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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO PARA COMUNIDADE

Esse trabalho emergiu de necessidades vivenciadas na assistência das Unidades
de Internação Clínico-Cirúrgicas (UICC) da instituição cenário do estudo. A
implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é recente nesse
local, e está em constante processo de ajuste para adequação à realidade. Além disso, as
demandas emocionais e psicossociais dos pacientes e seus familiares/cuidadores
estavam evidenciadas e emergentes durante a internação hospitalar. No entanto, frente a
essas demandas era necessário fortalecer os manejos não-farmacológicos e os registros
no processo de enfermagem desenvolvido pelos enfermeiros no prontuário eletrônico
dos pacientes.
Foi realizada uma ampla pesquisa referente ao panorama mundial dos
diagnósticos e intervenções de enfermagem em saúde mental que vem sendo utilizados
nas UICC, bem como um grupo de trabalho com enfermeiros das UICC da instituição
para maior compreensão do perfil dos pacientes e familiares/cuidadores no que se refere
às demandas emocionais e psicossociais.
A partir disso, foi construído o primeiro produto do estudo: “árvore de saúde
mental” para a SAE da instituição. A fim de facilitar e incentivar a aplicabilidade e
adesão dos enfermeiros no uso de diagnósticos e intervenções em saúde mental em seus
registros e também para qualificar a assistência das UICC na identificação e cuidados
em saúde mental aos pacientes e familiares/cuidadores, construiu-se o segundo produto.
O segundo produto desse estudo é o curso de extensão online denominado
“Atenção em saúde mental para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”. Esse curso
foi desenvolvido para os enfermeiros de UICCs da instituição que aborda os conceitos
em saúde mental, manejos, panorama mundial da SAE e apresenta a nova árvore de
saúde mental da instituição.
Espera-se que por meio da parceria entre instituição de ensino e de saúde, que
embasou a construção desses produtos, seja aprimorado e qualificado o processo de
enfermagem em saúde mental nas UICC do complexo hospitalar.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi aprimorar a árvore de saúde mental de diagnósticos e
intervenções de enfermagem agregando o desenvolvimento de uma atividade educativa
na modalidade de curso de extensão. Trata-se de estudo metodológico realizado em
duas etapas, tendo como cenário a Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de Porto
Alegre (ISCMPA). A primeira etapa foi aprimoramento da Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) em saúde mental da instituição, por um grupo de
trabalho sob o método Joint Application Development (JAD). Na segunda etapa foi
desenvolvido e validado um storyboard para elaboração de curso de extensão na
modalidade autoinstrucional online, para enfermeiros de Unidades de Internação
Clínico-Cirúrgica (UICC) da instituição. Participaram oito especialistas pelo método
Bola de Neve, que realizaram a validação de conteúdo do storyboard do curso. A
concordância foi definida pelo uso do Índice de Validação de Conteúdo (IVC), de no
mínimo 0,77. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº
2.934.573 e nº 3.109.035, financiado pela CAPES/COFEN. Esse estudo gerou dois
produtos. O primeiro foi a “árvore de saúde mental” para qualificação da assistência e
registros de enfermagem na SAE, estruturada em 12 itens que avaliam o paciente, 40
sinais e sintomas, 31 diagnósticos e 50 intervenções de enfermagem. O segundo produto
foi o “curso de extensão”. O storyboard do curso foi validado pelos especialistas,
obtendo a concordância plena do IVC (1,00) no item “conceitos em saúde mental e sua
aplicabilidade para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”; o IVC de 0,92 nos itens
de “Pré e pós-curso de avaliação de conhecimentos em saúde mental” e “Panorama
mundial da Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental”; e o IVC
de 0,90 no item “Fluxograma da nova árvore de saúde mental”. Esses produtos tem a
potencialidade para qualificar o processo de trabalho dos enfermeiros no que se refere a
assistência e registro do processo de enfermagem na perspectiva da SAE, destacando a
importância da avaliação em saúde mental dos pacientes hospitalizados em UICC.

Descritores: Saúde mental; Processo de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem,
Educação em enfermagem, Educação à distância.

ABSTRACT

The objective of this work was to improve the “mental health tree” of nursing diagnoses
and interventions by adding the development of an educational activity in the modality
of extension course. It is a methodological study carried out in two stages, based on the
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). The first step was
the improvement of the mental’s health Nursing Care Systematization (NCS) of
institution by a Joint Application Development (JAD) working group. In the second
stage, a storyboard was developed and validated for the elaboration of an extension
course in the online self-instructional modality, for nurses from the Clinical-Surgical
Internment Units (CSIU) of the institution. Eight experts participated through the
Snowball method, who performed the content validation of the storyboard of the course.
The agreement was defined by the use of the Content Validation Index (CVI) of at least
0,77. The study was approved by the Research Ethics Committee under the no.
2.934.573 and 3.109.035 funded by CAPES/COFEN. This study generated two
products. The first was the "mental health tree" for nursing care and nursing
qualification in NCS, structured in 12 items that evaluate the patient, 40 signs and
symptoms, 31 diagnoses and 50 nursing interventions. The second product was the
"extension course". The storyboard of the course was validated by the specialists,
obtaining the full agreement of the CVI (1.00) in the item "concepts in mental health
and its applicability for hospitalized clinical-surgical patients"; the CVI of 0.92 in the
items of "Pre and post-course of evaluation of knowledge in mental health" and "Global
overview of the Systematization of Nursing Assistance in Mental Health"; and the CVI
of 0.90 in the item "Flowchart of the new mental health tree". These products have the
potential to qualify the nurses' work process regarding assistance and registration of the
nursing process from the perspective of the NCS, highlighting the importance of the
mental health evaluation of patients hospitalized in CSIU.

Descriptors: Mental health, Nursing process, Nursing diagnosis, Education nursing,
Education distance.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa consistiu no
aprimoramento da árvore1 de saúde mental para SAE da instituição cenário do estudo,
sendo o primeiro produto. A segunda etapa foi o desenvolvimento de uma atividade
educativa na modalidade de storyboard contendo os cuidados, manejos, diagnósticos e
intervenções em saúde mental. Ainda, nessa segunda etapa ocorreu a validação de
conteúdo do storyboard por um Comitê de Especialistas, e em seguida, após a
aprovação, constituiu-se o segundo produto definido como um curso de extensão para
ser disponibilizado aos enfermeiros da instituição cenário deste estudo, na modalidade
autoinstrucional e online.

4.1 CENÁRIO DO ESTUDO

Trata-se do complexo hospitalar Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre (ISCMPA), constituído por sete hospitais gerais. As especialidades
contempladas nesses hospitais são Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cardiologia,
Neurocirurgia, Pneumologia, Oncologia, Pediatria e Transplantes, além dos
ambulatórios, centros de imagens e os diversos blocos cirúrgicos.
A Santa Casa foi fundada em 1803 como uma instituição privada de caráter
filantrópico. Atualmente, atende pacientes pelo convênio público e complementar do
Sistema Único de Saúde (SUS) e pacientes particulares.
Todos os hospitais do complexo contam com UICC, totalizando 22 UICC, onde
a equipe de enfermagem é atuante, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem. O quantitativo de enfermeiros de UICC são aproximadamente 180,
geridos por seis enfermeiros supervisores de UI.
A SAE é baseada no Processo de Enfermagem, sendo iniciado na instituição em 2017,
quando foi incluído no sistema de prontuário eletrônico Tasy. Os sinais e/ou sintomas,
diagnósticos e intervenções de enfermagem são organizados em um formato de árvore,

