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RESUMO 

 

A prematuridade constitui importante problema de saúde. Os avanços tecnológicos têm 

aumentado as chances de sobrevivência destas crianças, que necessitam de longos períodos de 

internação e assistência especializada. Dentre os inúmeros procedimentos ofertados ao 

neonato prematuro pela enfermagem, destaca-se a avaliação clínica fundamentada na 

semiotécnica e semiologia. Neste sentido, foi desenvolvido o software educacional, 

“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido”, visando capacitação prévia do graduando em 

Enfermagem sobre avaliação clínica do prematuro mediado por este recurso tecnológico. 

Assim, a pergunta condutora do presente estudo foi: Qual o efeito do ensino mediado pelo 

software educativo “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo” na 

aprendizagem de estudantes de Enfermagem? O artigo de revisão integrativa objetivou 

analisar estudos disponíveis na literatura sobre as contribuições de novas tecnologias de 

informação e comunicação na aprendizagem entre alunos de enfermagem. A amostra foi 

constituída por 19 estudos publicados em português e inglês, entre 2007 e 2012, disponíveis 

nas bases de dados MEDLINE, BDENF e LILACS, os quais evidenciaram que a utilização de 

novas tecnologias melhora o processo de ensinagem entre os estudantes de enfermagem, seja 

em substituição ou de forma adicional ao método convencional de ensino.  Tais tecnologias 

proporcionaram aos estudantes aumento do interesse e motivação, satisfação, interação, 

facilidade de comunicação, flexibilidade e autonomia na aprendizagem, além de uma maior 

associação do conteúdo teórico à prática. Portanto, a apropriação destas por parte dos 

docentes e discentes em Enfermagem e nas demais áreas do conhecimento tende a contribuir 

significativamente com o processo ensino aprendizagem e devem ser inseridas nas diversas 

metodologias de ensino. O artigo original objetivou avaliar os efeitos do ensino mediado pelo 

objeto digital de aprendizagem (ODA) “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo” na aprendizagem de estudantes de graduação em Enfermagem. Tratou-se de uma 

pesquisa experimental, com amostra censitária de 22 estudantes de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  Foi aplicado o teste de 

homogeneidade do Qui-quadrado para avaliar a distribuição do perfil dos estudantes entre os 

grupos controle e experimental, sendo considerada distribuição semelhante quando p-valor 

>0,05. Na análise dos escores obtidos pelos alunos na avaliação aplicada foram calculadas as 

estatísticas: mínimo, máximo, média, mediana e desvio padrão. Ainda, foi calculado o 

intervalo de confiança para a média. Para comparação dos escores médios obtidos pelo grupo 

experimental e grupo controle foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov a fim de verificar 

normalidade das distribuições dos escores e, nos casos onde o teste foi significativo, foi 

aplicado o teste T-student na comparação das médias. Adotou-se o nível de significância de 

5%. Para os alunos do grupo experimento foi solicitado ainda que realizassem uma avaliação 

subjetiva da aula mediada pelo ODA através de um instrumento tipo Likert. A maioria dos 

alunos possuía menos de 24 anos e todas eram do sexo feminino, possuíam computador e o 

utilizavam frequentemente. A diferença do escore obtido no pós-teste e no pré-teste foi maior 

para as alunas do grupo experimental. Entretanto, o teste de comparação de média da 

diferença dos escores não foi significativo. Quanto à avaliação feita pelas alunas do grupo 

experimento acerca do software utilizado no estudo, muitos aspectos positivos foram 

assinalados: usabilidade, agradável, autonomia no processo de aprendizagem, não substitui o 

professor e acreditam que seria interessante ter outras disciplinas e conteúdos ministrados 

com auxilio de Softwares ou outras Tecnologias. Pode-se afirmar que recursos tecnológicos 

podem e devem ser inseridos nas práticas de ensino em Enfermagem, pois eles tem se 

mostrado eficazes em beneficiar o aprendizado dos estudantes. 

Palavras-chaves: Aprendizagem. Software. Exame físico. Recém-nascido prematuro. 

Enfermagem. 



ABSTRACT 

 

 

Prematurity is an important health problem. Technological advances have increased the 

chances of survival of these children, who require prolonged hospitalization and specialist 

care. Among the many procedures offered by the premature neonate nursing highlights the 

clinical evaluation based on semiotics and semiology. In this sense was developed educational 

software, "Semiotics and semiology of the newborn", aiming previous training of the student 

in Nursing on clinical assessment of premature mediated by this technological resource. So, 

the question guiding this study was: What is the effect of education mediated by educational 

software "Semiotics and semiology of newborn preterm infants ' learning of nursing students? 

Article integrative review aimed to analyze the available studies on the contributions of new 

information and communication technologies in learning among nursing students. The sample 

consisted of 19 studies published in Portuguese and English, between 2007 and 2012, 

available in MEDLINE, LILACS and BDENF data, which showed that the use of new 

technology improves the process of teaching and learning among nursing students is replacing 

or supplementing the conventional method of teaching so. Such technologies have provided 

students increased interest and motivation, satisfaction, interaction, communication skills, 

flexibility and autonomy in learning, and a greater association of the theoretical to the 

practical content. Therefore, ownership of these by teachers and students in nursing and in 

other areas of knowledge tends to contribute significantly to the teaching and learning process 

should be entered in the various teaching methodologies. The original article aimed to 

evaluate the effects of education mediated by digital learning object (ODA) "Semiotics and 

semiology of newborn preterm infants ' learning of undergraduate students in Nursing. This 

was an experimental study with census sample of 22 undergraduate students in Nursing, 

Federal University of Pernambuco (UFPE). The test of homogeneity chi- square test was 

applied to evaluate the profile distribution of students among the control and experimental 

groups, being considered similar distribution when p - value > 0.05. In the analysis of the 

scores obtained by students in the applied evaluation were calculated statistics: minimum, 

maximum, mean, median and standard deviation. Still, the confidence interval for the mean 

was calculated. To compare the mean scores obtained by the experimental group and the 

control group we used the Kolmogorov-Smirnov test to check normality of the distributions 

of scores and, in cases where the test was significant, the t-student test was applied to 

compare the means. The adopted significance level of 5 %. For students in the experimental 

group was also asked who performed a subjective evaluation of ODA -mediated classroom 

through a Likert-type instrument. Most students had less than 24 years and all were female, 

had a computer and frequently used. The difference of the score obtained in the post -test and 

pre - test was higher for students in the experimental group. However, the comparison of the 

difference in average test scores was not significant. As to the assessment made by the 

students of the experimental group on the software used in the study, many positive aspects 

were highlighted: usability, nice, autonomy in the learning process does not replace the 

teacher and believe it would be interesting to have other disciplines and content taught with 

the aid of software or other technologies. It can be argued that technological resources can 

and should be inserted in teaching practices in nursing because they have proven effective in 

benefiting student learning 

 

Keywords: Learning. Software. Physical Examination. Premature. Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A prematuridade constitui a principal causa de morte em recém-nascidos (RN) no 

mundo e é a segunda causa de óbitos mais frequente, depois da pneumonia, entre as crianças 

menores de cinco anos
1
. A cada ano, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros no 

mundo e o Brasil ocupa a 10ª posição em números absolutos, com 279,3 mil partos 

prematuros por ano, com um percentual de nascidos vivos prematuros de 11,7%, 

correspondendo a 204.299 nascidos vivos de mães com menos de 37 semanas de gestação
2,3

. 

 Os avanços tecnológicos têm aumentado as chances de sobrevivência destas crianças, 

que necessitam de longos períodos de internação e assistência especializada, sendo 

submetidos a inúmeros procedimentos invasivos, e, avaliação constante de seu estado de 

saúde por parte da equipe multiprofissional, incluindo-se neste contexto o enfermeiro
4
. 

 Dentre os inúmeros procedimentos ofertados ao neonato prematuro pela enfermagem, 

destaca-se a avaliação clínica fundamentada na semiotécnica e semiologia, considerada de 

suma importância, pois norteia e individualiza o cuidado a ser prestado a cada recém-

nascido
5
.  

Entretanto, o enfermeiro tem encontrado dificuldades na aplicação da metodologia da 

assistência de enfermagem como instrumento científico de trabalho, incluindo a avaliação 

clínica de seus clientes. Essas dificuldades estão relacionadas às precárias condições de 

trabalho, ao quantitativo insuficiente de funcionários e à formação acadêmica dos 

profissionais enfermeiros que não está voltada para a valorização da aplicabilidade da 

Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) e suas respectivas etapas
6
. 

 Alguns estudos
7,8

 relatam que o aluno de graduação em enfermagem apresenta 

dificuldades para associar o conteúdo aprendido em sala de aula com o desenvolvimento da 

prática nos campos de estágio. Especialmente ao se depararem com o recém-nascido pré-

termo, pois se sentem inseguros, ansiosos e com medo de manuseá-lo. Logo, para muitos 

estudantes, a primeira interação com o neonato prematuro é, na prática da avaliação clínica, 

momento em que podem emergir dúvidas a serem esclarecidas, frente ao novo.  

