a uma prática (FORTE; SOUZA; PRADO 2010)
(BROOKFIELD, 2005). Exemplos dessas tecnologias são os diversos simuladores
atualmente existentes (SMITH; ROHERS, 2009), (BOTEZATU et al, 2010),
(HOLZINGER et al, 2009).

2.3 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM
O dimensionamento de pessoal de enfermagem é um tema que atualmente
está sendo muito discutido e abordado não apenas pelas instituições assistenciais
mas, principalmente, pelos órgãos reguladores e pelo Ministério da Saúde, que vem
lançando programas de fomento à pesquisa para a área 5.
O dimensionamento constitui a adequação do pessoal em termos
quantitativos e qualitativos (MAGALHÃES, DUARTE E MOURA, 1995). Gaidzinski
(2005, p. 2) afirma que “o dimensionamento de pessoal tem sido considerado um
desafio, haja vista que estes recursos são os mais complexos da organização, e os
demais recursos exigem a sua presença, para que possam ser utilizados”. Segundo
Amorim, Façanha e Barros apud Campos (2007, p. 2) “o dimensionamento é a
previsão da quantidade de funcionários por categoria, requerida para atender direta
ou indiretamente, as necessidades de assistência de enfermagem aos pacientes”.
Segundo Echer et al (1999), o processo de cuidar, no trabalho em
enfermagem, é complexo e contínuo, e não pode ser adiado ou interrompido em
várias circunstâncias. Campos e Melo (2007) destacam que, além do número
suficiente de profissionais de enfermagem, a capacitação e competência dos
mesmos é de fundamental importância para a qualidade dos processos.
5 http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/acordo-capes-cofen
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De acordo com Magalhães, Riboldi e Agnol (2009), a tecnologia ainda não
fornece meios suficientes para substituir recursos humanos por máquinas; no
entanto, as novas tecnologias de monitoramento tem auxiliado na precisão das
intervenções terapêuticas, gerando a necessidade de maior qualificação dos
profissionais para sua incorporação, sem causar impacto na diminuição de
trabalhadores necessários para operá-las.
Apesar das iniciativas de classificar os pacientes quanto ao grau de
dependência e o estabelecimento de horas de enfermagem nas décadas de 70 e 80
(CAMPEDELLI, 1987), Magalhães, Riboldi e Agnol (2009) citam que apenas em
2004, através da Resolução COFEN 293/2004, foram estabelecidos parâmetros
regulamentados

para

o

dimensionamento

do

quadro

de

profissionais

de

Enfermagem nas Unidades Assistenciais das Instituições de saúde.
A previsão do quantitativo de pessoal é um processo que depende do
conhecimento da carga de trabalho existente nas unidades de internação e isso
depende, por sua vez, das necessidades de assistência dos pacientes e do padrão
de cuidado pretendido (GAIDZINSKI, 1998). Assim, segundo Mazuela (2014, p. 1),
“a Resolução COFEN nº 293/2001 traz a instrumentalização legal para possibilitar
um planejamento adequado e, assim, defender junto à administração a provisão de
profissionais de enfermagem para o desempenho das atividades”.

2.3.1 Sistema de Classificação de Pacientes
Perroca e Gaidzinski (2002, p. 1) definem o Sistema de Classificação de
Pacientes (SCP) como “um processo no qual se procura categorizar pacientes de
acordo com a quantidade de cuidado de enfermagem requerida, ou seja, baseada
no grau de complexidade da assistência de enfermagem”.
As primeiras experiências de classificação de pacientes em relação aos
cuidados de enfermagem foram desenvolvidas por Florence Nightingale 6 (LAUS,
6 Enfermeira britânica do século 19 que é conhecida por ser pioneira em diversas áreas da
enfermagem. Fonte: Museu Florence Nightingale.
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ANSELMI, 2004). Segundo Urbanetto et al (2012), Florence organizava as
enfermarias de modo que os mais graves fossem alocados nas proximidades das
mesas das enfermeiras. Segundo Laus e Anselmi (2004), o SCP teve início nos
Estados Unidos na década de 1930, passando a ser utilizado nos hospitais, sendo
que a principal finalidade era analisar e estimar os recursos necessários para os
cuidados do paciente.
Perroca e Gaidzinski (1998) apud Urbanetto et al (2012) consideram que, no
Brasil, uma das primeiras autoras a tratar do assunto foi Ribeiro (1972), que utilizou
a denominação Cuidado Progressivo dos Pacientes (CPP) em sua tese. Segundo
Urbanetto (2012, p. 2) “este estudo subsidiou o dimensionamento de recursos
humanos em enfermagem, com o propósito de garantir uma distribuição igualitária
da assistência, aumentando a produtividade e a eficiência hospitalar”.
Somente em 1996 (COFEN 189/1996 e atualizada em 2004 COFEN
293/2004) foi publicada a recomendação para o uso da classificação de pacientes e
a determinação da competência do enfermeiro, estabelecendo-se que o cálculo de
pessoal de enfermagem deveria ter como base a aplicação de SCP como um dos
indicadores para estabelecer o perfil de cada paciente nas unidades hospitalares, as
horas mínimas de ausência e a distribuição dos profissionais para cada tipo de
cuidado (PERROCA, 2008).
Um dos elementos para o SCP é o escore “Schein/Likert” (Figura 4), onde
os mesmos são avaliados segundo o estado mental, sinais vitais, deambulação,
motilidade, oxigenação, eliminação, terapêutica e integridade cutâneo mucosa
(CANAVEZI, 2010; MAZUELA 2014). O resultado da soma dos pontos, de acordo
com grau de dependência, torna possível a classificação do paciente em função do
nível de cuidados por ele requerido, como pode ser visto na tabela 1.
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Figura 4: Escala de Schein/Rensis Likert

Fonte: COREN/SP
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Tabela 1: Classificação do paciente conforme escore Schein/Rensis Lickert
Complexidade do paciente
Escore obtido
Tempo médio exigido (h)
Paciente Cuidados Mínimos
Até 17
3,8
Paciente Cuidados Intermediários
De 18 a 28
5,6
Paciente Cuidados Semi-Intensivos
De 29 a 39
9,4
Paciente Cuidados Intensivo
De 40 a 50
17,9
Fonte: COREN/SP