1

Árvore da SAE: aba específica do Tasy, disponível somente para os profissionais enfermeiros,
composta por: sinais e sintomas que são coletados durante anamnese e exame físico, que geram
diagnósticos de enfermagem relacionados, que por sua vez sugerem as intervenções de enfermagem
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que ficou denominado de “árvore da SAE”. Essa iniciativa partiu do “Grupo da SAE”,
formado por enfermeiros (gestores e assistenciais) dos diversos segmentos dos sete
hospitais da instituição, tendo a contribuição teórico-científica e de sistematização de
professores enfermeiros da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA). Deste modo, evidencia-se a integração ensino-serviço como a oportunidade
de melhoria dos processos de trabalho e da qualidade assistencial.
Os registros do processo de enfermagem devem ser realizados na aba SAE, a
qual contém a árvore da SAE, diariamente para todos os pacientes das UICC. Vale
ressaltar que os diagnósticos de enfermagem são selecionados a partir das características
definidoras e evidências, e que as intervenções de enfermagem se traduzem em
cuidados que são aprazados pelo enfermeiro conforme a necessidade de cada paciente,
bem como geram, quando preciso, os materiais para prover os cuidados de enfermagem.
A organização do trabalho para a realização do processo e evolução de
enfermagem ocorre pela distribuição de leitos por turno de trabalho nas 24 horas,
estabelecendo uma escala de 5 a 10 pacientes (de acordo com o tamanho da UICC).
Todo paciente deve ser avaliado a beira do leito e registrado as suas condições clínicas
ou cirúrgicas, no mínimo uma vez por dia, sendo acrescido ao registro as intercorrências
e procedimentos realizados. Por isso, é necessário um instrumento claro, objetivo,
coerente e adequado às realidades vivenciadas nas UICC da ISCMPA.
Face ao exposto, as UICC são espaços expressivos dessa instituição, para os
quais evidencia a necessidade de atenção para os cuidados em saúde mental na prática
dos enfermeiros de UICC, capacitando-os e encorajando-os para intervir nas
necessidades emocionais e psicossociais dos pacientes. Acreditou-se que atender as
demandas emocionais e psicossociais de pacientes das UICC poderá alcançar e ampliar
a qualificação da assistência de enfermagem da instituição.
Além disso, reconheceu-se a possibilidade de contribuir no processo de trabalho,
em que o enfermeiro pode auxiliar os pacientes no enfrentamento de suas
patologias/internação, assim como, ao médio e longo prazo contribuir para os
indicadores de permanência hospitalar. Para a realização deste estudo, obteve-se a
anuência da Responsável Técnica da Enfermagem do cenário do estudo (ANEXO A).
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4.2 ETAPA 1: APRIMORAMENTO DA ÁRVORE DE SAÚDE MENTAL PARA A
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

4.2.1 Delineamento

O delineamento dessa primeira etapa foi transversal. No primeiro momento
foram identificados os diagnósticos e intervenções em saúde mental existentes no
prontuário eletrônico para realização da SAE pelos enfermeiros da instituição. Em
seguida, procedeu-se a avaliação desses diagnósticos e intervenções, sendo possível a
construção de uma nova árvore de saúde mental, considerando os que foram excluídos,
incluídos ou modificados.

4.2.2 Participantes

As participantes que constituíram o grupo de trabalho para aprimoramento da
árvore de saúde mental apresentaram os seguintes critérios de elegibilidade: enfermeiros
da instituição cenário do estudo, atuantes em UICC e, preferencialmente, com
especialização em saúde mental (cursando ou concluída), e não estar de férias nessa
etapa do estudo ou por qualquer outro tipo de licença.
Sendo assim, as participantes dessa etapa foram quatro enfermeiras da ISCMPA,
sendo uma supervisora de UICC e três enfermeiras de UICC com especialização em
saúde mental (uma cursando e duas concluída). O recrutamento das participantes foi
intencional por meio de um convite às enfermeiras lotadas no cenário assistencial das
UICC, que atenderam aos critérios de elegibilidade do estudo e que manifestaram
interesse previamente em participar deste estudo quando o projeto foi exposto e
discutido a viabilidade no “Grupo da SAE”.
O tempo de experiência das participantes variou de um a dez anos, o que
possibilita uma vivência ampla na discussão dos diagnósticos, intervenções e cuidados
em saúde mental, os quais vêm sendo identificados e realizados nas UICC da instituição
cenário do estudo.
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4.2.3 Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada por meio de um formulário que possibilita
utilizar o raciocínio clínico por meio da árvore utilizada para SAE contendo os
diagnósticos conforme os grupos de sinais e sintomas previamente selecionados pela
instituição, no momento da implantação do Tasy e da disponibilidade aos enfermeiros
para o registro da prática assistencial, em 2017.
O formulário estava em formato Excel contendo as seguintes colunas: Sistema;
Problema avaliado; sinal e sintoma; e diagnóstico “x” (APÊNDICE A). A partir disso,
foram elaborados os novos diagnósticos e intervenções em saúde mental junto ao grupo
de trabalho.

4.2.4 Operacionalização do grupo de trabalho

O grupo de trabalho realizou a avaliação da árvore de saúde mental da
instituição para propor as alterações necessárias. A organização do grupo de trabalho foi
estruturada pelo método Joint Application Design/Development (JAD). Este método é
utilizado para auxiliar as participantes de um grupo para organizar, desenvolver os
objetivos e especificações de um projeto de forma rápida e concisa. Uma sessão JAD
tem quatro passos definidos: planejamento da sessão; preparação da sessão; condução
da sessão; e produção dos documentos ou dos produtos propostos.(19)
Na sessão JAD, um participante assume o papel de facilitador, que tem a
responsabilidade de definir os objetivos e conduzir o grupo, e os demais participantes
são os colaboradores. Todos os participantes são peças-chave para a construção do
produto final, devem ser de diferentes níveis de hierarquia e 65% devem ter
conhecimento na área em questão.(19) Nesse estudo, cada componente do grupo que
aceitou participar do estudo de forma voluntária, assinou o Termo de Consentimento
Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B).
Sendo assim, a primeira e a segunda etapa da JAD foram previamente definidas
e realizadas para o desenvolvimento do grupo de trabalho e do produto final. A primeira
etapa de planejamento da sessão consistiu na definição dos objetivos, dos participantes e
dos materiais necessários, que foram disponibilizados pela facilitadora. O objetivo do
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grupo de trabalho foi aprimorar a árvore de saúde mental para a SAE da instituição,
sendo esse o produto final.
Na segunda etapa de preparação da sessão explicou-se o projeto aos
participantes do estudo, esclareceu os critérios de seleção na composição do grupo de
trabalho, assinaram o TCLE. Ainda, foi apresentado o formulário da árvore de
sistematização da assistência de enfermagem e o planejamento do cronograma de
encontros do grupo de trabalho.
As demais etapas de condução da sessão são organizadas para serem realizadas
com alcance do produto final. Então, inicialmente foram propostos três encontros, com
três horas de duração cada, sendo os dois primeiros para discussões da árvore de saúde
mental, e o último para a validação dos diagnósticos e intervenções incluídos, excluídos
e/ou modificados, por meio de uma escala Likert de cinco pontos (concordo totalmente;
concordo parcialmente; não concordo, nem discordo; discordo parcialmente; e discordo
totalmente), com uma coluna para registros de observações/sugestões (APÊNDICE C).
No entanto, no primeiro encontro presencial definiu-se a nova estrutura da
árvore de saúde mental. Fez-se necessário que a nova estrutura em questão fosse
construída pela facilitadora na tabela em formato Excel conforme as sugestões do
grupo. Essa organização foi realizada para fins de clareza, devido a grande quantidade
de diagnósticos e intervenções de enfermagem propostos. Por isso, o segundo encontro
foi realizado individualmente, entre a facilitadora e cada colaboradora, momento em
que foi entregue a nova tabela para que fosse analisada e pontuada conforme escala
Likert, para que posteriormente fosse validada em um próximo encontro do grupo.
O terceiro, e último, encontro aconteceu presencialmente, quando ocorreu a
validação do grupo da nova árvore de saúde mental, traduzindo-se no produto final do
grupo da JAD. Os encontros presenciais foram realizados no turno inverso de trabalho
das participantes, em uma sala de reuniões da instituição, não trazendo prejuízos ao seu
labor institucional.
Ressalta-se que os diagnósticos e intervenções que foram propostos para
inclusão, exclusão ou modificação na árvore de saúde mental para a SAE, foram
baseados na literatura existente e na prática diária do grupo de trabalho, com a
finalidade de aprimorar os diagnósticos e intervenções de enfermagem em saúde mental,
de acordo com a taxonomia NANDA-I e NIC e a realidade vivenciada nas UICC.

