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RESUMO 

SANTOS, Paula Fernanda de Oliveira. Ferramenta tecnológica de coaching para o 
atendimento dos serviços de enfermagem. 2018.58 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional) – Centro Universitário Teresa D’Ávila, Lorena. 

 

O processo de coaching contribui de modo singular na vida das pessoas e na 

sociedade no sentido de concorrer para a melhoria em diversas perspectivas, ao 

possibilitar a união de várias ciências, conectando conhecimentos e realinhando as 

pessoas sob os aspectos sistêmico e integral, elevando desempenho e acelerando 

resultados. Este trabalho desenvolveu a construção de um aplicativo nomeado T-GLA 

por meio de uma ferramenta de coaching, para atribuição dos serviços de 

enfermagem, com a proposta de classificar as pessoas conforme seu perfil e assim 

agrupá-las em quatro modalidades e, por conseguinte, possibilitar a assertividade na 

distribuição dos profissionais nas diversas unidades de trabalho. Atualmente, os 

modelos de trabalho para o setor mencionado estão desatualizados e por vezes não 

distribuem seus colaboradores para atividades conforme seu perfil. O aplicativo foi 

construído com o intuito de auxiliar na distribuição de funcionários durante o exercício 

de suas atividades de trabalho e estará disponível após autorização do Registro 

Nacional de Propriedade Industrial. O trabalho descreve o desenvolvimento do 

questionário de perfil comportamental por meio de aplicativo multimídia em plataforma 

móvel. O uso desse aplicativo poderá ser de grande eficácia para o manejo de 

funcionários durante suas atribuições diárias e para o ensino de enfermagem no que 

se refere à tecnologia. A investigação tem como perspectiva a validação do aplicativo 

por enfermeiros. 

 

Palavras-chave: Administração Hospitalar, Liderança, Enfermagem, Serviços de 
Saúde, Relações Interpessoais, Difusão de Inovação. 
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ABSTRACT 

SANTOS, Paula Fernanda de Oliveira. Technological tool of coaching for the 
attendance of the nursing services. 2018. 58 f. Dissertation (Professional Master's 
Degree) - University Center Teresa D'Ávila, Lorena. 
 

The coaching process contributes in a unique way in the life of the people and in the 

society to compete for the improvement in diverse perspectives, allowing the union of 

several sciences, connecting knowledge and realigning people under the systemic and 

integral aspects, increasing performance and accelerating results. This work 

developed the construction of an application named T-GLA through a coaching tool, to 

assign the nursing services, with the proposal to classify people according to their 

profile and thus group them into four modalities and, therefore, assertiveness in the 

distribution of professionals in the different work units. Currently, the work models for 

the mentioned sector are outdated and sometimes do not distribute their employees to 

activities according to their profile. The application was built with the purpose of 

assisting in the distribution of employees during the exercise of their work activities 

and will be available after authorization from the National Registry of Industrial 

Property. This paper describes the development of a behavioral profile questionnaire 

through a multimedia platform application. The use of this application can be very 

effective for the management of employees during their daily assignments and for 

teaching nursing with regard to technology. The research has as its perspective the 

validation of the application by nurses. 

 

Keywords: Hospital Administration, Leadership, Nursing, Health Services, 
Interpersonal Relations, Dissemination of Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisadora, nascida na cidade de Cruzeiro, São Paulo, graduou em 

Bacharelado em Enfermagem nas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (Fatea), hoje 

chamada Centro Universitário Teresa D’Ávila (Unifatea), em 2006, e logo após 

ingressou como enfermeira em uma instituição hospitalar filantrópica de pequeno 

porte em Passa Quatro – MG, posteriormente assumindo a Responsabilidade Técnica 

e a Gerência de Enfermagem. 

Em 2008, buscando novas oportunidades e experiências profissionais, 

ingressa como Enfermeira em um ambulatório de especialidades médicas na cidade 

de São Paulo –SP, em uma instituição privada de grande porte, e, no decorrer de sua 

atuação como profissional, assume a supervisão de enfermagem, passando assim a 

gerir sete das trinta e duas unidades ambulatoriais da empresa. Nesta mesma 

instituição, foi convidada a assumir a supervisão de um hospital de grande porte da 

rede. 

 Por motivos pessoais, a autora muda-se para São José dos Campos, cidade 

localizada no Vale do Paraíba, São Paulo, e assume a gerência de enfermagem de 

um hospital de médio porte. Após alguns anos, passa à gerência assistencial de um 

hospital filantrópico de médio porte especializado em atendimento a pacientes com 

transtornos mentais nessa mesma região, onde atua até o presente momento. 

Desde sua primeira experiência como líder de equipe, a autora sempre 

procurou conhecer modelos e ferramentas de liderança que a pudessem auxiliar a 

promover, de forma sistematizada e assertiva, a liderança. Ela acredita ainda que as 

diversas experiências adquiridas em doze anos de formação e atuação com 

profissionais de enfermagem oportunizaram-na a reconhecer várias formas e estilos 

de liderar, assim como observar o comportamento de seus colegas e o seu, 

comparando a relação de condução de uma equipe, sobretudo saber se essa 

liderança era efetiva e qual seria a forma mais adequada de avaliá-la. 

Com essa inquietação, no ano de 2015, a autora foi apresentada à metodologia 

coaching por meio da formação realizada nesse mesmo ano, quando obteve a 

autorização para usar as diversas ferramentas existentes nesse nicho de mercado. 
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De posse e após análise dessas ferramentas, encontrou uma que a auxiliasse no 

manejo da equipe de enfermagem com a qual trabalha e buscou no meio acadêmico 

uma forma de inovar e oficializar seu projeto. 

Em 2016, ingressa como aluna na Pós-Graduação Stricto Sensu em Design, 

Tecnologia e Inovação – Mestrado Profissional no Unifatea, com a pretensão de 

verificar a aplicabilidade da ferramenta “perfil comportamental” que se denomina por 

classificar as pessoas conforme seu perfil e assim agrupá-las em quatro modalidades 

nas equipes de enfermagem e, por conseguinte, possibilitar a assertividade na 

distribuição dos profissionais nas diversas unidades de trabalho. 

 

1.1 Enfermagem 

 

A enfermagem é uma ciência que tem como principal atividade profissional o 

cuidado e, dentre todas as profissões da área da saúde, ela é a que mais tempo se 

dedica ao cuidado direto do paciente (SANTOS et al., 2013).Ela se constrói ao longo 

da história da humanidade por diferentes maneiras de cuidar e é determinada pelas 

relações sociais de cada momento histórico. Em seu processo de trabalho, existe o 

propósito de ação terapêutica cujo objeto é o indivíduo, ou grupos doentes ou sadios, 

e, como produto final, a própria prestação da assistência de saúde produzida no 

mesmo momento em que é consumida. Atualmente, seu trabalho é integrante do 

trabalho coletivo em saúde, especializado, dividido e hierarquizado entre auxiliares, 

técnicos e enfermeiros, de acordo com a complexidade de concepção e execução 

(PIRES, 1998). 

Hoje, reconhece-se que o uso que o enfermeiro faz de sua própria 

personalidade pode ter uma influência terapêutica na experiência do cliente, se ele se 

utilizar de compreensão e habilidade. Essa é a única ferramenta exclusiva sua cujo 

manejo depende apenas dele. É importante que o profissional empregue da melhor 

forma possível o seu tempo, sua energia e suas habilidades, dedicando-se àqueles 

clientes cujo diagnóstico de enfermagem indica um potencial de beneficiar-se com 

esse tipo de investigação feita pelo enfermeiro (TAYLOR, 1992). 
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1.2 Liderança 

 

A liderança foi pesquisada no início do século XX. Ela consiste no processo de 

conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas; 

é a realização de metas por meio da direção de colaboradores (MAXIMIANO, 

2012).Ela é destacada como componente organizacional que associa comunicação, 

planejamento, relações interpessoais, o compromisso com o êxito e a resolutividade 

de conflitos (LANZONI; MEIRELLES, 2013). Assim, Cardoso, Ramos e D’Innocenzo 

(2011) afirmam que a liderança é um fator importante, pois gera e aplica energia nas 

pessoas, proporciona-lhes uma direção e sincroniza seus esforços. 