 Deste modo, a inserção de recursos mediados pela informática no meio acadêmico tem 

se tornado cada vez mais importantes na educação em enfermagem nestas duas ultimas 

décadas, pois se mostrou viável e eficiente, apresentando baixo custo e maior efetividade. A 

educação mediada pelo computador pode ocorrer de três formas distintas de disponibilização: 

uso do CD-ROOM, da intranet e internet
9
. A tecnologia educacional, nesse sentido, visa 

contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por meio da 
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dinamização dos conteúdos ensinados. Cabe aos docentes adquirirem aptidão para o adequado 

uso das tecnologias de comunicação e informação com a finalidade de facilitar o aprendizado 

do aluno
10

.  

 Entretanto, na formação em enfermagem, apesar dos avanços tecnológicos, o ensino 

no Brasil ainda ocorre, em sua maioria, de forma tradicional, cujas aulas são ministradas de 

maneira expositiva sem a participação efetiva dos alunos
11

. Nesta perspectiva, surgem as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como recursos de ensino, com base nas 

novas diretrizes curriculares do ensino superior que recomendam o uso adequado de 

tecnologias da informação, da comunicação e de outras que possam colaborar no ensino e no 

cuidado em enfermagem
12

. 

 Assim, a educação mediada por recursos computacionais no ensino de enfermagem 

traz consigo uma proposta inovadora, estimulando a autoaprendizagem, podendo ser realizada 

a qualquer momento e em qualquer local, reduzindo a variabilidade nos resultados 

educacionais. Além disso, esta sendo considerada um recurso eficaz ao ensino, por possibilitar 

o desenvolvimento de habilidades, conhecimento, aprendizagem e atitude entre os 

estudantes
11,13

.  

Diante desta problemática, pesquisadoras
8
 desenvolveram o software educacional, 

“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo”, visando capacitação prévia na 

avaliação clínica do prematuro mediado por este recurso tecnológico. Fundamentado no 

referencial pedagógico da problematização de Paulo Freire, o software utiliza tecnologia 

avançada, informatizada e interativa e usa recursos multimídia, fotos, figuras, vídeos e sons. 

O conteúdo do software foi organizado em quatro partes: apresentação, semiotécnica, 

semiologia e simulações, onde o aluno pode navegar livremente por todo o conteúdo do 

software, aprendendo a avaliar clinicamente o recém-nascido pré-termo sem se fazer 

necessário o manuseio do mesmo. 

 O acesso ao software educacional, “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo”
8
, serviu como motivação ao desenvolvimento do presente estudo numa parceria com 

seus idealizadores, em função do exercício da atividade docente, consciente do papel social na 

busca da melhoria do ensino da enfermagem.   

 Portanto, avaliar os efeitos que estes recursos trazem para a aprendizagem dos 

estudantes é de suma importância, pois nos permite averiguar a significância da sua criação e 

uso neste novo contexto de aprendizagem; bem como comparar o ensino que não utiliza e o 
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que é mediado pelas novas tecnologias; além de identificar se eles contribuem para a 

apreensão do conhecimento. Proporcionar ao docente maior número e qualidade de 

ferramentas, além de oferecer ao estudante maior autonomia sobre a própria educação e 

alternativas de desenvolver habilidades na sua formação 
11,14,15,16

. 

Neste sentido, o estudo da aplicabilidade de novas tecnologias na educação 

especialmente no contexto da graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco, situada em um estado considerado um dos maiores polos tecnológicos do país 

mostra-se relevante e necessário, tendo em vista os avanços tecnológicos do mundo 

contemporâneo que se inserem no meio acadêmico. Assim, justifica-se o interesse em 

discorrer sobre o presente tema, uma vez que as práticas pedagógicas tradicionalmente 

adotadas no meio acadêmico já não estimulam mais os discentes, refletindo 

significativamente na aprendizagem. 

 Por meio da pesquisa com o uso de novos recursos no ensino, tais como os softwares 

educativos, associados a metodologias ativas, poder-se-á obter resultados satisfatórios no 

processo ensino-aprendizagem estimulando assim a produção e aplicação nas instituições de 

ensino. De outro modo, o estudo poderá contribuir com a prática profissional, especialmente 

no que diz respeito ao cuidado com o neonato prematuro e sua família, uma vez que de um 

lado, encontra-se o aluno ávido por aprendizagem e por outro um ser frágil que requer 

manuseio mínimo. O software em questão contribui para a redução da manipulação excessiva 

do neonato no campo prático, pois colabora para o desenvolvimento de habilidades 

procedimentais, por ser bastante interativo e apresentar simulações sobre as condições 

anatomofisiológicas e patológicas do neonato prematuro bem como do ambiente no qual ele 

está inserido.  

 Assim, a relevância acadêmica e social do estudo pode contribuir para a melhoria do 

processo ensino aprendizagem, bem como, contribuir com a formação de profissionais cada 

vez mais criteriosos e reflexivos na execução dos procedimentos destinados ao cliente e seus 

familiares, contribuindo para uma assistência integral aprimorada, para promoção e 

recuperação da saúde.  

 Deste modo, surge a seguinte questão de pesquisa: Qual o efeito do ensino mediado 

pelo software educativo “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo” na 

aprendizagem de estudantes de graduação em Enfermagem? 

 Em conformidade com o estabelecido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, a 

presente dissertação foi estruturada da seguinte forma: Introdução, revisão de literatura, 
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método, resultados (dois artigos científicos que serão encaminhados à publicação) e 

conclusão. 

Desta forma, a seção de Revisão de Literatura apresenta a fundamentação da pesquisa 

constituída pela temática do Ensino da Semiotécnica e Semiologia do Recém-nascido Pré-

termo a estudantes de graduação em Enfermagem e o Uso de novas Tecnologias no Processo 

de Ensino Aprendizagem. Em seguida, a seção de Métodos detalha a construção dos artigos 

científicos. 

 Os resultados da pesquisa serão apresentados pelo artigo de revisão integrativa e o 

artigo original. O artigo de revisão integrativa intitulado “Contribuições de novas tecnologias 

para a aprendizagem de alunos de enfermagem: uma revisão integrativa” foi submetido à 

Revista Eletrônica de Enfermagem, Qualis B1 para a Enfermagem, teve como objetivo 

analisar estudos disponíveis na literatura sobre as contribuições de novas tecnologias de 

informação e comunicação na aprendizagem entre alunos de enfermagem. 

 O artigo original, “Software educativo no ensino da semiotécnica e semiologia do 

recém-nascido pré-termo”, será submetido à Revista Latino Americana de Enfermagem, 

Qualis A1 para a Enfermagem. O objetivo foi avaliar os efeitos do ensino mediado pelo 

objeto digital de aprendizagem (ODA) “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo” na aprendizagem de estudantes de graduação em Enfermagem. 

A partir dos resultados desses artigos, foi possível constatar que o uso de novas 

tecnologias no ensino de graduação em Enfermagem é de grande valia, trazendo contribuições 

significativas para a melhoria do processo de ensino, servindo como ferramenta importante 

para docentes e discentes neste processo. Logo, este estudo contribuirá para que ocorra a 

inserção do recurso tecnológico no contexto investigado, permitindo aos docentes se 

apropriarem de novas tecnologias para desenvolver sua prática na construção do 

conhecimento neonatal juntamente com os discentes.  
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da dissertação foram: 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar os efeitos do ensino mediado pelo objeto digital de aprendizagem (ODA) 

“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo” na aprendizagem de estudantes de 

graduação em Enfermagem.  

2.2 Específicos 

 

Comparar os resultados de aprendizagem entre os alunos em relação ao conteúdo ministrado 

sem o Software e apenas com o ODA. 

 

Identificar a opinião dos graduandos sobre a aprendizagem mediada pelo ODA.  

 

Verificar a associação entre variáveis sociodemográficas, frequência e tempo de uso do 

computador com a aprendizagem do alunado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1Magnitude do Problema 

 

 A condição de nascimento de uma criança antes das 37 semanas de idade gestacional é 

considerada como prematuridade 
17

. Tal problema é decorrente de inúmeros fatores que 

podem ser imprevisíveis, de ocorrência universal, afetando todas as classes sociais, fato que 

gera importantes custos sociais e financeiros difíceis de serem mensurados
18

. 

 No Brasil, a principal causa de óbito neonatal em todas as regiões são os nascimentos 

prematuros correspondendo a 24% dos óbitos, dados semelhantes a outros países em 

desenvolvimento
19

. De acordo com a OMS, anualmente nascem 15 milhões de bebês 

prematuros no mundo, e o Brasil aparece em décimo lugar no Ranking mundial com 279,3 

mil partos prematuros o que corresponde ao nascimento de 9,2% de prematuros para cada 100 

nascidos vivos, taxa igual a da Alemanha e inferior a dos Estados Unidos 
3
. 

 Os recém-nascidos prematuros podem ser classificados segundo a sua idade 

gestacional em limítrofes, aqueles nascidos entre 35 a 36 semanas de gestação; moderados, 

neonatos entre 30 a 34 semanas de gestação e em prematuros extremos, aqueles nascidos 

antes da trigésima semana de gestação
20

. Possuem características físicas e neurológicas que 

são diferentes em cada estágio de desenvolvimento e que podem variar de acordo com a idade 

gestacional. Entretanto, alguns achados são de ocorrência comum entre eles: aspecto franzino, 

reduzido tônus muscular, tecido adiposo escasso, pele fina, além de apresentarem deficiências 

funcionais como a incapacidade de sugar, engolir e respirar de maneira coordenada; 

incapacidade de manter a temperatura corporal e de respirar. Condições que podem gerar 

várias dificuldades para adaptação à vida extrauterina devido à imaturidade dos diversos 

sistemas orgânicos
5
. 