16

4.3 ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA ATIVIDADE
EDUCATIVA

A segunda etapa consistiu em desenvolver uma atividade educativa em que foi
utilizada a literatura científica, revisão integrativa e o primeiro produto deste estudo que
foi a “arvore de saúde mental para a SAE”, associados à validação de conteúdo do
storyboard de um curso de extensão por um Comitê de Especialistas. Após o processo
de validação concluído, o conteúdo e atividades constituíram-se em um curso de
extensão autoinstrucional online.

4.3.1 Desenvolvimento da atividade educativa

Essa etapa apresentou um delineamento de pesquisa aplicada para a produção
tecnológica, que tem como característica guiar para a solução de problemas ou melhoria
de processos em relação ao seu significado teórico e de criar um novo produto,
programa ou modelo. Na literatura evidencia-se uma ampla relação do uso desse
delineamento com o desenvolvimento de produtos e tecnologias na área de recursos
educacionais.(20)
A atividade educativa, inicialmente, foi estruturada por meio de um storyboard,
construído no software Power Point da Microsoft®, em formato de apresentação de
slides (*.ppsx). Os conteúdos do storyboard foram baseados na literatura científica da
enfermagem em saúde mental; na revisão integrativa do panorama mundial da SAE na
saúde mental; e no produto “árvore de saúde mental”.
Ainda, a esse desenvolvimento, acrescentaram-se casos clínicos como atividades
para o uso como avaliação de conhecimentos prévios e para a conclusão do curso que
abordam a saúde mental de pacientes de UICC. Esses casos clínicos foram elaborados
para que os enfermeiros possam identificar as alterações mentais, realizando raciocínio
clínico e definindo as necessidades de assistência em saúde mental, bem como a
realização de registros, no que se refere aos diagnósticos e às intervenções de
enfermagem na área da saúde mental.
O conteúdo e as atividades do storyboard foram planejados para uma carga
horária de dez horas, tendo o público-alvo os enfermeiros que atuam nas UICC da
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instituição cenário do estudo, e foi intitulado como “Atenção de enfermagem em saúde
mental para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”.

4.3.2 Validação de conteúdo da atividade educativa

O storyboard foi submetido ao processo de validação de conteúdo por meio da
avaliação de especialistas. Esse método defende que é necessário entre seis a vinte
especialistas e recomenda-se também que utilize avaliações quanti-qualitativas.(21,22,23)
Utilizou-se o método Bola de Neve que consiste na sugestão e recomendação de
especialistas, que neste estudo, poderiam atuar em qualquer instituição de ensino
superior no Brasil, desde que atendessem aos critérios de elegibilidade.

(24)

Os critérios

de elegibilidade para todos os especialistas foram ter título de mestrado e/ou doutorado
nas áreas de Educação, Enfermagem ou Ciências da Saúde; ter experiência de no
mínimo um ano em docência de nível superior em enfermagem na saúde mental ou com
SAE; e não estar em licença saúde, licença maternidade ou em período de gozo de
férias. Todos os especialistas receberam e assinaram eletronicamente o TCLE
(APÊNDICE D).
O primeiro especialista foi sorteado aleatoriamente dentre 11 professores do
Departamento de Enfermagem da UFCSPA, os quais ministram disciplinas em áreas de
Fundamentos

do

Cuidado

de

Enfermagem,

Enfermagem

Clínico-Cirúrgica,

Enfermagem em Saúde Mental e Gerenciamento em Enfermagem. Esse primeiro
especialista, ao responder o questionário de validação (APÊNDICE E), indica outros
três novos especialistas, conforme preconizado pelo método de Bola de Neve.
O primeiro professor que foi sorteado encontrava-se em período de gozo de
férias, o que conforme os critérios de elegibilidade foi excluído. Sendo assim, realizouse novamente o sorteio aleatório, nesse momento dentre dez professores, sendo esse
caracterizado como primeiro especialista para iniciar o processo de validação.
O especialista recebeu o convite para participação do estudo por correio
eletrônico, que continha a apresentação do estudo e o endereço eletrônico para acesso ao
o questionário de validação editado no Google Forms®. Esse questionário foi
estruturado contendo o TCLE, a indicação de três novos especialistas, o endereço
eletrônico para acesso ao storyboard em formato de apresentação de slides (*.ppsx) do
Power Point® no Google Drive® e as perguntas para validação de quatro itens: a) pré e
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pós-curso de avaliação de conhecimentos em saúde mental; b) conceitos em saúde
mental e sua aplicabilidade para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados; c)
panorama mundial da Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental;
e d) fluxograma da nova árvore de saúde mental.
O storyboard foi disponibilizado nessa etapa de validação apenas para
visualização dos especialistas, não podendo ser editável e comentado. Participaram oito
especialistas neste processo de validação, que atenderam aos critérios de elegibilidade.
Esse processo para ser concluído teve a duração de aproximadamente 60 dias,
após, realizou-se a análise de concordância dos especialistas por meio do cálculo do
Índice de Validação de Conteúdo (IVC). Esse índice mede a proporção de especialistas
que concordaram sobre a relevância ou não de determinados aspectos dos conteúdos e
atividades apresentados no storyboard. Para considerar a concordância, o IVC deve ser
superior a 0,77.(25)
Este método emprega uma escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. O
questionário elaborado para avaliar a relevância/representatividade dos aspectos a serem
analisados, inclui a seguintes opções: 1 = não relevante ou não representativo; 2 = item
necessita de grande revisão para ser representativo; 3 = item necessita de pequena
revisão para ser representativo; 4 = item relevante ou representativo.(22,26) O escore do
índice foi calculado levando em conta somente os itens que foram marcados por “3” ou
“4” pelos especialistas. Ou seja, os itens que receberam pontuação “1” ou “2” foram
revisados ou eliminados.(25,27) A fórmula é representada na Figura 3, a qual foi utilizada:

IVC =

número de respostas “3” ou “4”
número total de respostas

Figura 1 – Índice de validade de conteúdo.