A liderança é entendida como uma competência extremamente essencial no 

ambiente de atuação do enfermeiro, pois o desenvolvimento dela requer utilização de 

estratégias de ensino apropriadas, conduzindo o profissional à exploração de suas 

potencialidades às quais ele é exposto. A liderança do enfermeiro necessita de 

participação do poder, comunicação e reflexão, priorizando uma liderança 

participativa. Portanto, o vínculo com o colaborador é desenvolvido pelo enfermeiro 

pela ligação empática, com intuito de estabelecer uma relação benéfica do trabalho. 

Nas relações interpessoais, os liderados consideram que respeito e confiança são 

fundamentais, que precisam ser desenvolvidos com o objetivo de atender às 

expectativas dos outros (VIEIRA; RENOVATO; SALES, 2013). Dessa maneira, os 

modelos de liderança não são dependentes apenas das estruturas de trabalho, mas 

da equipe de enfermagem. 

De acordo com Yura et al. (2015), liderança em enfermagem é um processo 

pelo qual uma pessoa, que é o enfermeiro, influencia as ações de outros para a 

determinação e a consecução de objetivos, o que implica definir e planejar a 

assistência de enfermagem num cenário interativo. 

É importante ressaltar que a liderança em enfermagem foi instituída pela 

pioneira da enfermagem, Florence Nightingale, que na Guerra da Criméia cuidou dos 

soldados feridos. Desde então, ela tinha habilidades essenciais para liderar sua 

equipe, administrar, coordenar, organizar suas enfermeiras e a assistência aos 

pacientes (VILELA; SOUZA, 2010).  
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Para Ribeiro, Santos e Meira (2006), a liderança é de conhecimento universal, 

entretanto de difícil conceituação, e envolve relação interpessoal, utilizando a 

comunicação como ferramenta indispensável nesse processo. Nessa abordagem, 

compreende-se que as organizações hospitalares precisam se transformar em 

sistemas de aprendizagem organizacional, nos quais o trabalho em equipe seja 

incentivado e as pessoas possam conquistar autonomia e autorrealização, sem as 

quais se sentirão limitadas.  

  

1.3 Coaching 

 

A origem da expressão coach parte de diversas abordagens ou mesmo de 

analogias atribuídas ao seu significado, evolução e aplicações atuais. Em 1500, na 

França, a palavra coche era usada para denominar aquele que conduzia uma 

carruagem, que transportava pessoas de um lugar para o outro. Nessa mesma época, 

a expressão coach surgiu na Inglaterra com igual sentido. Em 1850, o termo passou 

a ser utilizado nas universidades da Inglaterra como uma analogia às carruagens da 

época, para o tutor de uma pessoa, aquele que guiava os estudantes pelos campos 

do conhecimento, que os ajudavam a se preparar para os exames. Então, a 

disseminação do vocábulo teria ocorrido a partir da França, alcançando a Inglaterra e 

daí em diante se popularizou pela Europa e pela América do Norte (DINGMAN, 2004; 

SZTUCINSKI, 2001).  

Nos últimos dez anos, a atividade de coaching teve um crescimento explosivo. 

A partir de 1990, publicações científicas, principalmente estudos de casos, 

começaram a ser divulgadas. Gradativamente, o sentido atual do coaching foi 

introduzido no mundo coorporativo e a contratação do coach externo foi defendida, 

tendo em vista aspectos como confiança, confidencialidade, transparência e 

segurança (DAWDY, 2004; KILBURG, 2004). Academicamente, surgiu uma nova fase 

com o desenvolvimento do tema, por meio de pesquisas científicas que começaram a 

ser publicadas a partir da década de 1990 (GRANT; CAVANAGH, 2004; MAYNARD, 

2006).  
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O mercado de coaching, em 2011, movimentou algo em torno de 5 bilhões de 

reais no mundo. Das maiores empresas americanas, 93% utilizaram o coaching. De 

acordo com o estudo Executive Coaching in LatinAmerica, de 2010, realizado por 

iniciativa da LatinAmerican Human Resource Partnership (LAHRP), que pesquisou 

182 empresas em 16 países latino-americanos, sendo 39 no Brasil, 84,6% já 

utilizaram o coaching. No Brasil, 84% das grandes empresas aplicaram o coaching 

em 2011 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING, 2018). Assim, o coaching 

passou da condição de atividade experimental e complementar para um processo de 

aprimoramento, desempenho e resultados dentro do ambiente organizacional 

(LAGES; O’CONNOR, 2010). 

Observa-se que a evolução da atividade do coaching em termos acadêmicos é 

recente e está em construção – portanto muitas respostas estão em desenvolvimento. 

O coaching tem crescido nos últimos anos, tanto no mundo como no Brasil, e se 

apresenta atualmente como uma ferramenta eficiente e eficaz nos processos de 

aprendizado, liderança e desenvolvimento humano e organizacional. A necessidade 

de inovação nas empresas, geração de ideias mais criativas para resolução de 

problemas, engajamento de equipes para melhor comunicação e maior rapidez no 

atingimento dos objetivos organizacionais são algumas razões da aplicação do 

coaching no mundo organizacional (FLAHERTY, 2010).  

 

1.4 Coaching e a enfermagem 

 

No Brasil, a prática de coaching é relativamente nova e poucos são os trabalhos 

acadêmicos que fazem alusão a ela, sobretudo na saúde e na enfermagem; tal prática 

foi aplicada para avaliar a liderança exercida por enfermeiro, mostrando-se uma 

estratégia gerencial no desenvolvimento de pessoas (CARDOSO, 2006). 

Apesar de ser bastante difundido internacional e nacionalmente nas áreas de 

administração executiva e esportiva, o coaching, na enfermagem, ainda possui 

poucos estudos científicos e publicações a respeito. No tocante à incorporação em 

organizações de saúde, o coaching passa a constituir uma ferramenta indispensável 
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para a autocorreção do comportamento e aprendizado, e os coaches traduzem-se 

como elementos necessários à sua instituição (CARDOSO, 2006). 

Machado et al.(2012) realizaram revisão integrativa, qualitativa e descritiva de 

literatura com o objetivo de caracterizar as publicações sobre coaching na área de 

enfermagem por meio de artigos científicos pesquisados nas bases de dados BDENF, 

Scielo, Lilacs e Medline, durante o mês de junho de 2011.O país de origem com maior 

número de publicações foram os Estados Unidos com setenta e três, seguido pela 

Inglaterra com dezesseis e Austrália com sete e o Brasil obteve apenas um. Com 

relação aos países em que foram publicados os estudos, novamente os Estados 

Unidos aparecem em primeiro lugar com setenta e nove, a Inglaterra em segundo com 

dezenove e a Alemanha em terceiro com seis publicações; o Brasil publicou apenas 

um. A respeito do idioma foram encontrados cento e nove textos em inglês; seis em 

alemão; um em francês; um em japonês; um em espanhol; e um em português. Foram 

encontrados textos publicados em setenta e cinco periódicos distintos, e os que 

continham maior número de publicações foram: Beginnings com seis; Creative 

Nursing com seis; Journal of Nursing Administration com cinco; Nursing Administration 

Quartly com cinco; e o único periódico brasileiro com publicação sobre o tema foi a 

Revista da Enfermagem da USP.  

Se compreender a produção científica da enfermagem como um instrumento 

do seu processo de trabalho, pode-se considerar que as mudanças que acontecem 

nos instrumentos – materiais (equipamentos) ou não materiais (métodos, por 

exemplo) – decorrem das mudanças da finalidade desse trabalho. Vive-se numa 

época de intensas mudanças, marcada por acontecimentos tecnológicos, econômicos 

e políticos que afetam todas as áreas de nossa vida, entre elas, a profissional. No 

âmbito atual, a enfermagem exige de seus profissionais um conhecimento técnico-

científico. E, paralelamente a essas mudanças, surgem modificações no planejar, 

cuidar e no desenvolver de trabalhos pelos profissionais de enfermagem (LARAIA, 

2001). 