 Devido as suas características imaturas o neonato pré-termo necessita muitas vezes de 

longos períodos de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal. Onde graças 

aos avanços científicos e tecnológicos crescentes nesta área, a taxa de sobrevivência dos 

neonatos pré-termos e de baixo-peso tem aumentado significativamente, resultando em uma 

mudança no perfil de mortalidade infantil
21

. 

Esta nova realidade, tem requerido cada vez mais o aprimoramento e atualização 

profissional, em especial para os profissionais que constituem a equipe de enfermagem 

neonatal.  Além de exigir a atuação de profissionais comprometidos e capacitados, que 



21 
 

conciliem competência, agilidade e destreza técnica com sensibilidade para perceber as 

necessidades individuais de cada neonato
21

. 

Os RNPT são um grupo de neonatos de risco e necessitam receber atenção especial 

durante a hospitalização, especialmente com o prolongamento da sua internação. Essa 

clientela passa por inúmeros procedimentos invasivos e dolorosos tais como: punção venosa, 

sondagens orogástricas e vesicais, glicemias capilares, curativos, aspiração de vias aéreas, 

intubação orotraqueal, além da constante necessidade de avaliação clínica/física, o que 

culmina em manuseio excessivo destas crianças. Ressaltando-se que a maioria dessas 

intervenções são realizadas pela enfermagem
22-23

. 

Portanto, o conhecimento científico é primordial ao profissional que atua ou que irá 

atuar em uma UTIN, uma vez que possibilita o preparo adequado às práticas de cuidado 

direcionadas ao neonato de risco. Cabe ao enfermeiro desempenhar os cuidados de maior 

complexidade ao neonato de risco, e como ferramenta imprescindível que o auxilia no 

direcionamento dos mesmos ele deve apoiar-se na Sistematização da Assistência de 

Enfermagem
24

.                                                 

 

3.2 Ensino do Exame Físico do Recém-nascido prematuro 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem, segundo a resolução 358/2009 do 

Conselho Federal de Enfermagem, permite que o profissional enfermeiro organize seu 

trabalho frente ao método, sua equipe e instrumentos operacionalizando o processo de 

enfermagem. Constituída das etapas: histórico de enfermagem compreendido pela anamnese e 

o exame físico; diagnóstico de enfermagem; prescrição de enfermagem, evolução de 

enfermagem e plano de alta
25

.  

 O exame físico constitui etapa relevante para o planejamento do cuidado pela 

Enfermagem, objetiva avaliar o cliente por meio de sinais e sintomas que podem sugerir 

problemas no processo de saúde doença. Para sua realização são aplicadas técnicas 

propedêuticas como: inspeção, palpação, percussão e ausculta, além da utilização dos órgãos 

dos sentidos (visão, audição, tato e olfato). Representa um instrumento de grande valia para a 

assistência, permitindo ao enfermeiro validar os achados da anamnese, identificar problemas, 

definir diagnósticos de enfermagem, planejar e implementar ações e acompanhar a evolução 

do cliente
6
.
 

 Para a execução do exame físico, o enfermeiro e o estudante de enfermagem 

necessitam de um amplo conhecimento científico, dependente da associação de saberes em 
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anatomia, fisiologia, farmacologia, microbiologia, além de outros; e ainda precisa aprender a 

associá-los a uma escuta sensível
26

.
 
Deste modo, ele pode ser considerado como uma 

tecnologia leve-dura
27

 da Enfermagem, pois se respalda em um saber estruturado para fazê-lo.
 

 

Durante o exame físico são necessárias técnicas, manuais e instrumentais, que seguem 

embasamentos científicos, efetuadas por profissionais que construíram conceitos sobre a 

avaliação clínica, direcionado a pessoas (pacientes) com necessidades específicas, resultantes 

de um histórico de influências ambientais, sociais e culturais. Ao realizá-lo, uma atenção 

holística ao paciente deve se fazer presente em toda a interação com o enfermeiro, o que 

proporciona, durante a execução dele, a união da técnica semiológica e a parte tecnológica 

que são essenciais para o seu êxito
28

. 

 Embora seja indispensável para a assistência de enfermagem, inúmeras dificuldades 

tem sido apontadas para que efetivamente ocorra a aplicação da metodologia da assistência de 

enfermagem como instrumento científico de trabalho. Dentre estas se destacam às precárias 

condições de trabalho, quantitativo insuficiente de funcionários e formação acadêmica dos 

profissionais enfermeiros que não está voltada para a valorização da aplicabilidade da SAE e 

suas respectivas etapas. Embora as matrizes curriculares dos cursos de enfermagem 

contemplem este conteúdo, a oportunidade de correlacionar a teoria com a prática, no que se 

refere à implementação da SAE, tem sido deficiente no cotidiano do estudante e enfermeiro
6
.
 

 Estudo realizado em duas universidades de São Paulo evidenciou que no tocante ao 

ensino da SAE em neonatologia, os alunos referiram dificuldades, pois durante a disciplina 

não atuaram em laboratórios, reduzindo a capacidade de aproximar a teoria à prática; e que no 

local das aulas práticas a SAE não era adotada
29

.
 

 Logo, o ensino encontra-se prejudicado, principalmente ao considerar que a execução 

do exame físico, em geral, representa o primeiro momento de contato físico com o cliente. E, 

muitas preocupações do aluno/enfermeiro em relação a sua competência para a realização 

dessa prática, assim como a manifestação de sentimentos como medo, ansiedade e 

insegurança, podem interferir diretamente na sua execução, ocasionando frustrações e receios 

diante do paciente
26

.
 

 É importante considerar que durante o Curso de Graduação em Enfermagem, o 

estudante é capacitado para realizar as técnicas de modo eficiente e avaliado em relação à 

concretização desta meta. Durante este processo, suas reações psicológicas afloram, podendo 

ocorrer um bloqueio psicológico que o impede de realizar, da melhor maneira a técnica de 
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forma correta, cabendo ao professor ajudar na construção junto ao acadêmico de saberes 

pertinentes ao exame físico de forma dinâmica
28

. 

 Portanto, para que o enfermeiro em sua prática profissional possa realizar o exame 

físico, é preciso que o processo de ensino e aprendizagem privilegie a capacitação teórica e 

procedimental do graduando, no decorrer do curso de graduação
30

.
 

Quando se trata da avaliação física da criança se faz necessária à adoção de estratégias 

de ensino para facilitar o processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a desenvolver a 

capacidade de observação e percepção dos fenômenos envolvidos nessa avaliação, 

considerando a abordagem básica para o exame, o ambiente e os instrumentos a serem 

utilizados, a interação com criança e mãe, o preparo da criança e a flexibilidade na sequência 

cefalocaudal
31

.
 

 Na avaliação física do RNPT os sentimentos de insegurança, ansiedade e medo 

afloram entre alunos de enfermagem ao manusear clientes tão pequenos e frágeis. Momento 

que representa para muitos estudantes um problema, pois ao mesmo tempo em que há uma 

infinidade de detalhes e dúvidas a serem esclarecidas, há a condição da instabilidade clínica 

de alguns prematuros
8
. 

Até mesmo os Recém-nascidos (RN) considerados clinicamente estáveis não devem 

ser superestimulados e nem expostos ao ambiente por um tempo maior que o desejável, pois 

há riscos decorrentes da perda rápida de calor corporal e de alterações clínicas. Durante a 

avaliação física, a criança fica exposta a temperatura ambiente e é manuseada por um período 

considerável, principalmente quando realizada por estudantes, tanto pela riqueza de detalhes e 

achados, quanto pelas dificuldades encontradas pelos mesmos ou pela necessidade de 

repetição do procedimento até que o aprendizado se concretize
8,32

.
 

Considerando que a avaliação clínica do RNPT é um procedimento essencial para a 

detecção de problemas e planejamento do cuidar, o ensino teórico-prático do exame físico e a 

realização individual deste procedimento pelos alunos devem anteceder a sua realização direta 

no bebê objetivando evitar o manuseio excessivo e, consequentemente, um estressor adicional 

ao prematuro
32

.
 

Diante desta problemática percebe-se que embora os docentes privilegiem o ensino do 

processo de enfermagem, em todo o país, detecta-se na prática educacional a escassez de 

ferramentas, que respeitem o ritmo de aprendizagem do discente e passíveis de uso, na 

ausência do docente
30

. Faz-se necessário buscar novas formas de acessar e sistematizar o 

conhecimento, com a emergência do aprendizado em contexto, em redes sociais e em 
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múltiplas fontes de experiência. Reconsiderando as práticas tradicionalmente adotadas de 

ensino-aprendizagem
33

.  

 Nesse contexto, o avanço tecnológico tem implicações em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive a de saúde e, nela, a Enfermagem. Ele traz consigo repercussões 

positivas no campo teórico e prático, proporcionando meios favoráveis de comunicação, 

inclusive a elaboração de instrumentos didáticos que facilitam à educação profissional
26

. 

Logo, as tecnologias da informação e as experiências voltadas a sua aplicação no ensino, na 

saúde e na Enfermagem reforçaram a intenção de associá-las ao ensino do exame físico em 

enfermagem
30

.
 

