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Ciência precisa ser vista como prática, não apenas  

como polêmica teórica, porque representa  

a prática mais incisiva de desenvolvimento e  

construção de oportunidades. 

 

Não se deve esquecer de que a energia mais  

contundente do conhecimento é a rebeldia:  

questionar, inovar, inventar, superar. 
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RESUMO 
 

 

 

Trata-se de um estudo experimental, do tipo ensaio-clínico, aberto, randomizado e 

prospectivo, cujo objetivo central foi validar a Metodologia da Problematização na Educação 

Permanente em Saúde aplicada aos hemocomponentes. Os objetivos específicos foram: 

propiciar a problematização da prática transfusional através de grupos de discussão, e obter 

evidências objetivas de que a Metodologia da Problematização é capaz de produzir resultados 

satisfatórios na Educação Permanente em Saúde aplicada aos hemocomponentes. Os 

participantes do estudo foram enfermeiros transfusionistas do Hospital do Câncer III e os 

aspectos éticos respeitados conforme a Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. Vinte e um enfermeiros participaram do estudo e foram avaliados por questionários, 

sendo que onze participaram dos grupos de discussão com ênfase em problematização e dez 

apenas responderam os questionários. Foram verificadas a normalidade e a equivalência dos 

desvios-padrões em ambos os grupos pelos testes de hipóteses kolmogorov-Smirnov e “F”, 

respectivamente. Foi realizado o Teste “t” de Student, resultando que a média do grupo que 

participou da problematização foi significativamente maior do que a média do grupo controle, 

com p-valor 0,0000036, demonstrando a validade do método.  

 

Descritores: 

Assistência Farmacêutica; Educação Continuada; Estudos de Validação; Educação Baseada 

em Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This is an experimental research, clinical randomized trial, opened and prospective, whose 

main purpose was to validate the problematical methodology in Permanent Health Education 

that is applied to blood products. The specific aims were to facilitate the questioning of 

transfusion practice through discussion groups and obtain objective evidence that a problem-

solving methodology is able to produce satisfactory results in continuing health education 

applied to blood products. Study participants were nurses transfusionists of Cancer Hospital 

III and ethical aspects respected in accordance with Resolution 196/1996 from National 

Council of Health. Twenty-one nurses participated in the study and were evaluated by 

questionnaires, that eleven participating groups discussion with emphasis on questioning and 

ten only responded questionnaires . We checked the normality of the groups and the standard 

deviations equivalency in both groups by the hypothesis tests of Kolmogorov-Smirnov and 

"F", respectively. Student’s "t" test was conducted, resulting in the average group that 

participated in the questioning was significantly higher than the average of the control group 

with p - value 0.0000036 , demonstrating the validity of the method. 

 

Keywords: 

Pharmaceutical Services; Education, Continuing; Validation Studies; Problem-Based 

Learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2007, após oito anos trabalhando como técnico em hemoterapia no Banco de 

Sangue do Hospital do Câncer I (HC-I), do Instituto Nacional de Câncer1 (INCA), no Rio de 

Janeiro - RJ, concluí o Curso de Graduação em Farmácia pela Universidade Estácio de Sá, 

uma das primeiras universidades do Brasil a adotar as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Farmácia, instituídas pela Resolução CNE/CES nº 2/2002 

(BRASIL, 2002). 

Tal ato normativo ressalta que um dos objetivos da formação do farmacêutico, entre 

outros, é o de desenvolver habilidades e competências2 para educar. Não por acaso, as 

atividades que mais me cativavam, ainda durante a graduação, eram: os trabalhos compilados 

em relatórios técnicos e apresentados oralmente aos mestres e aos colegas discentes, à frente, 

"ocupando o lugar" dos próprios mestres; e, notadamente, os estudos de interface com a 

minha prática em bancos de sangue voltada para a produção e o controle de qualidade dos 

hemocomponentes. 

Em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Federação Internacional 

de Farmacêuticos (FIP) já vinha produzindo uma série de recomendações acerca do papel do 

farmacêutico junto à sociedade, sobretudo no tocante à atenção farmacêutica: o suporte de 

informações adequadas aos usuários de medicamentos que nos remete, invariavelmente, a 

uma relação direta com o desenvolvimento de habilidades e competências na arte de educar 

por parte do profissional farmacêutico (WIEDENMAYER et al., 2006).  

Percebi que o papel de educador que a OMS, a FIP e a sociedade como um todo 

esperam que o farmacêutico assuma, não está restrito ao trabalho como docente propriamente 

dito; o fato de já atuar em serviços de saúde ajudou-me sobremodo a alcançar tal percepção. O 

papel de educador permeia a educação no contexto mais amplo, como pude observar desde a 

época da graduação: nos trabalhos em grupo, nos cenários de campo da pós-graduação em 

                                                 
1 Doravante denominado Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA é o Hospital de 

Ensino e Pesquisa e o Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia designado para exercer o papel 

auxiliar na formulação e na execução da Política Nacional de Atenção Oncológica, cujo componente 

fundamental é a educação permanente e a capacitação profissional (BRASIL, 2005a). 
2 Competência é “o resultado da multiplicação entre conhecimentos (saber, know-how da atividade, atualização 

constante, aprendizagem contínua); habilidades (saber fazer, utilizar o conhecimento, visão individual e 

diferenciada, saber pensar e agregar valor) e atitudes (características pessoais, modo de pensar, agir, postura, 

valores éticos e morais), que distinguem os profissionais de alto desempenho e os diferencia dos demais” 

(MUSSAK, 2003, p. 28). 
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Vigilância Sanitária - na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde me 

especializei em 2010 -, na comunicação participativa em sala de aula, nos diversos cursos de 

atualização e de extensão, no exercício de atividades multidisciplinares em comitês 

hospitalares, na preceptoria de estagiários e no próprio relacionamento interprofissional. 

Em 2011, fui lotado na Agência Transfusional do Hospital do Câncer III (HC-III)3 

como farmacêutico do quadro efetivo do Ministério da Saúde, tendo como atribuição inerente 

ao cargo o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa (Anexo A; BRASIL, 2009a). 

O labor em serviços de saúde de alta complexidade (além do Instituto Nacional de Câncer, 

atuo no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, desde 2006) trouxe-me a 

oportunidade de conviver e aprender com equipes de alto nível técnico, dentre as quais 

destaco as equipes de enfermagem.  

Um pouco mais tarde, pude entender que o perfil educador de um profissional de 

saúde no campo da prática respalda-se na interdisciplinaridade4 como pressuposto da 

Educação Permanente em Saúde (EPS) (BRASIL, 2004a), como uma troca de experiências 

profissionais conjugada com os saberes de cada agente, e que gera impacto direto na 

qualidade do trabalho, no meio ambiente e no próprio valor da assistência prestada ao 

paciente do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Como a minha área de estudo e pesquisa é, predominantemente, a hemoterapia, com 

ênfase na produção de hemocomponentes e no seu controle de qualidade, verifiquei que a 

atuação como farmacêutico em um hospital de alta complexidade me compelia a uma 

imperiosa vocação: dedicar maior parte do meu tempo para as atividades de ensino e pesquisa 

aplicadas aos hemocomponentes. A EPS voltada para os profissionais de saúde envolvidos 

com a hemoterapia coaduna-se com a Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 

2005a), formulada pelo próprio INCA, conforme aduz Vincent:  

 
O estabelecimento do processo de Educação Permanente exige a 

qualificação dos atores envolvidos para a construção e o processamento de 

problemas que se configurem verdadeiramente relevantes para a Atenção 

Oncológica integral. Nesse sentido, é fundamental que se formem 

facilitadores de EP: entre os gestores, permitindo a identificação dos 

problemas que enfrentam na atenção oncológica e construindo as demandas 

das esferas de gestão em níveis central e municipal a serem processadas em 

conjunto com os demais atores; nas instituições formadoras que hoje 

apresentam potencial para atender às demandas educativas no campo do 

                                                 
3 O Hospital do Câncer III é a unidade hospitalar do INCA dedicada ao atendimento de pacientes com câncer de 

mama (BRASIL, 2011a). 
4 “Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que 

ele conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, [...], fazendo uso dos esquemas conceituais e das 

análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de 

terem sido comparados e julgados” (JAPIASSU, 1976 apud THIESEN, 2008, p. 548). 
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controle do câncer, com ênfase nas dimensões metodológicas do processo e 

suas implicações para as práticas de formação e capacitação; nas equipes de 

trabalho em todos os níveis da atenção oncológica, em seus diferentes 

cenários (2007, p. 84). 

 

O INCA recebeu para o seu quadro efetivo, através de concurso público realizado em 

2010, o número expressivo de 272 (duzentos e setenta e dois) enfermeiros, distribuídos em 

oito perfis de atuação. Para nenhum cargo de enfermagem foi aberto, porém, um perfil de 

atuação em hemoterapia, ao contrário de outras áreas, como farmácia e medicina (BRASIL, 

2009a; BRASIL, 2013a).  

Ante ao exposto, torna-se oportuno validar uma metodologia de abordagem em EPS 

que alcance as necessidades profissionais e institucionais com vistas ao preenchimento das 

lacunas latentes em relação à hemoterapia. Oliveira (2011) conclama uma parceria de 

responsabilidade compartilhada do enfermeiro com os demais profissionais de saúde a fim de 

se estabelecer um melhor desempenho profissional e, consequentemente, mudanças que trarão 

benefícios para a instituição e para os clientes. Desta forma, espera-se promover uma melhor 

qualidade de saúde para os pacientes que recebem as cerca de duas mil transfusões mensais de 

hemocomponentes para o tratamento do câncer (INCA, 2013).   

Vários estudos referenciados nesta dissertação sugerem a Metodologia da 

Problematização como um modelo ideal de abordagem na EPS. A escolha de um método 

quantitativo para validar5 a Metodologia da Problematização na EPS aplicada à hemoterapia 

guarda estreita relação com a minha atuação na área de saúde conjugada às minhas influências 

acadêmicas positivistas, em que a abordagem por ensaios clínicos é hegemônica – ao 

contrário das abordagens das ciências humanas.  

Percebi que a compreensão da Metodologia da Problematização como método e 

técnica de ensino carece, na literatura, de estudos pautados na utilização de modelos 

matemáticos para a explicação da realidade. Diante de tal fato, questiono-me acerca do valor 

que o método estatístico possa agregar à hemoterapia e ao SUS, como um todo, ao analisar, 

sob a ótica positivista, a Metodologia da Problematização como um instrumento de EPS. 

                                                 
5 Validar é atestar que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente 

é consistente e leva aos resultados esperados (BRASIL, 2010a). Em nosso caso, atestar que a Metodologia da 

Problematização é profícua para a EPS voltada para os enfermeiros que atuam na hemoterapia. 

A validação de tecnologias educacionais caracteriza-se como uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico, a 

qual é considerada uma estratégia que, mediante o uso sistemático dos conhecimentos disponíveis, visa a 

elaborar uma nova intervenção ou melhorar significativamente uma intervenção já existente, ou ainda elaborar 

ou melhorar um instrumento, um dispositivo ou um método de medição (CONTANDRIOPOULOS, 1997 apud 

MOTA, 2011). 
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 A proposta deste estudo foi de realizar um estudo interdisciplinar, por meio de grupos 

de discussão, com enfermeiros que transfundem hemocomponentes, sob a facilitação de um 

farmacêutico da Agência Transfusional6 do HC-III. A ideia foi de transformar tópicos sobre 

Hemocomponentes e Controle de Qualidade em problemas da prática transfusional 

advindos da nossa experiência tanto com o controle de qualidade de hemocomponentes, 

quanto com o ato transfusional, valorizando o esforço interdisciplinar no enfrentamento de 

situações diversas e reais, das mais simples às mais complexas. 

Ante o exposto, definiu-se como objeto do estudo a influência da metodologia da 

problematização no grau de aprendizado do enfermeiro acerca do tema “Hemocomponentes 

e Controle de Qualidade”. O estudo teve por objetivo central validar a Metodologia da 

Problematização na EPS aplicada aos hemocomponentes. E por objetivos específicos: (I) 

propiciar a problematização da prática transfusional através de grupos de discussão e (II) 

obter evidências objetivas de que a Metodologia da Problematização é capaz de produzir 

resultados satisfatórios na EPS aplicada aos hemocomponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A Agência Transfusional é a secção intra-hospitalar destinada à realização da seleção, do controle da qualidade 

e do registro transfusional: auditoria das requisições médicas de transfusão sanguínea, análises imuno-

hematológicas pré e pós-transfusionais, armazenamento e procedimentos especiais com hemocomponentes e 

monitoramento pós-transfusional (BRASIL, 2011b). 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 A INTEGRALIDADE DO FARMACÊUTICO EM HEMOTERAPIA NO CONTEXTO 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

1.1.1 Assistência Farmacêutica 

 

 A profissão farmacêutica é uma das mais antigas da humanidade. Palco de constantes 

inovações, tanto no âmbito da formação, como no da atuação, desde o século XX até os dias 

atuais, o farmacêutico tem reafirmado a sua imprescindibilidade na defesa do uso racional do 

medicamento, na educação em saúde e na prestação de serviços de qualidade para a população 

(CRUZ; SILVA, 2011; PEREIRA; FREITAS, 2008; VIEIRA, 2007). 

