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RESUMO 

Objetivo primário: Verificar a confiabilidade e a validade interna de um questionário de 

avaliação de Unidade Curricular de Pediatria Neonatal. Objetivos secundários: descrever 

a avaliação dos alunos do 6
o
 ano médico sobre a Unidade e analisar os fatores associados 

ao desfecho “estágio ótimo” de neonatologia.  

Métodos: Análise retrospectiva de dados coletados prospectivamente por meio de um 

questionário de avaliação da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal ministrada pela 

Disciplina de Pediatria Neonatal aos alunos do 6
o
 ano de Medicina da EPM– UNIFESP, de 

2000 a 2011. Foram incluídos todos os questionários preenchidos pelos alunos. Não houve 

critérios de exclusão. O questionário continha 12 perguntas com respostas em escala tipo 

Likert e uma pergunta aberta sobre número de recém-nascidos recepcionados na sala de 

parto. A confiabilidade foi avaliada pelo coeficiente de Cronbach e a validade interna pela 

análise de conteúdo, de critério e de construção por análise fatorial. Para comparação das 

variáveis foram utilizadas: teste t ou Mann-Whitney (duas médias), ANOVA e teste de 

Bonferroni (três ou mais médias), variáveis categóricas (χ2) e correlação de Pearson para 

medidas de correlação. Os fatores associados a estágio ótimo de neonatologia foram 

analisados por regressão logística. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

SPSS, considerando-se significante p<0,05. 

Resultados: De 1349 alunos que frequentaram a Unidade Curricular, 1314 (97,4%) 

responderam ao questionário. O coeficiente alfa de Cronbach foi 0,659. A correlação de 

Pearson entre o escore total da escala Likert e a nota do pós-teste foi 0,728 (p=0,010). Na 

análise fatorial todas as perguntas contribuíram para a validade do questionário e foram 

divididas em quatro domínios: (1) atuação do docente/preceptor; (2) assistência na sala de 

parto; (3) número de recém-nascidos assistidos e (4) número de aulas teóricas, explicando 

18%, 16%, 14% e 9% da variância total dos itens do questionário, respectivamente. A 
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somatória dos escores obtidos nas 12 perguntas foi 89,5 ± 7,6% do escore máximo 

possível. O número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto por aluno foi 4,7 ± 

3,3. As médias das notas do pré-teste e do pós-teste foram 5,3 ± 0,9 e 8,8 ± 0,5 (p <0,001), 

respectivamente. Os fatores associados ao estágio ótimo foram: aulas teóricas ótimas (OR) 

(5,176), aproveitamento na sala de parto ótimo (2,594), atuação do plantonista ótima 

(2,156) discussão no alojamento conjunto ótima (2,435), leitos no berçário de médio risco 

satisfatório (1,902), discussão no berçário de médio risco ótima (2,993), objetivo de 

atendimento de recém-nascido normal alcançado (2,889), hospital com condições de 

ensino (2,014), número de recém-nascido recepcionado na sala de parto (1,134) e nota do 

pós-teste (1,375).  

Conclusões: Os dados obtidos apresentaram confiabilidade e validade interna adequadas. 

O escore de avaliação dos alunos em relação à Unidade Curricular foi elevado. O 

aproveitamento do aluno durante o estágio, a opinião sobre a atuação dos docentes, 

preceptores e plantonistas e estrutura do hospital se associaram ao desfecho - estágio ótimo 

de neonatologia. 
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INTRODUÇÃO 

Qualidade é um atributo que toda organização deseja ver associada aos seus 

produtos e serviços a fim de satisfazer as necessidades e expectativas dos consumidores. 

As instituições de ensino cientes da importância da qualidade não fogem à regra. Há uma 

necessidade crescente de satisfazer as expectativas dos alunos, pais e educadores (Dias, 

Melão, 2009; Pasquini et al, 2012). 

A educação é uma prestação de serviço ao cliente-aluno que expressa satisfação ou 

insatisfação em relação aos serviços recebidos como em qualquer empresa. Melhorar a 

qualidade significa buscar estratégias que garantam a satisfação desse cliente (Appleton-

Knapp, Krentler, 2006; Zanella et al, 2010). 

A qualidade do ensino é determinada principalmente pelas ações acadêmicas. O 

professor tem papel relevante na condução de sua disciplina e no desenvolvimento de um 

ensino mais efetivo. A universidade precisa de um corpo docente plenamente atualizado 

nas diversas áreas de conhecimento e possuidor de habilidades técnicas suficientes para 

intermediar o processo de ensino-aprendizagem (de Bem, 2004).  

Garantir um bom estágio na graduação em medicina é uma atividade ainda mais 

complexa e depende de fatores como infraestrutura local, recursos técnico-científicos, 

recursos humanos, grau de responsabilidade que é delegado ao aluno na assistência ao 

paciente, oportunidade de realização de procedimentos, possibilidade de acompanhar a 

evolução do paciente, número e diversidade de pacientes atendidos, tipo de avaliação 

adotada, formativa ou somativa, competência e compromisso do preceptor e, até mesmo da 

relação interpessoal entre o docente e o aluno (Cote, 1993; Kilminster, Jolly, 2000, 

Perrenoud, 2002). 
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Um estágio clínico na escola de medicina deve proporcionar o desenvolvimento 

profissional do aluno e ao mesmo tempo garantir a segurança e a qualidade de assistência 

ao paciente. Assim, a supervisão de um estágio do internato desempenha um papel 

fundamental na educação médica.  

Por outro lado, é extremamente importante que as instituições identifiquem quais 

são seus pontos fortes e fracos, iniciando um processo de melhoria contínua com foco na 

excelência (Dias, Melão, 2009; Ranasinghe et al, 2011). Dessa forma, a avaliação surge 

como um instrumento importante para promover a qualidade na educação (Cabrito, 2009). 

A avaliação sistemática do desempenho do aluno e do professor é primordial para o 

desenvolvimento da Unidade Curricular e, consequentemente, dos cursos de graduação 

(Souza, Reinert, 2010). Embora os alunos sejam a principal fonte de informação sobre o 

desempenho do professor, é preciso cruzar os níveis de satisfação desses com a avaliação 

dos professores, bem como a auto-avaliação do professor para a obtenção de informações 

que possibilitem parâmetros para o aperfeiçoamento contínuo do professor (de Bem et al, 

2011). Além disso, a avaliação da Unidade Curricular como parte do currículo médico 

pode contribuir para a introdução de reformas curriculares apoiado na avaliação 

sistemática de todas as Unidades Curriculares.  

O currículo médico deve ser visto como uma contribuição positiva e estar de acordo 

com as necessidades reais dos estudantes, das instituições e da sociedade (Morrison, 2003). 

Para tanto, faz-se necessária a sua avaliação sistemática e frequente no sentido de 

acompanhar o desenvolvimento de novos anseios e tendências da sociedade, bem como da 

evolução e aparecimento de novas doenças e expectativas de qualidade de vida do cidadão 

(WHO, 1994). 
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A avaliação curricular pode ser definida como um processo sistemático e contínuo 

de coleta de dados sobre os elementos do currículo, análise e interpretação desses dados 

(Goldie, 2006).  É parte essencial no processo educacional e tem como foco a garantia da 

qualidade. Fornece evidências de como está sendo o aprendizado, se os objetivos estão 

sendo alcançados, se os padrões de ensino estão sendo mantidos. Permite aos educadores 

médicos usar dados de avaliação baseados em evidências para disseminar inovações 

educacionais por meio de apresentações e publicações (Dobbie et al, 2004).  

Estudos mostram que a falta de supervisão pode levar ao aumento na mortalidade, 

além de se associar a baixo padrão de qualidade de assistência pelo fato do interno deixar 

de aprender e de desenvolver uma boa prática na ausência de supervisão de qualidade 

(McKee, Black, 1992).  

A qualidade de um estágio clínico poderia ser medida pela qualidade de assistência 

médica desenvolvida por uma equipe de estudantes e seu preceptor e pela qualidade de 

aprendizado. Entretanto, tal avaliação é complexa, difícil de ser realizada e envolve a 

coleta de indicadores por períodos longos, não sendo adequada para avaliações de períodos 

curtos de estágios. 

Dessa forma, as avaliações que englobam o grau de satisfação dos estudantes em 

relação aos cursos de graduação fornecem informações válidas que auxiliam na melhoria 

continua da qualidade do ensino em curto espaço de tempo (Pereira, 2004; Schleich, 2006; 

Pasquini et al, 2012).  Entretanto, por vezes, o grau de satisfação do aluno pode não ter 

relação com a qualidade do estágio e também pode independer do seu desempenho. Além 

disso, os objetivos do aluno e do professor no estágio podem divergir, dificultando ainda 

mais essa análise (Hardy, 1995; Kilminster, Jolly, 2000).  
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De forma geral, na avaliação da Unidade Curricular, os parâmetros passíveis de 

mensuração são subjetivos, envolvem problemas metodológicos de difícil controle e estão 

relacionados, sobretudo, a modelos qualitativos, mormente os descritivos. Segundo alguns 

autores, a avaliação na educação médica tem sido historicamente limitada em quantidade e 

de valor questionável (Gil et al, 1984; Kilminster, Jolly, 2000). Hurtado e Navia (1997) 

referem que dados e informações coletados a partir dos estudantes podem cumprir 

diferentes funções. A avaliação do grau de satisfação dos alunos a respeito de uma 

determinada disciplina do curso pode justificar a manutenção do curso sem modificações 

ou, refletir a necessidade de reestruturação ou extinção do programa.  

Segundo Morrison (2003), os objetivos da avaliação são: 

 garantir que o ensino atenda às necessidades de aprendizagem dos alunos 

 identificar as áreas onde o ensino pode ser melhorado 

 informar a distribuição de recursos da faculdade 

 fornecer feedback e encorajamento para os professores 

 apoiar os pedidos de promoção aos professores 

 identificar e articular o que é valorizado pelas escolas médicas 

 facilitar o desenvolvimento do currículo 

Além disso, os benefícios das avaliações estudantis aumentam se a universidade 

possuir um programa institucional alimentado pelos resultados das avaliações dos docentes 

pelos discentes. Este programa deve ser cuidadosamente planejado para elevar o nível da 

qualidade do ensino dos professores dos cursos de graduação (de Bem, 2004). 

Dessa forma, os alunos podem ser uma fonte de informação confiável, válida e de 

baixo custo, entretanto, os dados obtidos e a finalidade do estudo devem estar claros e os 
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alunos devem ser convencidos do valor da informação para garantir a aderência à 

avaliação. No entanto, a opinião dos alunos deve ser limitada a áreas em que eles são 

competentes para avaliar (Morrison, 2006). 

Por outro lado, o curso de medicina requer uma carga considerável de estudo, por 

isso, é necessário que seja respeitado o tempo do aluno. Ao ser convidado a preencher um 

formulário interminável de avaliação, o aluno se sente ressentido com o desperdício de seu 

tempo, respondendo com menor aderência ou menor compromisso com a acurácia dos 

dados. Outro aspecto a ser considerado é o anonimato no preenchimento do formulário. 

Em geral, o questionário é respondido de forma anônima, mas quando é solicitado que o 

aluno assine a avaliação é preciso garantir que ele não seja prejudicado pelos professores 

criticados por ele. O aluno precisa conhecer também detalhes das ações que serão tomadas 

como resultado das avaliações (Morrison, 2006). 

Apesar de sua importância, muitas avaliações são realizadas de forma intuitiva com 

perguntas redundantes, que levam ao desperdício de tempo e papel, ou erram pela ausência 

de perguntas fundamentais para análise da qualidade do curso em questão. Assim, 

questionários não validados podem induzir a erros na interpretação dos resultados. 

 Fong e Malone (1994) observaram que de 111 manuscritos encaminhados a uma 

revista de educação durante um ano, 80% eram estudos descritivos, sem análise estatística. 