 

3.3 Recursos Tecnológicos no ensino em Enfermagem 

 

Historicamente, a inserção da informática na prática da Enfermagem data desde a 

década de 60, a partir da inquietude de profissionais enfermeiros da Alemanha, Finlândia, 

França, Estados Unidos e Japão, os quais descreveram a possibilidade de aplicação deste 

recurso na gestão em enfermagem. Fato que coincide com o desenvolvimento dos primeiros 

softwares de automação hospitalar desenhados para computadores de grande porte, 

frequentemente destinados às funções administrativas. Na década seguinte, enfermeiros de 

outros países, tais como Canadá, Coréia do Sul e Austrália ampliaram a produção do 

conhecimento nesta área em que apontam para as atitudes negativas e resistência ao uso do 

computador pelos profissionais da área da saúde
34

.
 

Entretanto, a informática foi se mostrando cada vez mais oportuna para as práticas e 

construção do conhecimento da saúde. Na década de 80, destacam-se marcos importantes  

como a criação da primeira revista especializada Computers in Nursing, atualmente 

denominada CIN: Computer, Informátics, Nursing e a inclusão da terminologia Informática 

em Enfermagem, como descritor para orientar as buscas em bases de dados. Dez anos depois, 

o Brasil também se insere nesse contexto incluindo a informática na Enfermagem para além 

do foco da gestão, priorizando também a prática clínica e a educação em enfermagem, 

reforçando a importância da preparação do enfermeiro docente no uso do computador, nas 

atividades de ensino e descrevendo sobre o desenvolvimento e a avaliação de software 

educacional
34

.
 

 No que se refere ao desenvolvimento da Enfermagem como ciência é importante 

compreender e revelar o significado que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

representam como ferramenta imprescindível para a execução de suas ações. E que a 
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formação do enfermeiro implica, também, na necessidade de implementação das inovações 

tecnológicas no processo didático pedagógico
10

.
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem em seu 

Art.4º - III, recomenda que, como parte da formação do enfermeiro, o aluno deve ter acesso 

ao domínio de tecnologias de comunicação e informação; e, em seu Art.5º - XV, afirma que 

um dos objetivos da formação do enfermeiro é dotá-lo dos conhecimentos requeridos para o 

exercício de competências e habilidades, no uso adequado de novas tecnologias de 

informação e comunicação
12

.
 

 Logo, o computador deve ser visto como ferramenta auxiliar de ensino, 

complementando o papel do professor. Pode ser utilizado pelo estudante de Enfermagem com 

a finalidade de construir o próprio conhecimento, transformando e utilizando a máquina como 

recurso dinâmico e inventivo. E o professor deve dirigir seu trabalho de forma que o estudante 

utilize-o não só para receber informações, mas sim para pensar e criar
32

.
 

Neste sentido são desenvolvidos novos recursos tecnológicos, tais como softwares 

(objetos digitais de aprendizagem), ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), clikers 

(SRC), chats educacionais, grupos de discussão virtual, web quest, dentre outros, permitindo 

o uso e a aplicabilidade das TICs na educação em Enfermagem em função de uma clientela e 

de conteúdos específicos, além de estratégias e abordagens didáticas mais flexíveis, 

interativas e dinâmicas
35

.
 

As duas principais formas como vem se apresentando os novos recursos na educação 

em enfermagem são os softwares e os Ambientes virtuais de aprendizagem. Os softwares, 

também conhecidos como objetos digitais de aprendizagem (ODA), consistem em um 

programa de computador em formato de CD-ROM, e, embora tenha sua disponibilidade 

limitada aos indivíduos que o possuem, pode ser utilizado em locais onde o acesso à Internet 

seja impossibilitado ou limitado. Por sua vez os AVAs apresentam-se em formato de web 

sites e possuem um poder de abrangência consideravelmente maior, tendo em vista que 

qualquer indivíduo com acesso à Internet pode utilizá-los
36

. 

Os clikers, também chamados de sistema de resposta ao estudante (SRC), tratam-se de 

pequenos aparelhos computadorizados que utilizam tecnologia sem fio permitindo aos 

estudantes selecionar respostas feitas a eles pelos docentes em sala de aula e transmitir 

imediatamente as respostas de cada aluno ao corpo docente
37

. Estes sistemas de resposta 

oferecem melhores oportunidades para a interação durante o processo de aprendizagem, pois 

refletem em tempo real um feedback da compreensão dos alunos ao conteúdo apresentado. 

Quando associados a metodologias ativas pelos docentes podem aumentar o nível de 
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participação e a eficácia da interação, além de incorporar instrucionalmente a avaliação como 

uma atividade de aprendizagem, em vez de uma avaliação somativa com mera atribuição de 

notas
38

. 

Outro recurso que vem sendo utilizado no ensino em Enfermagem é o chat 

educacional (aula chat ou bate-papo virtual), constitui-se em uma ferramenta de comunicação 

digital que pode ou não estar integrada a ambientes virtuais de aprendizagem. Seu objetivo é 

discutir determinado conteúdo, dirimir dúvidas e servir como local de encontro entre grupos 

de alunos para realização de trabalhos. Estudantes, monitores, tutores e professores ficam 

conectados ao mesmo tempo. Ele  difere do chat aberto, pois os participantes já se conhecem,  

identificam-se por seus nomes (e não por apelidos, como ocorre no chat aberto) e a entrada é 

limitada aos integrantes da disciplina ou curso
39

.  

Além disso, o aluno no chat educacional não precisa pedir autorização para falar, 

tampouco a sala de bate-papo virtual precisa fazer silêncio para que o mediador ou algum 

colega fale. Todos os participantes podem expor suas ideias e debater o conteúdo com 

liberdade o que torna a mediação do professor importante no sentido de manter a organização 

no meio virtual
39

. 

Com características bem semelhantes aos chats educacionais, os grupos de discussão 

virtuais, constituem-se em um ambiente de aprendizagem interativo, ferramenta mais utilizada 

na categoria de tecnologias de ensino denominada comunicação mediada pelo computador. O 

que os difere dos chats é o fato da comunicação entre os participantes ocorrer de forma 

assíncrona, ou seja, não ocorrem em tempo real. O email é enviado e postado de acordo com o 

endereço eletrônico da lista de discussão, para ser distribuído aos demais participantes 

desencadeando o compartilhamento por todos os inscritos na lista. Os assuntos podem ou não 

ser previamente estabelecidos, aglutinando-se em torno de interesses momentâneos, 

principalmente de grupos acadêmicos ou de trabalho. Caracterizando este espaço como um 

fórum de discussões
40

. 

Para que o processo de ensino aprendizagem seja efetivo neste meio, é necessário 

tornar a aprendizagem significativa para o aluno. Deste modo, os novos recursos tecnológicos 

devem conter atividades educacionais específicas e estruturalmente diferentes das situações 

adotadas nas aulas presenciais, já que apenas transpor o modelo utilizado no ambiente 

presencial para o ambiente digital seria subutilizá-lo, descartando suas melhores 

características
41

.
 

 Dentre as inúmeras vantagens da inserção das novas TICs no ensino em Enfermagem 

merece destaque o fato de permitirem que o docente mude seu status de detentor do saber e do 
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poder para mediador da aprendizagem, auxiliando o aluno na busca de informação 

(aprendendo a aprender), trocar experiências e a construir de forma interativa e criativa o 

conhecimento. As TICs também permitem um melhor desenvolvimento das capacidades 

cognitivas e cooperativas do aluno
42

.   

A tecnologia encontra-se a favor de todos os envolvidos no processo educativo, pois 

combina recursos variados proporcionando maior possibilidade de retenção e memorização, 

uma vez que estimulam vários órgãos dos sentidos, permitindo ainda que o momento de 

aprendizagem torne-se menos monótono ampliando o interesse do discente
43

.  

A aprendizagem assistida por computador constitui-se em um método de estudo 

independente. Ela permite que os alunos desenvolvam o seu próprio ritmo de estudo, ofertam 

feedback imediato e contínuo sobre o seu progresso como uma resposta 

a um programa de software. Mostram-se eficazes para o alcance dos objetivos educacionais e 

envolvem o discente ativamente no processo de aprendizagem
44

.
 

As TICs oferecem oportunidade de renovação do conteúdo dos cursos, dos métodos de 

ensino e de ampliação do acesso à educação superior. Ressalta-se que elas não tem a 

pretensão de tornar os docentes dispensáveis, apenas modificam o seu papel
10

.
 

Diante do que foi exposto, e observando-se a existência de uma lacuna pela escassez 

de materiais educativos e inovação no processo de ensinagem acerca da temática semiologia 

do RNPT, foi desenvolvido o ODA para auxiliar no ensino deste conteúdo. O ODA foi 

fundamentado em referencial pedagógico, baseado na educação problematizadora de Paulo 

Freire.  O objetivo da construção foi auxiliar o estudante de graduação em Enfermagem a 

desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas necessárias sobre semiotécnica e 

semiologia do RNPT
32

.
 

O conteúdo desse ODA está apresentado em quatro partes: apresentação; técnicas de 

exame físico, contendo conceitos teóricos e práticos sobre as técnicas propedêuticas usadas na 

avaliação clínica de crianças prematuras; semiologia, abordando aspectos conceituais e 

históricos, o contexto da avaliação clínica envolvendo aspectos relacionados ao RNPT, ao 

examinador, ao ambiente e a família na unidade neonatal, e os tipos de avaliação clínica (ao 

nascimento, de transição e sistemática)
45

.
 