2.4 PROCESSO DE ENFERMAGEM
O Processo de Enfermagem (PE) tem sido definido, segundo Pokorski
(2009, p. 1), como “uma forma sistemática e dinâmica de prestar cuidados de
enfermagem, que é realizado por meio de cinco etapas interligadas: avaliação,
diagnóstico, planejamento, implementação e evolução”.
Segundo Zuse (2010), o Processo de Enfermagem possibilita ao enfermeiro
desenvolver e aplicar a assistência através de conhecimento técnico-científico. “Os
diagnósticos de enfermagem fornecem a base para seleção das prescrições de
enfermagem, para atingir resultados eficazes no cuidado” (ZUSE, 2010, p. 1). Na
década de 70, esta metodologia invadiu as escolas de graduação de enfermagem
brasileiras, a partir das concepções de Wanda de Aguiar Horta (HORTA, 1979).
Uma das etapas do PE é o Diagnóstico de Enfermagem (DE) que, a partir
dele, delibera-se a dispensação de cuidados objetivando resultados ideais no
paciente e atuando nas necessidades individuais de cuidado (LUNNEY, 2011). Na
década de 70, um grupo de enfermeiras estadunidenses e canadenses iniciaram
uma série de estudos com a finalidade de construir uma terminologia que
abrangesse paciente, família e comunidade com foco na responsabilidade do
enfermeiro. A partir daí, iniciou-se o trabalho da NANDA International (NANDA-I,
2008; ALMEIDA, 2006). Cruz (2001) considera que em 1990 a NANDA-I conceituou
o diagnóstico de enfermagem, o qual fornece estrutura para a seleção de
prescrições de enfermagem direcionadas ao alcance dos resultados pelo qual o
enfermeiro é responsável.
Além da etapa Diagnóstico de Enfermagem no Processo de Enfermagem,
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destaca-se também a prescrição de enfermagem, que demonstra as ações ou
atividades de cuidado de enfermagem. Entende-se que, quando o enfermeiro
planeja ações deliberadas para alcançar uma meta ou objetivo com o seu cliente,
esta habilidade intelectual é representada em uma prescrição de enfermagem
(GEORGE, 2000). A prescrição de enfermagem é uma etapa do PE que orienta os
cuidados a serem prestados de uma forma direcionada, individualizada e
humanizada.
Segundo Carpenito (2002) e Tannure (2008), apesar de os enfermeiros não
tratarem as condições médicas, eles prescrevem cuidados para as respostas
humanas das condições clínicas. A prescrição de enfermagem faz parte do processo
de enfermagem, como afirma George (2000). Assim, segundo Smeltzer (2006), os
enfermeiros coordenam as atividades de todos aqueles envolvidos no processo de
enfermagem, aliado ao julgamento acurado do diagnóstico de enfermagem.
Nesta perspectiva, Zuse (2010, p. 2) considera que “o raciocínio crítico e
habilidades na tomada de decisão são essenciais na seleção dos cuidados de
enfermagem prioritários aos pacientes, por isso recomenda-se o PE como base
científica na assistência de enfermagem”. Dando respaldo a essa relevância optouse neste estudo preocupar-se com os diagnósticos e as intervenções de
enfermagem, por termos observado na literatura e nas vivências profissionais a
grande importância da sua implementação para a tomada de decisão clínica no
simulador.

2.4.1 Classificação de Intervenções de Enfermagem
A Classificação da Intervenção de Enfermagem (NIC), segundo Johnson
(2012), é um estudo que criou uma classificação de intervenções de enfermagem,
gerando uma extensa lista de mais de 500 intervenções.
A pesquisa para o desenvolvimento da Classificação de Intervenções de
Enfermagem (NIC) iniciou-se em 1987 com a formação do time de pesquisadores
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liderado por Joanne McCloskey e Gloria Bulechek na Universidade de Iowa. A
equipe desenvolveu uma classificação padronizada de intervenções que foi
publicada pela primeira vez em 1992. Esta classificação se diferencia de outras
porque foca no trabalho do enfermeiro em vez de focar nas preocupações com o
paciente (JOHNSON et al, 2012).
A definição de intervenção de enfermagem pode ser entendida como
qualquer tratamento, com base no julgamento clínico e conhecimento, que uma
enfermeira executa para melhorar os resultados do paciente/cliente (BULECHEK,
BUTCHER, DOCHTERMAN, 2008 apud JOHNSON et al 2012).
Segundo Johnson et al (2012), cada intervenção definida no NIC consiste
por um nome, uma definição e um rol de atividades que incluem as ações e
princípios que constituem a intervenção e uma pequena lista de leituras adicionais.
NIC é continuamente atualizada e tem sido publicado em cinco edições. A
edição de 2008 contém 542 intervenções e mais de 12.000 atividades. As
intervenções são agrupadas, para facilitar a utilização, em 30 classes e 7 domínios
para criar a taxonomia para a classificação. NIC pode ser utilizada em todas as
unidades de cuidados intensivos, cuidados domiciliários, cuidados paliativos e
cuidados primários e em todas as especialidades (de pediatria e obstetrícia até
cardiologia e gerontologia).
Esta classificação é especialmente interessante para este trabalho porque
traz consigo uma valiosa tabela de tempos médios. Bulechek (2013), uma das
autoras do trabalho original sobre a NIC, descreve o tempo médio necessário para
executar cada intervenção. Os tempos estimados foram agrupados em cinco
categorias: (1) 15 minutos ou menos; (2) 16 a 30 minutos; (3) 31 a 45 minutos; (4)
46 a 60 minutos; (5) mais de 1 hora.
Bulecheck (2013) enfatiza que as estimativas são baseadas no julgamento
de profissionais familiarizados com a intervenção e com a área de especialização.
As categorizações apresentadas podem variar conforme o local onde é praticada e
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seu executor. Outra característica da NIC é a informação da área de domínio em
que cada atividade se enquadra, podendo ser de aplicabilidade exclusiva para
profissionais de nível superior ou de nível médio.
O grupo de pesquisa em que este trabalho está inserido envolveu-se em um
projeto cujo objetivo foi o de avaliar a carga de trabalho em uma unidade de
internação, a partir do uso da NIC, e teve como resultado a correspondência entre
as médias de tempo publicadas pela NIC e as médias coletadas em uma unidade de
internação de referência (SOMENSI, 2016).
Estes tempos servem de base para que o simulador defina quanto tempo
cada intervenção simulada necessita, podendo, portanto, produzir um resultado
próximo à realidade. Logo, o tempo que o agente, que representa o profissional de
enfermagem no ambiente de simulação, necessita para realizar determinada
intervenção corresponde ao fornecido por Bulechek (2013) e que foi validado por
Somensi (2016).