Os especialistas registraram as observações/sugestões em campos descritivos do
questionário de validação. Assim, após o cálculo do IVC de cada item, o storyboard foi
atualizado mediante as recomendações dos especialistas.
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4.3.3 Organização da atividade educativa como curso de extensão

Com a finalização do processo de validação de conteúdo e atualização do
storyboard pelos especialistas, iniciou-se a organização do curso de extensão para ser
ofertado pela Extensão da UFCSPA, na modalidade autoinstrucional online em
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle (AVA-Moodle).
Após as modificações realizadas conforme as considerações dos especialistas, os
conteúdos e as atividades foram migrados para o Articulate Storyline®, software que
gera um arquivo no formato SCORM para inserção no AVA-Moodle. Esse programa
propicia a criação de e-learning de maneira mais interativa, facilitando a integração com
o AVA-Moodle. Para esse processo de migração dos conteúdos para o programa
Articulate Storyline®, despendeu-se de aproximadamente 200 horas. A interface
intuitiva do software é muito semelhante ao Power Point®, o que auxiliou na migração
e nos ajustes necessários.
O curso foi intitulado como “Atenção de enfermagem em saúde mental para
pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”, com carga horária de dez horas, conforme
os conteúdos e atividades no storyboard. A organização do curso foi em cinco tópicos
para que o participante seja direcionado dentre as etapas para o alcance de seu
aprendizado.
Os tópicos do curso foram organizados da seguinte maneira: primeiro é a
apresentação do “TCLE” (APÊNDICE F) para que o enfermeiro tenha conhecimento da
utilização dos resultados das atividades avaliativas do curso e aceite a participar do
estudo, sendo encaminhado por mensagem instantânea do AVA-Moodle um
questionário sociodemográfico e laboral (APÊNDICE G) editado no Google Forms®; o
segundo tópico traz a avaliação dos conhecimentos prévios denominado de “Pré-curso”;
o terceiro expõe os conteúdos de conceitos em saúde mental e sua inserção no contexto
de internação hospitalar; panorama mundial da SAE em saúde mental; e a nova árvore
de saúde mental para a SAE da instituição; o quarto tópico contém a avaliação após a
realização do curso como meio de avaliar os conhecimentos adquiridos, nomeado de
“Pós-curso”; e o quinto, último tópico 5 que apresenta o instrumento de avaliação do
curso pelo participante (APÊNDICE H), que foi editado no Google Forms®.
Nesse curso foi planejado o uso de casos clínicos que abordam a saúde mental
de pacientes admitidos em UICC como atividades avaliativas de conhecimentos prévios
e de conclusão do curso, no modelo de pré e pós-curso. Posteriormente, com a
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realização efetiva do curso tem-se a intenção de verificar se existem diferenças
estatísticas antes e depois da realização do curso pelos participantes.
As fases de pré e pós-curso que são as atividades avaliativas no storyboard
foram construídas no software por meio de questionários no Articulate Storyline®, os
quais geram a porcentagem de acertos obtidos conforme as respostas dadas aos casos
clínicos. No tópico 2, o pré-curso, os participantes não tiveram o feedback para as suas
respostas, sendo apresentado apenas o desempenho atingido com grau de 0 a 100%. Já
no tópico 4, avaliação do pós-curso é realizado o feedback para acertos e erros,
considerando como avaliação formativa e gerando um valor para o desempenho com a
mesma variação de grau do pré-curso.
Além disso, foram integrados áudios de explanação dos conteúdos e de
simulações de casos clínicos, layouts e telas interativas, onde o participante pode
explorar os conteúdos do curso conforme seu interesse, escolhendo, por exemplo, qual
das funções mentais quer estudar no momento, e posteriormente, escolher uma outra
função. Ainda, para aproximar a comunicação com o aluno, foi utilizada a imagem de
uma enfermeira, uma das personagens disponíveis no software, a qual aparece
realizando instruções e se comunicando diretamente com o aluno por meio de
expressões faciais e corporais e balões de fala.

4.4 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFCSPA e ao
CEP da ISCMPA via Plataforma Brasil, tendo aprovação de ambos com o parecer nº
2.934.573 (ANEXO B) e nº 3.109.035 (ANEXO C), respectivamente.
No que se refere aos sujeitos da pesquisa, todos foram convidados a participar
do estudo, respeitando os preceitos éticos previstos na Resolução nº 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde,(27) bem como a assinatura – manual ou online – do TCLE,
sendo esse distinto entre o grupo de trabalho da SAE (APÊNDICE B), os especialistas
que realizaram a validação dos conteúdos (APÊNDICE D) e os enfermeiros que
realizarão a atividade educativa (APÊNDICE F). O TCLE garante ao participante o
anonimato, bem como a liberdade para desistir do estudo a qualquer momento.

21

Atendendo às premissas da pesquisa com seres humanos, os documentos físicos
e eletrônicos resultantes deste estudo serão guardados por cinco anos, e, após, serão
destruídos por picoteamento ou deleção.(27)
Os resultados permanecerão disponíveis por meio deste relatório final no
formato de Dissertação aos gestores e enfermeiros da ISCMPA e à Biblioteca da
UFCSPA em formato digital. Os produtos deste trabalho foram apresentados à
comunidade científica e sociedade, em Sessão Pública de Defesa de Trabalho Final do
Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da UFCSPA.
Todos os dados provenientes desse estudo serão utilizados para fins acadêmicos, sendo
divulgados, posteriormente, por meio da publicação de artigos científicos em revistas
indexadas e de nota de apresentação dos produtos para a comunidade.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo obteve como resultado final dois produtos para serem aplicados na
instituição cenário desse estudo. O primeiro produto foi a nova “árvore de saúde
mental” para qualificação da assistência e registros de enfermagem na SAE e o segundo
produto foi o curso de extensão “Atenção de enfermagem em saúde mental para
pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”.
A versão final da “árvore de saúde mental” conta com uma base de 12 itens que
avaliam o estado mental do paciente e das relações com familiares/cuidadores, 40 sinais
e/ou sintomas, 31 diagnósticos e 50 intervenções de enfermagem. Considera-se que
cada item avaliado conta com aproximadamente sete diagnósticos de enfermagem que
podem ser elencados por prioridade em consonância com o raciocínio clínico do
enfermeiro. Por sua vez, cada diagnóstico de enfermagem gera em torno de até dez
intervenções de enfermagem que podem ser selecionadas ou não, desde que sejam
coerentes com a evidência observada da condição psicoemocional do paciente ou
familiar/cuidador, e ainda podem ser alteradas conforme as necessidades de
aprazamento.
Como limitação desse produto podemos citar a ausência da avaliação do uso
pelos enfermeiros da nova árvore de saúde mental para a SAE que se expressa em seus
registros no processo e evolução de enfermagem no prontuário eletrônico do paciente. A
inclusão da “árvore da saúde mental” no sistema Tasy da instituição ocorrerá após a
realização do curso de extensão.
Na segunda etapa desse estudo, o storyboard do curso passou pela validação de
oito especialistas. O IVC de cada item avaliado em sua completude que gerou um IVC
geral do item variou de 0,90 a 1,00, atendendo ao critério para concordância aceitável
acima de 0,77, conforme recomendado pelo método. A concordância foi plena do IVC
(1,00) no item “conceitos em saúde mental e sua aplicabilidade para pacientes clínicocirúrgicos hospitalizados”.
Ocorreu a migração do storyboard para a construção do curso no software
Articulate Storyline® que facilitou a organização em tópicos dos objetos de
aprendizagem, promovendo a dinamicidade e a interatividade aos participantes para um
curso autoinstrucional online, características que são importantes no EaD na EPS.
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O curso de extensão “Atenção de enfermagem em saúde mental para pacientes
clínico-cirúrgicos hospitalizados” foi organizado no AVA-Moodle sendo apresentado
em sua tela inicial os objetivos do curso, o qual foi sistematizado em cinco tópicos: 1 TCLE; 2 - Pré-curso; 3 - conteúdos do curso de “Atenção de enfermagem em saúde
mental para pacientes clínico-cirúrgicos hospitalizados”; 4 - Pós-Curso; e 5 - Avaliação
da atividade educativa.
Os conteúdos abordados no objeto de aprendizagem do Tópico 3 foram:
avaliação do estado mental; demandas emocionais e manejos em pacientes précirúrgicos, pós-cirúrgicos e clínicos internados; comunicação e relação terapêutica,
manejos