Diante do exposto, entende-se que, na enfermagem, torna-se cada vez mais 

urgente a necessidade de enfrentar as mudanças, de serem criadas novas 

perspectivas de trabalho, com aquisição de novos conhecimentos e habilidades, a fim 
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de que o enfermeiro apresente um melhor desempenho de suas funções, sejam elas 

assistenciais ou administrativas, pois compreende-se que um dos desafios atuais 

encontrados pela enfermagem é conseguir oferecer um atendimento de melhor 

qualidade ao cliente, conciliando uma diminuição dos custos desse serviço. 

 

1.5 Perfil comportamental 

 

Pinheiro (2012) realizou um estudo dos aspectos históricos da evolução das 

ideias sobre localizacionismo cerebral da linguagem, na forma de levantamento 

bibliográfico, que permitiu resumir que: uma das ferramentas mais utilizadas dentro 

do coaching é o teste de perfil comportamental desenvolvido por Ned Herrmann, o 

qual possibilita identificar características essenciais. 

Essa análise do comportamento por meio do teste de perfil comportamental 

proposta pelo Instituto Brasileiro de Coaching, adaptada do trabalho de Ned 

Herrmann, é uma inovação, pois traça um perfil de cada pessoa a partir de um mapa 

comportamental que indica qual a dominância de cada ser humano, e como essas 

preferências determinam os nossos comportamentos e os valores que nos motivam. 

Essa avaliação consiste em uma das ferramentas mais importantes na gestão de 

pessoas para mapear características e talentos. Nesse teste, procura-se analisar os 

profissionais em situações práticas do expediente de trabalho ou de sua vida pessoal 

identificando o tipo de comportamento em que ele mais se encaixa (IBC COACHING, 

2016);  

Para Marques (2011b), é preciso ter diversos perfis na equipe para que possam 

criar um ambiente equilibrado em que todos se completam. Assim, o modelo de 

Herrmann identifica quais as características que cada indivíduo é ativo. Além de os 

pontos de melhoria poderem ser trabalhados de maneira positiva, cooperam com os 

resultados da instituição. Isto reforça que o conhecimento do perfil comportamental é 

muito importante, pois, segundo Herrmann (1996), ele oferece dados detalhados 

sobre o indivíduo e facilita o entendimento do mecanismo de funcionamento do 

cérebro. 

 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/analises-das-competencias-da-avaliacao-de-perfil-comportamental/
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1.6 Tecnologia e a Enfermagem 

 

Para Nichiata et al (2003), alguns atributos são fundamentais para os 

profissionais de enfermagem, como dominar algumas tecnologias (máquinas de 

monitoramento e computadores), ter raciocínio rápido e abstrato, ser criativo e ter 

iniciativa, estar informado das inovações, além de possuir espírito de liderança para 

formar equipe. Com todas essas pontuações, é imprescindível quebrar paradigmas 

tecnológicos, estar conectado com o mundo das informações e utilizar 

adequadamente ferramentas informatizadas para obter o máximo de oportunidades. 

O mundo tem presenciado um processo acelerado de desenvolvimento no 

tocante a esferas sociais, políticas, cultural e econômica e a contribuição vem, em 

grande parte, da revolução tecnológica em que os serviços de saúde apresentam uma 

esfera que acompanha essas mudanças por meio de um processo de trabalho 

dinâmico do qual o profissional de enfermagem participa ativamente (BALSANELLI, 

2015).Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) voltadas 

para a área da saúde possuem diversas ferramentas que apoiam a estruturação e a 

organização dos dados e informações, possibilitando o armazenamento, 

processamento, acesso em tempo real e/ou remoto e compartilhamento deles, seja 

pelos diversos profissionais envolvidos na assistência, bem como pelo próprio 

paciente/usuário (MATSUDA et al., 2015; GUIMARÃES; GODOY, 2012) e tais 

tecnologias são consideradas um recurso global, que conecta diversos computadores 

criando uma rede de informações e que permite colaborar com o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das profissões da saúde (GUIMARÃES; GODOY, 2012).  

Para Gagnon et al (2016), especificamente na área da enfermagem, considera-

se que as ferramentas disponibilizadas pelas TICs associadas à prática clínica, 

educacional e de gestão exigem dos enfermeiros o empreendimento de esforços para 

alcançar uma definição de seu papel perante a informática na enfermagem. Evidencia-

se a necessidade iminente desses profissionais de realizar uma reflexão, bem como 

se inserir no ambiente tecnológico dos aplicativos móveis, fortemente presentes no 

contexto cultural, social e econômico do País. Nesse cenário, destaca-se o fenômeno 

das tecnologias móveis (tablets, smartphones etc.), especialmente da utilização de 
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aplicativos móveis (também conhecidos como apps – do inglês application) entre a 

população mundial. Os apps são conceituados como um conjunto de ferramentas 

desenhado para realizar tarefas e trabalhos específicos (BANOS et al, 2015).  

Keengwe (2014) enfatiza que os dispositivos móveis, em especial, os aplicativos 

móveis, visam atender o acesso das pessoas à informação e ao conhecimento, sem 

restrição de tempo e espaço. A possibilidade da queda de barreiras de tempo e 

espaço também permite novas formas de comunicação. 
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1.7Objetivo  

 

Construir um aplicativo móvel baseado na ferramenta “perfil comportamental” para 

uso dos enfermeiros na atribuição diária dos serviços de enfermagem. 

 

1.8Contribuição do trabalho  

 

Atualmente, existe uma grande problematização na distribuição da equipe de 

enfermagem nos setores hospitalares de atendimento assistencial, pois os modelos 

atuais de trabalho para o setor mencionado estão desatualizados e por vezes não 

enviam seus colaboradores para atividades conforme seu perfil. Não há no campo 

estudado propostas de melhoria para essa problematização. 

Acredita-se que o desenvolvimento humano por meio do processo de coaching, 

somado à metodologia do processo de enfermagem, trará contribuições para que 

esses profissionais possam implantar mudanças que tenham significado a partir da 

reflexão individual, da percepção do outro e do funcionamento coletivo, visando o 

bem-estar, o equilíbrio pessoal e profissional, cooperando com a funcionalidade 

humana assim como contribuir para o levantamento da discussão propondo nova 

ferramenta para essa categoria profissional. 

Por meio do aplicativo denominado T-GLA, que realizará a análise do perfil 

comportamental dos profissionais de enfermagem, líderes poderão organizar as 

necessidades de treinamento, possibilitando uma evolução no processo de gestão e 

o alcance de melhores resultados na produtividade.  

Diante desse cenário, justifica-se a realização do presente trabalho pois através 

deste aplicativo aqui desenvolvido, a liderança (enfermeiro) conseguirá identificar com 

precisão o perfil individual de sua equipe de trabalho (auxiliares e técnicos de 

enfermagem) e, a partir desta identificação, realizará uma distribuição mais coerente 

e explorando as melhores qualidades e potenciais apresentados no resultado do perfil 

comportamental de cada um.  
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2. O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

A hospitalização é uma circunstância da vida que ocorre em qualquer idade e 

por diversas razões. Apesar das conotações negativas, constitui-se num apoio social 

de referência ao qual se pode recorrer diante de uma situação de doença ou 

intercorrência que afete a integridade do indivíduo. Todavia, para o paciente 

representa um desafio à capacidade de adaptação, o que o faz reagir de diferentes 

maneiras (LLUCH; NOVEL; ROYO, 1991).  

O profissional de enfermagem é extremamente importante na construção 

dessa trajetória, porém deseja-se a fragmentação no cuidado e a responsabilidade na 

assistência ao cuidado, como bem explica Ferreira (1992),ressaltando que, durante 

sua formação, o enfermeiro tende a perceber a assistência ao paciente de forma 

fragmentada, pois existe uma dicotomia entre o discurso e o agir, entre a teoria e a 

prática, em que o aspecto expressivo da assistência de enfermagem é pouco 

desenvolvido em comparação com o aspecto instrumental, que continua recebendo a 

maior atenção por parte dele. Os enfermeiros valorizam a assistência e acreditam ser 

de sua responsabilidade o assistir emocionalmente. 

