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RESUMO 

Na busca pela promoção de saúde e prevenção de comportamentos que prejudiquem a qualidade 

de vida da população, tem-se utilizado no Brasil e no mundo a telemedicina como um recurso de 

monitoramento e incentivo ao cuidado com a saúde de pessoas que possuem doenças crônicas 

não transmissíveis. O objetivo do presente estudo foi o de contribuir com essa prática 

construindo, aplicando e analisando os resultados de um programa de capacitação de enfermeiros 

que trabalham com o monitoramento à distância de pessoas acometidas por uma ou mais doenças 

crônicas não transmissíveis. Seis enfermeiros participaram do estudo. O treino constituiu-se das 

seguintes fases: leitura de uma apostila com informações sobre os comportamentos considerados 

relevantes e adequados no monitoramento; breve apresentação ao grupo de participantes sobre os 

aspectos centrais da apostila e esclarecimento de suas dúvidas; cinco sessões de treinos 

individuais com os participantes, sendo três delas relacionadas unicamente ao treino de 

monitoramento, uma relacionada ao treino de monitoramento e ao treino de registro em sistema 

das principais informações de saúde dos pacientes colhidas pelos enfermeiros no monitoramento; 

e uma última sessão voltada unicamente ao treino de registro em sistema. Nas sessões de treino 

foram discutidos monitoramentos realizados pelos enfermeiros e transcritos pelo experimentador, 

utilizando-se reforçamento diferencial de respostas dos participantes, remoção de dicas e 

formulação de instruções para se atingir os objetivos comportamentais propostos. Observou-se 

que houve, para a maioria dos participantes, um aumento das ocorrências da maior parte dos 

comportamentos treinados, tais como estimular o paciente ao diálogo sobre fatores agravantes e 

de proteção a saúde e consequenciar verbalizações específicas do paciente. Para os 

comportamentos de estabelecer metas de cuidado à saúde com os pacientes e elogiá-los pelos 

cuidados à saúde no final do monitoramento, haveria a necessidade de mais tempo e diferentes 

estratégias para que houvesse um aumento no número de ocorrências. Também se observou que 

levar os enfermeiros a verbalizar quais de seus comportamentos no monitoramento haviam sido 

adequados, quais haviam sido inadequados e apontar os que deixaram de ocorrer não foi garantia 

de que comportamentos adequados ocorressem nos monitoramentos subsequentes aos treinos ou 

que comportamentos inadequados deixassem de ocorrer. Por fim, o treino descrito ao longo deste 

trabalho e seus resultados demonstram que os princípios propostos pela Análise do 

Comportamento aplicados na montagem de um programa de ensino podem auxiliar no 

aperfeiçoamento dos comportamentos verbais emitidos por enfermeiros no monitoramento da 

saúde de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.  
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