não

farmacológicos

para

ansiedade,

humor

deprimido

e

raiva/hostilidade/agressividade, panorama mundial da SAE em saúde mental e nova
árvore de saúde mental para a SAE da instituição cenário deste estudo.
A principal limitação dessa etapa foi a temporalidade para que fosse viabilizado
a execução do curso para que os enfermeiros das UICC pudessem realiza-lo para obter
resultados de avaliação do curso, assim como da análise de prontuários quanto aos
registros do processo e evolução de enfermagem que contemplam diagnósticos e
intervenções em saúde mental, antes e após a alteração da “árvore de saúde mental” e da
realização do “curso de extensão” pelos enfermeiros.
Espera-se contribuir para uma assistência de enfermagem individual, integral e
qualificada ao paciente de UICC, que englobe suas demandas emocionais e
psicossociais, buscando uma sensibilização dos enfermeiros para a avaliação desses
aspectos que podem contribuir para o desgaste das relações do paciente com
familiares/cuidadores e profissionais de saúde. Logo, as evidências observadas à beira
do leito de necessidade de cuidados, nessas demandas da saúde mental, permitem a
realização de um processo de enfermagem coerente para o efetivo cuidado que traga
resultados satisfatórios de atenção à saúde do paciente pela enfermagem.
Ambos os produtos construídos nesse estudo emergiram de demandas latentes na
prática diária dos enfermeiros das UICC têm como finalidade a qualificação de registros
e da assistência de enfermagem em saúde mental. Além disso, reforçou-se a importância
da integração ensino-serviço no fortalecimento técnico-científico da enfermagem
referente a SAE, que foi proposto, em edital publicado em 2017, pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e COFEN. Essa iniciativa
promoveu aos Mestrados Profissionais em Enfermagem o incremento de vagas
ofertadas com apoio financeiro para a ampliação de estudos para intensificar o
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desenvolvimento da enfermagem na perspectiva da prática avançada em evidências na
SAE.
Deste modo, novos estudos poderão emergir no sentido dessa avaliação de
qualidade do processo de enfermagem registrado pelos enfermeiros no prontuário
eletrônico do paciente e que se reflitam em competências da equipe de enfermagem.
Compreende-se que é necessário cada vez mais de enfermeiros transformadores de sua
prática laboral para avançar em práticas seguras e coerentes com as necessidades do
paciente, da profissão e das instituições.
Face às múltiplas comorbidades dos pacientes, os quais são admitidos em UICC
de hospitais gerais e que necessitam de cuidados complexos, não é possível depender de
um atendimento especializado em saúde mental. Entretanto, recomenda-se que
institucionalmente, pode-se pensar na viabilidade de um “Time de Saúde Mental”. Esse
time teria a finalidade de realizar consultorias e apoiar os enfermeiros de UICC para que
possam, diante da necessidade instalada, utilizar o raciocínio clínico para definir o plano
de cuidados, coerente com os diagnósticos e intervenções de enfermagem prioritários
para a saúde mental dos pacientes e familiares/cuidadores.
Como resultados espera-se a adesão dos enfermeiros para identificação de sinais
e sintomas que demandem cuidados de enfermagem em saúde mental dos pacientes
internados. Com isso, espera-se também um aumento significativo do registro dos
diagnósticos e intervenções em enfermagem em saúde mental no contexto da SAE.
Consequentemente, a longo prazo, almeja-se uma redução do uso de manejos
farmacológicos, dos sintomas de humor deprimido, irritabilidade e ansiedade dos
pacientes adultos internados, dos custos com as complicações psicossociais e da
permanência hospitalar prolongada.
Sendo assim, esse estudo também buscou empoderar e fomentar a prática de
enfermagem de forma que o conhecimento técnico-científico se traduza na avaliação
individual e integral do paciente para o plano de cuidados em saúde mental por meio
dos conhecimentos que lhes serão oferecidos pela disponibilização dos dois produtos a
instituição parceira e cenário desse trabalho.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO ÁRVORE DE SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE
MENTAL: aprimoramento da assistência e registro e desenvolvimento de um
curso de extensão
ÁRVORE DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Árvore de Sistematização da Assistência de Enfermagem relaciona o sinal e/ou
sintoma com o diagnóstico a ser escolhido, conforme os problemas de saúde mental
observados na atenção ao paciente hospitalizado em unidades de internação clínicocirúrgicas da instituição.