Uma possível explicação para tal limitação metodológica pode ser o fato de os estudantes 

apresentarem baixa aderência à pesquisa e os educadores médicos terem dificuldades de 

programar a aplicação dos questionários de avaliação no momento oportuno, ou seja, 

sempre imediatamente após o término do estágio (Richards et al, 2007), além da 

dificuldade de definir o melhor indicador para medir a qualidade do estágio, a competência 

do professor e o desempenho do aluno (Bouchamma, 2005; Beck et al, 2007).  
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Por essa razão, um questionário de avaliação deve ser elaborado de forma criteriosa 

a fim de garantir o máximo de validade e confiabilidade (Cummings, Hulley, 2008).  

O questionário pode ser definido como um instrumento de observação baseado em 

uma sequência de questões escritas dirigidas a um grupo de indivíduos, relacionadas às 

suas opiniões e informações factuais sobre eles próprios e o seu meio acerca de um tema de 

interesse para os investigadores (Quivy, Campenhoudt, 1992; Amaro et al, 2005). 

A utilização de questionários como instrumento de pesquisa é extremamente útil 

quando um investigador pretende levantar informações sobre um determinado assunto, 

tanto pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas em um espaço de 

tempo curto, quanto pelo baixo custo (Amaro et al, 2005; Vieira, 2009). 

Uma das dificuldades da aplicação de questionários é a obtenção de um número 

adequado de respostas. Responder a um questionário toma tempo, exige atenção, reflexão e 

tomada de decisão diante das questões. Nesse sentido, um questionário de avaliação de 

Unidade Curricular deve abranger todos os domínios envolvidos no desenvolvimento da 

unidade, mas o número de perguntas deve ser restrito ao mínimo, as questões devem ser 

claras e objetivas visto que pode influenciar na validade e confiabilidade dos dados obtidos 

e deve-se garantir que não haja retaliação em função da resposta dada pelo aluno. 

Entretanto, é necessário que o questionário aplicado produza dados confiáveis e que 

avaliem o que se pretende avaliar (Moreira, 2009; Vieira, 2009). 

Para elaboração de um questionário, inicialmente, costuma-se partir de entrevistas 

individuais e grupos focais (grupos pequenos de pessoas relevantes para a questão de 

pesquisa que são convidadas a discutir tópicos específicos referentes ao estudo, com um 

líder de grupo). Nesta fase são gerados potenciais domínios a serem investigados, 

recomendando-se incluir um número de itens muito superior àquele que se pretende 
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possuir na versão final (Cummings, Hulley, 2008). Domínio é um conjunto de perguntas 

ou itens que apresentam em comum determinadas características ou funções e portanto, 

podem ser agrupadas. 

A seguir, a versão inicial é submetida a uma revisão crítica que poderá ser 

conduzida por pares, mentores ou especialistas no assunto. Depois, realiza-se um pré-teste, 

com uma amostra de indivíduos semelhantes aos da população alvo e baseado nos 

resultados obtidos desse pré-teste, realiza-se a seleção dos itens adequados à versão final. 

Por último, a versão final é aplicada para a amostra adequada aos objetivos do estudo e os 

resultados são interpretados de modo a responder tais objetivos, ao mesmo tempo em que 

permitem avaliar as qualidades do instrumento (Cummings, Hulley, 2008; Moreira, 2009). 

O estudo piloto é importante para testar, avaliar, revisar e aprimorar o instrumento de 

pesquisa (Moreira, 2009). 

As questões abertas fornecem mais informações do que seria possível em uma 

pergunta com resposta fechada, dando maior especificidade ao fenômeno estudado, sendo 

preferido por pesquisadores da área qualitativa. Entretanto, apresentam a desvantagem de 

dificultar a tabulação dos dados e a análise estatística, aumentando os custos e tempo na 

análise dos resultados.  

As questões fechadas são mais comuns e formam a base para a maioria das 

medições padronizadas. Apresentam a vantagem de facilitar as respostas dos respondentes 

e permitir uma apuração rápida dos dados. São muito utilizadas em entrevistas, em prévias 

eleitorais e nas pesquisas de opinião. Algumas questões fechadas só admitem respostas 

binárias, outras apresentam resposta de múltiplas escolhas e outras oferecem opções 

escalonadas. 
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A maior crítica às questões fechadas é que elas conduzem os respondentes à 

determinada direção, não permitindo que eles formulem sua própria resposta. As respostas 

listadas pelo investigador podem não incluir todas as opções possíveis.  

Nas questões escalonadas, as alternativas de resposta estão organizadas em escala. 

O respondente indica seu posicionamento perante a pergunta feita. O escalonamento das 

opções de respostas foi proposto por Likert (1932), que enfatizou o uso de escalas com 

cinco itens.  

Escalas do tipo Likert são comumente utilizadas para quantificar conceitos 

abstratos, tais como atitudes, comportamentos, opiniões, entre outros. Essas escalas 

fornecem aos respondentes uma lista de questões e lhes pedem que estimem o grau de sua 

resposta. A cada resposta é atribuído um número de pontos. Pode-se computar o escore 

total das perguntas de um respondente somando o escore de cada item ou calculando a 

média dos pontos para todos os itens respondidos. A simples soma ou média dos escores 

supõe que todos os itens têm o mesmo peso e cada item mede a mesma característica geral 

(Cummings, Hulley, 2008). 

Nos questionários construídos com respostas em escala tipo Likert, as respostas 

podem apresentar 3, 5, 7, 9 ou mais níveis de resposta. Os níveis menores apresentam a 

vantagem de facilitar a resposta pelo fato do respondente não ficar confuso com pequenas 

diferenças entre um nível e outro, reduzir o tempo despendido para responder ao 

questionário, entretanto, pode não contemplar todas as opções de respostas, fornecendo 

menor quantidade de informações.  Por outro lado, alguns autores mostram que à medida 

que aumenta o número de níveis da escala, aumenta a validade do questionário (Weng, 

2004). Entretanto, a partir de cinco níveis, o aumento na validade é pequeno, além de 

poder diminuir a aderência ao questionário por sobrecarga de itens a serem avaliados, 

dificuldade na identificação de diferença entre cada item, aumentando o tempo despendido 
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para responder ao questionário. Assim, a maioria dos autores recomenda a elaboração de 

perguntas com cinco níveis de respostas (Moreira, 2009). A inclusão de uma escala com 

número ímpar de itens possui a vantagem de permitir ao respondente “ficar indeciso” e 

ficar na posição neutra (nem discordo, nem concordo), sem ter que obrigatoriamente 

decidir em uma ou outra direção. 

Uma vez construído o questionário, é necessário avaliar o grau de confiabilidade e 

validade dos dados obtidos através desse instrumento (Martins, 2006; Tavakol, Dennick, 

2011). A confiabilidade e a validade são medidas estreitamente relacionadas e que 

desempenham papéis complementares. A confiabilidade de uma medida refere à 

capacidade desta ser consistente. Se um instrumento de medida dá sempre os mesmos 

resultados (dados) quando aplicado a alvos estruturalmente iguais, pode-se dizer que é 

confiável (Maroco, Garcia-Marques, 2006). Assim, a confiabilidade trata da 

homogeneidade das respostas enquanto a validade está associada ao grau de certeza que se 

tem acerca do que se está medindo (de Bem et al, 2011). A confiabilidade de um 

instrumento não depende somente da validade, porém um instrumento não pode ser válido 

se não for confiável (Tavakol, Dennick, 2011). 

A confiabilidade de um instrumento é determinada pelo cálculo da consistência ou 

estabilidade de uma medida. A consistência interna avalia a consistência com que um 

determinado conjunto de itens de medida estima um determinado constructo ou dimensão 

latente. A consistência interna de uma medida estima quão uniformemente os itens 

contribuem para a soma não ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1 

(Oviedo, Campo-Arias, 2005; Pasquali, 2009). Esta propriedade é conhecida por 

consistência interna da escala, e assim, pode ser interpretada como coeficiente médio de 

todas as estimativas de consistência interna que se obteriam se todas as divisões possíveis 

da escala fossem feitas (Cronbach, 1951; Cortina, 1993).  
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O alfa de Cronbach é a ferramenta mais utilizada pelos investigadores para estimar 

a confiabilidade de um instrumento. Este coeficiente mede a correlação entre respostas em 

um questionário através do perfil das respostas obtidas (Hora et al, 2010; Martins, 2006), 

calculando uma média de todas as correlações que se obtêm quando o questionário é 

dividido em todas as metades possíveis. Valores acima de 0,70 são geralmente aceitáveis, e 

0,80 ou mais são considerados excelentes. Valores baixos de consistência interna indicam 

que alguns dos itens individuais podem estar medindo características diferentes 

(Cummings, Hulley, 2008). 

Se os itens do instrumento se correlacionam uns com os outros, o valor de alfa 

aumenta. No entanto, um coeficiente alfa superior a 0,9 pode indicar um número excessivo 

de itens com perguntas redundantes. Ou se o comprimento do teste é muito curto, o valor 

de alfa é reduzido. Isto porque o alfa também é afetado pelo número de itens do 

questionário. Deste modo, para um coeficiente alfa ideal, deve-se incluir no teste vários 

itens que testam o mesmo conceito, sendo o excesso de perguntas retirado pela análise 

fatorial (Streiner, 2003; Figueredo Filho, Silva Júnior, 2010; Tavakol, Dennick, 2011). 

Outros métodos de correlação podem ser utilizados na avaliação do questionário: 

teste e reteste, teste de Kuder-Richardson (KR), teste da divisão em metades (Vieira, 

2009). 

No método teste/reteste, o questionário é aplicado duas vezes para um mesmo 

grupo de pessoas após certo período de tempo entre as aplicações. Deve-se tomar o devido 

cuidado para que eventuais mudanças não aconteçam nesse período de teste-reteste. A 

seguir, calculam-se os coeficientes de correlação de ambas as medidas. O coeficiente de 

correlação é o índice de correlação no teste/reteste (Vieira, 2009). 
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O método de Kuder-Richardson mede a confiabilidade calculando a média de todas 

as correlações obtidas quando se divide o questionário em metades, de todas as formas 

possíveis. Entretanto, é utilizado quando as opções de respostas do questionário são 

binárias (Vieira, 2009). 

No método da divisão em metades (split-half) o questionário é aplicado uma única 

vez, a seguir divide-se o questionário em duas partes iguais de forma aleatória, calcula-se a 

correlação entre o somatório dos escores obtidos pelos respondentes da primeira metade do 

questionário e o somatório dos escores da outra metade do questionário. Se o instrumento 

for confiável, as pontuações das duas metades devem estar fortemente correlacionadas 

(Clason, Dormody, 1994; Vieira, 2009). 

A validade interna depende da capacidade do estudo realmente responder às 

questões propostas inicialmente. Ela mede até que ponto os resultados do estudo são o 

produto das variáveis que foram selecionadas, observadas e medidas e não o fruto de 

outras variáveis que não foram tratadas. É o grau pelo qual os resultados de um estudo 

estão corretos para a amostra que está sendo estudada (Pasquali, 2007). Ela é interna 

porque é aplicada a condições particulares de indivíduos que estão sendo observados e não 

necessariamente a outros indivíduos. Assim, a validade interna depende de quão bem o 

estudo é delineado, conduzido e analisado, e é ameaçada por todos os vieses e pela 

variação aleatória (Fletcher et al, 1996). 

Assim a validade se refere ao grau em que um instrumento realmente mede a 

variável que deve medir e tem três componentes principais: validade de conteúdo, validade 

de critério e validade de construção (Hulley et al, 2008; Vieira, 2009). 

Validade de conteúdo avalia a capacidade da aferição de representar todos os 

aspectos dos fenômenos sob estudo. Nesse sentido, o conteúdo dos itens deve referir 
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claramente às características do objeto que se pretende avaliar (Haynes et al, 1995; 

Alexandre, Coluci, 2011). Por exemplo, uma prova de aritmética não terá validade se 

incluir apenas adição e não incluir as demais operações (Martins, 2006).  