2.5 CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÕES
Entre os aspectos conceituais apresentados nesse capítulo estão os SMA,
que consistem em uma subárea de pesquisa da IA distribuída, e tem como objetivo
principal estudar e desenvolver técnicas e ferramentas para a solução de problemas
complexos e distribuídos.
Para a solução desses problemas a abordagem de SMA propõe a utilização
de agentes de software. Os agentes são componentes de software autônomos
capazes de perceber e atuar em um ambiente, apresentando um comportamento
flexível, agindo reativamente ou proativamente e interagindo com outros agentes
para alcançar objetivos ou estados desejados.
Outro aspecto apresentado nesse capítulo está relacionado ao uso de
simuladores na formação em saúde como método ativo de aprendizagem. A
simulação

de

casos

reais

parece

adaptar-se

bem

como

estratégia

de
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desenvolvimento de conteúdo, onde o grupo de professores pode desenvolver
casos clínicos, contemplando as diferentes disciplinas do currículo, e apresentando
aos alunos um ambiente computadorizado na web.
O estudo do processo de enfermagem demonstrou algumas afirmações
importantes e determinantes como a ininterruptibilidade, a inadiabilidade dos
cuidados de enfermagem, a alocação adequada do profissional para determinada
atividade e o correto dimensionamento de pessoal, baseando-se em elementos de
classificação. A crescente evolução da tecnologia e sua adoção nos centros de
saúde tornam o treinamento e a qualificação dos profissionais cada vez mais
complexos, por este motivo deve-se considerar a importância da simplicidade,
facilidade e alto nível (humanização) das ferramentas tecnológicas.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo são apresentados e analisados alguns aspectos referentes a
um conjunto de trabalhos encontrados na literatura. Esses trabalhos apresentam
abordagens que utilizaram agentes para o desenvolvimento de simulações
educacionais em saúde. Nesse sentido, essa revisão bibliográfica tem como objetivo
principal o estudo da organização arquitetural desses sistemas, assim como a
identificação e análise dos agentes empregados. Os aspectos levantados nesse
estudo foram utilizados como base para a especificação e desenvolvimento da
arquitetura multiagente proposta no Capítulo 4.

3.1 SIMULAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA
Stainsby (2009) desenvolveu um modelo de simulador baseado em agentes
para simular departamentos de emergência em hospitais, a sua abordagem levou
em consideração as propriedades dos agentes em um sistema multiagente,
definindo cinco tipos de atores (agentes): paciente, acompanhante/familiar, equipe
administrativa, enfermeiros e médicos. O estudo do modelo levou em consideração
o processo de admissão e triagem do paciente, até o momento da internação ou da
saída do hospital.
O objetivo é modelar um simulador de departamento de emergência
considerando os procedimentos de triagem e admissão. Os processos envolvidos no
desenvolvimento do modelo são: 1) análise; 2) desenho do modelo; 3)
implementação do simulador; 4) execução do simulador e 5) validação do simulador.
Após as entrevistas iniciais com os profissionais no hospital, o modelo obtido
foi dividido em três camadas: 1) recepção de pacientes; 2) triagem e 3)
diagnóstico/tratamento.
A opção pelo modelo baseado em agentes ocorreu em função da
necessidade de “humanizar” o simulador, ou seja, tornar o simulador mais próximo
ao “elemento humano”, obtendo assim uma maior receptividade entre os
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profissionais da área da saúde que, segundo o autor, são mais resistentes às
soluções determinísticas, influenciados pela própria natureza da ciência da saúde.
Apesar de ser um modelo de simulador, pode-se observar a análise da
complexidade dos eventos relacionados ao processo de admissão e triagem,
concluindo que este tipo de abordagem de simulação, além de servir como uma
ferramenta útil, é frequentemente visto na literatura, apesar das limitações
relacionadas a complexidade das pessoas como entidades.
O trabalho define as interações entre os atores, porém não especifica a
forma de comunicação entre eles. Como exemplo, na recepção as interações
previstas

são:

paciente-administrativo,

paciente-paciente

e

acompanhante-

administrativo.

3.2 PLANEJAMENTO DE ALOCAÇÃO DE TRABALHO DISTRIBUÍDO
O trabalho intitulado “Distributed and devolved work allocation planning”,
desenvolvido por Winstanley (2004), é citado por Chiaramonte (2008) como o
primeiro trabalho que une sistema baseado em agentes com escalonamento de
pessoal

de

enfermagem.

Segundo

Winstanley

(2004),

o

problema

de

dimensionamento de pessoas pertence à classe de complexidade NP-Completo.
Apesar de diversos autores terem desenvolvido trabalhos baseados em heurísticas
e programação baseada em restrições, a dificuldade aumenta na medida que são
adicionadas novas variáveis e se torna cada vez mais complexo de se resolver de
forma determinística.
O problema proposto é criar um sistema de escalonamento de pessoal de
enfermagem que leve em consideração os fatores legais, regras corporativas da
instituição e as preferências pessoais dos enfermeiros. Entre estas preferências
estão as relações interpessoais (quais profissionais têm mais afinidades para
trabalho em equipe), tipo de paciente que se prefere atender, horários entre outros
fatores.
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Na proposta do trabalho de Winstanley (2004), em vez de se optar por uma
abordagem determinística, a implementação é feita de forma que cada enfermeiro é
um agente, e para preencher a escala de trabalhos, cada agente recebe uma
planilha “em branco” para que ele possa preencher sua escala baseada nas suas
preferências pessoais. Ao final do processo, o sistema combina as escalas e um
agente gestor as ajusta, levando em consideração as diversas regras como, por
exemplo, o uso mínimo de pessoal de sobreaviso, limite de carga de trabalho por
pessoa entre outras regras corporativas.
O trabalho utiliza a metodologia baseada em agentes, que são divididos
basicamente em enfermeiros e subdivididos entre “treinados”, “não-treinados” e
“reservas”. A base de conhecimento e a programação são baseadas em restrições.
A comunicação é feita através da troca de mensagens definidas em matrizes de
dados (arrays) e tratadas diretamente pelos agentes.