Sistema
Saúde Mental

Item avaliado

Sinal/Sintoma

Diagnóstico 1

Diagnóstico 2

Diagnóstico 3
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA O GRUPO DE TRABALHO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO
DE TRABALHO
TCLE versão 1.1 – 15 de novembro de 2018
**********************************************************************
A saúde mental apresenta uma transversalidade que perpassa as demais áreas da
enfermagem. Atualmente, os diagnósticos de enfermagem em saúde mental que vêm
sendo elencados a nível mundial estão relacionados aos sentimentos relatados pelos
pacientes, sendo eles: ansiedade, medo, tristeza, agressividade, estresse, negação e
relações familiares. No que tange às intervenções de enfermagem em saúde mental que
vêm sendo realizadas pelos enfermeiros, são elas: dar esclarecimentos sobre tratamento,
estar atento aos riscos físicos e emocionais, estimular saída do quarto, orientar sobre
higiene do sono, incluir familiares no tratamento, promover e permitir escolhas quando
possível, evitar exaustão física e mental do paciente, realizar feedback positivo ao
enfrentamento, dar suporte emocional, promover estímulos cognitivos, orientar
comportamento adequado, realizar escuta ativa e mediar conflitos interpessoais.
Sendo assim, você está sendo convidado a participar desta pesquisa intitulada
“DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL:
educação em serviço para promoção da qualidade da assistência e registros”, que tem
por objetivo qualificar os registros e a assistência de enfermagem para o uso de
diagnósticos e intervenções de enfermagem em saúde mental. Sua participação ocorrerá
na etapa de aprimoramento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), durante três
encontros, com duração de aproximadamente três horas, em turno inverso ao seu horário
de trabalho, de forma que você possa analisar e avaliar a SAE em saúde mental
existente na instituição e sugerir inclusões, exclusões e alterações baseados, em seus
conhecimentos teórico-práticos. Assim, para alcançar os objetivos propostos será
disponibilizada a árvore da SAE com itens de saúde mental da instituição para que se
façam a construção e o aprimoramento da SAE. Por meio de uma escala de
concordância a respeito das alterações a serem realizadas (com opções de marcação que
vão de “concordo totalmente” a “discordo totalmente) poderá expressar sua opinião,
além de apontar oportunidades de melhoria para uso dos diagnósticos e intervenções
não farmacológicas em saúde mental.
Os documentos utilizados para a elaboração da nova SAE em saúde mental, bem
como os formulários de avaliação serão arquivados por um período de cinco anos, sob a
responsabilidade da pesquisadora, sendo após destruídos por picotagem ou deleção.
Garantimos que eventuais danos comprovadamente causados pela pesquisa serão
indenizados.
Com a finalidade de trabalharmos dentro de uma ética estabelecida para a
pesquisa, você tomará conhecimento dos princípios a seguir discriminados e que
regerão sua participação. Você poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento sem
nenhum prejuízo, sendo considerada sua participação como voluntária, sem coerção
pessoal ou institucional, assim como sua permissão para responder ao questionário e
para participar desta etapa de elaboração da SAE. Sua identidade será preservada em
todos os momentos e será identificada por código durante essa etapa da pesquisa.
Você está livre para recusar a dar respostas a determinadas questões, bem como
solicitar a ausência ou presença da pesquisadora em algum momento que julgar
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necessário, retirar seu consentimento e terminar sua participação a qualquer tempo, bem
como terá a oportunidade de, sempre que desejar, fazer perguntas sobre qualquer
questão que desejar, as quais deverão ser respondidas a contento pela pesquisadora.
Não haverá nenhuma forma de pagamento nem de benefícios diretos ou
imediatos para você como participante deste estudo, embora sua participação auxilie na
elaboração de material que qualificará o seu trabalho na ISCMPA. Em relação aos
riscos, caso você se sinta desconfortável durante os encontros ou no preenchimento do
formulário de avaliação, a pesquisadora fará uma pausa, retornando em outro momento
que você julgar apropriado. Está garantida a assistência de apoio, pela pesquisadora,
caso você se sinta desconfortável durante a pesquisa.
Para garantir a não invasão de sua privacidade, seu nome será omitido do
material coletado, que será de conhecimento da pesquisadora e da professora
orientadora, ambas submetidas às normas do sigilo profissional. O relatório final estará
disponível a todos quando o estudo estiver concluído, inclusive para apresentação em
encontros científicos e publicação em revistas especializadas, podendo conter citações
literais de minhas contribuições, mas sempre de modo anônimo e evitando a
identificação do informante e do serviço envolvido. Finalmente, você será respeitado (a)
quanto a aspectos de foro íntimo, a não ser quando for de sua concordância em abordálos.
**********************************************************************
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato:
Pesquisadora Responsável: Adriana Aparecida Paz
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
Departamento de Enfermagem
Telefone para contato: (51) 3303-8858/99947.5553
Você também pode entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa para questões
sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas
decorrentes da pesquisa.
Comitê de Ética em Pesquisa UFCSPA - Rua Sarmento Leite nº 245, Centro
Histórico, CEP: 90.050-170, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3303-8804. E-mail:
cep@ufcspa.edu.br. Web: http://www.ufcspa.edu.br/index.php/comissao-de-etica.
Comitê de Ética em Pesquisa ISCMPA - Av. Independência, 155, 6º andar - Hospital
Dom Vicente Scherer, CEP: 90.035-074, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3214.8571.
E-mail: cep@santacasa.tche.br. Web: https://ensinoepesquisa.santacasa.org.br/comitesde-etica-em-pesquisa
**********************************************************************
Ao assinar este termo de consentimento, você confirma que leu as afirmações
contidas neste termo de consentimento, que foram explicados os procedimentos do
estudo, que teve a oportunidade de fazer perguntas, que está satisfeito com as
explicações fornecidas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo. Uma via
será entregue a você e outra será arquivada pelo investigador principal.
Porto Alegre, ___ de ____________ de 2019.
________________________________
Nome do participante

_________________________________
Assinatura do participante

________________________________
Nome do pesquisador

_________________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE C – ESCALA DE CONCORDÂNCIA DOS DIAGNÓSTICOS E
INTERVENÇÕES EM ENFERMAGEM

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE
MENTAL: aprimoramento da assistência e registro e desenvolvimento de um
curso de extensão
ESCALA DE CONCORDÂNCIA DOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES
EM ENFERMAGEM
Marque de 1 a 5 conforme sua avaliação sobre as alterações realizadas nos
diagnósticos/intervenções em saúde mental, relacionados ao SAE da ISCMPA, sendo:
12345-

discordo totalmente;
discordo parcialmente;
não concordo, nem discordo;
concordo parcialmente; e
concordo totalmente.

Na coluna “Observações”, faça a sua contribuição apontando críticas e
sugestões:

Diagnóstico/intervenção
anterior

Diagnóstico/intervenção
modificado

1

2

3

4

5

Observações
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA PROFESSORES ENFERMEIROS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
PROFESSORES ENFERMEIROS
TCLE versão 1.1 – 15 de dezembro de 2018
**********************************************************************
A saúde mental é transversal ao cuidado de enfermagem nos diversos contextos
de saúde. No contexto hospitalar, devido ao fato de o paciente passar pela experiência
de mudança de ambiente, de manipulação de seu corpo pelos profissionais, verifica-se
que surge um receio quanto aos procedimentos desconhecidos pelos quais é submetido,
o que pode acarretar demandas emocionais. Um estudo realizado na Bahia com
pacientes internados em unidades clínico-cirúrgicas confirmou que 35,4% deles
apresentavam sintomas de ansiedade e 12,1% sintomas de depressão. Esse estudo
evidenciou que os pacientes de unidades de internação hospitalares perpassam por
momentos de sofrimento psíquico durante sua internação, o que demanda cuidados de
enfermagem na área da saúde mental.
Sendo assim, você está sendo convidado a participar desta pesquisa intitulada
“DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL:
educação em serviço para promoção da qualidade da assistência e registros”, que tem
por objetivo qualificar os registros e a assistência de enfermagem para o uso de
diagnósticos e intervenções de enfermagem em saúde mental. Sua participação consiste
na validação do objeto de aprendizagem sobre diagnósticos e intervenções em
enfermagem na saúde mental. Esse objeto será utilizado em curso de extensão
autoinstrucional online para enfermeiros de unidade de internação da Irmandade Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). Para validação, será utilizado um
instrumento de validação de conteúdo e constructo online, o qual também indicará
outros especialistas pelo método Bola de Neve. Os documentos gerados serão
arquivados por um período de cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora,
sendo após destruídos por picotagem ou deleção. Garantimos que eventuais danos
comprovadamente causados pela pesquisa serão indenizados.
Com a finalidade de trabalharmos dentro de uma ética estabelecida para a
pesquisa, você tomará conhecimento dos princípios a seguir discriminados e que
regerão sua participação, por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido
online. Você poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo,
sendo considerada sua participação como voluntária, sem coerção pessoal ou
institucional, assim como a sua permissão para participar desse curso de extensão
online. Sua identidade será preservada em todos os momentos e será identificada por
código durante essa etapa da pesquisa.
Não haverá nenhuma forma de pagamento nem de benefícios diretos ou
imediatos para você enquanto participante deste estudo, embora sua participação auxilie
na elaboração de material que qualificará o trabalho na ISCMPA. Em relação aos riscos,
caso você se sinta desconfortável durante o preenchimento do formulário de avaliação e
validação do curso online, será possível salvar as etapas já realizadas, realizar uma
pausa e retornar em outro momento apropriado. Está garantida a assistência de apoio,
pela pesquisadora, caso você se sinta desconfortável durante a pesquisa.
Para garantir a não invasão de sua privacidade, seu nome será omitido do
material coletado, que será de conhecimento da pesquisadora e da professora