Validade de critério é o grau em que a medida correlaciona-se com medidas já 

existentes e bem aceitas. Uma variação desta é a validade preditiva que tem a capacidade 

da medida predizer a ocorrência futura de um desfecho. Por exemplo, em uma pesquisa 

eleitoral, quanto mais próximo os resultados da pesquisa estiverem dos resultados da 

eleição, maior é o grau de validade do instrumento utilizado (Martins, 2006). 

Validade de construção refere-se à capacidade de uma aferição de se encaixar 

dentro da concepção teórica (constructo) sobre o fenômeno em estudo, é o grau com que os 

resultados do questionário se correlacionam. A validade de constructo é dada pela resposta 

à questão: em que medida a definição operacional (constructo) de um conceito, de fato, 

reflete seu verdadeiro significado teórico (Gressler, 1983; Chau, 1999). Nos testes da área 

educacional, a validade curricular refere-se à extensão em que a amostra representada nas 

questões do teste - constructo - abrange o material lecionado ou todos os conteúdos 

curriculares (Gressler, 1983).   

As técnicas de análise fatorial exploratória e confirmatória proporcionam 

evidências de validade para questionários. O teste de Kaiser-Meyer-Okin e Bartlett (KMO) 

ou teste para validade da aplicação da análise fatorial condiciona a possibilidade da análise 

fatorial exploratória. Valores de KMO de 0,6 a 0,7 indicam uma adequação amostral 

razoável, de 0,7 a 0,8 mediana, 0,8 a 0,9 boa e de 0,9 a 1,0 muito boa.  

O teste de esfericidade de Bartlett quando significante indica haver correlação 

significante entre as variáveis estudadas, permitindo a realização da análise fatorial 

(Figueiredo Filho, Silva Júnior, 2010).  
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A análise fatorial propriamente dita permite identificar variáveis que poderão ser 

excluídas em um questionário, de modo a deixar no questionário uma quantidade de fatores 

que melhor representa o padrão de correlação entre as variáveis observadas (Figueiredo 

Filho, Silva Júnior, 2010). 

Dessa forma, duas propriedades fundamentais de um questionário referem-se á 

confiabilidade e á validade dos dados obtidos ao utilizá-lo, propriedades essas que podem 

ser avaliadas entre outras formas por cálculos estatísticos. Nesse contexto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a validade de dados obtidos com o questionário de avaliação do 

estágio de neonatologia utilizado pela Disciplina de Pediatria Neonatal do Departamento 

de Pediatria da UNIFESP, além de descrever a avaliação dos alunos do 6
o
 ano médico 

sobre a Unidade Curricular de Pediatria Neonatal e analisar os fatores associados à 

resposta “estágio ótimo de neonatologia”.  
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OBJETIVOS 

Objetivo primário 

Verificar a confiabilidade e a validade interna dos dados obtidos por meio de um 

questionário de avaliação da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal da Escola Paulista 

de Medicina – Universidade Federal de São Paulo.  

 

Objetivos secundários 

Descrever a avaliação dos alunos do 6
o
 ano médico sobre a Unidade Curricular de 

Pediatria Neonatal e analisar os fatores associados à resposta “estágio ótimo de 

neonatologia”.  
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MÉTODO 

Trata-se de um estudo retrospectivo com análise de dados coletados 

prospectivamente por meio de um questionário de avaliação da Unidade Curricular de 

Pediatria Neonatal ministrada pela Disciplina de Pediatria Neonatal do Departamento de 

Pediatria aos alunos do sexto ano do Curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina – 

Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo - CEP 0364/11 (Anexo 1). Não possui Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido por tratar-se de uma análise retrospectiva. 

 

Material 

Foram incluídos no estudo todos os questionários respondidos pelos alunos do 6º 

ano médico da EPM/UNIFESP que frequentaram regularmente a Unidade Curricular de 

Pediatria Neonatal e que preencheram o questionário de avaliação no último dia do estágio, 

nos anos letivos de 2000 a 2011.  

Não houve critérios de exclusão. 

 

Descrição da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal  

Desde 1997, a Unidade Curricular de Pediatria Neonatal para o 6
o
 ano médico tem 

sido realizada na Unidade Neonatal do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.  

O Hospital Municipal Vereador José Storopolli é um hospital de nível secundário 

filiado à EPM-UNIFESP que dispõe de uma maternidade com duas salas de parto, 34 leitos 

de Alojamento Conjunto, 12 leitos de Médio Risco e seis leitos de UTI. O número de 



 

16 

 

nascidos vivos anual é ao redor de 2200, com 8,5% de recém-nascidos pré-termo (idade 

gestacional < 37 semanas) e 1,0% de recém-nascido de muito baixo peso (peso ao nascer < 

1500 gramas). 

A assistência neonatal é prestada por uma equipe de cinco diaristas com cobertura 

do período matutino e vespertino e uma equipe de dois plantonistas, 24 horas/dia, sob a 

coordenação de um neonatologista-chefe, além de assessoria de três docentes da Disciplina 

de Pediatria Neonatal da EPM-UNIFESP. 

A Unidade Curricular de Pediatria Neonatal é administrada por uma equipe de três 

docentes e oito técnico-administrativos com função docente e título de Mestre e/ou Doutor 

em Pediatria/Ciências, em sistema de rodízio mensal, no período da manhã, nos dias úteis 

(Anexo 2). No período da tarde são ministradas aulas teóricas por seis docentes e nove 

técnico-administrativos com função docente (Anexo 3). No período noturno, nos finais de 

semanas e nos feriados, os alunos prestam assistência aos recém-nascidos na sala de parto 

sob a supervisão de dois plantonistas da unidade neonatal e equipe de diaristas da Unidade 

Neonatal do Hospital Municipal Vereador José Storopolli (Anexo 4).  

A duração do estágio é de aproximadamente 25 dias para cada grupo de 8 a 11 

alunos, em período integral, incluindo realizações de plantões noturnos e nos finais de 

semana e feriados. A Unidade Curricular de Pediatria Neonatal é administrada 12 vezes ao 

ano correspondendo a 12 subgrupos de alunos. Cada subgrupo é supervisionado por um 

docente ou técnico-administrativo da Disciplina de Pediatria Neonatal da EPM/UNIFESP.  

O objetivo da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal é propiciar ao aluno a 

formação básica em Neonatologia. Os objetivos específicos são: capacitar o aluno de 

graduação para prestar assistência ao recém-nascido a termo normal e ao neonato de médio 
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risco desde a sala de parto até a alta hospitalar e possibilitar a aquisição de conhecimentos 

básicos sobre as doenças mais frequentes no período neonatal. 

Para atender aos objetivos da Unidade Curricular, os alunos prestam assistência aos 

recém-nascidos na sala de parto durante os plantões e, no alojamento conjunto e na 

unidade de médio risco no período da manhã dividido em dois períodos semelhante em 

cada um dos dois setores.  

No alojamento conjunto, os alunos prestam assistência a 8 a 10 recém-nascidos 

normais a termo, com evolução e prescrição diária, solicitação de exames laboratoriais 

quando necessário e orientação das mães quanto ao aleitamento materno e cuidados com o 

recém-nascido. 

Na unidade de médio risco, os alunos prestam assistência a 4 a 5 recém-nascidos de 

médio risco, compreendendo evolução e prescrição diária, solicitação de exames 

laboratoriais necessários e esclarecimentos aos pais sobre as condições clínicas do recém-

nascido. Também é realizada, diariamente, a discussão de um caso clínico cujo diagnóstico 

refere-se ao conteúdo programático do estágio. 

Durante o estágio é realizado o treinamento prático sobre a realização do exame 

físico do recém-nascido e treinamento prático em reanimação neonatal em sala de parto 

com manequins e simulação de situações em sala de parto.  

Durante as visitas e discussões de casos clínicos do alojamento conjunto e do médio 

risco são abordados os seguintes temas: preenchimento do prontuário médico, prescrição 

médica, exame físico do recém-nascido, aleitamento materno, assistência ao recém-nascido 

normal, triagem neonatal, asfixia perinatal, reanimação neonatal, distúrbios metabólicos, 

icterícia no recém-nascido, doença hemolítica, fototerapia, infecções pré-natais, infecções 

pós-natais, sepse neonatal, sífilis congênita, recém-nascido de mãe diabética, recém-
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nascido pré-termo, diagnóstico diferencial de desconforto respiratório e tocotraumatismo.  

Ao término das atividades do dia, o aluno apresenta os casos sob sua 

responsabilidade para o plantonista para os cuidados necessários durante o período em que 

estiver ausente. 

Além da atividade diária já relatada, o interno cumpre plantões de 2
a
 a 6

a
 feira das 

19:00 às 07:00 horas e nos finais de semana e feriados das 07:00 às 07:00 horas do dia 

seguinte, sob a orientação do chefe de plantão. Nos plantões, o aluno presta assistência ao 

recém-nascido na sala de parto juntamente com o plantonista e auxilia o plantonista nas 

intercorrências clínicas no alojamento conjunto e na unidade de médio risco. 

A assistência na sala de parto compreende: anamnese materna; recepção do recém-

nascido; prescrição e evolução do neonato nas primeiras seis horas de vida,  

encaminhamento dos recém-nascidos para os setores adequados segundo as suas condições 

clínicas e o primeiro exame físico incluindo a avaliação da idade gestacional (Ballard et al, 

1991) e adequação do peso para a idade gestacional  (Alexander et al, 1996).  

Além da atividade prática são ministradas aulas teóricas. As aulas teóricas se 

justificam pelo fato dos alunos da EPM-UNIFESP entrarem em contato com temas de 

neonatologia apenas no 6
o
 ano médico. Nas aulas teóricas, são abordados os seguintes 

temas: Assistência ao recém-nascido normal, Aleitamento materno, Asfixia perinatal, 

Reanimação neonatal, Tocotraumatismo, Recém-nascido de mãe diabética, Recém-nascido 

pré-termo, Diagnóstico diferencial de desconforto respiratório, Distúrbios metabólicos no 

período neonatal, Diagnóstico diferencial de hiperbilirrubinemia indireta, Doença 

hemolítica do recém-nascido, Infecções pré-natais e Sepse neonatal.  

As afecções mais frequentes no período neonatal são abordadas nas aulas teóricas e 

rediscutidas nas visitas assistenciais, à beira do leito. 
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Ao final da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal, espera-se que o aluno tenha a 

capacidade para: 

 Realizar a anamnese materna, com capacidade de análise crítica dos dados 

clínicos, obstétricos, de trabalho de parto e parto. 

 Recepcionar um recém-nascido normal em sala de parto. 

 Indicar e executar as manobras de reanimação como ventilação com pressão 

positiva, massagem cardíaca, auxiliar na intubação traqueal e indicação de 

drogas. 

 Identificar os recém-nascidos recepcionados na sala de parto que devem ser 

encaminhados para o alojamento conjunto ou unidade de médio risco ou UTI 

Neonatal, segundo as características e o estado clínico do recém-nascido. 

 Acompanhar um recém-nascido no alojamento conjunto, com orientação da mãe 

quanto ao aleitamento materno e evolução normal do recém-nascido no primeiro 

mês de vida. 

 Acompanhar um recém-nascido de médio risco, solicitar exames subsidiários 

para esclarecimento diagnóstico e desenvolver a habilidade para conduzir o caso 

clínico. 

 Ser capaz de orientar a alta do recém-nascido normal do alojamento conjunto e 

solicitar ou realizar os testes de triagem neonatal. 

 Realizar pequenos procedimentos como punção capilar, venosa e arterial e, 

quando possível, coleta de líquor. 