Por conseguinte, o cuidado de enfermagem depende do entendimento do 

comportamento do paciente e sua reação no processo de doença, sendo para ele 

tanto um profissional de saúde como uma pessoa comum. Nesse processo, quanto 

maior a empatia e souber lidar com essa complexidade, mais confiança o paciente 

terá. Portanto, o enfermeiro deve estar preparado para enfrentar os seus próprios 

sentimentos e emoções no contexto da relação com o paciente: averiguar que 

condutas provocam o bloqueio terapêutico, refletir sobre os seus próprios sentimentos 

para saber o que está se passando. Terá de explorar as razões que motivam a 

conduta do paciente, bem como as suas próprias. Deve aceitar, assim, a 

responsabilidade da sua influência positiva ou negativa no processo terapêutico 

(ESPINOSA, 1998). 

O enfermeiro é o profissional responsável por diversas funções em uma 

instituição de saúde, além pelo cuidado direto ao paciente. A gerência é uma 

atribuição presente na rotina de trabalho e normalmente toma bastante tempo do 
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profissional, tendo em vista as inúmeras burocracias administrativas que envolvem a 

atividade (ZANARDO et al., 2011). 

Diante disso, a Tecnologia da Informação entra em cena como parceira 

indispensável no processo de cuidado, uma vez que pode auxiliar o profissional da 

enfermagem a organizar e registrar mais facilmente os dados referentes à assistência, 

é ecologicamente sustentável e pode otimizar o tempo do profissional quando 

comparado aos extensos registros feitos em papel. Ademais, ela vem ganhando cada 

vez mais espaço no âmbito da saúde, podendo ser utilizada como veículo inovador e 

facilitador dos processos de trabalho, sendo o gerenciamento da informação um 

poderoso recurso para a enfermagem. Esses sistemas podem conferir aprimoramento 

da qualidade dos cuidados de saúde, uma vez que facilitam o planejamento, a tomada 

de decisão, a comunicação e o controle gerencial. Permitem ainda que mais 

informações sobre os pacientes sejam coletadas, que a continuidade da assistência 

seja mais eficaz e a qualidade dela seja verificada (OLIVEIRA; BARROS; OLIVEIRA, 

2010). 

À medida que a tecnologia da informação se torna mais difundida no 

atendimento à saúde, a proposta de utilização de dispositivos móveis tem 

possibilidade de oferecer à enfermagem conhecimento e otimização de serviços. 

Conhecimento e informações, juntos em um só produto, uniriam contextos 

inseparáveis que, em razão das dificuldades profissionais, se separam dificultando a 

gestão do serviço. Portanto, a elaboração de um sistema de informação da tecnologia 

para apoio à distribuição da equipe de enfermagem torna-se de alta relevância 

(MALUCELLI et al, 2010). 

Para enfrentar esse desafio, entende-se que novos caminhos devam ser 

pesquisados para que se consiga desenvolver estratégias que levem a uma prática 

profissional de maneira mais holística, ou seja, entendendo sua totalidade, e nesse 

contexto a liderança é fundamental, pois facilita e auxilia o enfermeiro no processo de 

cuidado e gerenciamento da equipe. 

Para Ribeiro, Santos e Meira (2006), a liderança é de conhecimento universal, 

entretanto de difícil conceituação, e envolve relação interpessoal, utilizando a 

comunicação como ferramenta indispensável nesse processo. Nessa abordagem, 
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compreende-se que as organizações hospitalares precisam se transformar em 

sistemas de aprendizagem organizacional, nos quais o trabalho em equipe seja 

incentivado e as pessoas possam conquistar autonomia e autorrealização, sem as 

quais se sentirão limitadas.  

Para essa nova abordagem, ela encontra no coaching a perspectiva de que se 

necessita, pois, conforme Bloch, Mendes e Visconte (2012), o coaching vem se 

apresentando como uma metodologia eficaz e “capaz de conectar as necessidades 

individuais com o desempenho empresarial”. 

Esse sistema proporciona uma metodologia que agrega técnicas e recursos de 

áreas como a ciência do comportamento – psicologia, sociologia e neurociências – e 

ferramentas da administração, gestão, planejamento estratégico e outros. “Essas 

definições contêm quatro importantes elementos do coaching: mudança, 

preocupação, relacionamento e aprendizado” (LAGES; O’CONNOR, 2010).  

No meio organizacional, o coaching tem o papel de desenvolver a capacidade 

de liderança; melhorar o trabalho em equipe; alinhar metas do profissional e da 

organização, de modo a elevar a produtividade e a qualidade de vida de quem se 

submete ao processo (FABOSSI, 2009).  

Muitos motivos justificam o interesse pela utilização dessa metodologia, mas o 

principal é que ela contribui diretamente para a aquisição e o amadurecimento de 

competências, adaptação aos processos de transformação organizacional com 

melhoria de desempenho (MILARÉ, 2004), pois se apresenta como uma ferramenta 

inovadora, agregando valor e facilitando a gestão de pessoas, tornando-as mais 

humanizadas, focadas e alinhadas com suas metas pessoais e objetivas da 

organização.  

No coaching, a análise do perfil comportamental é muito importante para 

entender o momento atual do coach e trabalhar com o direcionamento correto, 

conquanto seu objetivo será mais facilmente atingido se estiver congruente com o 

perfil. 

Assim, considera-se essencial o conhecimento da motivação do 

comportamento individual proposta pela filosofia do coaching, de forma que possibilite 

a compreensão desse comportamento, e, para tanto, vários modelos de avaliação de 
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perfis têm sido desenvolvidos com o intuito de tornar o processo de gestão de pessoas 

mais assertivo e eficaz e vê, nessa perspectiva, o enfermeiro como o profissional que 

deve estar mais flexível, dinâmico e disposto a assumir riscos, analisando as 

possibilidades de desempenhar esse novo papel e orientado para o futuro.  

Na década de 1960, Roger Sperry, Joseph Borgen e Michael Gazzanaga 

realizaram operações cerebrais separando tecidos do corpo caloso, tecido que 

conecta as duas metades do cérebro humano, com o objetivo de tentar resolver o 

problema da epilepsia intratável. “Tais procedimentos visavam ao conhecimento das 

funções dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro” (CASTRO, 2006).  

Com base nos estudos de MacLean e Sperry, Ned Herrmann propôs uma 

combinação das duas teorias para formar um modelo de quatro partes 

correspondendo aos quatro quadrantes cerebrais, denominado “dominância cerebral”. 

O modelo de quatro quadrantes serve como princípio organizador do funcionamento 

do cérebro: quatro estilos de pensar representando metaforicamente as duas metades 

do córtex cerebral e as duas metades do sistema límbico (CASTRO, 2006).  

Ruggiero (2009) afirma que William Edward Ned Herrmann criou a teoria sobre 

Dominância Comportamental em agosto de 1979 após a coleta de uma considerável 

base de dados em que os indivíduos puderam compreender suas próprias 

preferências e estilos de pensamentos. Herrmann (1996) foi um dos pioneiros na 

exploração da compreensão do cérebro como um sistema de quatro quadrantes. Ele 

passou 30 anos, a partir dos anos 1960, pesquisando o “Instrumento Dominância 

Comportamental Herrmann” voltado para esclarecer o modelo de aprendizagem, o 

aumento do autoconhecimento e os recursos do pensamento criativo. Essa teoria 

enfatiza que as pessoas têm quatro estilos comportamentais básicos e que, em geral, 

existe a predominância de um deles em cada indivíduo. Essa predominância influencia 

a forma de pensamento e o comportamento das pessoas no seu dia a dia, assim como 

suas competências. Ao deter o conhecimento dessa teoria, consegue-se analisar a 

forma de pensar de cada pessoa, gerando tolerância, empatia e respeito. 