3.3 O PROJETO SIMDECS
O Simulador Inteligente para a Tomada de Decisão em Cuidados de Saúde
(SimDeCS) (FLORES et al, 2016) é uma ferramenta multiagente que simula o
atendimento de um paciente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou visita
domiciliar, onde o paciente é um personagem virtual e o jogador, um estudante
médico. Durante o processo de atendimento, o jogador recebe intervenções de um
preceptor (instrutor) que tem por objetivo orientá-lo na sua conduta. Os casos
clínicos são modelados a partir de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que
são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e representam o
consenso técnico-científico.
A arquitetura do SimDeCS é um SMA formado por camadas. O nível mais
baixo é a camada de conteúdo, que reúne as técnicas aplicadas para representação
do conhecimento e que permitem a alimentação dos dados na base de
conhecimento. Acima da camada de conteúdo, existe a camada de comunicação,
que gerencia a interação entre os diferentes agentes que compõem o sistema. A
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camada do topo é a de apresentação, desenvolvida em Flash, que troca
informações com o usuário e com a camada de comunicação através de um Servlet
Java. Servlet é um componente como um servidor, que gera dados HTML e XML
para a camada de apresentação de uma aplicação Web.
O sistema é composto por três agentes: o domínio, o mediador e o aprendiz.
O agente de domínio representa o domínio do conhecimento do especialista,
representado pelos casos clínicos na camada de apresentação, enquanto o agente
aprendiz representa o conhecimento do estudante. Se as decisões tomadas pelo
estudante são diferentes das esperadas pelas informações presentes no caso, o
agente mediador – que representa o tutor/instrutor – tentará motivar o aprendiz a
revisar sua decisão ou obter informações adicionais do caso. O agente mediador
guia o estudante através de estratégias pedagógicas selecionadas por um diagrama
de influência.
A troca de informações entre os agentes é essencial para o desempenho do
simulador. Os agentes no SimDeCS se comunicam sobre uma plataforma
Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA). Para estabelecer a comunicação
entre os agentes é necessária uma estrutura comum de referências e ontologias
compartilhadas, que determinará como uma mensagem específica deverá ser
interpretada. A comunicação no SimDeCS é estabelecida usando JADE (JAVA
Agent

Development).

JADE

fornece

uma

série

de

alternativas

para

o

desenvolvimento de tecnologias baseadas em agentes, acelerando o processo de
desenvolvimento.

3.4 CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÕES
Na academia, a abordagem de SMA encontra-se amplamente difundida,
existindo várias propostas e estudos de casos. Nos trabalhos analisados foi possível
identificar algumas abordagens que relatam a utilização de SMA para o
desenvolvimento de sistemas em vários domínios diferentes da área da saúde.
Nos exemplos analisados, observa-se a utilização de agentes relacionados
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à simulação de processos e gerenciamento onde a virtualização de atores
representados por agentes trouxe um ganho à experimentação de modelos.
Especificamente em atividades de processamento paralelo, os SMA podem ser de
grande utilidade e efetividade pela sua natureza compartimentada (isolamento e
independência).
Um outro aspecto interessante identificado na análise dos trabalhos é que
os SMA representam um modelo aceitável de relacionamento entre atores diversos,
tanto pela já citada natureza paralela quanto pela forma com que os agentes se
comunicam, modificam e reagem ao ambiente em que se encontram.
Considerando os aspectos analisados, é possível concluir que os principais
motivos que levam à utilização da tecnologia de agentes, nesses trabalhos, estão
relacionados à infraestrutura paralela, flexível, escalável, distribuída e aberta que os
SMA proporcionam. Também, a autonomia apresentada pelos agentes permite um
melhor gerenciamento, controle e integração dos diversos componentes envolvidos
nesses ambientes.
Com esse estudo foi possível identificar os principais aspectos e requisitos
de aplicações voltadas à simulação em saúde, em especial ao fator humanizador
citado no primeiro trabalho correlato, que é de suma importância para a aceitação
do simulador como ferramenta de estudo na área da saúde.
A análise destes trabalhos serviu como base para o desenvolvimento deste
projeto, apresentado no próximo capítulo. A tabela 2 resume os principais aspectos
dos trabalhos analisados em relação a arquitetura desenvolvida, base de
conhecimento utilizada e os mecanismos de comunicação entre agentes.
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Tabela 2: Trabalhos correlatos e suas características
Trabalho

Arquitetura

Base de conhecimento

Comunicação

Simulação (seção 3.1)

Agentes

Banco formado por
especialistas da área

Não definida, possuem
apenas conexões, sem
comunicação.

DDWALP (seção 3.2)

Multiagentes

Regras e constraints

Troca de mensagens
diretas com matriz de
dados

SimDeCS (seção 3.3)

Multiagentes

Redes Bayesianas,
diagramas de influência e
casos clínicos

Biblioteca JADE
(implementação FIPA)

Em termos gerais, apesar de serem trabalhos diferentes, todos estão
baseados nos pilares da computação como ferramenta para a área da saúde. As
conclusões, dentro de suas particularidades, trazem como resultado os ganhos em
potencial da tecnologia aplicada à saúde.
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4 DESENVOLVIMENTO
4.1 MODELO CONCEITUAL
O

modelo

conceitual

adotado

durante

as

fases

de

análise

e

desenvolvimento é de um simulador constituído por agentes de software em um
ambiente virtual (Seção 2.1.1) com base de conhecimento apoiado em fontes
distintas: NIC, regras e leis; e dados provenientes de especialistas da área (Seções
2.3 e 2.4).
Os agentes de software utilizam a abordagem “reativa” (Seção 2.1.3)
baseados em regras e interagem entre si através de um protocolo de comunicação
ad hoc, ou seja, construído especificamente para este trabalho (Seção 2.1.4).

4.1.1 Agentes
Os agentes foram divididos em cinco tipos: pacientes, enfermeiros, técnicos,
médicos e familiares. Os agentes pacientes possuem dados que definem sua
atuação durante a simulação, dentre os dados mais importantes está o seu nível de
complexidade (Seção 2.3.1). Com base no nível de complexidade (Tabela 1), o
simulador define o tempo médio de atendimento que o agente paciente recebe dos
agentes enfermeiros. Estes agentes possuem ainda duas categorias de base de
conhecimento: NIC e especialistas. Os agentes pacientes, com base em dados
fornecidos por especialistas, trabalham de forma sistemática, seguindo o que foi
programado anteriormente pelo especialista (professor, tutor). Os demais agentes
pacientes utilizam os dados fornecidos pela NIC para definir as atividades e seus
tempos.
Os agentes enfermeiros são agentes reativos, sendo que estes observam o
ambiente e reagem ao estímulo que lhe for empregado. Estes estímulos podem ser
por meio de atividades programadas ou atividades de intercorrência provenientes de
agentes pacientes.
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Os demais agentes são agentes produtores que geram eventos de
demandas de atendimento durante o período da simulação, atuando como
coadjuvantes para empregar mais realismo a simulação. O mecanismo que fornece
dados a estes agentes pode ser programado ou definido aleatoriamente através de
fatores de tempo.