A frequência mínima obrigatória nas atividades é de 85% das atividades 

ministradas pela Disciplina de Pediatria Neonatal, comprovada por assinatura de ponto e 
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controle da atividade desenvolvida com registro do recém-nascido assistido e a assinatura 

do docente, preceptor ou plantonista que supervisionou tal atividade, anotado na ficha de 

atividades recolhida ao final do estágio.  

 

Avaliação do desempenho do aluno na Unidade Curricular 

No início de cada estágio é aplicado um pré-teste com 20 questões de múltipla 

escolha com cinco alternativas para avaliar o grau de conhecimento prévio do aluno. Esse 

pré-teste não é considerado para avaliação final do aluno, mas permite que ele tenha uma 

ideia dos temas que serão abordados durante a Unidade Curricular e o conteúdo que será 

exigido ao final da Unidade. 

A avaliação do desempenho do aluno é realizada por meio de um pós-teste 

contendo as 20 questões do pré-teste. Além disso, são atribuídas notas de Participação e 

Atitude para o aluno durante o estágio pelo docente ou médico técnico-administrativo que 

acompanhou o aluno na parte prática do estágio. Tais notas têm como base a participação 

durante a assistência ao recém-nascido no alojamento conjunto e médio risco e na atitude 

do aluno perante o paciente, os pais dos recém-nascidos, a equipe de saúde, os colegas e o 

professor. Para aprovação do aluno é necessária a obtenção de média sete, considerando-se 

as notas do pós-teste e da participação e atitude do aluno no estágio.  

No último dia das atividades da Unidade Curricular, além da aplicação do pós-teste, 

o coordenador da Unidade Curricular aplica um questionário de avaliação do estágio 

preenchido de forma anônima por todos os alunos e, a seguir, o pós-teste é discutido com 

os alunos. 

O questionário aplicado consta de 12 perguntas em escala tipo Likert e uma 

pergunta aberta, apresentado a seguir: 
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1. A carga teórica do estágio foi: 

    (  ) insuficiente     (  ) satisfatória    (  ) excessiva 

2. A qualidade das aulas teóricas durante o seu estágio foi: 

    (   ) ruim        (  ) regular     (  ) boa     (  ) ótima   

3. Quantos recém-nascidos você recepcionou na sala de parto durante o seu estágio? ___ 

4. O seu aproveitamento prático na sala de parto foi: 

    (  ) insatisfatório   (  ) regular     (  ) bom     (  ) ótimo 

5. A atuação do plantonista durante o seu plantão foi: 

   (  ) insatisfatória   (  ) regular     (  ) boa     (  ) ótima 

6. O número de leitos para evolução diária no alojamento conjunto foi: 

    (  ) insuficiente     (  ) satisfatório    (  ) excessivo  

7. As visitas realizadas pelo preceptor no AC foram: 

    (  ) deficientes   (  ) regulares   (  ) boas   (  ) ótimas  

8. O número de leitos para evolução diária no berçário de médio risco foi: 

    (  ) insuficiente     (  ) satisfatório    (  ) excessivo 

9. As discussões realizadas pelo preceptor no berçário de médio risco foram: 

    (  ) deficientes   (  ) regulares   (  ) boas   (  ) ótimas 

10. O objetivo de atendimento ao recém-nascido normal foi alcançado? 

      (  ) sim        (  ) não        (  ) parcialmente 

11. O objetivo de atendimento ao RN de médio risco foi alcançado? 

      (  ) sim        (  ) não        (  ) parcialmente 

12. Em sua opinião, o hospital oferece condições de aprendizado? 

      (  ) sim      (  ) não        (  ) parcialmente        

13. Em sua opinião o estágio de neonatologia foi: 

      (  ) ruim   (  ) regular   (  ) bom   (  ) ótimo 
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Esse instrumento foi elaborado em 1991 pelos docentes da Disciplina de Pediatria 

Neonatal e após a realização de alguns ajustes baseados em um estudo piloto, obteve-se o 

presente modelo que vem sendo aplicado desde 2000.   

 

Métodos 

Para a realização do presente estudo, foram analisados os questionários de 

avaliação preenchidos pelos alunos que frequentaram a Unidade Curricular de Pediatria 

Neonatal nos anos letivos de 2000 a 2011.  

As respostas de todas as perguntas do questionário, com exceção do número de 

recém-nascidos recepcionados na sala de parto, foram transformadas em escala tipo Likert, 

atribuindo escores 1 para as respostas insuficiente, insatisfatório, ruim e não, 2 para 

resposta excessiva, regular e parcialmente, 3 para satisfatório, bom e sim e 4 para ótimo.    

 

Análise de dados 

Os dados obtidos por meio do questionário foram analisados quanto à:  

 Confiabilidade. 

 Validade interna. 

 Correlação entre os itens do questionário. 

 Análise descritiva das avaliações dos alunos no período de 2000 a 2011 com 

porcentagem de cada resposta para cada uma das 12 perguntas. 

 Número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto/aluno, nota do pré-

teste e nota do pós-teste. 

 Correlação entre a nota do pré-teste e a nota do pós-teste. 
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 Cálculo de escore total das respostas em escala Likert e sua correlação com a 

nota do pós-teste. 

 Fatores associados ao desfecho - estágio ótimo de neonatologia.  

 

Análise estatística 

Utilizou-se uma amostra de conveniência de questionários disponíveis para análise. 

Entretanto, constatou-se que tal amostra foi superior ao estabelecido pelo cálculo de 

tamanho de amostra. Para análise da consistência interna do questionário, considerando-se 

a necessidade de incluir 5 a 10 questionários por pergunta seria necessário incluir de 60 a 

120 questionários (Tavella, 1978; Norman, Streiner, 1996). Para a realização de regressão 

logística, considerando-se a necessidade de 10 a 20 questionários por variável analisada, o 

número de questionário deveria ser de 150 a 300.    

A análise da confiabilidade do questionário foi realizada pelo cálculo da 

consistência interna pelo coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). Para análise da 

correlação entre os itens do questionário, avaliou-se a matriz de correlação.  

Para a análise da validade do questionário, analisou-se o conteúdo, o critério e o 

constructo do questionário. Para análise da validade de conteúdo, utilizou-se o conteúdo 

programático do curso. Para medida indireta da validade de critério, utilizou-se a 

correlação entre o escore total da avaliação do aluno e a nota do pós-teste.  

A validade de constructo foi avaliada pela análise fatorial exploratória dos 12 itens 

do questionário de avaliação. Inicialmente, calculou-se o coeficiente de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) e o nível de significância teste de esfericidade de Bartlett que são pré-

requisitos para a análise fatorial (Figueiredo Filho; Silva Júnior, 2010). Valores de KMO 

de 0,6 a 0,7 indicam uma adequação amostral razoável, de 0,7 a 0,8 mediana, 0,8 a 0,9 boa 
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e de 0,9 a 1,0 muito boa (Zanella et al, 2010). Já Hair Jr et al (2006) sugerem 0,50 como 

patamar aceitável. A seguir realizou-se a análise fatorial, determinando-se o número de 

fatores que obedeceram ao critério de Kaiser (>1) que explicassem pelo menos 60% da 

variância de todos os 12 itens em conjunto e que deveriam ser extraídos. A seguir, 

analisou-se a carga fatorial de cada uma das 12 variáveis em relação aos componentes 

extraídos, seguida de rotação da matriz para facilitar a visualização do comportamento das 

variáveis.  

Após comprovação da confiabilidade e validade interna dos dados obtidos, 

realizou-se a análise descritiva das avaliações dos alunos de acordo com o ano letivo no 

período de 2000 a 2011.  

Na análise descritiva, as variáveis numéricas foram descritas em média e desvio 

padrão, intervalo de confiança de 95% ou mediana e quartil. As variáveis categóricas 

foram descritas em número e frequência simples. 

Para comparação de duas médias, utilizou-se o teste t (distribuição normal) ou 

Mann-Whitney (distribuição não normal), avaliado pelo teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Para comparação de mais de uma média, utilizou-se a ANOVA e 

teste de Bonferroni quando p <0,05. As variáveis categóricas foram comparadas pelo qui-

quadrado. 

Para medidas de correlação entre a nota do pré-teste e a nota do pós-teste e entre o 

escore total obtido na análise das respostas e a nota do pós-teste, utilizou-se a correlação de 

Pearson.  

Para o estudo dos fatores associados ao desfecho - estágio ótimo de neonatologia - 

realizou-se a regressão logística univariada e múltipla. No modelo univariado foram 

incluídas as respostas de maior escore em cada pergunta, além do número de recém-
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nascido recepcionado na sala de parto/aluno, nota do pré-teste e nota do pós-teste. No 

modelo de regressão logística múltipla, foram incluídas as variáveis com nível de 

significância menor que 0,20 detectadas na análise univariada. 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), version SPSS17 Inc., Chicago, USA, considerando-se significante 

p<0,05. 
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RESULTADOS                                                                                                                                      

De 2000 a 2011, 1349 alunos frequentaram a Unidade Curricular de Pediatria 

Neonatal. Desses, 1314 (97,4%) responderam, de forma anônima, ao questionário de 

avaliação da Unidade Curricular referentes a 144 estágios de neonatologia. Dos 1314 

alunos, 1231 (93,7%) responderam a todas as perguntas do questionário e como o 

questionário era anônimo, não foi solicitado o preenchimento das questões não 

respondidas. 

A consistência interna dos dados obtidos por meio do questionário calculada pelo 

coeficiente alfa de Cronbach mostrou coeficiente de 0,659 entre as 12 perguntas do 

questionário.  

A matriz de correlação entre as perguntas do questionário encontra-se na Tabela 1 e 

a análise da repercussão da retirada de cada pergunta no escore total e validade interna do 

questionário encontra-se na Tabela 2.  

Observou-se que o questionário adotado incluiu entre os fatores analisados a 

composição dos espaços físicos e características da Unidade Curricular de Pediatria 

Neonatal da EPM/UNIFESP: aula teórica, sala de parto, alojamento conjunto, berçário de 

médio risco, condições do hospital para o ensino-aprendizagem, atuação de plantonistas, 

preceptores e docentes, objetivo e qualidade do curso, mostrando que os dados obtidos 

apresentaram validade de conteúdo.  

A análise global dos 12 anos letivos mostrou que a correlação de Pearson entre o 

escore total da escala Likert e a nota do pós-teste foi 0,728 (p= 0,010), sugerindo validade 

de critério.  

Para avaliação da validade de construção, realizou-se uma análise dos 12 itens do 

questionário respondido por 1231 alunos. O coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin mostrou 
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uma adequação amostral moderada (KMO = 0,7) e o teste de esfericidade de Bartlett [qui-

quadrado (66) = 2355,807, p <0,001] indicou que as variáveis estudadas eram 

correlacionadas e as correlações entre os itens foram suficientes para a realização da 

análise fatorial.  

A Tabela 3 e a Figura 1 mostram que a análise fatorial identificou quatro fatores 

que explicaram 56,6% da variância de todos os 12 itens avaliados pela regra de eigenvalue 

(autovalor) segundo critério de Kaiser (Figueiredo Filho; Silva Júnior, 2007). A seguir, 

avaliou-se a carga fatorial na matriz rotacionada com os quatro fatores extraídos (Tabela 

4).  

Nessa análise, observou-se que as 12 perguntas do questionário poderiam ser 

mantidas sem redução e agrupadas em quatro domínios: 

Domínio 1: compreendendo as perguntas sobre qualidade das aulas teóricas, visitas 

do docente no alojamento conjunto, visitas do docente no médio risco e qualidade do 

estágio que explicam 18% do total da variância dos dados. 

Domínio 2: aproveitamento na sala de parto, atuação do plantonista, objetivo de 

atendimento ao recém-nascido normal alcançado e hospital oferece condições de 

aprendizado, correspondendo a 16% da variância total. 

Domínio 3: número de leitos no alojamento conjunto, número de leitos no médio 

risco, objetivo de atendimento ao recém-nascido de médio risco atingido, com explicação 

de 14% do total da variância. 