Na perspectiva do SUS, um dos campos em que o farmacêutico deve atuar ativamente 

refere-se à Assistência Farmacêutica (AF), assim definida pelo Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), com base na Política Nacional de Medicamentos: 

 

O conjunto de ações e serviços desempenhados pelo farmacêutico ou 

sob sua supervisão, com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral, a 

promoção e recuperação de saúde, nos estabelecimentos públicos e privados 

que desempenham atividades de projeto, pesquisa, manipulação, produção, 

conservação, dispensação, distribuição, garantia e controle de qualidade, 

vigilância sanitária e epidemiológica de medicamentos e produtos 

farmacêuticos (BRASIL, 2001a). 

 

A AF deve ser compreendida como uma política pública, conforme a Política Nacional 

de Atenção Farmacêutica (PNAF), norteadora para a formulação de políticas setoriais, não 

apenas relacionadas aos medicamentos, mas também à ciência e tecnologia, ao 

desenvolvimento industrial e à formação de recursos humanos, dentre outras, garantindo a 

intersetorialidade inerente ao SUS (BRASIL, 2004a). 

Conceito introduzido nos Estados Unidos da América há quase trinta anos, a AF 

abrange também a percepção de um conceito mais específico, denominado Atenção 

Farmacêutica7, que envolve a cooperação do farmacêutico no monitoramento ativo do 

                                                 
7 Atenção Farmacêutica não é o mesmo que Assistência Farmacêutica. Atenção Farmacêutica é o compêndio 

das atitudes, dos comportamentos, dos compromissos, das inquietudes, dos valores éticos, das funções, dos 

conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do farmacêutico na prestação da 

farmacoterapia, com objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do 

paciente. A Assistência Farmacêutica está num contexto mais amplo, é o conjunto das ações, uma política, que 
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processo de assistência à saúde do paciente, com vistas ao sucesso da terapêutica e à 

minimização dos riscos inerentes ao uso do medicamento. É intuitivo, portanto, que a AF está 

intrinsecamente ligada à promoção da saúde e cabe ao farmacêutico a difusão de informações 

adequadas sobre os medicamentos e participação ativa na educação permanente dos 

profissionais de saúde, dos pacientes e da comunidade para assegurar o uso racional do 

medicamento (BERENGUER et al., 2004). 

No Brasil, a evolução da legislação sanitária converge à obrigatoriedade da prestação 

da AF nos serviços de saúde que manipulem ou dispensem medicamentos, o que representa o 

cumprimento das Leis nº 5991/1973 e nº 8080/1990 (BRASIL, 1973; BRASIL, 1990a). Esta 

última, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, instituiu o SUS e prevê como área de 

atuação do sistema a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica (BRASIL, 1990a). Anos mais tarde, a AF consolidou-se, juridicamente, no 

Pacto de Gestão - integrante do Pacto pela Saúde –, em 2006, com previsão de recursos 

financeiros (BRASIL, 2006a). 

De acordo com a análise de alguns autores, o conceito de AF encontra-se plenamente 

integrado com o de tecnologia de saúde (no caso, mais especificamente, de tecnologia de uso 

de medicamentos), o que requer aprimoramentos constantes voltados para a avaliação de seu 

impacto na qualidade de vida do usuário e na redução de custos para o SUS. No entanto, ainda 

são necessárias mudanças de paradigmas que impeçam a consolidação do sistema e esta 

mudança não depende somente da prática do farmacêutico. Depende também do serviço como 

um todo empenhado no estabelecimento de uma relação de confiança e respeito mútuo, entre 

o usuário e o provedor do cuidado, permitindo a superação das barreiras que impedem o 

estabelecimento do diálogo (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005). 

O grande mérito de se colocar em prática um modelo de AF é o de facilitar o 

desenvolvimento de um trabalho integrador e de qualidade entre o farmacêutico - profissional 

do medicamento –, os demais profissionais da equipe de saúde e o próprio paciente. 

Consoantes a isto, Araújo e Prado (2008) afirmam que o farmacêutico deve conciliar a noção 

do processo de fabricação e de controle dos medicamentos e os subsídios para orientar a 

população sobre a utilização correta desses produtos. 

Diversos estudos demonstram que a maioria dos profissionais de saúde, notadamente 

enfermeiros e médicos, reconhece a importância da atuação do farmacêutico nas equipes de 

                                                                                                                                                         
necessariamente deve contar com o farmacêutico, mas que não prescinde da cooperação de outros 

profissionais de saúde no manejo das questões relacionadas ao uso de medicamentos com escopo de promover 

a assistência terapêutica integral (BRASIL, 2001a). 
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saúde (CRUTHIRDS; HUGHES; WEAVER, 2013). Os pesquisadores norte-americanos 

Smith e Olin (2010) afirmam que a educação exercida pelo farmacêutico da comunidade é 

fundamental para o êxito das ações de promoção e prevenção à saúde. Segundo os autores, os 

estudantes já devem sair da graduação aptos para serem educadores de saúde junto à 

sociedade. 

Na França, os estudos de Bourdon, Ekeland e Brion (2008) apontam para um aumento 

da demanda para ações educativas no aconselhamento farmacêutico aos pacientes portadores 

de doenças crônicas, como diabetes, asma e AIDS. A Atenção Farmacêutica é apontada, pelos 

próprios pacientes, como essencial no processo de adesão aos tratamentos medicamentosos 

(BELL; ENLUND; VAINIO, 2010). No Brasil, Mourão et al. (2013) demonstraram, por meio 

de um ensaio quantitativo randomizado, uma significante contribuição do cunho educador da 

Atenção Farmacêutica no monitoramento de pacientes diabéticos em relação ao grupo 

controle, não acompanhado por farmacêuticos. 

No Canadá, onde cerca de trinta por cento dos programas de residência médica já 

atuam com a colaboração de farmacêuticos, Jorgenson, Muller e Whelan (2012) entrevistaram 

residentes e diretores de cursos de residência médica, além de farmacêuticos, a fim de estudar 

o impacto do papel do farmacêutico educador. Os resultados demonstraram não somente um 

alto conhecimento dos residentes acerca dos medicamentos e da Assistência Farmacêutica, 

como também a necessidade de expansão da atuação do farmacêutico como educador em um 

maior número possível de residências médicas. 

Ante à permanente busca pelo uso racional dos medicamentos, destaca-se a 

importância do trabalho em equipe do farmacêutico com o enfermeiro (BENNETT et al., 

2012). Na esteira dos desafios que as relações interpessoais de trabalho impõem, O’Connor et 

al. (2011) ressaltam que o farmacêutico deve transpor as barreiras das tensões entre as 

diferentes categorias profissionais ao trazer as habilidades e conhecimentos em prol da 

melhoria da qualidade de vida do paciente, da prevenção ao cuidado paliativo. 
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1.1.2 Hemocomponentes 

 

1.1.2.1 Os hemocomponentes como objeto de estudo farmacêutico 

 

Os hemocomponentes8 têm sido descritos, nos últimos anos, tanto como produtos 

biológicos, como medicamentos9. A hemoterapia, atualmente, não mais utiliza a infusão de 

sangue total, mas apenas o hemocomponente específico para cada indicação clínica, obtido 

através de técnicas de fracionamento (Anexo B). Trata-se de um produto nobre devido ao 

generoso ato de doação voluntária e ao elevado custo na adequação do mesmo para fins 

terapêuticos (HILLYER et al., 2003; BRASIL, 2010b; RAZOUK; REICHE, 2004; BRASIL, 

2011b). 

Em consonância com as farmacopéias10 americana (United States Pharmacopeia/USP) 

e britânica (Britsh Pharmacopeia/BP), os hemocomponentes foram, em tempo, incluídos, no 

final do ano de 2012, no rol de especialidades farmacêuticas da 5ª. Edição da Farmacopéia 

Brasileira (FB5), atualizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(BRASIL, 2010b). Com efeito, na qualidade de medicamentos de infusão venosa de alta 

criticidade, os hemocomponentes demandam um controle de qualidade adaptado aos mais 

altos padrões e exigências de segurança e eficácia compatíveis com a produção de injetáveis 

da indústria farmacêutica (HILLYER et al., 2003; HARMENING et al., 2006). 

A moderna formação do farmacêutico, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais instituídas pelo Conselho Nacional de Educação - Resolução CNE/CES nº 2, de 19 

de fevereiro de 2002 -, está focada no investimento de um “profissional generalista, 

humanista, crítico e reflexivo para atuar no SUS de forma multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar”. No âmbito das competências,  referida  resolução afirma ainda que a 

formação farmacêutica deve preparar o profissional para atuar na “pesquisa e 

                                                 
8 Hemocomponentes (concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, 

crioprecipitado) são produtos gerados nos bancos de sangue a partir do fracionamento do sangue total por meio 

de processos físicos (BRASIL, 2011b). 
9 Medicamento é definido legalmente, no Brasil, como o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa, ou para fins diagnósticos (BRASIL, 1976). 
10 Farmacopéia é o código oficial farmacêutico de um país; tem por objetivo definir os parâmetros mínimos para 

a fabricação e o controle da qualidade de insumos e especialidades farmacêuticas e embasar as ações da 

vigilância sanitária, como o registro, a fiscalização e a análise fiscal (BRASIL, 2010b). 
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desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de hemocomponentes e 

hemoderivados11” (BRASIL, 2002, p. 9). 

Não obstante, no Brasil, a formação curricular voltada para o desenvolvimento de 

competências do farmacêutico no manejo dos hemocomponentes ainda é muito deficitária 

(FERREIRA; CORDEIRO, 2012), o que compele a uma busca por capacitação de forma 

praticamente autodidata por parte deste profissional que, porventura, venha a atuar em um 

banco de sangue. O próprio termo “assistência farmacêutica hemoterápica”, utilizado no título 

do presente estudo é, em si mesmo, totalmente novo, embora intrínseco, ante aos motivos 

expostos, ao pleno exercício do farmacêutico na hemoterapia, mormente no que concerne à 

preservação da qualidade do hemocomponente, em todas as fases do ciclo do sangue. 

 

1.1.2.2 Os hemocomponentes no contexto histórico 

 

O primeiro registro de transfusão de sangue na história data de 1492, quando o Papa 

Inocêncio VIII (1432-1492), acometido por uma enfermidade desconhecida, foi infundido 

com o sangue de três jovens. Todos, doadores e receptor12, faleceram. Acredita-se que o 

conceito de hemoterapia, contudo, não poderia ter surgido antes da descrição, em 1616, do 

sistema circulatório, por William Harvey (LINDEBOOM, 1954). 

 A anticoagulação e a preservação do sangue fora do organismo foram os primeiros 

grandes desafios para o avanço da terapia transfusional. Em 1869, Braxton Hicks recomendou 

o fosfato de sódio e Hustin, em 1914, relatou o uso do citrato de sódio para estes fins. Durante 

esse período, Karl Landsteiner, em 1901, descobriu os grupos sanguíneos do sistema ABO e 

explicou, em linhas gerais, o problema da incompatibilidade transfusional (HARMENING et 

al., 2003). 

 A demanda de sangue provocada pela Segunda Grande Guerra Mundial estimulou 

sobremodo o desenvolvimento de técnicas de preservação e transfusão de sangue. Em 1943, 

Loutite e Mollison introduziram a fórmula para a solução preservadora ácido-citrato-dextrose, 

o ACD. Em 1957, Gibson aperfeiçoou o ACD para CPD – citrato-fosfato-dextrose, um 

anticoagulante bem menos ácido do que o anterior, o que permitiu a formação de uma solução 

tampão conhecida, até os dias atuais, como sangue total, a matéria-prima da produção de 

hemocomponentes (HARMENING et al., 2003; BRASIL, 2010b). 

                                                 
11 Hemoderivados são produtos cuja matéria-prima é o plasma fresco congelado (hemocomponente obtidos nos 

bancos de sangue), fracionados em escala industrial, por processos físico-químicos (BRASIL, 2010b). 
12 Receptor é o termo comumente empregado, em hemoterapia, para se referir ao paciente transfusional. 
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 No Brasil, em 1950, foi fundada a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 

(SBHH), no momento em que a prática hemoterápica desconhecia legislação e normatização 

adequadas no país. O maior avanço em termos de política de sangue para atividades 

hemoterápicas veio com a criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, em 

1979 (JUNQUEIRA, 2005). 

 O fracionamento do sangue total em hemocomponentes surgiu, inicialmente, com o 

objetivo de evitar os transtornos decorrentes da sobrecarga circulatória ocasionada pela 

transfusão de sangue total. A tecnologia do fracionamento do sangue representou, de fato, o 

início da terapia transfusional moderna, em que o paciente é transfundido com o 

hemocomponente específico para cada indicação clínica (RAZOUK; REICHE, 2004; 

COMBS et al., 2005). Os avanços nos estudos de doenças oncológicas e hematológicas e dos 

próprios hemocomponentes, como terapia de suporte para tais doenças, demandaram uma 

busca relativamente recente pelo aperfeiçoamento de técnicas de preparação de 

hemocomponentes (FERREIRA; AMORIM FILHO, 2000). 

 O surgimento de bolsas plásticas de policloreto de vinil (PVC) para coleta de sangue 

contribuiu decisivamente para que o fracionamento do sangue total se generalizasse 

(VERCEZE et al., 2006). Ferreira e Amorim Filho (2000) consideram que atualmente seja 

inconcebível um serviço de hemoterapia que não fracione o sangue coletado para a obtenção 

dos hemocomponentes. 