4.1.2 Ambiente
O ambiente é uma unidade de internação (Figura 5) com 21 leitos, sendo
que o percentual de ocupação pode ser ajustado pelo aluno na sua experimentação,
e são aceitos valores de três a 21 pacientes. Os controles que definem o ambiente
são a sua limitação física de leitos, a disposição dos leitos (em uma unidade) e o
tempo.
Figura 5: Representação de uma unidade de internação

4.1.3 Bases de conhecimento
As bases de conhecimento utilizadas no simulador são obtidas de duas
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fontes distintas: NIC, regras e Leis; e dados fornecidos por especialistas. NIC
fornece uma série de atividades de enfermagem contendo o nome da intervenção,
seu tempo médio e o tipo de profissional que deve exercer tal intervenção (ensino
médio ou superior). Ao longo do desenvolvimento do trabalho, com auxílio de
especialistas da área, a tabela provida pela NIC foi filtrada para se adequar as
realidades brasileiras, resultando em uma tabela mais precisa (Figura 6).
Figura 6: Tabela de intervenções

Outra fonte de conhecimento são os dados fornecidos pelo especialista da
área (professor, tutor), que pode definir uma sequência de estados que o paciente
terá (Figura 7).
Figura 7: Sequência de estados do paciente
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4.1.4 Comunicação entre agentes
Para a comunicação entre agentes (Seção 2.1.4) foi desenvolvido um
protocolo ad hoc, ou seja, específico para esta finalidade, permitindo três formas de
comunicação:


Agente → agente: permite a comunicação entre dois agentes, análoga a uma
conversa por telefone.



Agente → grupo: permite a comunicação entre um agente e um grupo de
agentes, análoga a uma conversa entre pessoas.



Agente → todos: também chamada de broadcast, permite a comunicação de
um agente para todos os agentes, similar a um comunicado via sistema
interno de som de um hospital.
Nesta etapa, as mensagens foram padronizadas utilizando a taxonomia NIC,

permitindo que os agentes façam a inferência nas mensagens para determinar a
atividade pretendida (todos os agentes possuem acesso à tabela NIC).

4.1.5 Tempo
O período simulado é de um turno de seis horas; porém, para que a
simulação se torne mais ágil ao aluno, o tempo é acelerado durante os processos
automatizados e natural durante as intervenções do aluno. Desta forma uma
simulação pode ser concluída em um período de 3 a 5 minutos (dependendo da
latência do aluno).
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4.2 ETAPAS DA SIMULAÇÃO

4.2.1 Acesso
Assim que o aluno acessa o simulador, lhe é apresentada a tela inicial com
algumas informações, além do formulário de usuário e senha (Figura 8). O cadastro
de usuário e senha pode ser integrado com o serviço de diretório da instituição
permitindo que os alunos tenham acesso sem precisar de um cadastro especial,
utilizando o seu e-mail institucional. O acesso através de usuário e senha, além de
identificar os alunos, diferencia o aluno do professor, sendo que o professor possui
acesso aos relatórios de performance dos alunos, além do módulo de administração
que permite o cadastro de pacientes e atividades.
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Figura 8: Tela de acesso ao simulador

É importante salientar que as imagens ilustrativas utilizadas no simulador
foram devidamente licenciadas pelo autor deste trabalho.

4.2.2 Console principal
A etapa seguinte, ilustrada na Figura 9, é a interface principal do simulador
onde o aluno tem contato com a unidade de internação e os parâmetros de
simulação.
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Figura 9: Unidade de internação

A unidade de internação, demonstrada na Figura 6, possui alguns elementos
importantes:
1. Tempo: o aluno pode iniciar a simulação e acompanhar o andamento do
tempo.
2. Quantidade de pacientes: é possível alterar a quantidade de pacientes e
experimentar a simulação, porém não é permitida a alteração durante a
simulação, somente antes de iniciar a simulação.
3. Quantidade de enfermeiros e técnicos: o aluno pode experimentar a
simulação variando a quantidade de profissionais envolvidos, assim como na
quantidade de pacientes, só é permitido alterar a quantidade de enfermeiros
e técnicos antes de iniciar o processo de simulação.
4. Gráficos

de

acompanhamento:

gráficos

de

pacientes

aguardando

atendimento, atendimentos por hora e tempo médio de atendimento são
demonstrados para facilitar a visualização do processo de simulação e seus
resultados de maneira instantânea.
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4.2.3 Calculador de dimensionamento
O simulador oferece uma calculadora de pessoal, demonstrada na Figura
10, baseada nas regras do COFEN (2004), na qual o aluno pode ver o cálculo final,
considerando os parâmetros da unidade de internação, segundo Canavezi (2010).

Figura 10: Cálculo do COFEN

4.2.4 Classificação do paciente
O primeiro desafio apresentado ao aluno é a classificação de três pacientes
quanto ao nível de complexidade do cuidado (Seção 2.3.1). Nesta etapa o aluno
recebe a informação da descrição do caso clínico e o questionário baseado em
Schein/Likert (Figura 11) e deve proceder com a devida classificação, como
demonstrado na Figura 8. Estes três pacientes que o aluno deve classificar já
possuem sua classificação previamente definida pelo especialista e, portanto, após
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o aluno preencher as respostas ele recebe a informação de seus acertos e seus
erros.
Figura 11: Classificação do paciente durante a simulação

4.2.5 Atendimento ao paciente
Assim que os pacientes são devidamente classificados pelo aluno, o
simulador inicia a etapa onde o aluno é desafiado a decidir que ações profissionais
tomar para atender às necessidades de cuidados de saúde dos pacientes
previamente classificados como demonstrado na Figura 12.
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Figura 12: Atendimento ao paciente durante a simulação

Exemplo onde o aluno recebe o caso clínico, o enunciado sobre o atendimento e algumas opções. Todas estas
informações são advindas do mesmo banco de dados alimentado pelo especialista.