Domínio 4: carga de aulas teóricas com 9% da variância total. 

 Em relação à descrição dos dados obtidos, de 41 pontos que correspondem ao 

escore máximo possível no conjunto das 12 questões, a média dos escores obtidos foi 36,6 
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± 8,8 pontos, ou seja, 89,3% do máximo possível. A distribuição por ano dos escores 

convertidos em porcentagem do máximo possível está exposta na Figura 2.  

O número e a porcentagem de respostas obtidas em cada pergunta no período do 

estudo estão expostos no Quadro1. A porcentagem de respostas satisfatória, adequada, 

boa/ótima obtidas no questionário pode ser vista na Figura 3.  

De 2000 a 2011, o número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto por 

aluno foi em média 4,7 ± 3,3; mediana 4 (Q1=2,0; Q3=6,0). A média e o intervalo de 

confiança de 95% do número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto por aluno, 

segundo o ano avaliado estão expostos na Figura 4. O número de recém-nascidos 

recepcionados por aluno na sala de parto foi maior em 2000, 2001 e 2003, comparados aos 

demais anos (6,1 ± 3,6 vs. 4,0 ± 2,9; p<0,001).  

A média da nota do pré-teste no período do estudo foi 5,3 ± 0,9. A distribuição 

dessas médias e o respectivo intervalo de confiança de 95%, segundo o ano avaliado estão 

representados na Figura 5. 

A média da nota do pós-teste realizado pelos alunos ao término do estágio de 

neonatologia foi 8,8 ± 0,5. A distribuição da média e do seu respectivo intervalo de 

confiança de 95%, segundo o ano avaliado estão mostrados na Figura 6. 

Em relação ao desempenho do aluno, observou-se que houve um aumento 

significante na nota do pós-teste em relação ao pré-teste com acréscimo de 3,6 ± 0,9 pontos 

(Figura 7). Houve uma correlação positiva entre a nota do pré-teste e do pós-teste, com 

correlação de Pearson de 0,408 (p<0,001). 

Comparando o desempenho dos alunos no pré-teste, observou-se que este foi menor 

em 2000, 2001 e 2011, comparado aos demais anos (5,1 ± 0,8 vs. 5,3 ± 0,9; p <0,001). Da 

mesma forma, a média dos escores totais obtidos nas perguntas foi maior nos dois 

primeiros anos da avaliação, comparada aos demais (36,9 ± 2,7 vs. 36,1 ±3,3; p <0,001).  
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 Os alunos que avaliaram o estágio como ótimo, comparados aos que consideram o 

estágio bom, regular ou ruim/insuficiente apresentaram maior porcentagem de respostas 

com maior escore na escala Likert para cada uma das 12 perguntas do questionário (Tabela 

5).  

Além disso, os alunos que avaliaram o estágio como ótimo haviam recepcionado 

maior número de recém-nascidos na sala de parto (5,2 ± 3,5 vs. 3,8 ± 2,8; p<0,001) e 

apresentaram maior nota no pós-teste (8,9 ± 0,6 vs. 8,8 ± 0,6, p=0,043), comparados aos 

que consideraram o estágio bom, regular ou ruim/insuficiente (Tabela 5).  

Para verificar quais respostas estavam associadas ao desfecho: estágio ótimo de 

neonatologia realizou-se a regressão logística univariada com inclusão de fatores 

possivelmente associados a tal desfecho (Tabela 6). A seguir, realizou-se a regressão 

logística múltipla com inclusão de variáveis com significância estatística de p<0,2 

detectadas na regressão univariada. Com base nos resultados obtidos na regressão logística 

univariada, ajustou-se o modelo de regressão múltipla para as seguintes variáveis: carga 

teórica adequada, qualidade de aula teórica ótima, aproveitamento na sala parto ótimo, 

atuação do plantonista ótima, visitas no alojamento conjunto ótimas, número de leitos no 

berçário de médio risco satisfatório, qualidade das visitas no berçário de médio risco ótima, 

objetivo de atendimento ao recém-nascido normal alcançado, objetivo de atendimento ao 

recém-nascido de médio risco alcançado, hospital com condições de ensino-aprendizagem, 

número de recém-nascido recepcionado na sala de parto/aluno, nota do pré-teste e nota do 

pós-teste. Nessa análise, todas as variáveis de interesse foram incluídas inicialmente no 

modelo, com eliminação sucessiva das variáveis que perderam a significância estatística 

em cada passo da análise. O modelo final de regressão logística múltipla, ajustado para 

fatores de confusão está exposto na Tabela 7.  
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A comparação entre os fatores associados à resposta “estágio ótimo de 

neonatologia” e matriz de correlação entre os 12 itens mostrou que todos os fatores 

significantemente associados ao estágio ótimo apresentaram coeficiente de correlação entre 

os itens superior a 0,2 (Tabela 1). 
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Quadro 1: Porcentagem de respostas obtidas em cada uma das perguntas do questionário. 

Carga teórica  

(n=1312; 99,8%) 

Insuficiente 

0,6% 

Satisfatória 

98,1% 

Excessiva 

1,3% 

 

Qualidade da aula teórica  

(n=1309; 99,6%) 

Regular 

0,5% 

Boa 

27,7% 

Ótima 

71,8% 

 

Prática na sala de parto  

(n= 1279; 97,3%) 

Insatisfatória 

6,3% 

Regular 

15,7% 

Boa 

56,5% 

Ótima 

21,6% 

Atuação do plantonista  

(n=1288; 98,0%) 

Insatisfatória 

2,9% 

Regular 

13,6% 

Boa 

53,0% 

Ótima 

30,6% 

Número de leitos no AC  

(n=1311; 99,8%) 

Insuficiente 

6,3% 

Satisfatório 

92,3% 

Excessivo 

1,4% 

 

Visitas do preceptor no AC  

(n=1310; 99,7%) 

Deficiente 

0,3% 

Regular 

1,8% 

Boa 

38,2% 

Ótima 

59,7% 

Número de leitos no MR  

(n=1309; 99,6%) 

Insuficiente 

12,8% 

Satisfatório 

85,6% 

Excessivo 

1,7% 

 

Discussões com preceptor MR  

(n=1305; 99,3%) 

Deficiente 

0,2% 

Regular 

3,0% 

Boa 

36,8% 

Ótima 

60,0% 

Atendimento ao RN normal foi 

alcançado (n=1313; 99,9%) 
Sim 

92,2% 

Não 

1,2% 

Parcialmente 

6,5% 

 

Atendimento ao RN MR foi alcançado 

(n=1310; 99,7%) 
Sim 

79,8% 

Não 

1,8% 

Parcialmente 

18,5% 

 

O hospital oferece condições de 

aprendizado (n=1311; 99,8%) 
Sim 

81,2% 

Não 

1,5% 

Parcialmente 

17,3% 

 

O estágio de Neonatologia foi 

(n=1313; 99,9%) 
Ruim 

0,5% 

Regular 

0,8% 

Bom 

32,7% 

Ótimo 

66,1% 

AC: alojamento conjunto; MR: berçário de médio risco; RN: recém-nascido; RN MR: recém-

nascido do berçário de médio risco 
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Tabela 1: Matriz de correlação entre os 12 itens do questionário. 

AC: alojamento conjunto; MR: médio risco; NL: normal. Acompanhando cada linha observa-se em cada coluna, o grau de correlação entre os itens 

pesquisados. Por exemplo, na linha de aproveitamento na sala de parto, observa-se na coluna de plantonista que a correlação entre eles foi de 0,448 e que a 

correlação entre o aproveitamento na sala de parto e ter atingido o objetivo de atendimento ao recém-nascido normal, dizer que o hospital tinha condições de 

ensino-aprendizagem e finalmente classificar a Unidade Curricular como ótimo foi 0,368, 0,176 e 0,285, respectivamente. 

 carga teórica aulas teóricas sala de parto  plantonistas  leitos AC visitas AC leitos MR visitas MR objetivo RN NL objetivo MR condições hosp avaliação estágio 

carga teórica 1,000 ,102 ,057 -,010 -,036 ,038 -,037 ,035 ,100 ,066 ,060 ,066 

aulas teóricas ,102 1,000 ,144 ,151 -,017 ,267 -,008 ,253 ,056 ,046 ,087 ,404 

sala de parto ,057 ,144 1,000 ,448 ,042 ,113 ,016 ,109 ,368 ,136 ,176 ,285 

plantonistas -,010 ,151 ,448 1,000 ,046 ,163 ,030 ,147 ,241 ,079 ,137 ,285 

leitos AC -,036 -,017 ,042 ,046 1,000 ,028 ,350 ,004 ,092 ,119 ,103 ,047 

visitas AC ,038 ,267 ,113 ,163 ,028 1,000 ,024 ,634 ,078 ,106 ,071 ,369 

leitos MR -,037 -,008 ,016 ,030 ,350 ,024 1,000 ,047 ,062 ,361 ,104 ,093 

visitas MR ,035 ,253 ,109 ,147 ,004 ,634 ,047 1,000 ,060 ,150 ,078 ,391 

objetivo RN NL ,100 ,056 ,368 ,241 ,092 ,078 ,062 ,060 1,000 ,237 ,164 ,249 

objetivo MR ,066 ,046 ,136 ,079 ,119 ,106 ,361 ,150 ,237 1,000 ,130 ,179 

condições hosp ,060 ,087 ,176 ,137 ,103 ,071 ,104 ,078 ,164 ,130 1,000 ,207 

avaliação estágio ,066 ,404 ,285 ,285 ,047 ,369 ,093 ,391 ,249 ,179 ,207 1,000 
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Tabela 2: Análise da contribuição de cada pergunta na construção da validade interna do 

questionário. 

 Média de escore se 

este item for deletado 

Alfa de Cronbach se 

este item for deletado 

Carga teórica 33,75 0,664 

Qualidade das aulas teóricas 33,91 0,642 

Aproveitamento na sala de parto 33,69 0,627 

Atuação dos plantonistas 33,51 0,628 

Número de leitos no AC 33,77 0,661 

Qualidade das visitas no AC 33,05 0,626 

Número de leitos no BMR 33,89 0,664 

Qualidade das visitas no BMR 33,06 0,625 

Atendimento ao RN Normal alcançado  33,71 0,639 

Atendimento ao RN MR alcançado 33,84 0,639 

Hospital oferece condições 33,83 0,647 

Qualidade do estágio 32,98 0,601 

AC: alojamento conjunto; BMR: berçário de médio risco; RN: recém-nascido 
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Tabela 3: Valores de autovalor, variância e variância cumulativa dos 12 itens incluídos no questionário. 

   

 Variância Total  

Componente 
Autovalor inicial   Extração soma dos quadrados  Análise rotacional soma dos quadrados 

Total %  Variância Acumulativa %  Total % Variância Acumulativa %  Total Total Variância Acumulativa% 

1 2,744 22,865 22,865  2,744 22,865 22,865  2,164 18,037 18,037 

2 1,598 13,318 36,183  1,598 13,318 36,183  1,912 15,934 33,971 

3 1,388 11,567 47,750  1,388 11,567 47,750  1,620 13,501 47,473 

4 1,056 8,803 56,553  1,056 8,803 56,553  1,090 9,080 56,553 

5 ,919 7,657 64,211         

6 ,852 7,098 71,309         

7 ,816 6,799 78,108         

8 ,714 5,946 84,054         

9 ,539 4,489 88,544         

10 ,518 4,319 92,862         

11 ,497 4,139 97,002         

12 ,360 2,998 100,000         
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Tabela 4: Carga fatorial dos componentes da matriz rotacionada por método de Varimax 

com normalização de Kaiser. 