Um diferencial deste produto é que a abordagem da avaliação clínica sistemática é 

organizada de acordo com as necessidades humanas básicas (oxigenação, circulação, 

termorregulação, nutrição e hidratação, eliminação, integridade tecidual, sono e repouso, 

sexualidade, percepção sensorial, psicossocial e psicoespiritual), diferindo de outras 

literaturas que a trazem no sentido céfalo-podálico, fato que nem sempre é seguido quando se 
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realiza o exame do neonato, pela sua condição clínica e do comportamento inerente desta 

faixa etária
32

.
 

Além disso, para testar o conhecimento adquirido, ao usar o programa o aluno dispõe 

de questões de múltipla escolha e a possibilidade de verificação sobre a resposta certa ou 

errada. São 143 simulações formuladas apresentadas em sequência aleatória, que consideram 

o aprendizado dos estudantes adequado se ao menos 70% das questões forem respondidas 

corretamente
45

.
 

 O Objeto digital em questão foi submetido à validação aparente e de conteúdo, 

obtendo índices de aprovação maior do que 70%
45

. Apresenta a possibilidade de um ensino 

inovador para docentes e discentes que desejam trabalhar o conteúdo de semiotécnica e 

semiologia do RNPT associado a abordagens pedagógicas mais ativas, inovações tecnológicas 

em educação e a organização do conteúdo em necessidades humanas básicas
32

.
 

 

3.4 Autonomia no processo de ensinagem  

 

 O processo educativo vive um momento de transição em que educandos e educadores 

estão, seja por interesse ou necessidade adaptando-se a uma nova forma de aprender e ensinar. 

Não se permite mais que o ensino ocorra de forma meramente tradicional, pois os alunos da 

era digital têm acesso a todo tipo de recurso e informação desde o início da vida escolar, 

produzindo pesquisas e recursos de comunicação e informação em suas atividades 

acadêmicas. Portanto, quando se alia o aluno com grande possibilidade de acesso a uma nova 

postura pedagógica do professor, os educandos deixam de ser receptores de informações e 

tornam-se responsáveis pela construção do seu conhecimento
43

. 
 

 O docente deve considerar que todo aluno possui, em diferentes níveis, a habilidade de 

desenvolver um planejamento de estudo pessoal, de encontrar materiais para pesquisar e de 

avaliar, por si mesmo, o progresso de sua aprendizagem, dando-lhe ainda, a liberdade de 

escolha quanto ao andamento de seus estudos. Desta forma, o docente contribuirá para a 

formação de alunos autônomos, livres para decidir a maneira mais adequada de atingir seus 

objetivos de aprendizagem
46

.  

 Não se deve confundir o ato de estudar sozinho com uma atitude autônoma. O 

conceito de autonomia deve ser compreendido, de forma mais geral, como a capacidade de 

tomar decisões em relação à aprendizagem como as escolhas sobre o que, como e quando 

estudar. Escolhas estas, que são individuais e podem ocorrer quando o aluno interage com o 
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material didático, o professor, um colega mais ou menos experiente ou em sala de aula
47

.
 
O 

uso das novas TICs constitui um exemplo de manifestação de autonomia da aprendizagem. 

  Para Freire
48

, a autonomia é a liberação da consciência oprimida, devendo ser 

entendida como um direito para a própria produção ou construção do conhecimento. Afirma 

ainda que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um constitui um imperativo ético e 

não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros
49

.
 

 O autor refere também que ninguém educa ninguém, pois todo indivíduo deve ser 

sujeito de sua própria educação e não objeto dela. O homem é um ser de relações, visto que 

está no mundo e com o mundo, logo ele é capaz de se relacionar, de sair de si, de se projetar 

nos outros e de transcender. Quando o docente limita-se apenas a depositar seus ensinamentos 

ao educando que os recebe passivamente, ele está privando este de desenvolver sua 

capacidade de aprender a aprender
49

.
 

 De outro modo, ao propiciar o exercício da liberdade e da autonomia, 

responsabilizando o aluno pelas suas próprias decisões e atitudes, o docente permite que ele 

desenvolva a sua autodeterminação e autoconfiança lhe conferindo segurança para agir, de 

uma maneira muito próxima, ao papel do enfermeiro no campo da prática profissional
50

.  Para 

a pedagogia emancipatória, a autonomia é algo que se conquista e se constrói em meio às 

relações humanas. Requerendo, primordialmente, a construção de novas relações entre 

professor e aluno, opondo-se as relações autoritárias e centralizadoras, habitualmente 

adotadas no ensino tradicional
51

.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais vêm reforçar que o ensino nos cursos de 

graduação na área da saúde deve estimular práticas de ensino independentes, visando 

progressiva autonomia intelectual e profissional
12

. Deve permitir que o aluno desenvolva a 

capacidade de aprender a aprender englobando aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver junto e aprender a ser. O que garantirá a formação de profissionais com 

autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção à saúde com qualidade, 

eficiência e resolutividade
52

.
 

 Formar vai além de treinar o aluno no desempenho de suas capacidades, visto que o 

ser humano é inconcluso e está sempre em um movimento de procura, de busca, o que confere 

a educação como um processo permanente. Cabe ao docente auxiliar o aluno a passar da 

ingenuidade para a criticidade por meio do desenvolvimento da curiosidade crítica, 

insatisfeita e indócil
49,53

.
 

 Cabe ao aluno assumir a responsabilidade por suas decisões. Condição importante no 

processo de construção da autonomia, que vai se constituindo nas repetidas experiências de 
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decidir “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”, o amadurecimento ocorre aos poucos, 

o que justifica a pedagogia da autonomia estar centrada em experiências que estimulem as 

decisões e a responsabilidade, “experiências respeitosas da liberdade”
49

.
 

 Portanto, a autonomia do profissional enfermeiro constitui tema relevante para a 

definição e revisão dos objetivos e desafios da profissão, para compreender a maneira como 

ele se apresenta e se relaciona com os demais integrantes da equipe de saúde e com a 

sociedade, de modo que possa interferir no estabelecimento das prioridades na assistência. 

Assim como o desenvolvimento da competência técnica, o futuro enfermeiro deve ser 

preparado para reconhecer e atuar em conflitos e dilemas éticos, analisar criticamente suas 

implicações para, assim, poder tomar decisões com responsabilidade
54

. 
 

As TICs são recursos creditados como os que possibilitam potencial de estímulos e 

desafios para a prática da curiosidade, podendo auxiliar o aluno na construção de sua 

autonomia. Especificamente no ensino de Enfermagem, o oferecimento de momentos em que 

o aluno precisa decidir e exercer sua autonomia pode rever situações nas quais ele apenas 

memoriza o conteúdo sem conseguir realmente conhecer ou aprender sobre o objeto 

estudado
55

.
 

Assim, o uso do computador para o alcance dos objetivos educacionais, tanto na esfera 

cognitiva, psicomotora quanto atitudinal, trará benefícios pedagógicos. No entanto, essas 

mudanças não ocorrerão automaticamente
56

.
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Primeiro artigo: Contribuições de novas tecnologias para a aprendizagem de alunos 

de enfermagem: uma revisão integrativa  

 

 Estudo de revisão do tipo integrativa, que tem como propósito inicial obter um 

entendimento aprofundado sobre um determinado fenômeno a partir de estudos anteriores
54

. 

Esse método é um instrumento válido para Prática Baseada em Evidências, pois possibilita 

uma compreensão abrangente dos problemas pertinentes aos cuidados de saúde, como os 

relacionados aos cuidados de enfermagem, ao impacto da doença e/ou do tratamento
58

. Trata-

se de uma abordagem metodológica que permite a análise e a síntese de estudos publicados 

com diferentes metodologias, combinando dados teóricos e empíricos, diferente do que ocorre 

em outros tipos de revisão como metanálise e revisão sistemática
59

.  

Para operacionalizar essa revisão foram percorridas seis etapas: 1) estabelecimento da 

pergunta condutora, 2) seleção da amostra a ser revista; 3) categorização dos estudos; 4) 

análise dos dados; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão
59

. 

 

4.1.1  1ª etapa: Estabelecimento da pergunta condutora do estudo 

 

 A pergunta condutora do estudo foi: Quais as evidencias científicas disponíveis na 

literatura sobre as contribuições do uso da tecnologia da informação e comunicação para a 

aprendizagem entre alunos de Enfermagem? 

 

4.1.2  2ª etapa: Seleção da amostra a ser revista 

 

 Para a busca dos estudos na literatura, de acordo com a pergunta condutora 

estabelecida, foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

 

 ● MEDLINE – base de dados bibliográficos da Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos da América – US Nacional Library of Medicines’s – NLM que inclui artigos 

com alto rigor metodológico relevante para a área da saúde; 

 ● LILACS – composta por estudos científicos – ensaios clínicos controlados, estudos 

de coorte, estudos de caso-controle, estudos de prevalência, estudos de incidência e revisões 

sistemáticas (estudos validados) – provenientes da América Latina e Caribe; 
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 ●BDENF - composta por referências bibliográficas da literatura técnico cientifica 

brasileira em Enfermagem. Contém artigos das revistas mais conceituadas da área de 

Enfermagem, e outros documentos tais como: teses, livros, capítulos de livros, anais de 

congressos ou conferências, relatórios técnico-científicos e publicações governamentais. 