Assim como na etapa da classificação do paciente (Seção 4.2.4), o
resultado é definido pelo especialista, portanto ao responder a questão o aluno
recebe um retorno do simulador informando se sua resposta está correta ou não.
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1. Introduction
People management in a hospital is often shown as a hard task to managers and general staff [1,2,3]. The main
distribution of people at a general hospital relies on several variables such as staff degree, inpatients severity and
available equipment and space at wards. For each item on the assets list, there is a full range of subsets that may
or may not imply on best results [1,3].
Efficiency and constancy are some of the attitudes that can make the difference at the management level to
minimize the impact of these high values [2]. In fact, the data analysis contributes to reducing costs but instead
of fixing the actual situation, the prospective analysis may be more effective to the problem than the
retrospective [3]. To make these prospective studies, this paper proposes the development of a computer
simulator for a hospital ward, inpatients, nurses and technicians.
To achieve the goal, a computer simulator must be as real as possible to the scenario simulated [4,5], it
includes the ward, beds, machinery, people, inpatients, staff and other elements. People, inpatients and staff can
be represented as actors, and talking about actors, one of the main technologies adopted to handle is the software
agents [6].
Software agents need some elements to work with, and one of these is the knowledge database of the agent. It
can be simplified as the source of the knowledge that the agent will use to make decisions, these sources may be
a decision tree, a Bayesian network, neural network or a set of rules and constraints defined by some specialist
[4,7].
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The specialist is the person that owns the required knowledge to feed the constraints lists and, based on selfexperience, randomize the activities performed by some subject (e.g. inpatient or nurse). Nurses work are
defined by a set of well-known practices, the most known list of this set was described by NANDA-I 7
publications, and the subset of NANDA-I called NIC8 describes an enrollment of activities performed by nurses
[8,9].
The nurse’s workload is defined by various sources, one of them is the current law and regulations provided
by local government and class associations, these definitions varies based on each country rules but, in general,
the most common constraints are related to the time shift, staff quantity and inpatients complexity [2,3].
Considering all information regarding the study, this paper describes the construction of a computer simulator
of a hospital ward, using software agents as actors (inpatients, nurses, technicians) and based on NANDA-I-NIC
taxonomy to enroll activities with the supervision of a specialists group. The main goal of the simulator is to
work as an educational tool for use in nurse graduation, as another course if applied.
2. Materials and methods
2.1 Technology
The simulator was first developed as a prototype, after a full range of tests, the code was translated to the
“.NET framework” written in C# language. The presentation layer relies on the WPF structure (desktop
application) for easiness of low-level hardware support (performance issues on 2D and 3D rendering). Since this
software will be available as a free software, not a single paid library was used to build whole simulator,
resulting in a totally free software available for anyone.
2.2 Knowledge base
The knowledge base is provided by three main sources: NIC, specialists and constraints provided by the
current local law. From the NIC taxonomy, a full set of nursing activities was enrolled, in the NIC tables, it’s
possible to acquire the mean times related to each activity, so with this information was possible to simulate how
long each activity was taken to be realized. Another important information acquired by NIC is the professional
level required to perform the activity (graduated or technician).
From the specialist group, a set of clinical cases was acquired to challenge the student to answer questions
during the simulation. These clinical cases were composed by a textual description containing all information
needed by the student to understand the inpatient needing and a simple set of activities that the inpatient will
require during the simulated work shift.
2.3 Models
The main model of the simulator was based on a SMA (Multi-Agent System) [10,11] which contains three
types of agents: inpatients, nurses and doctors. Inside the code, each agent work as a standalone process and they
communicate through a communication bus that simulates three type of messaging: direct agent-to-agent, group
message agent-to-group (e.g. inpatient to all nurses) and broadcast message agent-to-all. These types help to
simulate a phone call (agent-to-agent) a group call and a broadcast via internal hospital sound system. Since a
message is sent, one or more listener receive the message and the first worker available assumes the job.
2.4 Educational background
At the educational part, the primary focus is the nursing students with the possibility of being used in other
courses related to the hospital ward work. The use of the simulator allows the students to experiment the work
environment of a hospital ward including the nursing staffing, inpatient complexity classification, clinical
reasoning and decision making activities. This is the primary focus of the whole simulator, to provide a useful
7 NANDA-I International, previously called “North American Nursing Diagnosis Association”.
8 Nursing Interventions Classifications.
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tool for students and teachers to experiment the hospital ward in a virtual environment. It’s well known that the
simulation in health education brings better results to the students [12,13,14].
2.5 Evaluation
The evaluation was performed in the classroom with eleven nursing students in the third year of nursing
graduation college. At this point of the course, the student could manage a team and to handle with law
constraints and other factors like local nursing associations recommendations. At the classroom, after a simple
explanation of the simulator use, each student was connected to the simulator and could perform all tasks
required by the application.
After the tryouts, at the end of the class, all students received a simple questionnaire, not obligatory but all
students voluntarily answered. The questions were based on ten gold rules [15].
2.5.1 Methods
At first, a preliminary study was made to acquire the necessary data to build the ward. For this study, a
medium size hospital, related to the university, was used as a model. The common ward unit contains, in mean,
20 beds and on a normal day, the occupation is 80%. The normal time shift is 6 hours, so each day is divided
into four shifts (morning, evening, early night and late night). The inpatients admission and out occurs at the end
of the shifts (except at night). The simulator, at the first stage, do not allow inpatients in or outs, except in a
simulated death, so the simulation occurs in one time shift of six hours.
Each inpatient has their own complexity level, divided into four levels: minimum care, intermediate care,
semi-intensive care and intensive care. For each care level, there is a required nurse care time (in mean). To
classify each inpatient with their care level, the nurse uses a classification table based on Rensis/Likert style
classification.
In the startup process, the simulator randomizes the inpatients quantity and complexity level for each
inpatient (up to 20). One student can’t handle this number of inpatients at the same time so the strategy adopted
was that the student will take care about only three inpatients.
Based on the specialist made clinic case, three inpatients will require the student attention during the
simulation, at this moment is only three because one student cannot handle all inpatients in the simulated ward
(up to 20 inpatients).
2.5.2 Agents
There are two types of inpatient agent: autonomous and programmed. The autonomous agent work in
response to randomized events based on the knowledge base (NIC, constraints and rules) and based on the
patient complexity level. E.g. a patient at minimum care level will require randomized NIC activities up to the
maximum required by his level (up to a limit in a day).
The other type of inpatient agent is programmed by the specialist to require defined activities through the
shift. These activities are known by the simulator and for each activity required by the inpatient, the simulator
will show a challenge to the student solve. E.g. the patient have shortness of breath, what to do?
This is a reactive agent, it will answer to the inpatient calls and handle the activities. The main purpose of this
agent is to measure the workload of the full staff, once one nurse agent is allocated to an activity at some
inpatient, it cannot be allocated to another one, so if the ward is demanding more attentions that the available
staff can handle, the stress will increase and the quality of the service will decrease.
To allow multiple simulations during one class, the time was speedup to one tenth of the real time, it means
that each simulated minute takes only six seconds, so each simulated session will last six minutes.
Table 1. Agents
Name

Base

Interacts with

Patient

The specialist data;

Nurses;
Doctors;
Students;

Nurse

Knowledge base;

Patients;
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Doctor

The specialist data;
NIC;
Laws and local rules;

Other nurses;
Doctors;

The specialist data;

Patient;
Nurses;

2.5.3 Communication between agents
Since the agents must interact with each other, one communication protocol was developed to perform this
function, this protocol was based on a thread-safe bus accessible by all agents’ instances, once one agent was
created, it presents itself to the bus registering to the events listener. This way was possible to interact with oneto-one, one-to-many and many-to-many agents allowing to simulate a wide range of communication types found
in a hospital (phone call, internal sound system and personal talking). This protocol permits another type of
communication that is not based on messages, but based on events, since one patient can trigger some event like
“heart rate monitor beep” and this event are addressed to the nearest nurse, like a common situation at a hospital
ward.
The following figure illustrates the communication bus and the actors evolved. The background of the
communication is the ambient and the actors “talk” to each other through this way.