 O século XXI trouxe avanços significativos, com a tecnologia de cultura de células, a 

biologia molecular, desenvolvimento de modernos testes de triagem sanguínea, a terapia 

gênica, a engenharia tecidual, os bancos de sangue de cordão umbilical e placentários e a 

contínua busca por produtos substitutos de hemácias (BRASIL, 2013b). Não obstante ao 

advento de tecnologias inovadoras nestes últimos anos, a dependência do sangue humano 

destinado ao fracionamento de hemocomponentes deve ainda perdurar por muitas décadas. 

 

1.1.2.3 As boas práticas de fabricação e o controle da qualidade dos hemocomponentes  

 

Com o aumento da demanda, os bancos de sangue tornaram-se verdadeiras indústrias, 

onde a matéria-prima, a saber, o sangue total, é coletado e manipulado até gerar 

hemocomponentes. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas em 2008, cerca de 3,5 

milhões de coletas de sangue geraram hemocomponentes nos bancos de sangue públicos e 

privados do Brasil. Tal número representa a transfusão de mais de 1,5 milhão de bolsas de 

concentrados de hemácias, meio milhão de bolsas de concentrados de plaquetas e meio 
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milhão de bolsas de plasma, além de outros hemocomponentes como crioprecipitado, 

concentrado de granulócitos e concentrado de plaquetas por aférese (BRASIL, 2009b). 

O conceito de boas práticas de fabricação (BPF) aplicado à produção de 

hemocomponentes é relativamente novo. No final da década de 1980, a comunidade científica 

reconheceu que, ante a impossibilidade de se realizar o controle de qualidade final de todos os 

hemocomponentes produzidos, um sistema de garantia da qualidade incorporando BPF - já à 

época mandatório nas indústrias farmacêuticas -, deveria ser aplicado especificamente aos 

bancos de sangue (DEWIT; DUDOK, 1992 apud PIETERSZ, 2011). 

No Brasil, a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001 (BRASIL, 2001b), regulamenta o 

§ 4o do art. 199 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), relativo à coleta, processamento, 

estocagem, distribuição e aplicação do sangue e norteia, até os dias atuais, a atividade 

hemoterápica em todo o território nacional. Desde então, vários decretos, portarias e 

resoluções têm sido publicados com o intuito de conferir maior segurança à transfusão de 

sangue.  

Atualmente, as principais referências do arcabouço legal da hemoterapia no país são a 

Portaria nº 1353/2011 (BRASIL, 2011b), do Ministério da Saúde, que aprova o Regulamento 

Técnico de Procedimentos Hemoterápicos e a RDC nº 57/2010 (BRASIL, 2010c), da 

ANVISA, que determina o regulamento sanitário para serviços que desenvolvem atividades 

relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano. 

A seleção do doador de sangue é um processo que está diretamente relacionado com a 

qualidade dos hemocomponentes que serão produzidos do sangue total. A partir da Lei nº 

10.205, ficou estabelecido que a doação de sangue deva ser um ato voluntário e não 

remunerado, direta ou indiretamente, onde o próprio doador é corresponsável pelas 

informações prestadas, por escrito e verbalmente, durante a entrevista realizada na triagem 

clínica13 (BRASIL, 2001b; BRASIL, 2011b). 

O controle de qualidade do hemocomponente é o conjunto de atividades destinadas a 

verificar e assegurar que o produto não seja disponibilizado para uso sem o cumprimento dos 

requisitos de qualidade preestabelecidos. Segundo a ANVISA, o controle de qualidade não 

deve se limitar às operações laboratoriais, mas abranger todas as decisões relacionadas à 

qualidade do hemocomponente (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010c). 

                                                 
13 A triagem clínica precede a coleta de sangue e tem por objetivo verificar se o candidato à doação preenche 

requisitos epidemiológicos que tenham implicação com a sua própria saúde durante o procedimento de coleta, 

com a qualidade dos hemocomponentes processados a partir desta doação e com a segurança do receptor no trans 

e pós-transfusional (BRASIL, 2011b). 
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Sob a perspectiva de vigilância sanitária, portanto, o controle de qualidade em 

hemoterapia segue uma lógica multidisciplinar. Vários são os profissionais envolvidos nessa 

tarefa: enfermeiros, farmacêuticos, médicos, biomédicos, biólogos, técnicos em hemoterapia e 

de enfermagem, assistentes sociais, desenvolvedores de programas de informática, analistas 

de suporte, técnicos em informática, entre outros (LAROCCO; BRIENT, 2010). 

As etapas críticas de qualidade na hemoterapia podem ser elencadas em cinco grandes 

grupos: 1- Indicação apropriada da transfusão; 2- Seleção criteriosa de doadores e técnicas de 

processamento (exames laboratoriais e produção de hemocomponentes); 3- Dispensação 

adequada dos hemocomponentes aos receptores; 4- Monitoramento da infusão dos 

hemocomponentes (da checagem dos dados pré-infusão, passando pela verificação dos sinais 

vitais até a observação das reações transfusionais); 5- Manutenção de registros adequados dos 

eventos transfusionais para garantia da rastreabilidade de todo o processo (LAROCCO; 

BRIENT, 2010). 

 Em síntese, o uso de hemocomponentes é uma prática de custos elevados para o SUS, 

que necessita e utiliza tecnologia de ponta e recursos humanos altamente especializados. Tais 

particularidades tornam indispensável a execução de programas de educação permanente de 

todos os profissionais envolvidos com o ciclo do sangue14, visando garantir que o 

hemocomponente seja processado e transfundido dentro dos padrões de qualidade, segurança 

e eficácia (BRASIL, 2008). 

 

1.2 O ENFERMEIRO COMO PARTÍCIPE DO CONTROLE DA QUALIDADE DOS 

HEMOCOMPONENTES  

 

A atuação do enfermeiro na hemoterapia está normatizada, no Brasil, pela Resolução 

nº. 306/2006, do Conselho Federal de Enfermagem (BRASIL, 2006b). A importância desse 

profissional na hemoterapia fica mais evidenciada na compreensão da especificidade dos 

cuidados ao paciente no decurso da terapêutica transfusional. Na linha de frente na prevenção 

e combate às reações - embora a hemoterapia seja multiprofissional – o enfermeiro constitui-

se no principal agente do gerenciamento do ato transfusional, desde a obtenção da amostra 

                                                 
14 Ciclo do sangue é o processo sistemático que abrange as atividades de captação e seleção do doador, triagem 

clínico-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial (sorológica e imuno-hematológica) das amostras 

de sangue, processamento, armazenamento, transporte e distribuição de hemocomponentes, procedimentos 

transfusionais e hemovigilância (BRASIL, 2010e). 
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(fase pré-analítica), passando pelo registro e checagem dos dados, até a orientação do paciente 

pré, trans e pós-transfusional (SILVA; SOARES; IWAMOTO, 2009; VALADARES, 2001). 

Além de conhecimentos técnico-científicos sólidos e atualizados de enfermagem, o 

profissional responsável pela administração do hemocomponente – o transfusionista - deve 

conhecer suas indicações e reunir o maior arsenal de informações possível sobre o processo 

de obtenção, acondicionamento e controle de qualidade do hemocomponente, visando a sua 

correta utilização e o monitoramento seguro da terapêutica transfusional (SOMAVILLA; 

SILVA, 2010). Em seu editorial “Hemoterapia moderna, práticas antigas”, Angulo (2007, 

p.108) sintetiza que “a hemoterapia moderna é complexa e exige a presença de profissionais 

de enfermagem especializados”. 

Vários estudos corroboram a importância da atuação do enfermeiro na hemoterapia. 

Valadares (2001) defende a prática transfusional como especialidade para a categoria e 

destaca que o enfermeiro que trabalha na transfusão consegue observar mudanças sutis antes 

mesmo que sinais tornem-se realmente aparentes, providenciando as medidas necessárias para 

a redução dos agravos. Dias (2009) reforça que o enfermeiro é o principal fornecedor de 

dados a partir da sua prática ininterrupta, da oportunidade que tem de lidar com os mais 

variados insumos para realização de procedimentos e, sobretudo, por sua postura 

permanentemente vigilante.  

Em remate, Netto (2005, p.84) aduz que “a qualidade do ato transfusional pode ser 

avaliada pela forma ‘afetiva e efetiva’ que o receptor recebe” e, portanto, possui uma relação 

direta com a orientação, por parte do enfermeiro, sobre a procedência do hemocomponente a 

ser infundido. O próprio vínculo afetivo profissional-cliente, ressaltam Segre e Ferraz (1997, 

p.540), a par dos conhecimentos cognitivos, técnicos e científicos, é decisivo para que se 

possa esperar a melhora do estado do cliente. 

Contudo, trabalhos recentes versando sobre o conhecimento de hemoterapia por 

profissionais enfermeiros têm apontado uma considerável lacuna no desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades do trabalho de enfermagem na terapia transfusional em função 

da ausência de programas educacionais (FERREIRA et al., 2007; SCHONINGER; DURO, 

2010). Um estudo qualitativo desenvolvido por Silva e Nogueira (2007) constatou que a 

maioria dos enfermeiros avalia que a exigência de conhecimentos técnicos altamente 

específicos é a maior dificuldade enfrentada por estes profissionais na prática hemoterápica. 

Tal como destacam Barbosa et al. (2011, p. 135), “há uma produção ainda reduzida de 

pesquisa de enfermagem em hemoterapia no brasil por ser uma especialidade de enfermagem 

recente e não consolidada no país”.  
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1.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Educação e saúde são direitos sociais primazes elencados na Constituição da 

República Federativa do Brasil. A saúde, em sua definição mais emblemática, “é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

Como uma extensão dos direitos constitucionais, o SUS está fundamentado no direito 

universal e conceito ampliado de saúde, que é a resultante das próprias condições de 

educação, de alimentação, de trabalho, de renda, de acesso aos produtos e serviços de saúde, 

de transporte, de lazer, entre outros (BRASIL, 1990a). Ainda no campo da análise dos 

dispositivos legais, vale ressaltar que a saúde, bem como a educação e a informação para o 

consumo, são direitos básicos do consumidor (BRASIL, 1990b).  

Em síntese, educação e saúde são espaços convergentes de construção e aplicação de 

saberes destinados ao desenvolvimento humano (CELEDÔNIO et al., 2012). São também 

espaços que possuem caráter permanente, quer sob uma análise em separado, quer sob uma 

análise conjunta. A Lei nº 6360/1976, em vigor até os dias atuais, enfatiza que as ações de 

vigilância sanitária devem ser efetuadas permanentemente, constituindo atividade rotineira 

dos órgãos de saúde (BRASIL, 1976). O filósofo e educador Paulo Freire (2011a), em sua 

análise da educação no processo de mudança social, afirma também que a educação tem 

caráter permanente.  

A EPS foi instituída, como política, pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 

198/2004, como uma “política pública para a formação e desenvolvimento de trabalhadores 

para o setor saúde” (BRASIL, 2004b). Em 2007, tal política foi reafirmada pela Portaria nº 

1.996/07, que define novas diretrizes e estratégias adequadas ao Pacto pela Saúde (Portaria nº 

399/06) (BRASIL, 2009c). Atualmente, perante as necessidades de mudança, a EPS constitui-

se num desafio, pois se configura com a complexidade da gestão, do serviço e do ensino com 

as políticas intergovernamentais entre os Ministérios da Saúde e da Educação (CELEDÔNIO 

et al., 2012). 

No SUS, a EPS compõe uma estratégia pedagógica de responsabilidade compartilhada 

de condução e de acompanhamento sob uma lógica descentralizada, transdisciplinar e 

humanística (CECCIM, 2005; CECCIM; FEVERWERKER, 2004). O profissional de saúde 

aprende em seu serviço a partir do momento em que houver a oportunidade do aprendizado. 
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Esta oportunidade tem como principal efeito o desenvolvimento do coletivo do trabalho, o 

que pressupõe, de acordo com Ricardo Ceccim (2012, p. 274), “colocar em movimento o 

saber formal, mas, acima de tudo, os saberes informais ou de si dos atores sociais em situação 

de implicação”. 

Desta forma, a EPS afigura-se como uma necessidade para melhorar as relações entre 

os sujeitos envolvidos e ampliar a participação dos atores sociais da saúde, trazendo como 

benefício o aprimoramento dos processos de trabalho. A análise de Sarreta (2009) indica que 

tal aprimoramento traduz-se na transformação do próprio processo de trabalho e, 

efetivamente, através de uma aprendizagem que produz certo sentido para o sujeito.  

Nos serviços de saúde que realizam transfusões de hemocomponentes, a atuação 

educativa das instituições consultoras de acreditação hospitalar e órgãos de vigilância 

sanitária constitui-se em meritória ferramenta para a melhoria da qualidade e minimização dos 

riscos da terapêutica transfusional. E o que é mais preocupante é que, de acordo com a 

ANVISA, quarenta e dois por cento dos serviços de hemoterapia do país ainda não possuem 

um programa de capacitação de recursos humanos adequado (BRASIL, 2011c). 

 

1.4 METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 Por princípio, a EPS se propõe a promover mudanças na formação a partir de 

propostas que sejam articuladas, descentralizadas, ascendentes e transdisciplinares, e que 

partam de problematizações15 da realidade, envolvendo diversos segmentos (BRASIL, 

2004b). Para que a aprendizagem ocorra efetivamente, a construção do conhecimento deve 

passar pela problematização (SARRETA, 2009). 