 Os estudos contidos nestas bases de dados foram identificados no vocabulário 

estruturado e trilíngue dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) por meio dos descritores 

“Tecnologia Educacional”, “Ensino” e “Enfermagem”. 

 Respeitando-se, nesta etapa, os critérios de inclusão e exclusão: 

 

4.1.2.1 Critérios de inclusão 

 Artigos de periódicos publicados entre julho de 2007 a julho de 2012, tendo em vista a 

maior utilização e evolução das TICs neste período; 

 Publicações em português, inglês e espanhol, realizados em qualquer país do mundo; 

 Estudos disponíveis na íntegra, de forma gratuita ou paga; 

 Publicações que respondessem à pergunta condutora. 

 

4.1.2.2 Critérios de exclusão 

 Artigos de revisão integrativa ou sistemática, teses, dissertações, editoriais, resumos, 

notas prévias e estudos de opinião. 

 

A busca das publicações ocorreu no mês de setembro de 2012. A princípio, os 

descritores foram pesquisados individualmente; depois, foram feitos os cruzamentos aos 

pares, utilizando o operador booleano and e o descritor tecnologia educacional (tecnologia 

educacional and enfermagem; tecnologia educacional and ensino) e por fim, os três 

descritores foram cruzados conjuntamente. O número de publicações encontradas após esses 

cruzamentos encontra-se na tabela 1. 
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Tabela 1. Publicações pesquisadas entre os anos de 2007 a 2012, a partir do cruzamento dos 

descritores, segundo bases de dados. Recife-PE, 2012. 

Descritores  

Utilizados 

MEDLINE LILACS BDENF Total 

Tecnologia educacional 1565 279 47 1891 

Ensino 77740 12250 2643 92663 

Enfermagem 381901 22106 15629 419636 

Tecnologia educacional and 

Enfermagem 

243 82 41 366 

Tecnologia educacional and 

Ensino 

395 122 30 547 

Tecnologia educacional and 

Ensino and Enfermagem 

58 52 28 138 

Total 58 52 28 138 

 

 A princípio, optou-se por não selecionar as publicações encontradas ao se realizar a 

busca pelos descritores individualmente e aos pares. Ao se realizar o cruzamento entre 

tecnologia educacional, ensino e enfermagem foram encontradas 138 publicações. 

 Em algumas situações, foram encontradas as mesmas publicações em mais de uma 

base de dados. Nesse caso, a publicação era computada considerando a seguinte ordem 

hierárquica: MEDLINE, LILACS e BDENF. 

 Para selecionar as publicações que iriam compor a revisão integrativa dentre os 138 

estudos encontrados, foram seguidos os seguintes passos: 

1. Primeiramente foram lidos os títulos um a um. Desses, foram selecionados para leitura 

dos resumos 114 estudos, pois apresentaram algum descritor e/ou palavras que 

remetessem ao objeto da revisão; 

2. Dos 114 resumos lidos, apenas 27 tinham correlação com o objetivo da revisão 

integrativa e por isso foram selecionados para se proceder a leitura do texto na íntegra. 

Os demais 87 não apresentavam relevância para o estudo; 

3. Dos 27 estudos lidos integralmente, oito foram excluídos por não responder à pergunta 

condutora e nem atender aos critérios de inclusão. Assim, ao final da pesquisa foram 

incluídas 19 publicações, sendo cinco encontradas na MEDLINE e 14 na LILACS. 

 

4.1.3 3ª Etapa: Categorização dos estudos 

 

 Para a coleta dos dados foi adaptado um instrumento do modelo proposto por Ursi
60

, 

com o intuito de extrair as informações necessárias capazes de responder a questão condutora 

do estudo. Tal instrumento contém as seguintes dimensões de análise: título, base de dados, 
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revista, autor, ano de publicação, país de publicação, idioma do artigo, objetivos do estudo, 

metodologia, resultados, conclusão e nível de evidência científica. 

 Os estudos foram codificados (A1 até A19) e apresentados em um quadro contendo: 

referência completa, nível de evidência, método, objetivos e contribuições para aprendizagem.  

 

4.1.4 4ª Etapa: Análise dos dados 

 

 Diante dos estudos organizados procedeu-se a avaliação do rigor metodológico de 

cada artigo, considerando se as etapas para chegar aos resultados estavam claras e bem 

descritas; se havia coerência entre os sujeitos envolvidos e o objetivo da pesquisa; se os 

critérios de inclusão e exclusão eram pertinentes e se existiu algum tipo de intervenção e, 

nestas qual a forma utilizada para controlar os vieses e as limitações
61

. Nenhum estudo foi 

excluído nesta etapa. 

 Para análise do nível de evidência científica (NEC) o estudo se baseou na proposta de 

Melnyk
62

, que traz os seguintes níveis: NEC I artigos de revisão sistemática ou metanálise; 

NEC II artigos com evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado, 

controlado bem delimitado; NEC III artigos com evidências obtidas de ensaios clínicos bem 

delimitados sem randomização; NEC IV estudos de coorte e de caso-controle bem 

delimitados; NEC V artigos com evidências provenientes de revisão sistemática de estudos 

descritivos e qualitativos; NEC VI estudos descritivos ou qualitativos e NEC VII estudos com 

evidências provenientes de opinião de autoridades e ou relatório de comitês de especialidades. 

 

4.1.5 5ª Etapa: Interpretação dos achados 

 

 Nesta fase, procedeu-se a discussão dos estudos selecionados com o intuito de 

verificar se eles corroboram entre si e também com outros achados da literatura.  

  

4.1.6 6ª Etapa: Apresentação da revisão 

 

 A revisão integrativa está apresentada em formato de artigo científico, em análise pela 

Revista Eletrônica de Enfermagem, cujas normas encontram-se em anexo (ANEXO A). 
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4.2 Segundo artigo: Software educativo no ensino da semiotécnica e semiologia do 

recém-nascido pré-termo 

 

Em parceria com outras pesquisadoras da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP), as quais desenvolveram o software Semiologia e 

Semiotécnica do Recém-nascido Pré-termo, e, já tendo sido avaliada a aprendizagem dos 

alunos através de estudo quase experimental
63

, na referida instituição no ano de 2011, 

pretendeu-se desenvolver estudo semelhante com alunos de outra instituição de ensino, por 

considerar importante avaliar os efeitos de tal recurso em outra região, em instituição de 

ensino que possui matriz curricular diferente da qual o ODA já foi avaliado, em um estado 

que é considerado forte polo tecnológico do Nordeste e brasileiro. 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

 

  Estudo do tipo experimental, atendendo as três propriedades: manipulação, 

controle e randomização. O pesquisador controla e avalia conscientemente a variável 

independente, para depois observar seu efeito sobre a variável dependente, manipulação. 

Determina aleatoriamente os participantes dos grupos controle e experimental, caracterizando 

a randomização
64

.  

 O delineamento experimental foi do tipo pré-teste e pós-teste
64

. Este envolveu a 

observação da variável dependente (aprendizagem dos alunos) em dois momentos: antes e 

depois da intervenção (uso do ODA na aprendizagem do conteúdo semiotécnica e semiologia 

do pré-termo), enquanto o grupo controle recebeu a aula ministrada como rotineiramente 

ocorre no decorrer da disciplina, sem a inserção deste recurso. Permitindo avaliar quais os 

efeitos na aprendizagem ocorreram com a utilização apenas do ODA por um grupo de 

estudantes. 

 A figura abaixo mostra o delineamento do estudo experimental, de acordo com 

Creswell
65

, na qual o X representa a intervenção, enquanto o O indica os momentos de 

avaliação (pré e pós-testes): 

Figura 1 - Estrutura do desenho metodológico, segundo Creswell (2010) 

Grupo experimental O__________X__________O 

Grupo controle O_____________________O 
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4.2.2 Local 

 

 O estudo foi realizado durante o desenvolvimento da disciplina Enfermagem Materno-

Infantil 2A, no Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS)  da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O curso de Enfermagem da UFPE é um dos 

mais antigos do estado de Pernambuco, tem 65 anos de existência e oferece anualmente 80 

vagas no vestibular, sendo 40 para a 1ª entrada e as demais para a segunda entrada. A duração 

total do curso é de 3495h, compreendidos entre nove e quatorze semestres, sendo as aulas 

ministradas nos turnos da manhã e a tarde.  

 

4.2.3 População e amostra 

 

 A população do estudo foi constituída por 29 alunos de graduação do sexto período do 

curso de Enfermagem da UFPE regularmente matriculados no semestre 2013.1.  Por se tratar 

de um estudo censitário o cálculo da amostra não foi realizado. 

 Para definir os sujeitos que fariam parte dos grupos controle e experimental foi 

utilizada uma designação aleatória, por meio de randomização simples através do software 

SPSS versão 17 na qual o número de alunos do grupo controle foi de 14 alunos e do grupo 

experimento foi de 15 alunos. Deste modo, todos os participantes tiveram chance igual de 

serem incluídos em qualquer grupo.  

 No primeiro dia da intervenção e da aula prevista no cronograma da disciplina, início 

do estudo, sete alunas, sendo três do grupo experimento e quatro do grupo controle não 

compareceram e não realizarem o pré-teste em um momento que deveria ser comum a ambos 

os participantes dos grupos. Dessa forma, ocorreram sete perdas, e a amostra final foi 

composta por 22 estudantes, sendo 12 do grupo experimento e 10 no grupo controle. 