 

  Domínios  

  1 2 3 4 

1. carga teórica  ,053 ,017 -,065 ,879 

2. aulas teóricas  ,562 ,147 -,093 ,187 

3. sala de parto  ,090 ,805 -,019 -,013 

4. plantonistas  ,180 ,723 -,043 -,228 

5. leitos AC  -,041 ,058 ,661 -,183 

6. visitas AC  ,831 ,005 ,049 -,068 

7. leitos MR  ,016 -,021 ,824 -,037 

8. visitas MR  ,838 -,013 ,078 -,048 

9. objetivo RN NL  -,003 ,646 ,170 ,235 

10. objetivo MR  ,128 ,157 ,620 ,276 

11. condições hospital   ,077 ,348 ,236 ,216 

12. estágio  ,623 ,391 ,104 ,098 

 Para cada questão escolhe-se o maior valor de carga fatorial para determinar  

qual é o domínio da pergunta. 
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Tabela 5: Resposta indicando escore máximo em cada pergunta, nota do pré-teste e pós-

teste e número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto por aluno, segundo 

avaliação final da unidade curricular. 

 
Estágio 

Ótimo  

Estágio  

B/R/Insatisfatório  
p 

Carga teórica adequada (n=1287) 856 (98,6%) 431 (97,3%) 0,090* 

Qualidade de aula teórica ótima (n=940) 747 (86,3%) 193 (43,7%) <0,001* 

Aproveitamento da SP ótimo (n=276) 244 (28,8%) 32 (7,4%) <0,001* 

Atuação do plantonista ótima (n=394) 331 (38,9%) 63 (14,4%) <0,001* 

N
o
 leito AC adequado (n=1209) 803 (92,8%) 406 (91,2%) 0,305* 

Visita docente/preceptor AC ótima 

(n=782) 

637 (73,7%) 145 (32,6%) <0,001* 

N
o
 leito MR satisfatório (n=1119) 755 (87,2%) 364 (82,4%) 0,019* 

Visita docente/preceptor MR ótima 

(n=783) 

642 (74,4%) 141 (32,0%) <0,001* 

Objetivo RN NL alcançado (n=1210) 833 (96,0%) 377 (84,9%) <0,001* 

Objetivo RN MR alcançado (n=1044) 731 (84,2%) 313 (71,0%) <0,001* 

Hosp. tem condições de ensino (n=1063) 742 (85,8%) 32 (72,1%) <0,001* 

Nota do pré-teste (n=1273) 5,2 ± 0,9 5,3 ± 0,9 0,119
#
 

Nota do pós-teste (n=1303) 8,9 ± 0,6 8,8 ± 0,6 0,043
#
 

N
o
 RN SP/aluno (n=1297) 5,2 ± 3,5 3,8 ± 2,8 <0,001

##
 

Valor p*: qui-quadrado; valor p
#
: teste t. valor p

##
: teste de Mann-Whitney; Teste de 

normalidade: Kolmogorov-Smirnov. B: bom; R: regular; SP: sala de parto; AC: Alojamento 

conjunto; RN: recém-nascido; NL: normal; MR: berçário de médio risco; Hosp.: Hospital.  
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Tabela 6: Regressão univariada para respostas associadas ao desfecho: estágio ótimo de 

neonatologia.  

 OR IC 95% p 

Carga teórica adequada 1,986 0,885 – 4,458 0,096 

Qualidade da aula teórica ótima 8,099 6,184 – 10,606 <0,001 

Aproveitamento na SP ótimo 5,045 3,417 – 7,449 <0,001 

Atuação do plantonista ótima 3,769 2,791 – 5,089 <0,001 

N
o 
de leitos no AC satisfatório 1,244 0,819 – 1,890 0,306 

Visitas docente/preceptor no AC ótimas 5,806 4,524 – 7,451 <0,001 

N
o
 de leitos no MR satisfatório  1,458 1,063 – 1,998 0,019 

Visitas docente/preceptor no MR ótimas 6,181 4,805 – 7,951 <0,001 

Atendimento ao RN NL alcançado  4,230 2,761 – 6,479 <0,001 

Atendimento ao RN MR alcançado  2,182 1,658 – 2,872 <0,001 

Hospital com condições de ensino-

aprendizagem 

2,330 1,758 – 3,089 <0,001 

N
o
 RN recepcionados SP/aluno 1,156 1,109 – 1,206 <0,001 

Nota do pré-teste 0,917 0,806 – 1,044 0,119 

Nota do pós-teste 1,214 0,997 – 1,478 0,054 

 SP: sala de parto; AC: alojamento conjunto; MR: berçário de médio risco; RN: recém-

nascido; NL: normal. 
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Tabela 7: Modelo final de regressão logística múltipla para respostas associadas ao 

desfecho: estágio ótimo de neonatologia. 

 OR IC 95% p 

Qualidade da aula teórica ótima  5,176 3,707 – 7,228 <0,001 

Aproveitamento na SP ótimo 2,594 1,568 – 4,290 <0,001 

Atuação do plantonista ótima 2,156 1,443 – 3,221 <0,001 

Visitas do docente/preceptor no AC ótima 2,435 1,670 – 3,550 <0,001 

N
o 
de

 
leitos no MR satisfatório 1,902 1,231 – 2,940 0,004 

Visitas docente/preceptor MR ótimas 2,993 2,051 – 4,367 <0,001 

Atendimento ao RN NL alcançado  2,889 1,614 – 5,172 <0,001 

O hospital com condições de ensino-

aprendizagem 

2,014 1,373 – 2,953 <0,001 

N
o
 RN recepcionados SP/aluno 1,134 1,072 – 1,200 <0,001 

Nota do pós-teste 1,375 1,054 – 1,794 0,019 

SP: sala de parto; AC: alojamento conjunto; MR: médio risco; RN: recém-nascido; NL: 

normal. Significância do modelo p= <0,001; teste de Hosmer and Lemeshow = 0,707. 

Modelo final ajustado para as variáveis: carga teórica adequada, qualidade de aula teórica 

ótima, aproveitamento na sala de parto ótimo, atuação dos plantonistas ótima, visitas no 

alojamento conjunto ótimas, número de leitos no berçário de médio risco satisfatório, 

qualidade das visitas no berçário de médio risco ótima, objetivo de atendimento ao recém-

nascido normal alcançado, objetivo de atendimento ao recém-nascido de médio risco 

alcançado, hospital com condições de ensino-aprendizagem, número de recém-nascido 

recepcionado na sala de parto/aluno, nota do pré-teste e nota do pós-teste. 
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Figura 1: Scree test: determinação gráfica do número de fatores para identificação dos 

domínios do questionário. Pela regra do autovalor (eigenvalue), são extraídos fatores que 

apresentam autovalores acima de um. Os fatores com autovalor <1 (ponto de inflexão 

máxima da curva) contribuem pouco para explicar a variância nas variáveis originais.
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Figura 2: Média (IC 95%) da porcentagem do escore total obtido pela somatória dos 

escores das 12 perguntas do questionário em relação ao escore máximo possível, 

segundo o ano estudado. Teste de Bonferroni (p <0,05): 2000 ≠ 2005, 2006, 2011; 

2001 ≠ 2003, 2005, 2006, 2007, 2011; 2002 ≠ 2005, 2006; 2003 ≠ 2001, 2006; 

2004 ≠ 2005, 2006; 2005 ≠ 2000, 2001, 2002, 2004; 2006 ≠ 2000, 2001, 2002, 

2003, 2008, 2009, 2010. 
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Figura 3: Porcentagem de respostas satisfatória, adequada ou boa/ótima para as 12 

perguntas do questionário de avaliação da Unidade Curricular. B/O: boa ou ótima; SP: sala 

de parto; AC: alojamento conjunto; MR: berçário de médio risco; RN: recém-nascido; NL: 

normal. 
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Figura 4: Média (intervalo de confiança de 95%) do número de recém-

nascidos recepcionados na sala de parto por aluno durante o estágio de 

neonatologia, segundo o ano avaliado. Teste de Bonferroni (p<0,05): 

2000=2001=2002 > 2003=2004=2005=2006=2007=2008=2009=2010=2011. 

 

p > 0,05 

p > 0,05 
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Figura 5: Média (intervalo de confiança de 95%) da nota do pré-teste 

realizado no início do estágio de neonatologia, segundo o ano avaliado. Teste 

de Bonferroni (p<0,05).  2000 ≠ 2005, 2010 e 2011; 2001 ≠ 2004, 2005, 2008 

e 2010; 2002 ≠ 2005 e 2011; 2003 ≠ 2005, 2010 e 2011; 2004 ≠ 2001, 2005, e 

2011; 2005 ≠ 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 2006 

≠2005, 2010 e 2011; 2007 ≠ 2005 e 2011; 2008 ≠ 2001, 2005 e 2011; 2009 ≠ 

2005, 2010 e 2011; 2010 ≠ 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011. 
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Figura 6: Média (intervalo de confiança de 95%) da nota do pós-teste realizado ao 

término do estágio de neonatologia, segundo o ano avaliado. Teste de Bonferroni 

(p<0,05) para 2000 ≠ 2005, 2010 e 2011; 2001 ≠ 2004, 2005, 2008, 2010. 2011; 

2002 ≠ 2006, 2008, 2010 e 2011; 2003 ≠ 2001, 2006, 2008, 2010 e 2011; 2004 ≠ 

2006, 2008, 2010 e 2011; 2005 ≠ 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 2006 

≠ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2009; 2007 ≠ 2005, 2006, 2011; 

2008 ≠ 2000, 2002, 2003, 2004 e 2005; 2009 ≠ 2005, 2006 e 2011. 
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Figura 7: Comparação da nota do pré-teste e pós-teste realizado no estágio de 

neonatologia, expressa em média (intervalo de confiança de 95%), segundo o 

ano avaliado.  
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DISCUSSÃO 

A avaliação da Unidade Curricular visa indiretamente a melhoria do curso 

administrado e, por essa razão, torna-se fundamental que seja aplicado regularmente. 

Entretanto, é importante que seja utilizado um instrumento que forneça dados confiáveis e 

com validade interna adequada (Tavakol, Dennick, 2011).  

Nesse sentido, o questionário de avaliação da Unidade Curricular de Pediatria 

Neonatal elaborado e adotado pela Disciplina de Pediatria Neonatal da EPM/UNIFESP 

desde 2000 produziu dados confiáveis com validade interna adequada. A Unidade 

Curricular de Pediatria Neonatal foi bem avaliada pelos alunos, obtendo-se um escore 

correspondente a 89% do escore máximo possível. Observou-se também que o 

aproveitamento do aluno durante o estágio, a opinião favorável dos alunos sobre a atuação 

dos docentes, preceptores e plantonistas e adequação das condições do hospital 

contribuíram significantemente para o aluno avaliar o estágio como ótimo. Além disso, o 

grau de correlação entre o escore total da escala Likert e o seu desempenho foi elevado.  

O questionário analisado no presente estudo tem sido utilizado para avaliação do 

curso de neonatologia para alunos do sexto ano de medicina na Disciplina de Pediatria 

Neonatal da EPM/UNIFESP, mas a confiabilidade e validade dos dados obtidos por meio 

desse instrumento não haviam sido avaliadas. Nesse contexto, realizou-se esse estudo, 

observando-se que a consistência interna entre as 12 perguntas do questionário apresentou 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,659. Os valores aceitáveis desse coeficiente estão entre 

0,7 a 0,9 (Tavakol, Dennick, 2011), sendo que para grupos de 25-50 indivíduos, considera-

se aceitável, coeficientes acima de 0,5 (Peterson, 1994; Maroco, Garcia-Marques, 2006).  

É possível que, no presente estudo, o valor do coeficiente de Cronbach tenha sido 

subestimado em decorrência do número limitado de categorias de respostas na escala 

Likert utilizada e pelo fato de as respostas ficarem concentradas em determinados níveis da 
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escala (Vieira, Dalmoro, 2008). Por exemplo, 98% dos alunos assinalaram que a carga 

teórica do curso foi satisfatória, em detrimento de outras categorias de respostas 

(insuficiente e excessiva), desviando as respostas para apenas uma categoria de resposta. 