 Sua teoria classifica os estilos de pensamento com relação ao lado do cérebro 

dominante. Segundo o autor, as pessoas possuem quatro estilos comportamentais 

básicos – analítico, executor, planejador e comunicador, e, em geral, existe a 
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predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de 

cada. O estilo predominante influencia a forma de pensamento e o comportamento 

das pessoas (HERRMANN, 1996). 

Considera-se então que a aplicação da análise de perfil comportamental não 

determina qual tipo de perfil é melhor, mas identifica o mais adequado ao momento e 

ao setor de atuação; o profissional pode se sobressair mais satisfatoriamente em 

determinadas situações, seu potencial adéqua-se mais perfeitamente à outra 

circunstância (HERRMANN, 1996). 

A classificação por perfil proposta ajuda a relacionar as competências definidas 

pela empresa com o comportamento do colaborador. Para o profissional, a avaliação 

de perfil proporciona condições de identificar os seus potenciais e os fatores que 

precisa desenvolver, o que contribui para o crescimento de sua carreira, e sua análise 

de perfil comportamental oferece um mapeamento dos profissionais para colocá-los 

nas áreas mais adequadas (CHIAVENATO, 1997). 

Neste estudo, apresentam-se o DISC (Dominância, Influência, Estabilidade e 

Conformidade), o Assessment (Avaliação do Perfil Profissional e habilidades 

intelectuais) e o Profiler (junção da metodologia DISC com indicadores e gráficos), 

optando-se pela aplicação prática do modelo de dominância cerebral/perfil 

comportamental de Ned Herrmann, pela consideração de que seu questionário de 

autoconhecimento despertou o interesse para a aplicação prática, haja vista seus 

aspectos de praticidade, simplicidade na aplicação e entendimento do modelo 

(CASTRO, 2006). Nesse contexto, o modelo de dominância cerebral/perfil 

comportamental, desenvolvido por Ned Herrmann e adaptado pelo IBC será utilizado 

neste trabalho para desenvolver um aplicativo móvel, com a intenção de facilitar o 

processo de formação e desenvolvimento de equipes, melhoria de comunicação, de 

relacionamentos, gerenciamento de conflitos, entre outros. 

O produto elaborado servirá como marco norteador e poderá ser um referencial 

para todas as unidades de saúde, sejam estas de pequeno, médio ou grande porte, 

de atenção primária, secundária ou terciária à saúde. 

Essa ferramenta aponta quatro perfis: analítico, comunicador, executor e 

planejador (HERRMANN, 1996), sendo adaptados em ilustração de animais pelo IBC: 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-que-e-competencia/
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comunicador (águia); executor (tubarão); planejador (lobo); e analista (gato). Há várias 

combinações possíveis de predominâncias de diferentes níveis para os perfis e isso 

gera personalidades singulares, índices e percepções de mundo diferentes, pois cada 

pessoa é diferente da outra; as culturas, criações e principalmente as personalidades 

são únicas, e entender o outro e respeitar essas diferenças é algo fundamental para 

melhorar a convivência e garantir a harmonia em qualquer ambiente. 
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE  

 

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), por meio da Resolução n.º 

543/2017, determina normas técnicas quantitativas no planejamento de profissionais 

necessários para a execução das ações de enfermagem, e este serve como referência 

para orientar os gestores, gerentes e enfermeiros dos serviços de saúde. 

Considerando que o quantitativo e o qualitativo de profissionais de enfermagem 

interferem também, diretamente, na segurança e na qualidade da assistência ao 

paciente, as necessidades requeridas pelos gestores, gerentes das instituições de 

saúde, dos profissionais de enfermagem e da fiscalização dos Conselhos Regionais 

sugerem revisão e atualização de parâmetros que subsidiem o planejamento, 

controle, regulação e avaliação das atividades assistenciais de enfermagem, assim 

como os avanços tecnológicos. 

Com o exposto acima, Reppetto (2005) pontua que se percebe, com muita 

frequência, que a implementação de modelo ou fórmula predeterminada de 

assistência não é garantia de maior qualidade na assistência em saúde. É preciso 

também que se estabeleçam novas relações e interações profissionais para englobar 

o ser humano de forma ampla e integral, para vislumbrar uma abordagem holística. 
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4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 
O uso de aplicativos móveis na educação, gestão de cuidados, ferramentas de 

diagnóstico é inovador, reforçando e motivando o interesse em aprender. Os 

dispositivos móveis que hospedam esses aplicativos são utilizados por 45% a85% dos 

profissionais de saúde em todo o mundo e são agora mais comumente empregados 

do que livros e revistas (GALVÃO; PUSCHEL, 2012; e VITORIANO et al., 2016). Dado 

esse conhecimento, o objetivo deste estudo foi desenvolver um aplicativo móvel 

através da ferramenta “perfil comportamental” para uso dos enfermeiros na 

distribuição dos profissionais de enfermagem no ambiente que atuam. 

Apresente pesquisa foi proposta no âmbito do Mestrado Profissional, cujo 

princípio é resolver, por meio de estudo científico e produto, o problema dimensionado 

pelo profissional-mestrando. A proposta foi criar um aplicativo multimídia em 

plataforma móvel denominado T-GLA para a realização da distribuição dos 

profissionais de enfermagem mediante características comportamentais de cada 

profissional, fazendo interfaceamento com os setores dispostos no ambiente de 

trabalho com o objetivo de padronização da assistência prestada, maior cientificidade 

das ações implementadas, redução de custos assistenciais e materiais (papel, 

energia, impressão), mais disponibilidade de tempo para cuidar do paciente e, 

principalmente, a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem (SANTOS et 

al, 2013). 

O produto elaborado servirá como marco norteador e poderá ser um referencial 

para todas as unidades de saúde, sejam estas de pequeno, médio ou grande porte, 

de atenção primária, secundária ou terciária à saúde; Outro fator importante a se 

destacar é o baixo custo com a manutenção do sistema e a capacidade que ele tem 

de organizar, processar, armazenar e disponibilizar informações. Isso facilitará a 

assistência direta ao paciente, garantirá a padronização das ações de enfermagem e 

servirá como suporte administrativo na tomada de decisões da gestão da unidade de 

saúde. 

Essa ferramenta aponta quatro perfis: analítico, comunicador, executor e 

planejador (HERRMANN, 1996), sendo adaptados em ilustração de animais pelo IBC: 
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comunicador (águia); executor (tubarão); planejador (lobo); e analista (gato).Há várias 

combinações possíveis de predominâncias de diferentes níveis para os perfis e isso 

gera personalidades singulares, índices e percepções de mundo diferentes, pois cada 

pessoa é diferente da outra; as culturas, criações e principalmente as personalidades 

são únicas, e entender o outro e respeitar essas diferenças é algo fundamental para 

melhorar a convivência e garantir a harmonia em qualquer ambiente; o instrumento 

utilizado para dimensionar os profissionais de enfermagem quanto às suas 

características comportamentais terá como base o questionário desenvolvido pelo 

Instituto Brasileiro de Coaching, que se fundamenta na teoria de Herrmann (1996) 

“Dominância Cerebral/Perfil Comportamental”, e aprimorado por José Roberto 

Marques, sendo autorizado seu uso pelo instituto (conforme anexo). 

Como metodologia para o desenvolvimento da aplicação multimídia, o Design 

Thinkin (DT) foi escolhido pois este pode modificar a forma de criar e desenvolver 

produtos, serviços, processos, estratégias e por ser um processo centrado no ser 

humano, o design deixa de ser aquele apenas de produtos, abrangendo também 

serviços, tendo como objetivo o descobrimento de soluções para problemas 

complexos (BROWN, 2008) envolvendo assim uma proposta construtivista e consiste 

em a ação intencional de planejamento, desenvolvimento e aplicação de situações 

didáticas específicas, mecanismos que incorporam e favorecem a contextualização 

centrado no ser humano; O aplicativo móvel para avaliação do perfil comportamental 

do profissional de enfermagem seguiu quatro etapas.  