O diálogo com Paulo Freire16 permite ao pesquisador em ensino na saúde identificar, 

oportunamente, uma estreita relação entre a educação e as forças produtivas, o que traz como 

benefício imediato a incorporação do trabalho como princípio educativo. O pensamento 

freiriano é muito atual. O respeito à autonomia do educando constitui-se numa premissa 

fundamental na ação transformadora a que a educação permanente deve possuir como escopo 

(FREIRE, 1997). 

                                                 
15 Problematizar significa “refletir sobre determinadas situações, questionando fatos, fenômenos, idéias, 

compreendendo os processos e propondo soluções” (BRASIL, 2005b). 
16 Paulo Freire (1921-1997), filósofo e educador, influenciou o movimento chamado Pedagogia Crítica, cuja 

didática se baseava na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática 

dialética com a realidade em contraposição à educação alienante. Destacou-se por seu intenso trabalho na área da 

educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política 

(BITTENCOURT, 2013). 
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É oportuno observar que o respeito à autonomia do sujeito difundida por Paulo Freire 

(1997) encontra ressonância nas normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, tanto 

na Teoria dos Princípios, como na Teoria dos Referenciais, conforme o conceito de Hossne 

(2006), esquematizado na Figura 1. No presente estudo, valores e compromissos éticos, em 

plena liberdade de atuação multi e interdisciplinar, constituem a métrica da “teoria” dos 

referenciais. 

 

Figura 1 – Teoria dos Princípios e Teoria dos Referenciais 

 

 (HOSSNE, 2006, p. 675) 

 

Experiências bem sucedidas no processo ensino-aprendizagem na área de saúde 

apontam para a inovação do processo, onde o facilitador exerce um papel de liderança, porém 

sem a tradicional relação vertical educador-aluno. Visando estimular o processo crítico-

reflexivo, a Metodologia da Problematização deve permitir que os profissionais construam o 

seu conhecimento a partir das situações vivenciadas na realidade da prática em serviço 

(SEMIM; SOUZA; CORRÊA, 2009).  
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Além de criar condições propícias para uma efetiva interdisciplinaridade, a utilização 

da Metodologia da Problematização na EPS parece conferir outros fatores positivos à 

qualidade de trabalho. Estudos sugerem que a problematização possibilita ampliar a 

capacidade humana para compreender a realidade e os problemas que nela se encontram, na 

medida em que estimula o debate, a pesquisa e o desenvolvimento de habilidades que 

subsidiam a articulação de melhores práticas profissionais e de relacionamento intersetorial 

(JONASSEN, 2000). 

As práticas de educação e saúde em uma proposta pautada pela construção 

compartilhada devem ser orientadas pela busca da interdisciplinaridade e da autonomia, como 

um caminho possível na realização de práticas educativas dialógicas. Ou seja, práticas que 

privilegiem a interação comunicacional, onde sujeitos, detentores de saberes diferentes, 

apropriam-se destes, transformando-se e transformando-os. O convívio e o respeito às 

diferenças tornam-se, algumas vezes, um fator tão ou mais importante do que as informações 

técnicas no desenvolvimento das ações educativas (ACIOLI; DAVID; FARIA, 2012). 

A problematização valoriza a contextualização do conhecimento e prioriza uma 

análise mútua do saber com a realidade, criando reais possibilidades de transformação e 

construção crítica da própria realidade social (SOUZA; NETO; GABRIEL, 2012). Em 

consonância, Berbel e Gamboa (2011) afirmam que o processo da problematização deve estar 

impregnado de uma atuação com o sentido de uma práxis17 consciente, criativa e crítica. 

Desta forma, torna-se tempestiva a utilização da Metodologia da Problematização na EPS 

para fortalecimento do profissional de saúde e, por conseguinte, do próprio SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Práxis é “atividade teórica e prática que transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a 

teoria, como guia da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é consciente” 

(VAZQUEZ, 1968, p. 117). 
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1.5 ESTUDOS QUANTITATIVOS EM EDUCAÇÃO 

 

 O paradigma mais influente no método quantitativo18 é o Positivismo19. A utilização 

da matemática como ferramenta básica na construção do conhecimento científico é capaz de 

aproximar o pesquisador do nexo causal – pautado nas correlações estatísticas – entre os 

elementos coletados e, por conseguinte, nos conduzir a uma conclusão generalizável 

(TURATO, 2009). 

O Positivismo trouxe contribuições significativas à educação no campo do 

planejamento escolar, uso da tecnologia, ensino profissionalizante e aplicação do 

conhecimento científico. A valorização da ciência como forma de conhecimento objetivo, 

passível de verificação rigorosa por meio da observação e da experimentação, foi importante 

para a fundamentação da escola tecnicista no Brasil (ISKANDAR; LEAL, 2002). 

A análise quantitativa na pesquisa educacional no Brasil nunca teve uma tradição 

sólida. Não obstante, sabe-se que a pesquisa a partir de dados quantificados sob uma 

metodologia adequada e contextualizada por perspectivas teóricas pode trazer subsídios 

concretos para a compreensão de fenômenos educacionais. Na medida em que se propõe a ir 

além dos casuísmos, é possível contribuir para a produção/enfrentamento de políticas 

educacionais – gerais ou específicas - e ainda desmitificar representações, preconceitos e 

“achômetros” sobre fenômenos educacionais construídos apenas a partir do senso comum do 

cotidiano (GATTI, 2004). 

Para Hesse-Biber (2012), a utilização de modelos matemáticos é profícua para que o 

pesquisador consiga chegar às respostas que almeja, mesmo sendo estas advindas de 

questionamentos típicos dos campos ontológico e epistemológico. Em sua forma de expressão 

epistemológica mais estereotipada, o positivismo recusa possibilidades de compreensão 

subjetiva dos fenômenos, pautando-se em critérios de consolidação da ciência como modo 

legítimo de produzir conhecimento. 

                                                 
18 Segundo Minayo e Gomes (1993), os fundamentos da pesquisa quantitativa nas ciências sociais são os 

próprios princípios clássicos utilizados nas ciências da natureza: (a) o mundo social opera de acordo com leis 

causais; (b) o alicerce da ciência é a observação sensorial. A realidade consiste em estruturas e instituições 

identificáveis “a olho nu” de um lado e crença e valores de outro. Essas duas ordens de coisas se relacionam para 

fornecer generalizações e regularidades. 
19 O Positivismo é uma corrente filosófica derivada do pensamento kantiano. O francês Augusto Comte (1798-

1805) é o mais conhecido iniciador do Positivismo, influenciado por Antoine Nicolas de Condercet (1666-1790) 

e Claude Henri de Saint-Simon (1760-1852). O Positivismo influenciou de maneira considerável a sociedade nos 

séculos XIX e XX, notavelmente na luta pelo ensino das ciências em contraposição à escola tradicional 

humanista religiosa (ISKANDAR; LEAL, 2002). 
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Para muitos positivistas, o postulado analítico supõe uma realidade linear e, por isso, é 

viável captar a realidade assim como ela é, sem interferência ideológica, pessoal, evitando-se 

interpretações subjetivas (DEMO, 2012a). Apesar do fato deste estudo seguir, 

predominantemente, uma linha de pensamento positivista, não deve, de maneira alguma, ser a 

pesquisa quantitativa pensada como oposição à qualitativa, mas como podendo uma gerar 

questões para serem aprofundadas pela outra. A relação prática entre os métodos deve ser, 

portanto, de diálogo e complementaridade (LANDIN et al., 2006). 

 O conceito de validação nos remete, geralmente, à área laboratorial, principalmente à 

de indústria farmacêutica, baseando-se na imperiosa necessidade de testar experimentalmente, 

provar e documentar que um determinado método seja seguro dentro dos limites estabelecidos 

e que, com sua aplicação, se chegue aos resultados desejados (BRASIL, 2010a). Malheiros 

(2011, p.101) sustenta que “em educação também é possível realizar pesquisas experimentais. 

Ao se desejar avaliar o impacto de um novo método de ensino, de uma nova abordagem de 

avaliação, [...] é possível realizar a experimentação”. 

A revisão bibliográfica permite-nos concluir que a ideia de validar uma metodologia 

educacional não é normalmente vista, na literatura concernente, pelo prisma de estudos com 

maior força de evidência científica, como são os ensaios clínicos aleatórios (ou 

randomizados). Pelo exposto, faz-se mister o estudo quantitativo de metodologias ativas, 

como é a Metodologia da Problematização, a começar pela revisão cuidadosa do método 

científico a ser adotado pelo estudo, do planejamento à análise de dados. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 PLANEJAMENTO 

 

 Trata-se de um estudo experimental20, do tipo ensaio-clínico21, aberto22, 

randomizado23 e prospectivo, com premissas vinculadas à Metodologia da Problematização. 

O cenário do estudo foi o Hospital do Câncer III (HCIII), unidade hospitalar do INCA 

referência em câncer de mama, localizado no município do Rio de Janeiro – RJ. São 

transfundidas, mensalmente, em média, setenta bolsas de hemocomponentes no HC-III, dentre 

as quais, sessenta por cento, aproximadamente, são destinadas aos pacientes do Setor de 

Quimioterapia (INCA, 2013). 

Os participantes deste estudo foram enfermeiros que realizam transfusões de 

hemocomponentes nesta instituição, lotados nos setores de Quimioterapia, Oncologia Clínica, 

Mastologia e Centro Cirúrgico. O critério de inclusão para participação no estudo foi estar 

vinculado ao HC-III como enfermeiro assistencial atuante e ter a transfusão de 

hemocomponentes como uma de suas competências profissionais. Como critério de exclusão, 

enfermeiro que se recusasse a participar do estudo ou que, previamente, tivesse conhecimento 

de necessidade de se ausentar da instituição no período compreendido à coleta de dados. 

Considerando o universo de cinquenta e cinco enfermeiros lotados na unidade 

hospitalar, a amostra foi probabilística, por conglomerados, tendo sido convidados trinta 

enfermeiros, face aos critérios de inclusão. Tal preenchimento amostral deu-se à medida que 

foram obtidos retornos favoráveis ao convite para participação do estudo, com a devida 

ciência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

A amostragem probabilística baseia-se na escolha aleatória dos pesquisados, 

significando o aleatório que a seleção se faz de forma que cada membro da população tinha a 

mesma probabilidade de ser escolhido. Este método permite a utilização de tratamento 

estatístico, que possibilita compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes para a 

                                                 
20 O estudo experimental, ou de intervenção, caracteriza-se pelo fato de o pesquisador ser o responsável pela 

exposição dos indivíduos. A exposição pode ser uma medida terapêutica – um medicamento ou uma dieta, por 

exemplo – ou uma medida preventiva – um processo educativo ou uma vacina, por exemplo (HADDAD, 2004). 
21 Ensaio-clínico é um estudo que compara o efeito ou valor de uma intervenção com controles em seres 

humanos, onde o pesquisador distribui o fator de intervenção a ser analisado de forma aleatória pela técnica de 

randomização (HADDAD, 2004). 
22 Ensaio-clínico aberto é aquele em que tanto o investigador como o voluntário sabem qual é a intervenção a ser 

administrada (HADDAD, 2004). 
23 A randomização baseia-se no princípio de que todos os participantes de um determinado estudo devem ter a 

mesma probabilidade de receber tanto a intervenção a ser testada quanto não receber a intervenção, constituindo, 

neste último caso, seu grupo controle (HADDAD, 2004). 
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representatividade e significância da amostra (MARKONI; LAKATOS, 2010). Os 

enfermeiros convidados dos setores de Quimioterapia, Oncologia Clínica, Mastologia e 

Centro Cirúrgico foram sendo liberados para participação no estudo de acordo com a 

disponibilidade da escala e da demanda de trabalho em cada plantão, diurno e noturno. 

Justifica-se, portanto, o critério de classificação de Malheiros (2011) para amostra 

probabilística por conglomerado: 

 

A população é dividida em conglomerados com características 

comuns. De cada um dos conglomerados seleciona-se um número 

determinado de elementos para compor a amostra. Este número é igual em 

todos os conglomerados, caso estes tenham o mesmo número de elementos. 

Quando o número de elementos é diferente nos conglomerados utiliza-se 

a proporcionalidade. Os conglomerados podem ser construídos por regiões 

geográficas, nível de formação (básico, médio, superior), dentre outros (p. 

154).  [grifos nossos] 

 

 

Aos participantes da pesquisa foi solicitada autorização individual (ciência e 

assinatura) para utilização dos dados dos instrumentos de avaliação para fins de pesquisa, por 

meio do TCLE, de acordo com parecer favorável do Núcleo de Apoio à Pesquisa e ao Ensino 

(NAPE) do HC-III e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA nº 259.851 (Anexo C), 

Certificado de Apreciação e Avaliação Ética (CAAE) nº 05431013.1.0000.5274, com base na 

Resolução CNS nº 196/199624. 