Fig. 1: Communication between agents

2.5.4 Ethics
All the parts of the study as approved by the University Ethics Committee, including the test in the classroom,
the questionnaire and the participation of the specialists. The students received written information about the
participation and full assistance during all the phases. No one was obligated to participate and the eventual
refuse to participate was not implied on the grade reduction at any level. During all the evaluation, the students
were perfectly allowed to leave participation, without any penalties, however, no student left during the class
activity. About the copyright, all images and artwork used in the simulator was licensed by the corresponding
author for use in this software and all software libraries and components are free to distribute.
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3. Results
The result is a computer simulator that mimics a hospital ward. The main screen is the “login” screen as seen
on figure 2.

Fig. 2: Login screen

After login, the student have access to the main screen (fig. 3), the simulation console, this screen is
composed with inpatients, nurses and technicians controls, time controls, charts and a visual representation of
the hospital ward with beds, inpatients, doctors, nurses, technicians and relatives. At this screen, the student have
the time and complexity control of the simulation. The main console shows three real time charts while the
simulation is running. The topmost chart represents the inpatient count awaiting for attendance. If the staff is
handling all inpatients calls, this chart may run empty otherwise the chart will show a growing curve. The
middle chart shows the calls count per hour, a non linear chart means a high entropy on the algorithm and shows
a very randomized set of calls during the simulation. The bottom chart represents the attendance mean time, the
chart area is the total care time applied to the inpatients.
Although the simulator algorithm calculates the nursing staffing based on laws and constraints, it is possible
to change the variables inpatients count, nurses count, technicians count through a slider control. Changing this
controls, the student can brake the current rules and may experiment different sceneries from the ones expected
by current regulations enforcement. At the bottom of the window, there are two more sliders, the top one
represents the care time factor and the second is the care complexity factor, these two sliders allows the student
to experience a more flexible simulation.
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Fig. 3: Main simulation screen
On the figure 4 the student are challenged to classify the inpatient based on the Rensis/Likert style
questionnaire, the result of this form is the score used to the inpatient complexity classification. The right
classification will increase the management efficiency allowing the manager to choose the right staff count. The
otherwise will cause stress to staff due to people shortage or increase the overall costs in case of requiring more
people than needed.

Fig. 4: Inpatient classification
Eventually, at random times, the student is challenged to solve situations to promote the development of
clinical reasoning and decision-making skills, tasks and questions were formulated to encourage students to
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apply, analyze and synthesize knowledge based in the scenarios. In the figure 5 the student interact to the
inpatient due to a call, this call is followed by a given problem description, once answered the simulator will
report a feedback to the student. Based on the student decision, the simulator may changes the inpatient health
state, it can be a better state or worse state. At this form, the student have all information they need, including the
full clinical case description.

Fig. 5: Inpatient activity

3.1 Evaluation results
As result of the evaluation in the class, one table was composed to illustrate the student perception of the tool.
The following table represents the answers collected from students after the class where the simulator was used
as a learning tool. The questionnaire was divided into 12 questions based on the 10 gold rules for simulator
evaluation [15]. All the questions but three are based in the Lickert style where “one” means “very bad” and
“five” means “very good”.
Table 2. Results
Question

Mean

Standard deviation

1) Was this exercise developed focused in the student improvement?

5

0

2) This type of exercise do stimulate student interactivity with
technological tools to solve proposed problems?

5

0,302

3) How about the ability to motivate and focus on solving the problem
proposed?

5

0,405

4) At some point during the development of the exercise did you feel
pressured and forced to move forward without understanding the
problem in its entirety?

0% Yes
90% No
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10% Partially
5) The exercise you have done, regarding your ability to generate
autonomy in your learning, so that you can conduct your studies at
your own pace?

5

0,302

6) The exercise, regarding the relevance and contextualization of the
contents approached for your learning?

5

0,405

7) Do you believe that the exercise performed provides scientific
depth on the subject addressed?

100% Yes
0% No
0% Partially

8) As to the visual aspect of the exercise and how the content was
presented, you judge the exercise:

5

0

9) How do you evaluate the ease of use of the exercise interface?

5

0

10) How do you evaluate the attractiveness of the exercise interface?

5

0

11) How do you evaluate the navigability of the exercise, ie the ease
of finding the information and directions of the next steps?

5

0,522

12) Did you find the exercise too long?

0% Yes
100% No

It’s possible to observe the satisfaction with the tool, maybe because the method provides an interactive way
to experiment the hospital ward and see the staffing calculations in an attractive visual way which was denoted
as “very better then numbers on the paper”. Another important factor was the inpatient manipulation through the
simulation, based on the clinical case provided by the specialist (in this case the teacher), the students not only
was able to “play” diagnosis but also see the results of their decisions in a controlled environment.
Analyzing the data after the whole experiment, one of the findings was the divergence from the
recommended staff by the law and the federal nurses conceal, this divergence relates to a very important gap in
the actual workload per nurse and the workload described in the regulations. At first, the research group
concerned about some misconception or any other research bias but after several analysis at a real hospital ward,
the concern was resolved and this divergence between real and simulated resulted on a new study about this gap.
This part is closed related to local rules and laws (Brazilian) but after some research [16] was possible the
determinate that this problem affects other locations too causing stress, low-quality care and nurses turnover.
Although this finding is very important to quality and general workers satisfaction, this was not the main object
of this study but part of another study from the same research group at the university.
4. Conflict of interests
None.
5. Conclusion
The results of this project were very positively to all researchers, it’s known that computer simulations when
correctly designed, increase the student performances and allow a wide range of experimentation that may be
very difficult to reproduce in the real world. This study also made possible to provide a useful tool to the teacher
at the classroom, requiring a little effort to register the clinical cases and the necessary knowledge to the
simulation work with, it’s an interesting alternative to the staffing calculations on paper. Although the classroom
evaluation was very positively, there is a long way to walk in direction to make a more precise simulator, other
projects can be merged to improve the inpatient behavior simulator and the natural path is to add more complex
IA techniques to the actors for an even more realistic simulation.
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6 CONCLUSÃO
A crescente evolução das metodologias computacionais, em sua essência,
alimenta a construção de aplicações cada vez mais complexas e poderosas à
disciplina que se propõe. Ao longo dos estudos, apesar da aparente divergência das
ciências, observou-se uma correlação de afinidades que resultou em uma
convergência de interesses com aproximações.
Este trabalho procurou obter uma resposta a um problema latente
relacionado ao dimensionamento de profissionais de Enfermagem e, acredita-se,
alcançou resultados além disso, buscando trazer um pouco da computação para
uma de suas finalidades mais nobres: a valorização e crescimento do ser humano.
Foram grandes desafios estabelecidos, desde o importante hiato existente entre o
proposto pela literatura e aquilo que se aplica no ambiente real de trabalho, até as
dificuldades que o profissional encontra após anos dedicados, além de todos os
obstáculos naturais da vida acadêmica.
Passadas estas reflexões, observou-se que ainda existe um amplo espaço
para o desenvolvimento de aplicações computacionais em diversas áreas como a
experimentação de diagnósticos baseados em conjuntos de conhecimentos e
técnicas de inferência mais complexas, heurísticas, raciocínio baseado em casos e
árvores de decisão.