• Passo 1 - Análise Do ponto de vista do DT, esta etapa consistiu em compreender o 

problema e elaborar uma solução relacionado. Para isso, uma revisão da literatura foi 

realizada com os bancos de dados Ciências da Saúde, incluindo a Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), América Latina e Caribe em Ciências da Saúde Literatura 

(LILACS), Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e 

BDENF (Banco de Dados de Enfermagem) e bibliografias, livros e teses na área dos 

últimos 10 anos, usando como descritores: coaching, enfermagem e Liderança. 

Somente estudos primários, em português, que tinham uma ligação direta ao assunto, 

disponíveis na íntegra foram adotados como critérios de inclusão para selecionar as 

publicações a serem incluídos na revisão uma vez que a intenção era a de compilar 
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todos os estudos que preencheram os critérios estabelecidos. Capítulos de livros, 

teses, dissertações, monografias, técnico relatórios, referência foram excluídos 

trabalhos e artigos que, depois de ler o resumo, não convergem com o objeto de 

estudo proposto, além das publicações que foram repetidos nas bases de dados e na 

biblioteca virtual. Durante a revisão da literatura, todos os artigos que descreviam 

coaching, enfermagem e liderança foram incluídos para a construção da aplicação 

multimídia do aplicativo. Com base nas estratégias de busca e na seleção 

apresentadas, foram incluídos apenas cinco estudos para leitura na íntegra, dos quais 

dois foram selecionados para compor a amostra. Estes tiveram suas referências 

analisadas por busca manual, e foram inclusos na revisão, totalizando a amostra final. 

Um artigo diz respeito ao estilo de liderança situacional adotados pelos enfermeiros 

em área hospitalar e foi publicado na BDENF e LILACS no ano de 2016; o segundo 

artigo selecionado diz respeito a sucessão de lideranças em enfermagem, sendo 

publicado na BDENF e LILACS no ano de 2017. 

Passo 2 - Projeto Esta etapa envolveu o planejamento e produção de conteúdo 

didático, definição de temas e escrita de assuntos, seleção de mídia e projeto de 

layout com o Analista de Sistemas para direcionamento da construção do Software 

através da ferramenta “Perfil Comportamental” sendo esta, disponível no apêndice A. 

Decidiu-se usar o Web apps - aplicativos móveis que podem ser acessados por um 

navegador de internet, por seu custo ser mais acessível do que os demais e, também, 

por um componente denominado WebView. Esse componente é uma das principais 

plataformas de aplicativos e acessa a URL de um sistema web sendo bastante 

utilizado quando não há necessidade de acessar componentes específicos do 

dispositivo móvel e quando a aplicação e/ou o contexto do problema permite a 

utilização de internet. 

No app T-GLA, é utilizado o conceito do Web App para acesso ao sistema de 

cadastro e avaliação do perfil comportamental sendo disponibilizado um aplicativo 

com um WebView que acessa a URL do sistema Web responsável por armazenar as 

páginas de avaliação, convertendo o conteúdo para o aplicativo e permitindo a 

disponibilização na loja oficial do Google e acesso pelos dispositivos móveis com o 

Sistema Operacional Android. 
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A arquitetura utilizada para o desenvolvimento do Webservice é a Model View 

Controller (MVC) pois esse tipo arquitetural de software permite que seja realizada a 

separação das camadas que interagem com o usuário.  

No aplicativo foi utilizado o framework Bootstrap para garantir o melhor uso de 

cores, imagens e responsividade. As linguagens utilizadas foram Java, HTML, CSS 

(Cascading Style Sheets), JQuery e JavaScript SQL e Postgre SQL. 

Após confecção do Software foi criado o nome e desenvolvida a logomarca do 

mesmo.  

 
 

Figura 1 - Logotipo inicial  

 

A figura 1 – representa o logotipo do aplicativo sendo esta, a representação da 

primeira palavra de cada animal representado como T: tubarão, G: gato, L: lobo e A: 

águia.   

 

O nome estabelecido foi T-GLA que significa Tubarão, Gato, Lobo e Águia 

(animais representados na ferramenta). Esta opção atendeu as expectativas em 

relação às questões de marketing, facilidade de pronúncia, memorização e 

localização na rede mundial de computadores, além de significar na essência o que 

ele realmente executa na ferramenta de perfil comportamental. Com relação à criação 

da logomarca, foram valorizadas novamente as questões voltadas para os 

significados simbólicos da Enfermagem e da pessoalidade do profissional que a 

exerce.  

 
Figura 2 - Conceito imagético do logotipo 

 

 

A figura 2 apresenta a constituição das partes da “cabeça pensante”. 
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Estabeleceu-se a imagem de uma cabeça desfragmentada e considerou-se os 

rascunhos que antecederam a versão original ficando esteticamente apresentável. 

Cada parte da cabeça pensante tem uma cor que simboliza perfis diferentes e, por 

meio da ferramenta coaching de enfermagem, é possível descobrir o seu. 

 

Figura 3 - Logotipo versão completa 

 

Toda ação da artística da criação se deu sob um fundo com paleta de cores 

que remetem aos padrões da enfermagem (tons de azul e cinza), assim como a cor 

verde esmeralda, cor símbolo da Enfermagem que apresenta propriedade passiva, 

sugere imobilidade, alivia tensões, equilibra o sistema nervoso, a cor laranja que pode 

aumentar a confiança e traduz otimismo, azul trazendo confiança, verdade, 

serenidade, intelectualidade e rosa por tem um efeito positivo e motivação sobre as 

pessoas (BIANCHI et al., 2017); assim, a marca foi desenvolvida considerando uma 

paleta de cores que remetem aos padrões da enfermagem onde cada parte da cabeça 

pensante tem uma cor que simboliza perfis diferentes e, por meio da ferramenta 

coaching de enfermagem, é possível descobrir o seu. 

Passo 3 - Desenvolvimento Realizado a seleção das ferramentas para a aplicação 

de multimídia, definição da estrutura de navegação e o planejamento da configuração 

do ambiente virtual; para isso, os desenvolvedores utilizaram um design 

contextualizado para desenvolver o aplicativo, que envolve uma proposta 

construtivista e ações intencionais de planejamento, desenvolvimento e aplicações de 

situações didáticas específicas, incorporando mecanismos que favoreçam a 

contextualização (SALOMÉ; FERREIRA, 2018);  

Passo 4 - Aplicação Após o processo de desenvolvimento, foram selecionadas 

ferramentas de aplicativos, a estrutura de navegação foi definida, a configuração do 

ambiente foi planejada e foi criado um ambiente para o download e instalação do 
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software em dispositivos móveis; para aplicação multimídia do aplicativo para análise 

do perfil comportamental do profissional de enfermagem foi solicitado o Registro no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial e após sua aprovação e registro, estará 

disponível seu link para o Centro Universitário Teresa D Ávila. 

O aplicativo nomeado T-GLA proporcionará facilidade e agilidade no processo 

de distribuição da equipe de enfermagem mediante o perfil comportamental, 

movimentará a equipe de enfermagem com relação à reciclagem e educação 

continuada, auxiliará na eficiência do processo de organização e estabelecerá maior 

qualidade da assistência prestada ao paciente; por meio dele a enfermeira conseguirá 

analisar o perfil desse funcionário e ter a oportunidade de locá-lo em setor compatível 

com as características de sua personalidade traçada após preenchimento da 

ferramenta. 

O aplicativo descrito neste trabalho permite selecionar o perfil profissional mais 

adequado para cada unidade de trabalho em que a enfermagem atua. Essa tecnologia 

também pode ser usada como um recurso de ensino e aprendizagem. O aplicativo 

tem uma interface gráfica amigável. O conteúdo é claramente descrito de forma 

simples, explicativa, com ilustrações atraentes e informação suficiente para o 

profissional de saúde dimensionar o trabalho da equipe de enfermagem baseado em 

evidências seguras. 
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5. ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado no setor da saúde tem 

criado novas formas de construir conhecimento sobreas atividades diárias dos 

serviços de enfermagem. Os avanços na tecnologia computacional são esperados 

para melhorar os processos organizacionais em todos os níveis, nos próximos anos, 

proporcionando benefícios operacionais e estratégicos às instituições e prática de 

enfermagem (CRUZ et al., 2011).O smartphone é uma ferramenta importante na 

prática clínica de profissionais de diversas áreas, pois a maioria das pessoas tem um 

e eles estão amplamente disponíveis por causa de sua portabilidade. A tendência 

atual em direção à utilização de smartphones pode ser atribuída à sua facilidade de 

uso, acesso rápido à Internet e várias funções por meio de aplicativos. 