 

2.2 CONDUÇÃO 

 

 O período de coleta de dados foi de 17/06 a 18/07/2013. Entretanto, cabe ressaltar que 

anteriormente à coleta de dados propriamente dita, ocorreu um período de ambientação, com 

início em 16/05/2013, entre o pesquisador e os potenciais participantes do estudo. Durante 

este período, foi ministrado pelo pesquisador um curso de capacitação, para enfermeiros, no 

uso de uma ferramenta de gerenciamento transfusional informatizada do INCA. No ensejo 

desta ação educativa prévia, foram realizadas a divulgação do estudo e a apresentação do 

TCLE pelo pesquisador junto aos enfermeiros. 

                                                 
24 À época da divulgação do Parecer Consubstanciado do CEP, 29 de abril de 2013, a Resolução CNS nº 

466/2012, que revoga a Resolução CNS nº 196/1996, ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União 

(BRASIL, 2012). Contudo, no que tange aos pressupostos éticos e no que possa interessar aos sujeitos, à 

instituição e ao pesquisador, entende-se que houve atendimento integral às inclusões e modificações deflagradas 

pelo instrumento vigente, a saber, a Resolução CNS nº 466/2012. 
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Em horários e locais agendados com os sujeitos do estudo, foi distribuído um 

questionário individual (Questionário 1 (Q1) - Apêndice 2) para cada participante do estudo, 

com intuito de avaliar os conhecimentos prévios acerca do tema a ser abordado, ou seja, 

Hemocomponentes e Controle de Qualidade. Posteriormente, foi iniciado um ciclo de ações 

educativas, por meio de grupos de discussão, alocados conforme a disponibilidade das 

respectivas escalas.  

A amostra de voluntários do estudo que participou dos grupos de discussão 

(intervenção) foi denominada de Grupo Alfa. Por outro lado, a amostra de voluntários que 

respondeu ao Q1 e não participou de nenhum grupo de discussão foi denominada de Grupo 

Controle25. A alocação dos voluntários, em ambos os grupos, Alfa e Controle, seguiu um 

acaso multifatorial (disponibilidade da escala de serviço, demanda assistencial do plantão, 

saturação26), sem qualquer intervenção do pesquisador e, portanto, sem comprometimento da 

randomização proposta.  

 Ao final dos ciclos, o Grupo Alfa foi submetido a mais dois questionários, sendo o 

Questionário 2 (Q2) - Apêndice 2 - destinado a avaliar os conhecimentos adquiridos acerca 

do tema e o Questionário 3 (Q3) - Apêndice 2 - destinado a avaliar o grau de satisfação em 

relação à metodologia de ensino empregada pelo facilitador, pesquisador responsável pelo 

presente estudo. O Grupo Controle respondeu apenas ao Q1 e Q2, conforme resumido no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Grupos em que foram divididos os sujeitos da pesquisa 

 

Nome do Grupo N de indivíduos Intervenções realizadas 

Grupo Alfa 11 
Q1, Q2,  

Grupos de Discussão e Q3 

Grupo-Controle 10 Q1 e Q2 

 

Q1 – Questionário 1: 10 questões discursivas (avaliação de conhecimento pré) 

Q2 – Questionário 2: 10 questões discursivas (avaliação de conhecimento pós) 

Q3 – Questionário 3: 09 itens objetivos (auto-avaliação, avaliação do facilitador e avaliação da metodologia) 

 

                                                 
25 Grupo-controle é uma amostra que representa as características gerais da população. Ele é usado em pesquisas 

como parâmetro de comparação em relação ao grupo que sofreu determinada intervenção (MALHEIROS, 2011). 
26 Na medida em que a agenda dos grupos de discussão se encerrou, verificou-se um crescimento do Grupo-

Controle. 
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 A fim de verificar os requisitos de fidedignidade, validade e operatividade27 dos 

questionários, foi realizado um estudo-piloto, no período anterior à submissão do projeto ao 

CEP, com dois voluntários colaboradores do estudo, da área de enfermagem, porém não 

pertencentes à população em estudo. Da análise deste pré-teste, cabe registrar, foram 

eliminadas partes potencialmente embaraçosas e supérfluas nos textos das perguntas. 

Foi garantido, a cada participante, total anonimato acerca da coleta dos dados e 

resultados individuais obtidos. Para tanto, convencionou-se a distribuição, imediatamente 

antes do início da coleta de dados, para cada participante, por sorteio, de um envelope 

contendo o nome de uma cidade brasileira, de fácil memorização. Esta identificação permitiu 

a associação requerida pela análise de dados do estudo entre os questionários respondidos, na 

medida em que estes questionários eram identificados pelo nome da cidade sorteada. 

Nesta linha de preservação das garantias de anonimato aos participantes do estudo, 

optou-se por não coletar dados referentes à caracterização dos sujeitos da pesquisa. A 

indagação de dados acerca da naturalidade, idade, sexo, escolaridade, anos de profissão, setor 

de trabalho, entre outros, além de em pouco contribuir para a análise dos resultados, dentro 

dos objetivos deste estudo, também poderia comprometer o caráter de confidencialidade dos 

participantes, no tocante aos vínculos das respostas proferidas, perante o próprio investigador. 

Ainda no âmbito das garantias no campo ético aos participantes, foi esclarecido que o 

presente estudo não geraria qualquer ônus ou bônus para o entrevistado pela sua participação, 

bem como não acarretaria em prejuízos para os participantes frente à instituição, à categoria 

profissional ou a terceiros. De igual modo, foi garantida a interrupção da participação 

voluntária e da coleta de dados a qualquer momento, sem penalidades, sendo solicitada a 

comunicação, em caso de desistência na participação no estudo, à chefia imediata de Divisão 

de Enfermagem e ao pesquisador responsável pelo estudo e pela facilitação dos grupos de 

discussão. 

 Todos os questionários foram respondidos na presença do facilitador. Conforme 

Marconi e Lakatos (2010, p.184), “questionário é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador” [grifos nossos]. Apesar desta clássica recomendação, neste 

estudo, convencionou-se que a presença do entrevistador deveria cumprir uma função de 

                                                 
27 Fidedignidade (“qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos resultados”), validade (“os dados 

recolhidos são necessários à pesquisa”) e operatividade (“vocabulário acessível e significado claro”) são os três 

importantes elementos verificados pelo pré-teste (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 186).  
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minimizar um viés no resultado das avaliações oriundo de uma possível inadvertida 

comunicação entre os participantes. 

Cada um dos questionários de avaliação de conhecimentos (Q1 e Q2) continha dez 

questões discursivas, com perguntas diretas e com graus de dificuldades crescentes, e 

abordaram pontos e conceitos críticos a serem observados pelo enfermeiro acerca do controle 

de qualidade dos hemocomponentes. Malheiros (2011, p.142) ressalta que “o ideal é que o 

questionário siga uma seqüência lógica [...], curtos (sempre que possível), simples e de fácil 

preenchimento”. Na confecção destes questionários, procurou-se estabelecer um vínculo de 

conceitos teóricos com questões práticas com o propósito de fomentar a problematização.  

Sob a perspectiva da pedagoga Neusi Berbel, pesquisadora e difusora da Metodologia 

da Problematização no Brasil nos dias atuais, o ponto de partida é o recorte da realidade 

associada à temática a estudar. Da observação analítica e crítica dessa parcela da realidade, é 

extraído um problema relevante para o estudo (BERBEL, 2012). Por este fundamento, as 

ações educativas oferecidas ao Grupo Alfa deram-se por meio de grupos de discussão, com o 

intento de criar um ambiente favorável ao diálogo e ao debate, tendo em pauta o modelo 

dinâmico e horizontal, no qual os profissionais puderam conduzir o próprio processo de 

educação através do estímulo à problematização (FREIRE; FAUNDEZ, 2011) 

Os pontos e conceitos críticos abordados nos questionários de avaliação e trazidos à 

discussão guardam uma relação direta da realidade vivenciada na prática pelos enfermeiros e 

o controle de qualidade dos hemocomponentes. Cada grupo de discussão compreendeu a 

participação de, no máximo, cinco voluntários, em ambiente reservado (sala de reuniões), 

com duração aproximada de uma hora e meia, reunidos em formato de “U”, a fim de que 

todos os participantes pudessem manter contato visual entre si e com o facilitador. 

Ao final do preenchimento do Q2, os participantes do Grupo Alfa foram orientados a 

preencher o Q3. Este último compõe-se de três blocos de questões, com três itens cada, 

destinados a avaliar, respectivamente: o participante (autoavaliação), o facilitador 

(pesquisador) e a metodologia empregada no processo. Cada questão contém uma escala de 

valores, representada por números inteiros de zero a dez, para o julgamento do participante. 
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As notas obtidas pelos participantes nos questionários de avaliação de conhecimentos 

(Q1 e Q2) do Grupo Alfa e do Grupo Controle foram tabuladas no Programa Microsoft® 

Office Excel v. 2010 Service Pack 1, onde foram calculados as médias aritméticas, medianas 

e desvios-padrões de cada grupo. A análise estatística foi realizada com auxílio do Programa 

R28 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2013), sob assessoria do Laboratório de 

Estatística, do Departamento de Estatística - Instituto de Matemática e Estatística -, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), de Niterói – RJ.  

 Os dados analisados foram retirados das notas de cada participante no Q1 e no Q2. 

Como o propósito de verificar a mudança em tais notas, para cada um dos dois grupos, Alfa e 

Controle, foi construída uma amostra definida pela diferença entre a nota do Q2 e a nota do Q 

1. Desta forma, valores positivos na amostra indicam uma melhora da primeira para a segunda 

avaliação e valores negativos indicam uma piora do participante. 

 A análise de dados teve como base a execução de uma sequência de testes de 

hipóteses29, adotando-se o ponto de corte de 0,05 (5%) para p-valor30, com níveis de 

confiança de 0,995 (95%), ao propósito de comparar os desempenhos do Grupo Alfa e do 

Grupo Controle e, em seguida, verificar se a intervenção por meio da Metodologia da 

Problematização, no Grupo Alfa, gerou resultados com significância estatística31 em relação 

ao Grupo Controle. Este resultado, a posteriori, representaria uma evidência objetiva de que o 

método de intervenção é capaz, isto é, passível de validação. 

 A primeira hipótese que deve ser verificada no estudo de validação proposto é de que a 

amostra de participantes tomada da população, sabidamente aleatória, pode ser considerada 

como proveniente de uma população com uma determinada distribuição normal32 (BUSSAB; 

                                                 
28 Criado em 1996 por Ross Ihaka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, o R é uma 

linguagem de programação com código-fonte aberto utilizada por um crescente número de analistas em 

empresas (como Google, Pfizer, Merck, Shell, entre outras) e universidades no mundo (VANCE, 2009). 
29 Teste de hipóteses é um método para verificar se os dados são compatíveis com alguma hipótese, isto é, uma 

suposição formulada a respeito dos parâmetros de uma distribuição de probabilidade de uma ou mais populações 

(BUSSAB; MORETTIN, 2013).  
30 p-valor é a probabilidade de obter o efeito observado (ou um valor menos provável) assumindo verdadeira a 

hipótese nula. Em geral, a literatura estipula um nível de 0,05 (5%) (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 
31 Um resultado tem significância estatística se for improvável que tenha ocorrido por acaso, caso uma 

determinada hipótese nula seja verdadeira, mas não sendo improvável caso a hipótese base seja falsa (BUSSAB; 

MORETTIN, 2013). 
32 Em uma distribuição normal, 99,7% do conjunto são cobertos por três desvios-padrões (3-sigmas) em 

relação à média (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acaso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula
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MORETTIN, 2013). Para tanto, utilizou-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov33 a fim de se 

testar as seguintes hipóteses: H0 (hipótese nula)34 – a amostra segue uma distribuição normal; 

H1 – a amostra não segue uma distribuição normal. Este teste foi aplicado tanto na amostra 

referente ao Grupo Alfa quanto na do Grupo Controle. 

Posteriormente, realizou-se o Teste F35 a fim de verificar se as duas amostras têm a 

mesma variância. No Teste F, testa-se, portanto, as seguintes hipóteses: H0 (hipótese nula) – 

as amostras do Grupo-Alfa e do Grupo-Controle têm os mesmos desvios-padrão; H1 – as 

amostras do Grupo-Alfa e do Grupo-Controle não têm os mesmos desvios-padrão. 

Por último, foi realizado o Teste “t” de Student, testando-se as seguintes hipóteses: 

H0 (hipótese nula) – não há diferença estatisticamente significativa de progresso nos 

resultados demonstrados pelas avaliações (Q1 e Q2) dos Grupo Alfa e Controle, ou seja, as 

médias são iguais e somente existem erros aleatórios; H1 (pressuposto) – o Grupo Alfa 

obtém progresso nos resultados demonstrados pelas avaliações (Q1 e Q2) com diferença 

estatisticamente significativa em relação ao Grupo Controle. 

 Por último, uma vez confirmadas as suposições de que as amostras do Grupo Alfa e do 

Grupo Controle são normais e possuem os mesmos desvios-padrão, foi realizado o Teste “t” 

de Student, testando-se as seguintes hipóteses: H0 (hipótese nula) – não há diferença 

estatisticamente significativa de progresso nos resultados demonstrados pelas avaliações (Q1 

e Q2) do Grupo Alfa e Grupo Controle, ou seja, os dois grupos têm a mesma média; H1 

(pressuposto) – o Grupo Alfa obtém progresso nos resultados demonstrados pelas avaliações 

(Q1 e Q2) com diferença estatisticamente significativa em relação ao Grupo Controle, ou 

seja, a média do Grupo Alfa é maior do que a média do Grupo Controle.  