 

4.2.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Estar regularmente matriculado na disciplina Enfermagem Materno Infantil 2A; 

 Estar cursando pela primeira vez a disciplina referida; 

 

4.2.3.2 Critério de exclusão 

 

 Alunos que no período do estudo, trancaram a disciplina/curso. 
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4.2.4 Instrumentos para coleta de dados 

 

O estudo foi constituído por três instrumentos: um para realizar a caracterização da 

amostra (APÊNDICE A), o segundo tratou-se do pré e pós-teste adaptado de um estudo 

anterior
66

 (APÊNDICE B), e por fim o instrumento para avaliação subjetiva do software, 

extraído do estudo de Del Ângelo
66

 (ANEXO B). 

Para caracterização da amostra utilizou-se um formulário estruturado composto por 

perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE A) constando de três partes contendo informações 

sobre: 

Parte I – Dados pessoais; 

Parte II - Dados profissionais; 

Parte III – Dados referentes ao uso do computador e internet; 

Já o instrumento de coleta para o pré e pós-teste do presente estudo (APÊNDICE B) se 

constituiu da adaptação de um instrumento elaborado pelas pesquisadoras parceiras do estudo 

do Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública da EERP-USP 
66

, e o mesmo 

possui 20 questões objetivas as quais avaliam aspectos teóricos e práticos acerca da avaliação 

clínica do neonato.  Estas não estão contidas na relação de testes existentes no ODA, 

garantindo, portanto que o estudante entre em contato com o instrumento de coleta de dados 

apenas nos momentos reservados para isto, ou seja, no pré e pós-teste. Este passou por 

validação semântica e de conteúdo, com a finalidade de garantir a representatividade para a 

população em estudo. 

  

4.2.5 Definição das variáveis 

 

 As variáveis estudadas e suas respectivas classificações estão descritas a seguir: 

 

4.2.5.1 Variável dependente: 

 

● Aprendizagem: Ação de conhecer algo e retê-lo na memória, por estudo, prática ou 

observação
67

. 

Esta foi avaliada por meio de um pré e pós-teste e comparou-se o desempenho dos 

alunos antes e após o procedimento a partir das pontuações obtidas nos testes. 
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4.2.5.2 Variáveis independentes:  

 

● Variáveis socioeconômicas 

 

 Idade: expressão numérica dos anos de vida. 

 Estado civil: solteiro, casado, viúvo, divorciado e união estável. 

 Sexo: masculino ou feminino. 

 Renda familiar em salários mínimos: até 1, mais de 1 e até 2, mais de 2. 

 

● Variáveis relacionadas ao uso do computador 

 

 Possui computador: sim e não 

 Possui curso em informática: sim e não 

 Frequência que usa o computador: Frequentemente, às vezes e nunca. 

 Local em que utiliza o computador: casa, trabalho, universidade, biblioteca, outros. 

 Horas de utilização da internet/semana: até 6 h; 7 a 12h; 13 a 24h; mais que 24h. 

 

4.2.6 Operacionalização da coleta de dados 

 

 Para realização da coleta de dados, foram seguidos 14 passos, sendo eles: 

1. Assinatura da Carta de Anuência pela coordenação do Departamento de 

Enfermagem da UFPE (ANEXO C); 

2. Apreciação e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco – CAAE nº 

12045012.5.0000.5208 (ANEXO D); 

3. Validação do Instrumento de coleta de dados (pré e pós-teste) – O instrumento foi 

validado por peritos capacitados e por estudantes de enfermagem do 6º período que 

já haviam cursado a disciplina Enfermagem Materno-Infantil 2A (Enfermagem 

Neonatológica), para que as alternativas fossem avaliadas  com rigor metodológico 

a fim de saber se eram capazes de mensurar a aprendizagem dos estudantes sobre 

semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, atingindo assim o objetivo 

proposto do estudo. Deste modo, foi realizada uma análise teórica dos itens, os 

quais correspondem às alternativas do instrumento, a fim de identificar se elas 

eram compreensíveis (análise semântica) e pertinentes ao atributo que pretendem 
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medir (análise de conteúdo)
68

.  Para a análise semântica foi construído um 

formulário composto de duas partes. A primeira, continha os dados sócio-

educacionais dos estudantes participantes e a segunda parte foi composta por 20 

questões do instrumento de estudo anterior
66

. As possíveis respostas foram 

categorizadas em “compreendeu sim”, “compreendeu não” e “sugestões” 

(APÊNDICE C). 

Foram selecionados os estudantes do 6º período do Departamento de 

Enfermagem, da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Recife, após terem 

cursado a disciplina envolvida no estudo, totalizando 23 alunos os quais possuíam 

características semelhantes aos participantes do estudo, durante o mês de abril de 

2013. As perguntas foram feitas individualmente, sendo apresentadas as questões do 

instrumento do referido estudo e foi solicitado que respondessem se tais questões 

estavam claras ou não, pedindo que em caso de dúvidas na questão sugerissem 

reformulações. As questões que estavam condizentes com o propósito do estudo 

permaneceram, do contrário, aquelas em que a compreensão da pergunta não estava 

clara, a questão foi reelaborada, com base nas sugestões dos estudantes. Assim, nove 

questões foram reformuladas (APÊNDICE D). 

A análise de conteúdo foi realizada após o término da análise semântica e 

ocorreu entre os meses de abril a maio de 2013. Foram selecionados 25 peritos, 

também denominados juízes, experts em assistência ao recém-nascido, 

caracterizados nesse estudo por Enfermeiros que tivessem experiência prática e /ou 

acadêmica, de no mínimo 05 anos. Estes deveriam dizer se o item estava ou não 

adequado para o estudo. 

Esta etapa se deu por meio de um questionário on-line criado no Google 

Gmail-Docs especialmente para a realização de tal validação, o qual pode ser 

visualizado através do endereço eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/1qsIRlchlP-BqbM831ozQNvSpRRnIgOSeMf L9 

xd0ONks. O questionário foi dividido em 03 partes: a primeira, a introdução, 

apresentava explicações sobre o objetivo da pesquisa, metodologia, a forma de 

responder o questionário e um termo de consentimento, onde era solicitado aos 

peritos para participarem como voluntários da validação do estudo. No caso do 

aceite, por meio de concordância on-line, era prosseguido com o formulário, caso 

contrário, o próprio programa, automaticamente, já o encaminhava para a página 

final do questionário. 

https://docs.google.com/forms/d/1qsIRlchlP-BqbM831ozQNvSpRRnIgOSeMf%20L9
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A segunda parte do questionário on-line era composta pelos dados 

demográficos e acadêmico-profissionais dos peritos, objetivando conhecer o perfil de 

cada um (APÊNDICE E). A última parte continha os itens a serem validados, os 

quais já haviam sido avaliados na etapa da análise semântica. Nesta etapa, os juízes 

realizavam a avaliação, utilizando uma escala em que imprimiam suas opiniões da 

seguinte forma: “sim”, “não”, “em parte”. Ao final de cada item, existia um espaço 

para que eles pudessem colocar suas sugestões, caso julgassem necessário. Quando 

havia concordância com a pergunta em pelo menos 80% dos peritos, o item era 

mantido, de outro modo, o mesmo era retirado do instrumento
68

. 

 A seleção dos peritos ocorreu por meio de pesquisa de autoria de publicações 

de artigos sobre a temática e Currículo Lattes. Aqueles que atenderam ao critério de 

inclusão foram realizadas as capturas dos endereços eletrônicos desejados e posterior 

envio do questionário online. 

Ao entrar em contato com o perito, antes de enviar o questionário online, era 

feito um convite formal no corpo do e-mail, solicitando sua participação como 

voluntário na validação de conteúdo da pesquisa. Nessa ocasião, foi feita uma breve 

apresentação das autoras do estudo e uma sucinta explanação da importância, 

objetivo e metodologia da pesquisa. 

Dos 25 peritos selecionados, 06 não tiveram o endereço eletrônico localizado e 

12 receberam o email, mas não responderam. Assim 07 peritos realizaram a 

validação de conteúdo, sendo número adequado de acordo com Pasquali
68

. 

Estes tinham idade média de 38 anos, e em média 15 anos de formados, sendo 

um doutor, cinco mestres e dois especialistas e a as áreas de especialização/pós-

graduação eram em neonatologia, saúde da criança e educação, e, quanto ao tempo 

de docência em média já atuavam como docentes há 10 anos. 

 Após a análise dos itens pelos juízes, observou-se haver concordância em pelo 

menos 80%; todas as questões foram mantidas, no entanto 08 foram reformuladas, 

sendo acatadas as sugestões propostas, inclusive no que se refere à sequência de 

apresentação das mesmas (APÊNDICE F). 

4. Contato com a coordenação do Mestrado em Enfermagem da UFPE, para reserva 

do laboratório de informática por uma semana, para aplicação do experimento 

junto aos estudantes; 
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5. Agendamento com o professor responsável pela disciplina sobre o período da 

coleta de dados, que deveria ocorrer no momento em que a disciplina estivesse 

sendo ministrada (maio de 2013); 

6. Apresentação da proposta do estudo aos alunos do sexto período de enfermagem 

(2013.1); 

7. Realização da seleção aleatória simples dos alunos que aceitaram participar do 

estudo, os que fizeram parte do grupo experimento e do grupo controle, por meio 

do software SPSS versão 17; 

8. Aplicação de um questionário a todos os alunos para caracterização da amostra, 

precedida da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE G); 

9. Aplicação do pré-teste em versão impressa com todos os alunos em sala de aula 

antes das aulas experimento e tradicional (local onde a disciplina foi ministrada). 