6.1 CONTRIBUIÇÕES
A principal contribuição deste trabalho foi o software educacional para
simulação de uma unidade de internação de um hospital de médio porte,
disponibilizado em regime de software livre e que poderá ser adotado por qualquer
professor, instrutor ou tutor que achar conveniente, sempre observando os objetivos
e limitações do projeto. Ao longo do desenvolvimento foram investidas diversas
demandas a fim de tornar o simulador o mais amigável possível para alunos e
professores, tornando esta ferramenta realmente aplicável em sala de aula e não
apenas como prova de conceito para demonstração acadêmica. A revisão de
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literatura realizada trouxe subsídios para o desenvolvimento deste trabalho,
envolvendo conteúdos sobre agentes de software, simulação em saúde,
dimensionamento de pessoal de enfermagem, bem como classificação de
intervenções em enfermagem.
Os requisitos de projeto apontados pelo grupo de trabalho da UFCSPA e
especialistas da área envolveram temas abordados na disciplina de Gerenciamento
de Enfermagem II, sendo estes o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), o
cálculo do Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem (DPE) e as atividades de
tomada de decisão relacionada a assistência de enfermagem.
A análise de alguns aspectos do conjunto de trabalhos encontrados na
literatura apoiou a escolha dos métodos computacionais adotados. O uso de
agentes para o desenvolvimento de simulações educacionais em saúde reforçou a
organização arquitetural do simulador.
A avaliação preliminar de usabilidade teve um resultado positivo, percebido
pelos estudantes como atrativo, motivacional, realístico, fácil de entender e focado
na evolução do estudante. Praticamente todas respostas foram positivas e, durante
a avaliação, nenhum aluno abandonou o experimento.
Considerando as etapas percorridas, bem como os resultados obtidos,
pode-se afirmar que há indícios de que o uso de um simulador pode trazer
benefícios didáticos à disciplina de gerenciamento em enfermagem, pois este
fornece a possibilidade da realização de experimentos de situações reais em
ambientes virtuais.

6.2 TRABALHOS FUTUROS
Sob o ponto de vista pedagógico, a validação do simulador como software
educacional é uma importante etapa que poderá trazer base fundamentada para o
seu uso como recurso didático.
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Este trabalho permite diversas derivações como a implantação de um
conjunto de técnicas avançadas de inteligência artificial, integração entre várias
unidades de internação utilizando uma abordagem multiagente e multiambiente,
permitindo desta forma que os agentes de um ambiente possam se relacionar com
os agentes de outros ambientes. Outra possível contribuição é a implementação de
um protocolo de comunicação entre outros agentes para a utilização de trabalhos de
outros autores.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO
Questionário de opinião sobre o exercício realizado em aula.
Você não é obrigado a informar seu nome se não quiser.
Nome: ______________________________ Curso: ______________________________
Quanto ao conteúdo apresentado e ao exercício realizado:
1) Você concorda que o exercício realizado na aula foi desenvolvido focando no
desenvolvimento do conhecimento do aprendiz (aluno)?
[ ] Discordo totalmente
[ ] Discordo parcialmente
[ ] Nem discordo nem concordo
[ ] Concordo parcialmente
[ ] Concordo totalmente
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
2) Como você avalia este tipo de exercício quanto ao estímulo a interatividade do aluno com
ferramentas tecnológicas para a resolução de problemas propostos?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Bom
[ ] Muito bom
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
3) Como você avalia o exercício realizado quanto à capacidade de motivá-lo e concentrá-lo na
resolução do problema proposto?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Bom
[ ] Muito bom
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
4) Em algum momento durante o desenvolvimento do exercício você se sentiu pressionado e
se viu obrigado a avançar mesmo sem ter compreendido o problema de forma íntegra?
[ ] Sim
[ ] Não
[ ] Parcialmente
Complemente sua resposta: _____________________________________________________
5) Como você avalia o exercício realizado quanto à capacidade do mesmo de gerar autonomia
na sua aprendizagem, de forma que você consiga conduzir os estudos ao seu ritmo?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Bom
[ ] Muito bom
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
6) Como você avalia o exercício realizado quanto à relevância e a contextualização do
conteúdo abordado para seu aprendizado?
[ ] Nada relevante
[ ] Pouco relevante
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[ ] Relevante
[ ] Bastante relevante
[ ] Muito relevante
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
7) Você acredita que o exercício realizado proporciona aprofundamento científico sobre o
assunto abordado?
[ ] Sim
[ ] Não
[ ] Parcialmente
Complemente sua resposta:_____________________________________________________
Quanto ao aspecto visual e interativo do exercício:
8) Quanto ao aspecto visual do exercício e a forma com que o conteúdo foi apresentado, você
julga o exercício:
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Bom
[ ] Muito bom
Comentários e sugestões: ______________________________________________________
9) Como você avalia a facilidade de uso da interface do exercício?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Bom
[ ] Muito bom
Comentários e sugestões: _____________________________________________________
10) Como você avalia a atratividade da interface do exercício?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Boa
[ ] Muito boa
Comentários e sugestões: _____________________________________________________
11) Como você avalia a navegabilidade do exercício, ou seja, a facilidade de encontrar as
informações e as orientações dos próximos passos?
[ ] Muito ruim
[ ] Ruim
[ ] Regular
[ ] Boa
[ ] Muito boa
Comentários e sugestões: _____________________________________________________
12) Você achou o exercício muito extenso?
[ ] Sim
[ ] Não
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