Masters (1974) observou que quando o número de categorias na escala tipo Likert é 

pequeno e as respostas se concentram em alguma categoria, o coeficiente alfa pode ser 

subestimado, o mesmo não acontecendo quando a distribuição das respostas é uniforme 

entre as escalas. Assim é possível que se o questionário tivesse sido elaborado de outra 

forma, mesmo que com as mesmas perguntas, o coeficiente de Cronbach tivesse sido 

maior. Por exemplo, se a pergunta 1 - A carga teórica do estágio foi: (  ) insuficiente     (  ) 

satisfatória    (  ) excessiva - tivesse sido elaborada como: A carga teórica do estágio foi 

adequada e as respostas fossem: (  ) discordo totalmente, (  ) discordo, (  ) nem 

concordo/nem discordo, (  ) concordo, (  ) concordo totalmente, seguindo-se a mesma 

orientação para as demais perguntas, é possível que o coeficiente alfa fosse maior. 

A análise da contribuição de cada pergunta para o valor do coeficiente de Cronbach 

(Tabela 2) mostrou que a retirada da pergunta carga teórica adequada ou número de leitos 

no berçário de médio risco aumentaria o coeficiente de 0,659 (encontrado) para 0,664. 

Entretanto, para exclusão de alguma pergunta de um questionário é fundamental levar em 

consideração a importância da pergunta para o que se pretende avaliar, ou seja, a validade 

do conteúdo. Nesse caso, não faria sentido deixar de saber se a carga teórica e o número de 

leitos do médio risco foram adequados, somente para aumentar o coeficiente de Cronbach 

em alguns milésimos. Além disso, todas as 12 perguntas foram fundamentais para 

avaliação do estágio de neonatologia, pois abrange as particularidades do curso de 

neonatologia na EPM/UNIFESP. Tal aspecto é importante, pois um dos pontos 

fundamentais na construção de um questionário é a validação de conteúdo do instrumento 

segundo o julgamento do pesquisador ou de especialistas quanto à sua pertinência 



 

48 

 

(Berkenbosch et al, 2013). Dessa forma, pode-se dizer que tanto o conteúdo do 

questionário quanto o valor de coeficiente de Cronbach encontrado contribuíram para 

confirmar a confiabilidade dos dados obtidos.   

Apesar de no questionário, a pergunta sobre o número de recém-nascidos não ter 

sido formulada na escala Likert e, portanto, não ser incluída na análise da validade interna, 

essa pergunta foi importante por contribuir para a validade de conteúdo do questionário e, 

além disso, influenciou na resposta do aluno sobre a qualidade do estágio. Evidentemente, 

essa questão poderia ter sido elaborada como: O número de recém-nascidos que você 

recepcionou na sala de parto foi adequado para seu aprendizado, com as respostas: (  ) 

discordo totalmente, (  ) discordo, (  ) nem concordo/nem discordo, (  ) concordo, (  ) 

concordo totalmente. Entretanto, a análise de uma variável numérica fornece maior 

conteúdo de informações devendo ser mantida como tal.  

No que refere à validade interna, pode-se dizer que os dados obtidos por meio desse 

questionário apresentaram validade de conteúdo visto que foi elaborado por professores da 

Disciplina que administra a Unidade Curricular, e, portanto, conhecedores do conteúdo 

programático do curso. Além disso, constava do questionário a referência a todos os 

espaços e dimensões em que a Unidade Curricular era administrada. 

Em relação à validade de critério, pode-se inferir que este foi adequado visto que 

observou-se uma correlação positiva entre o escore total das respostas obtidas e a nota do 

pós-teste, sugerindo que o aluno que teve melhor aproveitamento nas diversas áreas do 

curso, respondeu com maiores escores da escala Likert e, além disso teve maior nota no 

pós-teste. 

A análise fatorial mostrou que as 12 perguntas do questionário poderiam ser 

agrupadas em quatro domínios: Um domínio relacionado à atuação dos docentes e 

preceptores, outro à sala de parto e se o hospital oferece condições de ensino-



 

49 

 

aprendizagem, o terceiro relacionado ao número de leitos no alojamento conjunto e 

berçário de médio risco e, por último a adequação da carga teórica do curso. Interessante 

observar que tais domínios poderiam ter sido determinados com base na experiência dos 

professores e foi também evidenciada na análise fatorial. Entretanto, na prática, a sala de 

parto poderia ter sido incluída em outro grupo junto com leitos de alojamento e médio 

risco como parte da estrutura do hospital e, os plantonistas juntamente junto com os 

docentes, já que se trata de recursos humanos para o ensino. No entanto, a análise fatorial 

agrupou sala de parto, plantonistas e condições do hospital, sugerindo que esses três 

aspectos representaram problemas semelhantes e talvez mais críticos.  

É possível que a inadequação do número de leitos no alojamento conjunto referido 

por 8% dos alunos e no berçário de médio risco por 14% tenham sido superados pela 

presença diária do docente ou preceptor. De fato, ao analisar o Quadro 1, observa-se que as 

maiores porcentagens de inadequação estão descritas nos itens sala de parto, plantonistas e 

condições do hospital, fato detectado também na análise fatorial como “comportamentos” 

de um mesmo domínio.  

A análise fatorial tem o objetivo de reduzir o número de variáveis de um 

instrumento de coleta de dados, mas no presente estudo, não houve indicação de exclusão 

de alguma variável. Além disso, devido ao número limitado de perguntas elaboradas e 

sendo todas fundamentais dentro do contexto do conteúdo programático da Unidade 

Curricular não teria sentido excluir nenhuma delas. 

Dessa forma, pode-se dizer que os dados obtidos por meio do questionário de 

avaliação da Unidade Curricular de Pediatria Neonatal da EPM/UNIFESP são confiáveis e 

apresentam validade interna adequada, permitindo a realização da análise dos dados e 

diagnóstico da situação para intervenções necessárias. 
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Em relação ao conteúdo da avaliação do estágio de neonatologia, observou-se que, 

de forma geral, o curso foi muito bem avaliado, considerando a alta porcentagem de 

avaliações boas e ótimas obtidas durante os 12 anos letivos, atingindo 89% do escore 

máximo possível.  

Todos os itens avaliados apresentaram mais de 80% de respostas 

“adequados/bom/ótimo”, com exceção de aproveitamento prático do aluno na sala de parto 

que foi considerado ótimo por 78% dos alunos que responderam ao questionário. Já as 

perguntas sobre atuação do plantonista, número de leitos no berçário de médio risco, 

objetivo de atendimento de médio risco alcançado e se hospital oferece condições de 

atendimento apresentaram 80 a 90% de respostas “adequado/bom/ótimo”, indicando a 

possibilidade de intervenção nessas áreas com o objetivo de melhora.  

Assim, uma análise crítica dos dados mostrados no Quadro 1, sugere que, embora a 

avaliação global dos alunos a respeito do curso de neonatologia tenha sido bastante 

positiva, alguns aspectos, sobretudo os relacionados ao domínio infraestrutura do hospital 

merecem ser discutidos. A melhor adequação do hospital no sentido de poder realizar 

maior número de partos pode ter uma repercussão benéfica sobre outros itens, melhorando 

a atuação do plantonista na sala de parto e atingindo o objetivo de atendimento ao recém-

nascido normal. Por outro lado, o aumento no número de partos aumentaria o número de 

pacientes no alojamento conjunto e no médio risco, aumentando a chance de atender ao 

objetivo de atendimento ao recém-nascido de médio risco. Essas hipóteses podem ser 

comprovadas pelo que se observa na matriz de correlação entre os itens do questionário 

que mostram uma relação entre tais itens.   

É interessante observar que cada um dos itens avaliados contribuiu de forma 

significante para que o aluno considerasse o estágio ótimo (Tabelas 5, 6 e 7). As três 

tabelas mostram a contribuição de cada item avaliado no resultado final da avaliação do 
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curso (estágio ótimo), ganhando maior expressão na regressão logística múltipla que 

analisou todos os dados em conjunto (Tabela 7). De acordo com esse modelo, controlado 

para fatores de confusão, a chance de o aluno considerar o estágio ótimo foi: 

 5,2 vezes maior quando o aluno considerou que as aulas teóricas foram ótimas, 

comparada às aulas teóricas regulares ou boas.  

 2,6 vezes maior quando o aluno considerou que seu aproveitamento na sala de 

parto foi ótimo, comparado ao aluno que considerou seu aproveitamento 

insatisfatório, regular ou bom.  

 2,2 vezes maior quando o aluno considerou que a atuação do plantonista foi 

ótima, comparada à atuação insatisfatória, regular ou boa. 

 2,4 vezes maior quando o aluno considerou que a discussão dos casos realizada 

pelo docente ou preceptor no alojamento conjunto foi ótima, comparada à 

discussão deficiente, regular ou boa. 

 1,9 vezes maior quando o aluno considerou o número de leitos no berçário de 

médio risco satisfatório, comparado ao número de leitos insuficiente ou 

excessivo. 

 3,0 vezes maior quando o aluno considerou que a discussão dos casos realizada 

pelo docente ou preceptor no berçário de médio risco foi ótima, comparado à 

discussão deficiente, regular ou boa. 

 2,9 vezes maior quando o aluno considerou que o objetivo do curso de capacitar 

o aluno para o atendimento de recém-nascido normal foi alcançado, comparado 

àquele que considerou que esse objetivo não foi alcançado ou alcançado 

parcialmente. 
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 2,0 vezes maior quando o aluno considerou que o hospital teve condições de 

ensino-aprendizagem, comparado ao aluno que considerou que o hospital não 

teve condições ou teve condições parcialmente.   

 Aumentou 10% a cada recém-nascido que ele recepcionou na sala de parto.  

 Aumentou 40% a cada questão que o aluno acertou no pós-teste.  

Na análise da matriz de correlação (Tabela 1), observou-se que o grau de satisfação 

do aluno apresentou maior correlação com qualidade das aulas teóricas, aproveitamento 

prático na sala de parto, atuação do plantonista, qualidade da visita no alojamento conjunto 

e no berçário de médio risco, atendimento ao recém-nascido normal alcançado e hospital 

com condições de ensino-aprendizagem. É interessante observar que as variáveis 

associadas à satisfação do aluno no estágio no modelo de regressão logística também 

apresentaram maior grau de correlação entre os itens na matriz de correlação.   

Além disso, é importante salientar a correlação positiva entre os itens observada 

entre aproveitamento prático na sala de parto e atuação do plantonista, atendimento ao 

recém-nascido normal alcançado e hospital com condições de ensino-aprendizagem 

(Tabela 1). Tal resultado evidencia a interação desses indicadores entre si, já discutida na 

análise fatorial, salientando a importância do número de recém-nascidos recepcionados na 

sala de parto para o aprendizado. Fato que se observa claramente na Figura 4 em que nos 

anos em que houve maior número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto, a 

nota do pós-teste (Figura 6) foi maior, bem como, a média dos escores obtidos nas 

perguntas, comparado aos demais anos (Figura 2), apesar de menor nota no pré-teste. Tais 

resultados sugerem que mesmo quando o conhecimento prévio ao estágio é menor, essa 

deficiência pode ser superada com melhores condições no campo de estágio.    

Os escores de aulas teóricas tiveram correlação com os escores de visitas do 

alojamento conjunto e médio risco, sugerindo que o conhecimento adquirido nas aulas 
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teóricas contribuiu para melhor entendimento dos temas discutidos nas visitas, mostrando a 

necessidade de tais aulas no sexto ano, visto que esses alunos não haviam tido contato 

teórico com os temas apresentados previamente (Tabela 1), resultado observado também 

na análise fatorial. 

O número de leitos no alojamento conjunto teve boa correlação com o número de 

leitos no berçário de médio risco e vice-versa, mostrando que, como se observa na prática 

diária, o aumento no número de nascimento de recém-nascidos normais, embora não altere 

a proporção de nascimentos de neonatos de risco, pode aumentar o número absoluto desses 

recém-nascidos (Tabela 1).   