46

orientadora, ambas submetidas às normas do sigilo profissional. O relatório final estará
disponível para todos quando estiver concluído o estudo, inclusive para apresentação
em encontros científicos e publicação em revistas especializadas, podendo conter
citações literais de minhas contribuições, mas sempre de modo anônimo e evitando a
identificação do informante e do serviço envolvido. Finalmente, você será respeitado(a)
quanto a aspectos de foro íntimo, a não ser quando for de sua concordância em abordálos.
**********************************************************************
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato:
Pesquisadora Responsável: Adriana Aparecida Paz
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
Departamento de Enfermagem
Telefone para contato: (51) 3303-8858/99947.5553
Você também pode entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa para questões
sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas
decorrentes da pesquisa.
Comitê de Ética em Pesquisa UFCSPA - Rua Sarmento Leite nº 245, Centro
Histórico, CEP: 90.050-170, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3303-8804. E-mail:
cep@ufcspa.edu.br. Web: http://www.ufcspa.edu.br/index.php/comissao-de-etica.
Comitê de Ética em Pesquisa ISCMPA - Av. Independência, 155, 6º andar - Hospital
Dom Vicente Scherer, CEP: 90.035-074, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3214.8571.
E-mail: cep@santacasa.tche.br. Web: https://ensinoepesquisa.santacasa.org.br/comitesde-etica-em-pesquisa
**********************************************************************
Ao assinar este termo de consentimento, você confirma que leu as afirmações
contidas neste termo de consentimento, que foram explicados os procedimentos do
estudo, que teve a oportunidade de fazer perguntas, que está satisfeito com as
explicações fornecidas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo. Uma via
será entregue a você e outra será arquivada pelo investigador principal.
Porto Alegre, ___ de ____________ de 2019.
________________________________
Nome do participante

_________________________________
Assinatura do participante

________________________________
Nome do pesquisador

_________________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO
STORYBOARD

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE
MENTAL: aprimoramento da assistência e registro e desenvolvimento de um
curso de extensão
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO STORYBOARD
Data:
A - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
A.1 – Qual é o seu sexo?
A.2 – Qual é a sua idade?

Número do questionário:

A.3 – Qual é o seu maior grau de formação?
B – DIMENSÃO PROFISSIONAL
B.1 – Qual é o tempo de experiência na docência do
ensino superior de enfermagem?
B.2 – Qual é a área de conhecimento em enfermagem?

(0) Masculino
(1) Feminino
____________anos
(1) Mestrado
(2) Doutorado
(3) Pós-doutorado
____________anos
(1) Sistematização da Assistência de
Enfermagem
(2) Saúde do Adulto
(3) Saúde Mental

B.3 – Qual é o tempo de experiência na área de
____________anos
conhecimento em enfermagem?
B.4 – Qual é a natureza da Instituição de Ensino Superior
(0) Pública
(1) Privada
que atua?
C – VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO AUDIOVISUAL
C.1 – Pré e pós-curso de avaliação de conhecimentos em saúde mental
(1) Irrelevante
C1.1 – Os casos clínicos estão de acordo com a realidade (2) Pouco irrelevante
da assistência?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C1.2 – Os casos clínicos fornecem as informações (2) Pouco irrelevante
suficientes para responder as perguntas?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C1.3 – As perguntas e alternativas de respostas estão de (2) Pouco irrelevante
acordo com os casos clínicos apresentados?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C1.4 – O teste avalia o conhecimento do enfermeiro em (2) Pouco irrelevante
sistematização de enfermagem em saúde mental?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C1.5 – Existe aplicabilidade no cotidiano da prática (2) Pouco irrelevante
clínica do enfermeiro?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
C1.6 – Registre sua crítica/sugestão para melhoria do pré e pós-teste:
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C.2 – Conceitos em saúde mental e sua aplicabilidade para pacientes clínico-cirúrgicos
hospitalizados
(1) Irrelevante
C2.1 – O conteúdo abordado apresenta informações
(2) Pouco irrelevante
relevantes para prática da enfermagem em unidades de
(3) Realmente relevante
internação hospitalar?
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
(2) Pouco irrelevante
C2.2 – Apresenta layout apropriado ao tema proposto?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C2.3 – As falas apresentam clareza e coerência para (2) Pouco irrelevante
compreensão do conteúdo?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C2.4 – As ilustrações e os textos motivam o profissional (2) Pouco irrelevante
para compreensão conteúdo?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C2.5 – Existe aplicabilidade no cotidiano da prática (2) Pouco irrelevante
clínica do enfermeiro?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C2.6 – O recurso audiovisual é apropriado para a (2) Pouco irrelevante
atividade educativa?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
C2.7 – Registre sua crítica/sugestão para melhoria dispositivo audiovisual:

C.3 – Panorama mundial da Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental
(1) Irrelevante
C3.1 – O conteúdo abordado apresenta informações
(2) Pouco irrelevante
relevantes para prática da enfermagem em unidades de
(3) Realmente relevante
internação hospitalar?
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
(2) Pouco irrelevante
C3.2 – Apresenta layout apropriado ao tema proposto?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C3.3 – As falas apresentam clareza e coerência para (2) Pouco irrelevante
compreensão?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C3.4 – As ilustrações e os textos motivam o profissional (2) Pouco irrelevante
para compreensão conteúdo?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C3.5 – Existe aplicabilidade no cotidiano da prática (2) Pouco irrelevante
clínica do enfermeiro?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C3.6 – O recurso audiovisual é apropriado para a (2) Pouco irrelevante
atividade educativa?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
C3.7 – Registre sua crítica/sugestão para melhoria do dispositivo audiovisual:
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C.4 – Fluxograma da nova árvore de saúde mental
(1) Irrelevante
(2) Pouco irrelevante
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
(2) Pouco irrelevante
C4.2 – Apresenta layout apropriado ao tema proposto?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C4.3 – A ilustração motiva o profissional para (2) Pouco irrelevante
compreensão conteúdo?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C4.4 – Existe aplicabilidade no cotidiano da prática (2) Pouco irrelevante
clínica do enfermeiro na ISCMPA?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
(1) Irrelevante
C4.5 – O recurso audiovisual é apropriado para a (2) Pouco irrelevante
atividade educativa?
(3) Realmente relevante
(4) Muito relevante
C4.6 – Registre sua crítica/sugestão para melhoria do dispositivo audiovisual:
C4.1 – O conteúdo abordado apresenta informações
relevantes para prática da enfermagem em unidades de
internação hospitalar na ISCMPA?