Do ponto de vista assistencial, garantirá melhora da assistência de 

enfermagem aos pacientes, facilitará a distribuição dos profissionais, sendo esta uma 

atividade privativa do enfermeiro, garantindo que este exerça sua autonomia 

profissional estabelecida por lei, e servirá como um marco inicial para o 

desenvolvimento de outros aplicativos que abordem a temática. 

Para que o usuário se familiarize com o aplicativo, inseriu-se na identificação 

do app a sigla que compõe a marca (T-GLA) conforme demostrado na figura 4. 

 

 
 

Figura 4 - Tela de acesso ao aplicativo 
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Ao clicar no ícone T-GLA, o usuário é direcionado à tela de início do aplicativo, em 

que constam os registros de informações pessoais do usuário. 

 

 
 

Figura 5 - Tela inicial de acesso ao aplicativo 
 

O questionário é composto por dados sociodemográficos e outro que 

corresponde às características de cada uma das quatro dominâncias cerebrais 

descritas no referido método, em que o colaborador poderá assinalar apenas uma 

como preferencial. Essas questões abordam traços de personalidade que auxiliam na 

percepção do comportamento previamente determinado, em que cada uma das 

respostas, de cada item, remete a um dos perfis previamente registrados; esse 

método se constitui como uma técnica de pesquisa social utilizada para realizar uma 

descrição objetiva das informações dos sujeitos, tendo como meta a interpretação de 

suas questões pessoais e a satisfação e plenitude de vida;  
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Figura 6 - Tela inicial de login/cadastro 

 
Figura 7 - Tela de cadastro no aplicativo 

 
As telas de cadastro no aplicativo (apresentadas nas figuras 6 e 7), são extremamente 

necessárias em sua composição pois permite o registro de informações básicas e 

evita duplicidade, além de poder identificar quantas vezes o usuário realizou a 

ferramenta e posteriormente, é possível analisar qual a evolução de perfil do usuário. 
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Figura 8 - Telas do questionário inicial 

 
 
Telas do Questionário Inicial (figura 8) – nesta etapa, avalia-se, por meio de perguntas 

fechadas (com as opções SIM e NÃO), a qualidade de vida do usuário. 
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Figura 9 - Telas do questionário  

 

Telas de Questionário (figura 9), são apresentadas ao usuário as perguntas de 

avaliação do perfil comportamental. São vinte e cinco perguntas com questões 

fechadas, tendo cada pergunta quatro possíveis respostas predeterminadas e, 

através do resultado do preenchimento das vinte e cinco perguntas é determinado o 

perfil comportamental. 
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Figura 10 - Telas iniciais do resultado 

 

Telas iniciais de resultado (figura 10) –esta figura apresenta a interface do resultado 

do perfil comportamental conforme as respostas escolhidas pelo usuário. 
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Figura 11 - Telas detalhadas dos resultados  

 

Figura 12 - Telas detalhadas dos resultados do perfil comportamental  

 

Telas detalhadas dos resultados (figuras 11 e 12) – nesta imagem, o aplicativo 

apresenta o resultado do perfil comportamental conforme as escolhas do usuário 

detalhando características principais, traços comportamentais, pontos fortes, pontos 

de melhorias, motivações e valores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo descreveu o desenvolvimento do aplicativo móvel T-GLA para que 

enfermeiros já inseridos no mercado de trabalho possam distribuir os profissionais de 

enfermagem conforme características comportamentais em seu ambiente de trabalho 

(hospitais, clinicas, ambulatórios, etc). A validade e a confiabilidade do aplicativo ainda 

não foram testadas, porém tem como perspectiva sua validação e aplicação pelos 

enfermeiros em ambiente hospitalar para dimensionar qualitativamente os 

profissionais de enfermagem (auxiliares e técnicos de enfermagem) de sua liderança 

instalando o aplicativo em tablets da instituição e mensurando seus resultados. Esse 

aplicativo pode ser útil no manejo dos profissionais de enfermagem durante o trabalho 

do enfermeiro, bem como no ensino de enfermagem. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o uso da ferramenta perfil comportamental associado à 

tecnologia de multimídia móvel pode favorecer um ambiente motivador e dinâmico, 

integrando imagens e textos em um aplicativo com uma abordagem móvel e autônoma 

para aprendizagem autodirigida, dispondo de mais uma opção de apoio pedagógico 

para as práticas por meio da forma de aprendizagem usando tecnologia disponível a 

favor. 

Com o exposto, o aplicativo T-GLA alcançou o objetivo desta tese que tinha por 

finalidade a criação de um aplicativo móvel para distribuir os profissionais em suas 

atividades diárias dentro das unidades de atuação (hospitais, ambulatórios, clinicas, 

etc.) possibilitando mais assertividade desta mediante avaliação de seu perfil 

comportamental. 

Sugere-se ainda o desenvolvimento de novas pesquisas que testem a eficácia 

do aplicativo em questão e avaliem a aceitabilidade e utilização dele no intuito de 

aprimorá-lo. Além disso, sugere-se que o aplicativo seja testado em outros 

profissionais da área da saúde como: médicos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, farmacêuticos, etc., e também no processo seletivo das 

Instituições de saúde. 
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Apêndice A – Questionário de Avaliação Social e Qualidade de Vida 

Data: Sexo:    (  ) Masculino   (  ) Feminino 

 
 
Estado Civil:    

Cargo exercido na Instituição:  
(  ) Enfermeiro    (  ) Técnico de Enfermagem   (  ) Auxiliar de Enfermagem    
Idade:                     Anos 
Tempo de Formação:       anos       meses                         
Tempo de vinculo empregatício na Instituição:          anos e          meses 
Unidade de Trabalho:                                                                        
Jornada de Trabalho:     

Possui outro vinculo empregatício?  (  ) Sim  (  ) Não      

        

        
Responda ao questionário assinalando 
(  ) Sim - para as respostas positivas  ou (   ) Não - para as respostas negativas    

             
Você se sente uma pessoa saudável?  
(  ) sim (  ) não         
Ao longo do dia, você percebe oscilação grande de humor?  
(  ) sim  (  ) não      
Em sua ocupação profissional, você se sente bem?  
(  ) sim  (  ) não     
Você está gerando recursos financeiros compatíveis com suas habilidades e 
conhecimentos?  
(  ) sim (  ) não   
Você está satisfeito com o quanto você sabe?  
(  ) sim  (  ) não      
Você acredita que seu trabalho interfere  positivamente na vida de outras pessoas?  
(  ) sim  (  ) não    
Seu relacionamento com sua família é positivo  
(  )sim (  ) não     
Sente-se bem com seu parceiro(a) amoroso (a)?  
(  ) sim  (  ) não     
Você possui momentos de lazer com pessoas agradáveis e em ambientes energizadores? 
(  ) sim  (  ) não   
No ultimo mês, você fez algo que a única finalidade era apreciar o dom da vida?  
(  ) sim   (  ) não    
Você habitualmente tira um momento para refletir sobre seus sentimentos 
interiores?  
(  ) sim  (  ) não    
Na ultima semana, você tirou um momento para refletir em algo que transcede a realidade da 
vida?  
(  ) sim (  ) não  
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Apêndice B – Questionário de Avaliação de Perfil Comportamental 

 

Avaliação de Perfil Comportamental 
 

Em cada uma das 25 questões a seguir, escolha uma das alternativas (I,C,O ou A) e marque  
com um X a questão  

         correspondente.         