Dessa forma, a análise da tabela de correlação entre os itens do questionário sugere 

a existência de coerência na avaliação dos alunos item a item, resultando na avaliação final 

compatível com o declarado em cada domínio, ou seja, quando solicitado, o aluno 

realmente contribui para a discussão sobre o desenvolvimento de uma unidade curricular, 

tornando esses dados confiáveis, conforme mostrou o coeficiente de Cronbach encontrado 

no presente estudo. 

Uma discussão que se impõe é se quando o aluno avalia a unidade curricular como 

ótima significa melhor desempenho na prova final. Nesse sentido, o presente estudo 

mostrou que a correlação entre o escore total obtido na avaliação dos 12 itens teve uma 

correlação positiva significante com a nota do pós-teste, mostrando mais uma vez que a 

declaração de “estágio ótimo” pelo aluno teve como base um ganho de conhecimento em 

neonatologia. Tal fato reforça a validade de critério dos dados obtidos com o questionário 

da Disciplina de Pediatria Neonatal da EPM/UNIFESP. 

Outro aspecto que se discute é o quanto o conhecimento prévio ao ingressar em 

uma unidade curricular pode contribuir para a aquisição de conhecimento na nova unidade 

curricular. A análise global dos 12 anos letivos mostrou que a nota do pré-teste apresentou 
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correlação de Pearson significantemente positiva, mostrando que quanto maior a nota do 

pré-teste, maior a nota do pós-teste. Com base nesse resultado, seria interessante a 

discussão sobre a introdução de fundamentos de neonatologia em anos anteriores ao 

internato na nossa instituição. 

Um ponto positivo dessa pesquisa foi a excelente adesão ao questionário. Dos 1349 

alunos que frequentaram a Unidade Curricular de Pediatria Neonatal, 97% preencheram o 

questionário, com 1231 (91%) alunos respondendo a todas as perguntas. Um dos fatores 

que pode ter contribuído para essa adesão é o fato de o questionário fazer parte rotineira 

das atividades da Unidade Curricular e ter sido aplicado no último dia do estágio 

juntamente com a realização do pós-teste.  

Um fator que pode ter limitado o estudo refere-se ao fato de o questionário ter sido 

respondido de forma anônima, impedindo a análise individual das notas, optando-se pela 

média de cada grupo de 8-11 alunos. Entretanto, o uso da média como unidade de análise 

pode atenuar as variações individuais e pode ser utilizada em análises de confiabilidade e 

validade de instrumentos de avaliação do ensino (Marsh et al, 1988; Hair et al, 1999). De 

qualquer forma, seria difícil obter outra solução para esse problema, optando-se assim por 

priorizar a avaliação anônima da Unidade Curricular nesse estudo. 

Considerando o valor limítrofe do coeficiente alfa de Cronbach encontrado no 

presente estudo, pode-se citar como uma limitação do estudo o fato de o questionário 

proposto apresentar pequeno número de categorias de respostas na escala Likert. Um 

questionário com cinco níveis de respostas poderia melhorar a confiabilidade do 

questionário (Kerlinger, 1979; Weng, 2004).  

Entretanto, pode-se afirmar que o questionário elaborado pela Disciplina de 

Pediatria Neonatal da EPM/UNIFESP produziu dados confiáveis e com validade interna 

para avaliar a Unidade Curricular de Pediatria Neonatal.   
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CONCLUSÕES 

Com base nos métodos adotados e nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 Os dados obtidos com o questionário de avaliação da Unidade Curricular de 

Pediatria Neonatal adotado pela Disciplina de Pediatria Neonatal da 

EPM/UNIFESP de 2000 a 2011 apresentaram confiabilidade e validade interna 

adequadas. 

 Houve uma correlação positiva significante entre o escore total de avaliação da 

Unidade Curricular e o desempenho do aluno no estágio. 

 Todos os itens do questionário contribuíram para a validade interna dos dados 

obtidos, sendo divididos em quatro domínios englobando (1) atuação do 

docente e preceptores; (2) assistência na sala de parto; (3) número de recém-

nascidos assistidos diariamente e (4) número de aulas teóricas. 

 A Unidade Curricular de Pediatria Neonatal foi bem avaliada, obtendo-se um 

percentual de 89% do escore máximo possível.  

 A assistência na sala de parto envolvendo a atuação do plantonista, as 

condições de infraestrutura do hospital e o aproveitamento do aluno na sala de 

parto foram os pontos críticos na avaliação do aluno. 

 O número de recém-nascidos recepcionados na sala de parto, a nota do pós-

teste, a opinião dos alunos sobre a atuação dos docentes, preceptores e 

plantonistas, além da estrutura do hospital se associaram ao desfecho - estágio 

ótimo de neonatologia.  

 Os fatores associados à avaliação do “estágio ótimo” identificados na análise 

de regressão logística apresentaram maiores coeficientes na matriz de 

correlação entre os itens do questionário.   
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SUMMARY 

Primary objective: To evaluate the reliability and internal validity of an assessment 

questionnaire of the Pediatric Neonatal Course. Secondary objectives: to describe the 

evaluation of the Pediatric Neonatal Course performed by the sixth year medical students 

and analyze factors associated with the outcome "optimum stage" of neonatology. 

Methods: A retrospective analysis of data collected prospectively through an assessment 

questionnaire of the Pediatric Neonatal Course administered by the Division of the 

Neonatal Pediatrics to the sixth year medical students of the EPM-UNIFESP, from 2000 to 

2011. All questionnaires answered by the students were included. There were no exclusion 

criteria. The questionnaire consisted of 12 questions with answers in Likert scale and one 

open question related to the number of newborns assisted in the delivery room. The 

reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach coefficient and the internal 

validity was tested for contend, criteria and construct validity by factorial analysis. For 

variables comparison, t test or Mann-Whitney(two means), ANOVA and Bonferroni test 

(two or more means), χ2 (categorical variables), Pearson's correlation test was used for 

correlation measures. Factors associated with the outcome – optimum stage of neonatology 

was analyzed by univariate and multiple logistic regressions. Statistical analysis were 

performed with SPSS program, considering significant p <0.05. 

Results: Of 1349 students who attended the neonatal course, 1314 (97.4%) answered the 

questionnaire. The Cronbach coefficient was 0.659. Pearson correlation between total 

score of Likert scale and post-test scorewas 0.728 (p=0,010). The factorial analysis showed 

that all questions contributed for the validity of the questionnaire, showing four domain: 

(1) professor and preceptor performance; (2) assistance in the delivery room and hospital 

infrastructure; (3) number of neonates cared in the daily assistance; (4) number of classes, 

explaining respectively, 18%, 16%, 14% and 9% of the total variance of the questionnaire 
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items.The number of newborns room assisted in the delivery per student was 4.7 ± 3.3. The 

mean score of the pre-test and post-test were 5.3 ± 0.9 and 8.8 ± 0.5 (p <0.001), 

respectively.Factors associated with stage optimum were: optimum classes (OR) (5.176), 

optimum training in the delivery room (2.594), optimum performance of the neonatologist 

on duty (2.156), optimum discussion at the rooming (2.435), satisfactory number of beds in 

the medium risk nursery (1.902), optimum discussion at medium risk nursery (2.993), goal 

of assistanceto normal newborn reached (2.889), hospital had conditions for teaching and 

learning process (2.014), number of neonates assisted in the delivery room (1.134) and 

post-test score (1.375).  

Conclusions: The questionnaire showed adequate reliability and validity. The total score 

of the course evaluation was high. The training and learning of the student during the 

course, the opinion about the performance of the professor, preceptor and neonatologist on 

duty and the hospital infrastructure were associated with the outcome-optimum course of 

neonatology. 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIDADE CURRICULAR: PEDIATRIA NEONATAL  

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES 

PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI 

 

Profa. Dra. Amélia Miyashiro Nunes dos Santos 

Coordenadora da Unidade Curricular 

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart 

Vice-coordenadora da Unidade Curricular 

Nome Titulação 

Amélia Miyashiro Nunes dos Santos Livre Docente - Doutor 

Ana Cláudia Yoshikumi Prestes Mestre 

Ana Lucia Goulart Doutor 

Anna Luiza Pires Vieira Doutor 

Cecilia Maria Draque Doutor 

Claudia Rossi Mestre 

Deyse Helena Fernandes da Cunha Mestre 

Joice Fabíola Meneguel Ogata Mestre 

Marina Carvalho de Moraes Barros Doutor 

Rita de Cássia Xavier Balda Doutor 

Suely Dornellas do Nascimento Mestre 
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ANEXO 3 

 

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES 

TEÓRICAS DA UNIDADE CURRICULAR PEDIATRIA NEONATAL  

 

Profa. Dra. Amélia Miyashiro Nunes dos Santos 

Coordenadora da Unidade Curricular 

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart 

Vice-coordenadora da Unidade Curricular 

 

Nome Titulação 

Amélia Miyashiro Nunes dos Santos Livre Docente - Doutor 

Ana Cláudia Yoshikumi Prestes Mestre 

Ana Lucia Goulart Doutor 

Anna Luiza Pires Vieira Doutor 

Cecilia Maria Draque Doutor 

Claudia Rossi Mestre 

Deyse Helena Fernandes da Cunha Mestre 

Joice Fabíola Meneguel Ogata Mestre 

Maria Fernanda Branco de Almeida Doutor 

Marina Carvalho de Moraes Barros Doutor 

Milton Harumi Miyoshi Mestre 

Renata Borrozzino Mestre 

Rita de Cássia Xavier Balda Doutor 

Ruth Guinsburg Titular – Livre Docente - Doutor 

Suely Dornellas do Nascimento Mestre 
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ANEXO 4 

 

                             Hospital Municipal Vereador José Storopolli  

Organização Social / SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

 

EQUIPE DE NEONATOLOGISTAS QUE COLABORAM COM O DESENVOLVIMENTO DAS  

ATIVIDADES PRÁTICAS DA UNIDADE CURRICULAR DE PEDIATRIA NEONATAL 

DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI 

  Diaristas 

Coordenadora Claudia Macapani                       

2ª  a 6ª feira Cristiane Augusto Borges Miyoshi  

2ª  a 6ª feira Marley Aparecida Lambert            

2ª  a 6ª feira Josiane Pereira Venâncio         

2ª  a 6ª feira Regina Célia Garcia Amoedo Sabbag        

2ª  a 6ª feira Renata Szulman 

   

Plantonistas Horário  

2ª feira 
07:00/07:00 Adriana Mara Ribeiro de Freitas      

07:00/07:00 Deyse Helena Fernandes da Cunha  

    

3ª feira 
07:00/07:00 Ana Claudia Yoshikumi  Prestes     

07:00/07:00 Claudia Malisano Barreto               

    

4ª feira 
07:00/07:00 Elisabeth Aronson                    

07:00/07:00 Graziela Oliveira Caetano 

      

5ª feira 
07:00/07:00 Samira Jaluul   

07:00/07:00 Leila Cristina  Ibrahim                    

      

6ª feira 
07:00/07:00 Clayde Cássia dos Santos              

07:00/07:00 Valeria Sales Alago  

      

Sábado 

07:00/07:00 Maria Cristina Abrão Aued Perin 

07:00/7:00 Ricardo Cardoso Guimarães  

07:00/07:00 Tiemi Kikuti  

07:00/19:00 Cristiane Metolina  

07:00/07:00 Renia Regia Bezerra Gomes  

      

Domingo 

07:00/07:00 Claudia Elaine Sanches 

07:00/07:00 Victor Afonso Zubiate 

19:00/07:00 Cristiane Akemi Koyama 

07:00/07:00 Cristiane Navarro Espinasa 

07:00/19:00 Flávio Milori Consentino  

  07:00/19:00 Débora Manzione Passos de Oliveira 
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