Agradecemos a sua grandiosa contribuição na realização desta pesquisa
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO
TCLE versão 1.1 – 15 de novembro de 2018
**********************************************************************
A saúde mental é transversal ao cuidado de enfermagem nos diversos contextos
de saúde. No contexto hospitalar, devido ao fato de o paciente passar pela experiência
de mudança de ambiente, de manipulação de seu corpo pelos profissionais, verifica-se
que surge um receio quanto aos procedimentos desconhecidos pelos quais é submetido,
o que pode acarretar demandas emocionais. Um estudo realizado na Bahia com
pacientes internados em unidades clínico-cirúrgicas confirmou que 35,4% deles
apresentavam sintomas de ansiedade e 12,1% sintomas de depressão. Esse estudo
evidenciou que os pacientes de unidades de internação hospitalares perpassam por
momentos de sofrimento psíquico durante sua internação, o que demanda cuidados de
enfermagem na área da saúde mental.
Sendo assim, você está sendo convidado a participar desta pesquisa intitulada
“DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL:
educação em serviço para promoção da qualidade da assistência e registros”, que tem
por objetivo qualificar os registros e a assistência de enfermagem para o uso de
diagnósticos e intervenções de enfermagem em saúde mental. Sua contribuição ocorrerá
durante sua participação de curso de extensão na modalidade autoinstrucional online,
com carga horária de 10 horas. O curso será ministrado no ambiente virtual de
aprendizagem Moodle, sendo constituído de cinco momentos: dados sociodemográficos
dos participantes, pré-teste de conhecimentos em saúde mental e sistematização da
assistência de enfermagem, abordagem de conteúdos por meio do objeto de
aprendizagem, pós-teste de conhecimentos e avaliação do curso. No final do curso, será
emitida a certificação para os participantes que obtiverem 70% de aproveitamento no
desempenho do pós-teste. Os documentos gerados pelo curso serão arquivados por um
período de cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora e após estas serão
destruídos por picotagem ou deleção. Garantimos que eventuais danos
comprovadamente causados pela pesquisa serão indenizados.
Com a finalidade de trabalharmos dentro de uma ética estabelecida para a
pesquisa, você tomará conhecimento dos princípios abaixo discriminados e que regerão
sua participação, por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido online.
Você poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo, sendo
considerada sua participação como voluntária, sem coerção pessoal ou institucional,
dando a sua permissão para participar desse curso de extensão online. Sua identidade
será preservada em todos os momentos e será identificada por código durante essa etapa
da pesquisa.
Não haverá nenhuma forma de pagamento nem de benefícios diretos ou
imediatos para você enquanto participante deste estudo, embora sua participação auxilie
na elaboração de material que qualificará o seu trabalho na ISCMPA. Em relação aos
riscos, caso se sinta desconfortável durante o curso online ou no preenchimento do
formulário de avaliação, você poderá salvar as etapas já realizadas do curso de extensão,
realizar uma pausa e retornar em outro momento apropriado. Está garantida a
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assistência de apoio, pela pesquisadora, caso você se sinta desconfortável durante a
pesquisa.
Para garantir a não invasão de sua privacidade, seu nome será omitido do
material coletado, que será de conhecimento da pesquisadora e da professora
orientadora, ambas submetidas às normas do sigilo profissional. O relatório final estará
disponível para todos quando estiver concluído o estudo, inclusive para apresentação
em encontros científicos e publicação em revistas especializadas, podendo conter
citações literais de minhas contribuições, mas sempre de modo anônimo e evitando a
identificação do informante e do serviço envolvido. Finalmente, você será respeitado (a)
quanto a aspectos de foro íntimo, a não ser quando for de sua concordância em abordálos.
**********************************************************************
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato:
Pesquisadora Responsável: Adriana Aparecida Paz
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
Departamento de Enfermagem
Telefone para contato: (51) 3303-8858/99947.5553
Você também pode entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa para questões
sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas
decorrentes da pesquisa.
Comitê de Ética em Pesquisa UFCSPA - Rua Sarmento Leite nº 245, Centro
Histórico, CEP: 90.050-170, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3303-8804. E-mail:
cep@ufcspa.edu.br. Web: http://www.ufcspa.edu.br/index.php/comissao-de-etica.
Comitê de Ética em Pesquisa ISCMPA - Av. Independência, 155, 6º andar - Hospital
Dom Vicente Scherer, CEP: 90.035-074, Porto Alegre-RS. Telefone: (51) 3214.8571.
E-mail: cep@santacasa.tche.br. Web: https://ensinoepesquisa.santacasa.org.br/comitesde-etica-em-pesquisa
**********************************************************************
Ao assinar este termo de consentimento, você confirma que leu as afirmações
contidas neste termo de consentimento, que foram explicados os procedimentos do
estudo, que teve a oportunidade de fazer perguntas, que está satisfeito com as
explicações fornecidas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo. Uma via
será entregue a você e outra será arquivada pelo investigador principal.
Porto Alegre, ___ de ____________ de 2019.
________________________________
Nome do participante

_________________________________
Assinatura do participante

________________________________
Nome do pesquisador

_________________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE
MENTAL: aprimoramento da assistência e registro e desenvolvimento de um
curso de extensão
QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL
Data: ____/____/_______

Número do questionário:

A – DIMENSÃO SOCIODEMOGRÁFICA
A.1 – Qual é o sexo?

(0) masculino (1) feminino

A.2 – Qual é a idade?

__________anos

A.3 – Há quantos anos concluiu a graduação de enfermagem?

__________anos

A.4 – Tem especialização?
A.5 – Essa especialização foi na área da saúde mental ou da
sistematização da assistência de enfermagem?
A.6 – Tem formação strictu sensu?
A.7 – Qual nível da formação?

(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) Mestrado (1) Doutorado

B – DIMENSÃO LABORAL
B.1 – Há quanto tempo trabalha na área da saúde como
enfermeiro(a)?
B.2 – Há quanto tempo trabalha na ISCMPA?

_____________anos

B.3 – Qual é o hospital do complexo que atua?

_________________________

B.4 – Qual é o turno de trabalho?

(1) manhã (2) tarde (3) noite

B.5 – Como você considera o seu nível de conhecimento em
saúde mental?
B.6 – Como você considera o seu nível de conhecimento em
sistematização da assistência de enfermagem?
B.7 – Você recebeu alguma capacitação na área da saúde
mental?
B.8 – Você recebeu alguma capacitação para utilizar o SAE
da ISCMPA?
B.9 – Tem algum interesse em realizar ou aperfeiçoar os
conhecimentos que já possui em saúde mental?
B.10 – Tem algum interesse em realizar ou aperfeiçoar os
conhecimentos que já possui em SAE?
B.11 – Você já realizou manejos não-farmacológicos em
saúde mental na sua assistência ao paciente de unidade de
internação hospitalar?
B.12 – Você já realizou a SAE da ISCMPA?

_____________anos

(1) baixo
(2) regular
(3) bom
(4) ótimo
(1) baixo
(2) regular
(3) bom
(4) ótimo
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim
(0) não (1) sim

Agradecemos a sua grandiosa contribuição na realização desta pesquisa.
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
EDUCATIVA PELOS PARTICIPANTES

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE
MENTAL: aprimoramento da assistência e registro e desenvolvimento de um
curso de extensão
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE EDUCATIVA PELOS PARTICIPANTES
Data: ____/____/_______

Número do questionário:

A – APRESENTAÇÃO
A.1 – A apresentação geral da atividade educativa estava adequada?

(0) não (1) sim

A.2 – Os casos clínicos e suas respectivas perguntas estavam claras?

(0) não (1) sim

A.3 – Os métodos utilizados (vídeo-aulas, aulas expositivas com áudiofala, fluxogramas, figuras) foram adequados?

(0) não (1) sim

A.4 – Em uma escala de 0 a 10, qual o valor que atribui para a
apresentação?

0 _____________10

B – CONTEÚDO
B.1 – O conteúdo da atividade educativa estava adequado?
B.2 – O conteúdo da atividade educativa correspondeu às suas
expectativas?

(0) não (1) sim

B.3 – Os conteúdos abordados sobre saúde mental foram adequados?

(0) não (1) sim

B.4 – Os conteúdos abordados sobre SAE foram adequados?

(0) não (1) sim

B.5 – Em uma escala de 0 a 10, qual o valor que atribui para o conteúdo?

0 _____________10

C – APLICABILIDADE
C.1 – Os conhecimentos em saúde mental fornecidos pela atividade
educativa são relevantes para sua prática de enfermagem diária?
C.2 – Os conhecimentos em SAE fornecidos pela atividade educativa são
relevantes para sua prática de enfermagem diária?

(0) não (1) sim

C.3 – Você sente-se mais capacitado após a realização da atividade
educativa para realizar os registros e a assistência em saúde
mental?

(0) não (1) sim

C.4 – Em uma escala de 0 a 10, qual o valor que atribui para a
aplicabilidade em sua prática de enfermagem diária?

0 _____________10

(0) não (1) sim

(0) não (1) sim

Agradecemos a sua grandiosa contribuição na realização desta pesquisa.