Ressalta-se que, neste caso, a amostra analisada é definida pela diferença entre as 

notas de Q1 e Q2, de acordo com o que foi descrito anteriormente. Logo, a média aritmética 

do Grupo Alfa ser maior, significa que neste grupo houve uma melhora significativamente 

maior do que no Grupo Controle, conforme o pressuposto do estudo. 

 

                                                 
33 Referência aos matemáticos russos Andrey Kolmogorov e Vladimir Ivanovich Smirnov, esse teste é 

necessário, pois uma das suposições ao utilizar o teste “t” de Student é de que as duas amostras em questão 

seguem uma distribuição normal (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 
34 A hipótese nula é rejeitada se existe uma probabilidade menor que 5% do erro ser aleatório, ou seja, existem 

95% de chances da conclusão estar correta (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 
35 Refere-se à distribuição F, proposta por George Snedecor (1881-1974), em homenagem à Ronald Fisher 

(1890-1962), que foi quem primeiro a estudou. É usada em testes estatísticos de análise de variância, definida 

como o quociente de duas variáveis independentes, sendo cada uma delas dividida pelo respectivo número de 

graus de liberdade (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andrey_Kolmogorov
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Ivanovich_Smirnov&action=edit&redlink=1
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3 RESULTADOS 

 

  

3.1 PARTICIPANTES 

  

Participaram do estudo 21 (vinte e um) enfermeiros, sendo que 11 (onze) integraram o 

Grupo Alfa e 10 (dez) o Grupo Controle. Um número maior de voluntários consentiu em 

participar do estudo, totalizando 26 (vinte e seis) TCLE assinados, porém estes 05 (cinco) 

restantes foram excluídos do estudo eis que, destes cinco voluntários, três responderam ao Q1 

e participaram do 1º. Grupo de Discussão, mas não retornaram aos eventos seguintes e dois 

não compareceram ao cenário de coleta de dados. Todos os cinco participantes excluídos 

justificaram suas ausências em função da alta demanda da assistência.  

 A coleta de dados ocorreu no período compreendido entre 17 de junho  e 18 de julho 

de 2013, sendo que os grupos de discussão ocorreram apenas entre 17 de março  e 09 de julho 

de 2013 com o Grupo Alfa, cujos dados encontram-se descritos na Tabela 1 e ilustrados no 

Gráfico 1. Após esta data, procedeu-se apenas a coleta de dados com os participantes do 

Grupo Controle, expressos na Tabela 2 e ilustrados no Gráfico 2. 

 

Tabela 1: Resultado das avaliações do Grupo Alfa 

 

 

Voluntários Q1 Q2 Q336 

 Autoavaliação Facilitador Metodologia 

A1 3,0 6,5 7,6 9,3 9,0 

A2 3,0 5,5 9,0 8,3 9,0 

A3 1,0 5,0 9,3 9,0 9,3 

A4 1,0 5,5 8,6 9,6 9,3 

A5 2,0 3,5 10,0 10,0 10,0 

A6 1,0 6,5 9,0 9,6 9,0 

A7 2,0 5,0 NA NA NA 

A8 2,0 5,0 9,0 9,0 9,3 

A9 1,0 5,0 NA NA NA 

A10 2,0 5,5 9,3 8,6 10,0 

A11 3,0 6,0 8,6 9,3 7,6 

                                                 
36 Encontram-se representadas as médias aritméticas do três itens de cada bloco (Apêndice 2 – Questionário 3) 
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Média 1,9 5,4 8,9 9,2 9,2 

Mediana 2,0 5,4 9,0 9,2 9,2 

Desvio-padrão 0,79 0,80 0,62 0,50 0,66 

NA – Não avaliou: questionários foram entregues em branco. 

 

Gráfico 1 – Graus obtidos pelo Grupo-Alfa para Q1 e Q2 
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Tabela 2: Resultado das avaliações do Grupo Controle 

 

Voluntários Q1 Q2 

C1 2,0 3,0 

C2 1,0 2,0 

C3 3,0 2,0 

C4 2,0 3,0 

C5 1,0 2,0 

C6 2,0 3,0 

C7 2,0 2,0 

C8 6,0 8,0 

C9 1,0 1,0 

C10 1,0 3,0 

Média 2,1 2,9 

Mediana 2 2,5 

Desvio-padrão 1,5 1,9 
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Gráfico 2 – Graus obtidos pelo Grupo-Alfa para Q1 e Q2 
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3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

3.2.1 Teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

O p–valor do Grupo Alfa foi de aproximadamente 0,9609 e do Grupo Controle 0,386. 

Como p-valor > 0,05, restou provada a hipótese nula (H0), isto é, que a distribuição segue a 

normalidade tanto no Grupo Alfa, quanto no Grupo Controle.  

 

3.2.2 Teste F 

 

 O p-valor recuperado foi de aproximadamente 0,679. Como p-valor > 0,05, restou 

provada a hipótese nula (H0), isto é, que as duas populações (tanto no Grupo Alfa, quanto no 

Grupo Controle) possuem o mesmo desvio-padrão. 

 

3.2.3 Teste “t” de Student 

 

 O p-valor recuperado foi de aproximadamente 3,6 x 10-6 (0,0000036). Desta forma, 

como p-valor < 0,05, rejeita-se a hipótese nula (H0), restando provada que a média do Grupo-

Alfa é significativamente superior à média do Grupo-Controle. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Aparentemente, o pressuposto de que a Metodologia da Problematização gera 

resultados profícuos na EPS é inconteste e não carece de demonstrações positivistas. No 

entanto, percebe-se, nesta análise, que a rejeição da hipótese nula dá-se de forma tão 

numericamente folgada (p ~ 3,6 x 10-6), isto é, muito menor que 0,05, que nos rendemos à 

inferência de que existe uma probabilidade muito alta de que o pressuposto literário se 

confirme, pela evidência, de forma irrefragável. 

Embora não tivéssemos estipulado, previamente, uma meta de desempenho a ser 

alcançada pelo Grupo Alfa (Tabela 1), consideramos a média do Questionário 2 (Q2), de 5,4, 

altamente satisfatória, tendo em vista o incremento substancial em relação à média obtida no 

Questionário 1 (Q1), de 1,9. No Grupo Controle (Tabela 2), embora o incremento no 

desempenho não tenha sido, de longe, tão substancial, há de se ressaltar o ligeiro aumento da 

média, de 1,5 (Q1) para 1,9 (Q2), a que atribuímos ao interesse dos integrantes do Grupo-

Controle em buscar a informação de conceitos elementares acerca dos hemocomponentes.  

Ainda que não tenham participado dos grupos de discussão, podemos inferir pela 

análise da Tabela 2 que a aplicação do Q1, tão somente, já configurou uma ação educativa, 

tendo em vista que os participantes puderam aprender com as próprias avaliações, fator este 

aliado ao interesse próprio pela elucidação de questões relacionadas à sua prática. No caso, 

entendemos também que houve debate entre os participantes do estudo no intervalo de tempo 

compreendido entre a execução do Q1 e do Q2. 

Entretanto, a observação das diferenças entre as médias das avaliações Q1 e Q2 entre 

os Grupos Alfa e Controle, por si só, não é suficiente. A execução do Teste “t” de Student 

constitui-se na derradeira prova para que a legitimidade do intento fosse demonstrada, na 

medida em que o p-valor de 3,6 x 10-6 implica em dizer que a probabilidade dessa diferença 

ser devido ao acaso é de praticamente zero. É possível que outros testes estatísticos sejam 

aplicáveis à validação quantitativa de técnicas de ensino, mas cremos que a funcionalidade da 

que foi empregada pelo presente estudo permite inferir que a Metodologia da Problematização 

é profícua para a EPS voltada para os enfermeiros que atuam na hemoterapia. 

Apesar da reconhecida importância do Teste “t” de Student no alcance do objetivo do 

presente estudo, tal demonstração não seria possível sem que fossem acolhidas as hipóteses 

nulas avaliadas no Teste de Kolmogorov-Smirnov e no Teste F, aplicados nas amostras 

referentes ao Grupo Alfa e ao Grupo Controle. Destarte, a realização destes testes de 

hipóteses preliminares foi fundamental dado que, consoante à Bussab e Morettin (2013), uma 
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das suposições ao se utilizar o Teste “t” de Student é de que as duas amostras em questão 

seguem uma distribuição normal e têm mesmo desvio-padrão. 

O Questionário 3 (Q3), aplicado imediatamente após o Q2, no final dos ciclos, 

representa a limitação mais emblemática do estudo em função da subjetividade inerente à 

forma de responder dos voluntários, razão pela qual optamos por não estabelecer qualquer 

relação entre a avaliação do plano didático e do desempenho do participante. Ademais, 

percebemos uma tendência dos voluntários a avaliar bem todos os quesitos, sobretudo a 

metodologia. 

Ainda assim, o Q3 levou-nos a importantes reflexões para o plano futuro. No tocante à 

participação do facilitador, observamos que entre os quesitos “Interação com os discentes”, 

“Incentivo à participação dos discentes” e “Capacidade de comunicação”, o facilitador obteve 

os menores graus, em média, especialmente no último, o que representa um dado motivador 

para o aperfeiçoamento cognitivo visando próximas intervenções. 

Cabe destacar a importância do processo de ambientação anteriormente à coleta de 

dados no sentido de criar um ambiente de confiança entre o facilitador e os participantes do 

estudo. Assumir a condição de um “educador-avaliador” perante “educandos avaliados por 

alguém pertencente a outra categoria profissional” representaria, sob qualquer análise, uma 

experiência constrangedora em potencial. Tal ambientação consistiu-se no contato 

interpessoal e direto do pesquisador nos setores de Enfermagem, a fim de permitir a 

aproximação deste profissional “estranho” ao campo e, ao mesmo tempo, aproximação dos 

sujeitos em potencial ao objeto do próprio estudo. 

Com efeito, apesar da utilização de um método rigoroso de coleta de dados em EPS, 

cujos instrumentos de avaliação constituem-se em testes de conhecimento (no caso deste 

estudo, a que se chamou “questionário”) aplicados aos seus participantes, não percebemos 

desconforto ético e ontológico algum com os participantes avaliados, muito em parte, 

pressupomos, devido a três fatores: 1- à ambientação prévia; 2- à vigilância permanente por 

uma postura ética e profissional; 3 – ao desejo de aprender mutuamente em prol da 

valorização da profissão e, sobretudo, da qualidade do atendimento prestado ao paciente 

oncológico.  

Ademais, há de se considerar que é praticamente impossível diagnosticar uma 

condição qualquer que seja, hoje em dia, sem um exame, se for necessário ir além do 

empírico, do perceptível, não obstante todo o progresso que o pensamento construtivista 

trouxe à educação. Como já dizia Sócrates, “a vida sem testes (sem desafios) não vale a pena” 

(ALLEN, 2013). 
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Na prática, portanto, durante a nossa primeira abordagem, os voluntários foram 

convidados para participar, não de um ciclo de aulas, ou de treinamentos, mas de grupos de 

discussão. Desta forma, invocou-se uma inestimável oportunidade de contextualizar e discutir 

os problemas relacionados ao uso de hemocomponentes. Fez-se aqui imperiosa a efetiva 

“facilitação” por parte do pesquisador para a retomada de foco na medida em que a discussão 

ganhava contornos de maior efervescência e, eventualmente, pessoalidade. 

No Grupo Alfa, a primeira avaliação (Q1) foi imediatamente seguida da elucidação de 

conceitos relacionados ao ciclo do sangue. Neste momento, percebemos um considerável 

déficit no conhecimento de certos conceitos teóricos e um amplo terreno a ser explorado. Qual 

não foi a surpresa de diversos voluntários ao conhecer, por exemplo, a diferença entre os 

termos “hemocomponente” e “hemoderivado”. No entanto, como nosso objetivo foi evocar 

uma reflexão crítica sobre a prática, procuramos concatenar a simplicidade da elucidação dos 

conceitos teóricos com a complexidade da realidade vivenciada, no ato transfusional, pelos 

voluntários. 

A crítica à burocratização e elitização do ensino é um elemento presente na obra de 

Paulo Freire (FREIRE, 1997). Neste sentido, testificamos nesse estudo a importância da 

horizontalidade no diálogo entre o facilitador e os seus voluntários, deixando de lado o 

modelo tradicional de aula expositiva e centralização em torno da figura do educador. 

Outrossim, os grupos de discussão tornaram-se verdadeiros espaços de democratização dos 

saberes, tanto daqueles advindos da prática com os hemocomponentes e controle de 

qualidade, como daqueles advindos com os cuidados de enfermagem. 

Assim, privilegiar a experiência no processo educativo foi fundamental para que se 

criasse uma conscientização no voluntário acerca do seu papel como sujeito social do estudo, 

atuante e autônomo. O espaço da discussão sobre hemocomponentes e controle de qualidade, 

outrora cerceado ao profissional do laboratório, agora é público e encontra-se ao alcance do 

enfermeiro responsável pela administração, no paciente, deste hemocomponente. 