  1. Eu sou... 14. Eu sempre gostei de... 

    I - Idealista, criativo e visionário   I - Explorar 

    C - Divertido, espiritual e benéfico   O - Evitar surpresas 

    O - Confiável, meticuloso e previsível   A - Focalizar a meta 

    A - Focado, determinado e persistente   C - Realizar uma abordagem natural 

  2. Eu gosto de... 15. Eu gosto de mudanças se... 

    A - Ser piloto   A - Me der uma vantagem competitiva 

    C - Conversar com os passageiros   C - For divertido e puder ser compartilhado 

    O - Planejar a viagem   I - Me der mais liberdade e variedade 

    I - Explorar novas rotas   O - Melhorar ou me der mais controle 

  3. Se você quiser se dar bem comigo... 16. Não existe nada de errado em... 

    I - Me dê liberdade   A - Se colocar na frente 

    O - Me deixe saber sua expectativa   C - Colocar os outros na frente 

    A - Lidere, siga ou saia do caminho   I - Mudar de ideia 

    C - 
Seja amigável, carinhoso e 
compreensivo   O - Ser consistente 

  
4. Para conseguir obter bons resultados é 
preciso... 17. Eu gosto de buscar conselhos de... 

    I - Ter incertezas   A - Pessoas bem sucedidas 

    O - Controlar o essencial   C - Anciões e conselheiros 

    C - Diversão e celebração   O - Autoridades no assunto 

    A - Planejar e obter recursos   I - Lugares, os mais estranhos 

  5. Eu me divirto quando... 18. Meu lema é... 

    A - Estou me exercitando   I - Fazer o que precisa ser feito 

    I - Tenho novidades   O - Fazer bem feito 

    C - Estou com outros   C - Fazer junto com o grupo 

    O - Determino as regras   A - Simplesmente fazer 

  6. Eu penso que... 19. Eu gosto de... 

    C - 
Unidos venceremos, divididos 
perderemos   I - Complexidade, mesmo se confuso 

    A - O ataque é melhor que a defesa   O - Ordem e sistematização 

    I - 
É bom ser manso, mas andar com 
um porrete   C - Calor humano e animação 

    O - Um homem prevenido vale por dois   A - Coisas claras e simples 

  7. Minha preocupação é... 20. Tempo para mim é... 

    I - Gerar a ideia global   A - Algo que detesto desperdiçar 
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    C - Fazer com quem as pessoas gostem   C - Um grande ciclo 

    O - Fazer com que funcione   O - Uma flecha que leva ao inevitável 

    A - Fazer com que aconteça   I - Irrelevante 

  8. Eu prefiro... 21. Se eu fosse bilionário... 

    I - Perguntas a respostas   C - Faria doações para muitas entidades 

    O - Ter todos os detalhes   O - Criaria uma poupança avantajada 

    A - Vantagens a meu favor   I - Faria o que desse na cabeça 

    C - 
Que todos tenham a chance de ser 
ouvido   A - Exibiria bastante com algumas pessoas 

  9. Eu gosto de... 22. Eu acredito que... 

    A - Fazer progresso   A - O destino é mais importante que a jornada 

    C - Construir memórias   C - A jornada é mais importante que o destino 

    O - Fazer sentido   O - 
Um centavo economizado é um centavo 
ganho 

    I - Tornar as pessoas confortáveis   I - 
Bastam um navio e uma estrela para 
navegar 

  10. Eu gosto de chegar... 23. Eu acredito também que... 

    A - Na frente   A - Aquele que hesita está perdido 

    C - Junto   O - De grão em grão a galinha enche o papo 

    O - Na hora   C - O que vai, volta 

    I - Em outro lugar   I - 
Um sorriso ou uma careta é o mesmo para 
quem e cego 

  11. Um ótimo dia para mim é quando... 24. Eu acredito ainda que... 

    A - Consigo fazer muitas coisas   O - É melhor prudência do que arrependimento 

    C - Me divirto com meus amigos   I - A autoridade deve ser desafiada 

    O - Tudo segue conforme planejado   A - Ganhar é fundamental 

    I - 
Desfruto de coisas novas e 
estimulantes   C - 

O coletivo é mais importante do que o 
individual 

  12. Eu vejo a morte como... 25. Eu penso que... 

    I - Uma grande aventura misteriosa   I - Não é fácil ficar encurralado 

    C - Oportunidade para rever os falecidos   O - É preferível olhar, antes de pular 

    O - Um modo de receber recompensas   C - Duas cabeças pensam melhor do que uma 

    A - Algo que sempre chega muito cedo   A - 
Se você não tem condições de competir, não 
compita 

  13. Minha filosofia de vida é...       

    A - 

    C - 
Para eu ganhar, ninguém precisa 
perder         

    O - 
Para ganhar é preciso seguir as 
regras         

    I - 
Para ganhar, é necessário inventar 
novas regras     Ver perfil Comportamental 
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ANEXO A – Correio eletrônico enviado pela empresa que autorizou a utilização 

da ferramenta Perfil Comportamental 

 

 

 

13 - Sobre utilização das ferramentas PSC - e link das 
ferramentas em PDF 

Lucas Menezes <lucas.menezes@ibccoaching.com.br> 
 

23/10/
2017 

 

 

 

 

para mim, Lorena, SAC 

 
 

Olá Paula, boa tarde! 
Espero encontrar-te bem, desfrutando de plena saúde e paz.  
 
Você não só pode, como deve, utilizar as ferramentas disponibilizadas e personalizá-las, não só isso, criar outras 
que atendam a sua necessidade. Elas foram criadas e disponibilizadas exatamente para isso.  
 
Abaixo, o link para as ferramentas da formação PSC.  
 
 
 FERRAMENTAS 
 

 
Neste link você também encontra os filmes, o material de marketing, e várias outras coisas legais para 

te ajudar no seu trabalho como Coach, aproveite!  

https://drive.google.com/drive/folders/0ByE4HIgnF5JPTkQtOV9tbDhCclE
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Ah... caso em algum momento você acesse o link e misteriosamente tudo tenha 

desaparecido  não se preocupe, é uma atualização do servidor!  é só aguardar alguns 

minutos e atualizar a página pressionando a tecla F5 do seu teclado.  
 
Também quero me disponibilizar pessoalmente para auxiliar-te nesse seu trabalho de criação de uma 
nova ferramenta. Na verdade, não só eu, mas toda a equipe do CAC.  
 
Será uma honra auxiliar-te no que for preciso, seja no seu desenvolvimento como coach, seja na 
elaboração de ferramentas que atendam sua necessidade.  
 
Estamos a sua disposição para qualquer nova informação. 
Desejo-te uma ótima e abençoada semana.  
 
Atenciosamente.  
 
 

Lucas Costa Menezes 
ANALISTA ADMINISTRATIVO - CAC - Centro de Apoio ao Coach  
(62) 4052 0988 

Conheça a Fanpage do IBC, Muito Conteúdo Para Você!   
Reconhecido por uma das maiores universidades americanas 
 

 

"Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Tiago 4:17 

 
From: Paula Fernanda Oliveira <paula.foliveiras@gmail.com> 
To: sac@ibccoachinh.com.br 
Date: Mon, 23 Oct 2017 09:01:58 -0200 
Subject: ferramentas coaching 
Bom dia! 
 
Faço mestrado em Design, Tecnologia e Informação e meu tema é ferramentas de coaching no processo de 
enfermagem e possuo uma dúvida: eu posso utilizar uma ferramenta do IBC que me foi entregue e associá-la 
a outra ferramenta do IBC para confeccionar uma nova ferramenta e utilizá-la como instrumento do estudo da 
dissertação? 
 
 
Aguardo retorno e obrigada. 
 
 

Paula Fernanda de O. Santos 
email: paula.foliveiras@gmail.com 
tel.: (12) 98811-5725 

 

https://www.facebook.com/INSTITUTOBRASILEIRODECOACHING/?fref=ts
mailto:paula.foliveiras@gmail.com
mailto:sac@ibccoachinh.com.br
mailto:paula.foliveiras@gmail.com
tel:(12)%2098811-5725