Um dos pontos altos do processo educativo ocorreu durante um dos ciclos de 

discussão, em que foi proposta uma revisão do Procedimento Operacional Padrão Assistencial 

de Administração de Hemocomponentes, documento padrão desta prática desenvolvido pela 

instituição. Neste momento, revela-se o suprassumo da problematização, com um forte 

dinamismo e total autonomia entre os voluntários aliados a uma alta aquisição de 

conhecimentos por parte do pesquisador, por meio das participações desses profissionais. A 

propósito, durante praticamente todos os grupos de discussão, pudemos experimentar, na 
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essência, a premissa freiriana de aprender educando (FREIRE; FAUNDEZ, 2011), mormente 

sob a ótica da interdisciplinaridade e com profissionais altamente especializados. 

Este estudo procurou evadir-se da tentação da “escravidão às técnicas” (FREIRE, 

2011a), como uso de arcos e esquemas pré-definidos. O compromisso do pesquisador não é 

um ato passivo, mas práxis – ação e reflexão sobre a realidade -, inserção nela, o que implica, 

indubitavelmente, no conhecimento desta realidade. Efetivamente, é na confluência da teoria 

com a prática que as soluções aparecem, através da divulgação de uso de tecnologias que 

poderão ser ensinadas e adotadas por todos os interessados em aprimorar seu conhecimento e 

sua prática profissional (MOTA, 2011). 

Com efeito, como provoca Demo (2012), conhecimento que não instiga a autonomia 

imbeciliza. E, com todas as vênias que são devidas ao mesmo autor, entendemos que a 

aparente “idiotia” proporcionada pelo conhecimento especializado pode sim ser contornada 

com o nível mais elevado da interdisciplinaridade: o trabalho em equipe, o exercício da 

discussão, ora diversificada, ora aprofundada, o que torna esses profissionais especialistas 

ainda mais imprescindíveis, além da mera necessidade de tratarmos de problemas não 

genéricos. 

O exercício da interdisciplinaridade, por seu turno, é bem mais desafiador e complexo 

do que a mera convivência em um ambiente multidisciplinar. Para transpor as barreiras de 

tensões entre profissionais de diferentes categorias profissionais (O’CONNOR, 2011), 

percebemos ser fundamental a adoção de uma postura de escuta, porém ativa, desde a 

ambientação até a coleta do último dado, além de uma postura política, em consonância com o 

postulado por Rios: 

 

Toda competência profissional tem uma dimensão técnica que diz 

respeito aos conhecimentos que os indivíduos devem possuir, aos métodos 

que devem proporcionar uma articulação desses conhecimentos ao contexto 

no qual se exerce a prática. E tem também uma dimensão política que diz 

respeito exatamente à visão crítica do profissional em relação ao seu papel 

(2009, p.129) [grifos do autor]. 

 

Na elaboração do plano de trabalho deste estudo, cogitamos estimar o tamanho da 

amostra a ser trabalhada através do “cálculo do tamanho de amostra para populações finitas”. 

Um dos cálculos mais utilizados, na área farmacêutica, é o da raiz quadrada de N adicionada 

de mais uma unidade (LEITE, 2003). Considerando uma população de cinquenta e cinco 

enfermeiros lotados no HC-III, teríamos o número aproximado de nove participantes. No 
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entanto, verificamos que, destes cinquenta e cinco, nem todos preenchem os critérios de 

inclusão, a começar por ter como atribuição realizar transfusões. 

Destarte, o número de participantes em potencial do estudo seria de aproximadamente 

trinta enfermeiros, o que contemplaria praticamente toda a população com a conseguinte 

diluição folgada do erro analítico normalmente presente em estudos com amostras apertadas. 

Mesmo tendo sido o estudo concluído com vinte e um participantes a partir de trinta 

enfermeiros convidados, consideramos bastante representativa esta amostra tanto sob a ótica 

científica como sob o caráter empírico. 

Demo (2012a) ressalta que qualquer coleta de dados é, por natureza, incompleta. 

Portanto, nem sempre o dado reflete diretamente a realidade e, sobretudo na pesquisa em 

educação, há de se considerar a interferência ideológica e pessoal do sujeito como fator 

limitante neste estudo. Contudo, do ponto de vista metodológico, cremos que, no geral, houve 

adequação do método ao objetivo do estudo, não obstante às suas limitações observadas.  

Embora a amostra utilizada no estudo (vinte e um participantes) seja representativa da 

população em estudo, não há como afirmar que esta validação seja generalizável para toda a 

prática de EPS em que se aplique a Metodologia da Problematização. Porém, cremos que esta 

técnica possa ser aperfeiçoada para a utilização em estudos de validação no âmbito da EPS, 

no SUS, em outras áreas além da hemoterapia.  

O conceito de validar nos remete a uma prática corriqueira em processos laboratoriais, 

razão pela qual trouxemos, na revisão de literatura deste estudo, conceitos importados da área 

farmacêutica. Em nossa prática profissional, em bancos de sangue, é muito comum a 

execução permanente da tríade: “validar processos”, “calibrar instrumentos” e “qualificar 

equipamentos” com o propósito de atestar que os mesmos levam aos resultados esperados. Os 

benefícios da validação da Metodologia da Problematização são palpáveis, a começar pela 

documentação advinda e típica de processos minuciosamente ensaiados. A presente 

dissertação, em si, constitui-se num relatório de validação, uma evidência documental de que 

o processo cumpre os fins para os quais foi desenvolvido. 

Outro aspecto interessante a ser considerado sobre a presente validação, é que a 

mesma enquadra-se como prospectiva e como concorrente. Prospectiva, posto que, havendo a 

intenção de transferência de know-how do processo por parte do desenvolvimento (estudo de 

validação) para a área produtiva (ensino no serviço), demonstra-se que o produto 

(capacitação) pode ser “produzido” ou “vendido” com confiabilidade. Ao realizarmos o 

estudo durante a nossa rotina de produção, isto é, na prática de EPS propriamente dita, temos 
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que a validação é concorrente, na medida exata em que fica estabelecida a evidência baseada 

em informações geradas durante o seu processo de implantação. 

Cabe esclarecer, a título do que consideramos relevante para os participantes do 

estudo, que utilizamos os recursos das avaliações, medições e comparações, tão presente na 

escola tecnicista (ISKANDAR; LEAL, 2002), como ainda em voga na condução das políticas 

públicas nos dias atuais, com o objetivo de validar a Metodologia da Problematização. 

Deveras, fizemos uso de um método oriundo das ciências exatas para evidenciar o seu 

potencial e importância na EPS, não para engessar as relações entre os profissionais de saúde 

das instituições. As ciências exatas não podem ser vistas como opostas das ciências humanas 

ou às ciências de saúde, ou vice-versa, mas sim como não podendo prescindir da existência da 

outra para a devida funcionalidade. 

A Metodologia da Problematização possui um caráter construtivista, uma abordagem 

metodológica pautada nas novas perspectivas da sociologia da educação que, via de regra, de 

acordo com Gohn (2012), não se coadunam com o antigo modelo francês construído sob a 

ótica positivista. Contudo, discute-se, neste estudo, o aproveitamento do Positivismo, de 

forma complementar aos estudos qualitativos, a favor da problematização ativa no SUS, em 

oposição à mera busca por estabelecer regularidades e propiciar treinamentos cognitivos. 

A compreensão do conceito de AF abrange, necessariamente, a promoção do uso 

racional do medicamento por intermédio de ações que disciplinam a prescrição, a dispensação 

e o consumo. Nesse sentido, a racionalização do uso dos hemocomponentes tem sido uma 

bandeira da Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados (CPNSH), do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2010e), tanto no tocante ao tripé “qualidade, segurança e 

eficácia”, como na alocação adequada de recursos. 

A PNAF, editada em 2004, constitui-se num marco histórico para o reconhecimento da 

importância da AF para o usuário do SUS. Entretanto, o texto desta política, embora seja 

considerado um dos mais atuais e completos acerca do conceito de AF, não faz menção, em 

nenhum momento, a uma diretriz ou estratégia epistemológica para cumprir o seu objetivo. 

Nem sequer encontramos a palavra “educação”. Haja vista terem a educação e a promoção do 

uso racional do medicamento caráter indissociável, entendemos que exista uma considerável 

lacuna nos textos destas políticas (BRASIL, 2004a). 

Percebemos, no desenvolvimento deste estudo, principalmente durante os grupos de 

discussão, plena consonância com o modelo de farmacêutico-educador descrito por Robinson 

(2004). De fato, atribuir ao profissional de saúde - quer seja farmacêutico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, médico ou nutricionista – o papel de educador, por si só, não é suficiente. 



 

 

45  

 

 

 

Com efeito, o desenvolvimento da competência de educador, que advém do exercício da 

prática profissional, aproxima-se do modelo ideal de EPS de que o SUS necessita. 

Ao estudar a interdisciplinaridade entre farmacêutico e enfermeiro, Bennett et al. 

(2012) ressaltam que um dos traços marcantes da profissão farmacêutica é o fato de atuar 

dentro de um perfil típico de quem se dedica mais às ciências exatas do que às ciências 

humanas, com obstinação pelo seguimento de inúmeros instrumentos técnicos (guias, 

manuais, legislações), análises quantitativas, entre outros. Em contrapartida, ao atuar em 

equipes de saúde, o farmacêutico pode ser beneficiado ao aprender da prática e da dinâmica 

hospitalar com os enfermeiros que a integram. Em nossa prática, percebemos, de fato, que a 

interdisciplinaridade propicia o compartilhamento da responsabilidade que temos em 

assegurar o uso racional do hemocomponente. 

Portanto, temos que, efetivamente, a enfermagem representa um campo fértil para o 

desenvolvimento de ações educativas na área de hemoterapia (HIJJI et al., 2013). Reforçamos 

esta tese, especialmente em relação aos hemocomponentes, uma vez que o conhecimento 

teórico acerca de seu controle de qualidade possui uma estreita implicação com a prática do 

monitoramento do ato transfusional.  

Com base nesta premissa, cabe-nos, enquanto facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem, criar condições propícias para o desenvolvimento da consciência crítica do 

enfermeiro educando, o qual passa a assumir uma posição questionadora, fundamentada no 

diálogo, a fim de concatenar os recursos teóricos adquiridos acerca dos hemocomponente com 

a sua própria prática transfusional. 

O diálogo representa, nos dias atuais, um modelo emergente de educação em saúde. A 

grande problemática que impede, nos serviços de saúde, a percepção de que toda práxis é 

atividade são resquícios de uma cultura educacional perversa pautada na mera transmissão de 

conhecimentos, desprovida de participação ativa, de diálogo, de crítica e, por conseguinte, de 

reconstrução. Se, porventura, tivéssemos convidado enfermeiros para uma aula expositiva, 

verticalizada e sem discussão, com a vil pretensão de transmitir-lhes conceitos teóricos acerca 

dos hemocomponentes, dificilmente teríamos a oportunidade de aprender com este grupo, 

com a sua prática à beira do leito, com a bolsa hemocomponente nas mãos e, em última 

análise, com a conversão desta prática em experiência vivida. 

A importância do tema “Hemocomponentes e Controle da Qualidade” fica mais 

evidenciada se considerarmos que a conduta do enfermeiro frente às reações transfusionais é 

primordial para evitar a piora do quadro clínico, sobretudo em pacientes críticos 

(VALADARES, 2001; DIAS, 2009). Endossamos que o conhecimento sobre as características 
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dos hemocomponentes pode, em muito, minimizar o risco de reações e os agravos advindos 

da falta de conhecimento acerca da manutenção da qualidade destes hemocomponentes a 

partir do momento em que são dispensados para as enfermarias. 

Verificamos, em nossa revisão de literatura, uma acentuada incipiência na prática de 

abordagens pedagógicas ativas nos serviços de hemoterapia, demasiadamente voltada para a 

segmentação das técnicas e demarcação dos territórios entre seus agentes. Somar forças com a 

equipe de enfermagem representou uma oportunidade ímpar para o aperfeiçoamento da 

Metodologia da Problematização, potencializada pelo caráter interdisciplinar implícito na 

EPS. 

Ao iniciarmos o processo de ambientação prévio à coleta de dados, deparamo-nos com 

a oportunidade de desmitificar certos conceitos impregnados no ambiente da área de saúde. 

Muitos de nós já nos acostumamos com a famigerada palavra “treinamento” para designar, 

equivocadamente, toda e qualquer ação educativa em prol da capacitação e atualização no 

âmbito da EPS. Por isso, ao serem abordados com a proposta do estudo, muitos voluntários 

hesitaram ou questionaram - “como será esse treinamento em hemoterapia?”.  

Ora, não que o treinamento em serviço não tenha seu valor, sobretudo no 

aprimoramento de técnicas e na reprodutibilidade, aspectos de sumária importância para 

profissionais das áreas de enfermagem (BRITO; SILVA; MONTENEGRO, 2012) e 

farmacêutica, todavia, definitivamente não tínhamos a pretensão de fornecer um treinamento. 

Ainda assim, não nos furtamos de reconhecer a imprescindibilidade do princípio freiriano da 

autonomia, do debate e da participação ativa de todas as partes que compõem o processo 

educativo: o educador-educando, o educando-educador e a instituição (FREIRE, 2011b). 

Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que modelos pedagógicos verticalizados, 

com feições de aula expositiva, treinamento, etc., podem contribuir para a estigmatização e 

depreciação da EPS, acerca dos mais variados temas, junto aos profissionais de saúde. No que 

diz respeito à ação educativa promovida pelo presente estudo, consideramos superado o 

anacronismo das práticas pedagógicas, a partir de seu seguimento, em favor da aprendizagem 

mútua e significativa. 

Tal como destaca com precisão Demo (2012b), um dos problemas mais atávicos de 

nosso sistema educacional é a aposta na aula, em geral exaustivamente “instrucionista” e 

pautada na memorização de conceitos teóricos. Na EPS, o facilitador do processo ensino-

aprendizagem deve assumir a competência de educador no seu significado mais real, que é a 

do orientador que contribui para que o profissional educando produza conhecimento próprio, 

que sabe argumentar, pesquisar, elaborar, aprender e ensinar. 
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Por fim, o presente estudo não tem a pretensão de apresentar um padrão ouro de 

aprendizagem em EPS, tampouco criar um novo paradigma na validação de tecnologias 

educacionais. Como já dizia Karl Popper (apud MARKONI; LAKATOS, 2010, p. 77), “o 

método científico parte de um problema e termina em um novo problema”, consistindo na 

“crítica de nossas permanentes tentativas experimentais e provisórias de solucioná-las”. 

Cremos, porém, que tenhamos proporcionado uma contribuição que, naturalmente, teve seu 

início, seu desenvolvimento e que nunca tenha fim, para que possa ser recriada e reinventada 

nos espaços de pesquisa em que a educação encontre seu merecido lugar de destaque. 
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CONCLUSÃO 

 

 O exercício da Assistência Farmacêutica Hemoterápica revela-se, neste estudo, como 

parte indissociável do processo de Educação Permanente no SUS. Tendo a 

interdisciplinaridade como pressuposto básico, o farmacêutico, como facilitador, cumpre o 

seu papel de promoção do uso racional do hemocomponente, ao passo que recebe do 

enfermeiro as demandas e as orientações necessárias para a melhoria do processo 

transfusional. 

 Na análise dos dados dos questionários, o p-valor foi de aproximadamente 3,6 x 10-6 

(p<0,05), implicando uma média significativamente superior de melhoria de desempenho do 

grupo participante das ações educativas sob a abordagem problematizadora em relação à 

média do grupo controle. Tal análise permite validar a Metodologia da Problematização na 

EPS aplicada aos hemocomponentes no HC III. 

 Na percepção do pesquisador, a maneira com que foram moldadas as ações educativas, 

pautadas na autonomia dos voluntários e construção cooperada do processo de ensino-

aprendizagem, coaduna-se fortemente com as ideias do Construtivismo, , sobretudo com os 

pensamentos de Paulo Freire. Tal percepção encontra-se mais veementemente confirmada 

com os resultados não apenas do estudo de validação em si, como também dos produtos e 

potencialidades revertidos para os profissionais envolvidos e para a instituição.  

 É relevante lembrar a necessidade de realização de novos estudos nesta área, tanto 

quantitativos como qualitativos, posto que o avanço da pesquisa em educação não pode 

prescindir da complemetariedade dessas abordagens. Apesar das limitações do método do 

estudo, os achados podem ser extrapolados para outras áreas da saúde, resguardadas as suas 

respectivas especificidades. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HEMOTERÁPICA NA EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM SAÚDE: VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO  

PELO MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo experimental, quantitativo e 

interdisciplinar na área de Educação Permanente em Saúde (EPS) que envolve a realização de 01 (um) 

a 03 (três) questionários no decurso de um programa educativo em hemoterapia, com ênfase em 

Hemocomponentes e Controle de Qualidade.  

 

A transfusão de hemocomponentes é um processo complexo que exige conhecimentos 

específicos. Principal gerenciador do ato transfusional, o enfermeiro deve conhecer suas indicações e 

reunir o maior arsenal de informações possível sobre o processo de obtenção, acondicionamento e 

controle de qualidade do hemocomponente, visando a sua correta utilização e o monitoramento seguro 

da terapêutica transfusional.  

Para auxiliar na sua decisão em participar ou não deste estudo, apresento conhecer seus 

benefícios, riscos e implicações. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo principal deste estudo é validar a Metodologia da Problematização na Educação 

Permanente em Saúde aplicada aos enfermeiros que realizam transfusão de hemocomponentes. E por 

objetivos específicos: (I) exercer a Assistência Farmacêutica Hemoterápica, amparada na 

interdisciplinaridade, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e (II) obter evidências objetivas 

de que a Metodologia da Problematização é capaz de produzir resultados satisfatórios no processo de 

Educação Permanente em Saúde. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Caso concorde em participar deste estudo, responderá a um questionário escrito, composto por 

10 (dez) perguntas, sobre o tema hemocomponentes e será sorteado para participar de uma atividade 
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educativa no Hospital do Câncer III. Está estipulado o número mínimo de 03 (três) encontros, cada um 

com duração aproximada de 02 (duas) horas, sob a mediação do pesquisador responsável pelo presente 

estudo, o qual facilitará o desenvolvimento do tema sob a Metodologia da Problematização. Um 

desses encontros deverá ocorrer na forma de visita guiada de observação à Agência Transfusional do 

Hospital do Câncer III. Caso seja sorteado, você responderá a mais 02 (dois) questionários escritos ao 

final do último encontro, sendo um de avaliação de desempenho e outro de grau de satisfação em 

relação à metodologia proposta. Caso não seja sorteado, você poderá ser convidado a participar, no 

futuro, de ações educativas sobre o tema com base na metodologia da problematização a ser validada a 

partir do presente estudo. 

  

RISCOS 

Os encontros educativos e a coleta de dados por questionários ocorrerão em locais seguros (sala 

de reuniões). A visita guiada de observação pela Agência Transfusional será realizada em pequenos 

grupos (no máximo 05 servidores) de forma a minimizar os riscos físicos e biológicos inerentes às 

instalações laboratoriais. Não serão realizados procedimentos de manipulação ou experimentação com 

sangue ou qualquer outro material biológico.  

 

BENEFÍCIOS 

 Tanto para a grande área da educação, como para o SUS, a validação da Metodologia da 

Problematização por métodos quantitativos representa, além de uma expressiva contribuição para a 

implantação desta técnica de ensino junto aos trabalhadores nos serviços, uma possibilidade de 

melhorar a qualidade do trabalho destes nos seus ambientes de trabalho e, por conseguinte, da 

qualidade da assistência prestada ao usuário. 

Embora não seja possível, neste primeiro momento, definir ou enumerar benefícios imediatos 

para os sujeitos do estudo, o autor da presente proposta de trabalho crê numa expressiva contribuição 

para a reafirmação da relação de confiança entre o farmacêutico e o enfermeiro do SUS. 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

As informações prestadas nos questionários e nos diálogos durante o estudo são anônimas e 

confidenciais. Os resultados das avaliações individuais e do grau de satisfação com a metodologia 

utilizada não serão revelados ainda que os mesmos sejam utilizados para propósitos educativos ou de 

publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. O presente estudo não acarretará 

em prejuízos para os participantes frente à instituição, à categoria profissional ou a terceiros. Cabe ao 

pesquisador e aos sujeitos do estudo a manutenção do sigilo das perguntas a fim de não influenciar ou 

mascarar os seus resultados. 
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CUSTOS 

Não haverá qualquer ônus ou bônus para o entrevistado pela sua participação nesta pesquisa. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e 

que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem 

penalidades. Em caso de você decidir interromper sua participação no estudo, a sua chefia e o 

pesquisador responsável devem ser comunicados e a coleta de dados será imediatamente interrompida. 

  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

O sujeito da pesquisa pode fazer perguntas ou solicitar esclarecimentos a qualquer momento 

do estudo. Neste caso, por favor, escreva ou ligue para o pesquisador Pedro Henrique Cordeiro 

Ferreira através do endereço eletrônico pferreira@inca.gov.br ou telefone (21) 3207-4075. Se você 

tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo, também pode contar com um 

contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua do Resende, 128 - sala 203, telefones (21) 3207-4550 

ou 3207-4556, ou também pelo endereço: cep@inca.gov.br. 

 

Li as informações contidas neste termo e entendi o propósito deste estudo assim como os 

benefícios e os riscos (ainda que extremamente baixos) potenciais da participação no mesmo. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente 

meu consentimento para participar deste estudo. 

Entendo que poderei ser submetido a perguntas adicionais às necessárias a minha avaliação de 

desempenho e não receberei compensação monetária por minha participação neste estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do servidor colaborador do estudo)           dia      mês      ano 

 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao sujeito 

do estudo indicado acima. 

__________________________________________              ____ / ____ / ____ 

Pedro Henrique Cordeiro Ferreira                  dia     mês    ano 

Matrícula MS 2529842 

Pesquisador Principal 

mailto:pferreira@inca.gov.br
mailto:cep@inca.gov.br
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APÊNDICE 2 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

Perguntas discursivas: máximo de 01 (uma) linha. Por favor, responda mesmo que tenha 

dúvidas. Caso não saiba, deixe em branco. 

 

1- Qual é a diferença entre hemocomponente e hemoderivado? 

2- Qual é a temperatura de estocagem do concentrado de hemácias no banco de sangue? 

3- Qual é a temperatura de estocagem do concentrado de plaquetas no banco de sangue? 

4- Qual é o prazo de validade de um concentrado de plaquetas? 

5- Qual é o objetivo do procedimento de filtração de um concentrado de hemácias / 

plaquetas? 

6- Qual é o objetivo do procedimento de lavagem de um concentrado de hemácias / 

plaquetas? 

7- Qual é o tempo máximo preconizado para a infusão de um hemocomponente? 

8- Um concentrado de hemácias foi dispensado para um paciente e ao chegar na 

enfermaria correspondente o paciente apresentou febre. Em até quanto tempo o 

mesmo pode ser rearmazenado para utilização posterior? 

9- Os concentrados de plaquetas / crioprecipitado são, geralmente, dispensados em 

“pool” para a transfusão. A partir do momento do preparo do “pool”, qual é o prazo de 

validade do mesmo? 

10- O plasma fresco congelado deve ser descongelado no banco de sangue antes de ser 

dispensado. Uma vez descongelado, qual é o prazo de utilização do plasma 

conservado na geladeira?  
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QUESTIONÁRIO 2 

 

 

Perguntas discursivas: máximo de 02 (duas) linhas 

 

1- Cite um hemocomponente e um hemoderivado e um teste de controle de qualidade 

aplicável a ambos os produtos. 

2- Como garantir a qualidade do armazenamento do concentrado de hemácias? 

3- Do ponto de vista do controle da qualidade, cite dois testes preconizados para 

concentrados de plaquetas. 

4- No momento da entrevista prévio à doação de sangue, um doador relata fazer uso de 

AAS (ácido acetilsalicílico). Tal informação impacta a obtenção de que 

hemocomponente? Por quê? 

5- Quais são as vantagens de se realizar a desleucocitação com filtros de bancada (no 

Banco de Sangue) em vez de filtros de beira-de-leito? 

6- Cite dois testes de controle de qualidade para o concentrado de hemácias 

lavado/desplasmatizado. 

7- Qual é o tempo máximo preconizado para a infusão de um hemocomponente? 

8- Um concentrado de hemácias foi dispensado para um paciente e ao chegar na 

enfermaria correspondente o paciente apresentou febre. Em até quanto tempo o 

mesmo pode ser rearmazenado para utilização posterior? 

9- Os Concentrados de plaquetas / crioprecipitado são, geralmente, dispensados em 

“pool” para a transfusão. A partir do momento do preparo do “pool”, qual é o prazo de 

validade do mesmo? 

10- O plasma fresco congelado deve ser descongelado no banco de sangue antes de ser 

dispensado. Uma vez descongelado, qual é o prazo de utilização do plasma 

conservado na geladeira? 
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QUESTIONÁRIO 3 

 

 

- Atribua, para cada item, um grau de 0 (zero) a 10 (dez): 

 

1- Quanto a sua participação no curso, como você se autoavalia: 

a) Interesse pelo tema:  

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

b) Interação com os discentes: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

c) Interação com o facilitador: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

 

2- Quanto à participação do facilitador: 

a) Interação com os discentes: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

b) Capacidade de comunicação: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

c) Incentivo à participação dos discentes: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

 

3- Quanto ao plano didático: 

a) Planejamento e organização: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

b) Adequação do conteúdo do ponto de vista teórico: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 

c) Adequação do conteúdo do ponto de vista prático: 

(  )0;(  )1;(  )2;(  )3;(  )4;(  )5;(  )6;(  )7;(  )8;(  )9;(  )10 
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ANEXO A 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE FARMACÊUTICO DA ÁREA DE HEMOTERAPIA 

DO INCA/MS  

(BRASIL, 2009a) 

 

 

 

(grifos nossos) 
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ANEXO B 

 

SUMÁRIO DAS INDICAÇÕES DE USO DOS PRINCIPAIS HEMOCOMPONENTES 

(HARMENING et al., 2006) 

 

 

Hemocomponentes Indicações para uso 

Concentrado de plaquetas 

- Correção de trombocitopenia causada por 

função plaquetária reduzida, produção 

diminuída de plaquetas ou consumo 

exagerado de plaquetas (sangramento, 

distúrbios plaquetários) 

Concentrado de hemácias 

- Reposição de massa eritrocitária e 

restauração da capacidade de transporte de 

oxigênio na anemia sintomática (aguda ou 

crônica) 

Plasma fresco 
- Tratamento de deficiências múltiplas de 

fatores de coagulação 

Crioprecipitado 
- Correção da deficiência de Fator VIII e 

reversão de hipofibrinogemia 
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ANEXO C 
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