Ao término, os estudantes entregaram os testes e a pesquisadora encaminhou os 

mesmos a um professor do departamento de enfermagem, que se encontrava de 

posse do gabarito e corrigiu as questões atribuindo a pontuação a cada um dos 

testes; 

10. Para o grupo experimento, foi disponibilizado conteúdo semelhante ao ministrado 

em sala de aula através do ODA no laboratório de informática do mestrado em 

enfermagem, que está localizado no mesmo departamento onde são ministradas as 

aulas da disciplina pelo período de uma semana. Os alunos agendaram com a 

pesquisadora os horários que iriam ao laboratório, onde compareceram quantas 

vezes acharam necessário, destaca-se que a pesquisadora esteve presente no 

laboratório durante todo o período da intervenção para tirar qualquer dúvida que 

por ventura surgisse durante o manuseio do software. Tal instrumento possui 

características que permitem ao aluno navegar livremente por todo o seu conteúdo, 

de forma simples e retornar aos links que necessitar quantas vezes achar 

necessário, além disso, ele está organizado com base na Teoria das necessidades 

humanas básicas (necessidades de oxigenação, circulação, sono e repouso, 

alimentação, eliminação, integridade tecidual), onde cada uma delas traz as 

características semióticas do neonato pré-termo. Condições clínicas do neonato 

como padrão respiratório, choro, coloração da pele, frequência cardíaca e sons das 

auscultas cardíaca, respiratória e abdominal são ricamente ilustrados com fotos, 

vídeos e áudios nos ambientes que comumente encontram-se os neonatos 
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prematuros (unidade neonatal). O ODA conta ainda com simulações/exercícios 

que permite ao aluno testar seu conhecimento, pois o mesmo responde as 

atividades e tem ao final o percentual de erros e acertos das questões. 

11. A aula sobre semiotécnica e semiologia do RN Pré-termo, com tempo de duração 

de 04 horas foi ministrada por uma enfermeira especialista em neonatologia, 

mestranda em Enfermagem, e utilizou recursos como data show e computador, 

ilustrando de forma semelhante o conteúdo ao que se encontrava no software por 

meio de exposição dialogada com material de apoio (computador e data show); 

12. 10 dias após o primeiro dia do experimento e da aula com o professor foi aplicado 

o pós-teste a todos os alunos;  

13. Aplicou-se um instrumento de avaliação subjetiva da aprendizagem mediada pelo 

ODA aos alunos do grupo experimento com um questionário construído com base 

na escala tipo Likert (discordo plenamente, discordo, nem discordo nem concordo, 

concordo e concordo plenamente) com as afirmações adaptadas do questionário de 

opinião de Seabra
69 

(ANEXO B), após a conclusão do experimento; 

14. Ao final foi realizada a comparação entre os grupos controle e experimento e a 

comparação intragrupos após a intervenção através de testes estatísticos. 

 

4.2.7 Tratamento e análise dos resultados 

 

Para análise dos dados foi construído um banco de dados na planilha Microsoft Excel 

a qual foi exportada para o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows, versão 19.0. A análise descritiva foi realizada a fim de conhecer o perfil pessoal e 

de uso de computador dos alunos avaliados no estudo onde foram calculadas as frequências 

simples e relativas. Aplicou-se o teste de Qui-quadrado para homogeneidade cuja hipótese 

nular é que as distribuições são idênticas quando p-valor > 0,05 para avaliar o perfil dos 

estudantes entre os grupos. 

 Na análise dos escores obtidos pelos alunos na avaliação aplicada foram calculadas as 

estatísticas: mínimo, máximo, média, mediana e desvio padrão. Ainda, foi calculado o 

intervalo de confiança para a média. Para comparação dos escores médios obtidos pelo grupo 

experimental e grupo controle foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov a fim de verificar 

normalidade das distribuições dos escores e, como em todos os casos o teste mostrou-se 

significativo, foi aplicado o teste T-Student na comparação das médias. Verificou-se ainda 
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uma análise entre a associação das variáveis sociodemográficas, uso e frequência do 

computador com as diferenças dos scores médios entre o pós e o pré-tete entre os alunos de 

ambos os grupos, aplicando-se o teste T-Student. Todas as conclusões foram tiradas 

considerando o nível de significância de 5%. 

Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos construídos no Excel/Windows 

versão 07. 

 

4.2.8 Aspectos Éticos e legais – Riscos e benefícios 

 

 Inicialmente foi solicitada a coordenação do Departamento de Enfermagem a 

assinatura da carta de anuência. Em seguida, o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e, após a 

sua aprovação, para a coleta de dados (Parecer Consubstancial do CEP CAAE nº 

12045012.5.0000.5208), foi iniciada a coleta de dados, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) pelos estudantes e peritos que participaram do 

estudo. 

 O estudo seguiu as recomendações da Resolução 466/12
70

 do Ministério da 

Saúde/Conselho Nacional de Saúde (CNS) que se refere à condução das pesquisas 

envolvendo seres humanos. Nesse sentido, o estudo incorreu risco mínimo, relacionado a um 

possível constrangimento por parte dos estudantes se houvesse um resultado insatisfatório na 

avaliação (pré e pós-teste). Além disso, o aluno poderia sentir-se intimidado no que diz 

respeito a participação ou não na pesquisa uma vez que a mesma estava diretamente 

relacionada com a disciplina a qual cursava. Entretanto, foi garantido aos alunos que a sua 

participação ou não na pesquisa não os beneficiaria e nem tão pouco os prejudicaria na 

avaliação da disciplina que, conforme planejamento se daria por meio de dois testes teóricos e 

uma avaliação durante As aulas práticas no hospital. 

 Quanto aos benefícios a pesquisa teve sua relevância, pois poderá contribuir e fornecer 

subsídios para um processo educativo com caráter mais interativo, problematizador e 

autônomo para o ensino no departamento de Enfermagem da UFPE, valendo-se das novas 

tecnologias, visando um melhor aprendizado e consequentemente a formação de profissionais 

ainda mais capacitados e competentes para assistir a clientela, especialmente os neonatos 

prematuros e seus familiares. 
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  O fato de estar entrando em contato com algo novo no processo de aprendizagem 

constituiu um benefício direto aos alunos que aceitaram participar do estudo. Vale salientar 

que ao final da pesquisa os estudantes do grupo controle tiveram acesso ao ODA, assim como 

aos alunos do grupo experimento foi ministrada a mesma aula anteriormente ofertada aos 

alunos do grupo controle, neste sentido ambos os grupos foram beneficiados recebendo o 

conteúdo ministrado com o professor em sala de aula e com o ODA. 
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5 RESULTADOS 

 

Compõem os resultados da presente dissertação dois artigos científicos, sendo um 

artigo de revisão integrativa e outro artigo original conforme apresentados a seguir. 

 

5.1 Artigo de Revisão Integrativa  

 

Contribuições de novas tecnologias para a aprendizagem de alunos de 

enfermagem: revisão integrativa 

 

Resumo 

A utilização das novas tecnologias da comunicação e informação no proceso ensino 

aprendizagem na formação dos profissionais de enfermagem vem apresentando 

tendência crescente nos últimos anos. Deste modo, realizou-se um estudo do tipo revisão 

integrativa da literatura que objetivou avaliar estudos disponíveis na literatura sobre as 

contribuições de novas tecnologias de informação e comunicação na aprendizagem entre 

alunos de enfermagem. Foram consultadas as bases de dados Medical Literature Analisys 

and Retrieval System on-line (MEDLINE); Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram 

selecionados dezenove artigos publicados entre julho de 2007 a agosto de 2012. A 

utilização de recursos tecnológicos exerce influência positiva na aprendizagem dos 

estudantes de enfermagem, contribuindo para um melhor desempenho das atividades 

práticas e para o aprendizado. Espera-se que tais achados possam subsidiar reflexões 

sobre novas formas de ensinar e aprender tanto entre os docentes como nos discentes 

em Enfermagem. 

Descritores: aprendizagem, tecnologia educacional, informática em enfermagem 

 

 

Abstract 

The use of new information and communication technologies in teaching and learning 

proceso training of nursing professionals has been showing increasing trend in recent 

years. It was an integrative literature review aimed to evaluate the available studies on 

the contributions of new information and communication technologies in learning among 

nursing students. Were consulted databases Analisys Medical Literature and Retrieval 

System Online (MEDLINE); Database of Nursing (BDENF) and Latin American and 

Caribbean Health Sciences (LILACS). We selected nineteen articles published between 

July 2007 and August 2012. The use of technological resources has a positive influence 



46 
 

on learning of nursing students, contributing to a better performance of the activities and 

practices for learning. It is hoped that these findings may support new ways of thinking 

about teaching and learning both among teachers as students in Nursing. 

Descriptors: learning, educational technology, nursing informatics 

Resumen 

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje 

Proceso de formación de los profesionales de enfermería ha estado mostrando tendencia 

creciente en los últimos años. Fue una revisión integradora de la literatura destinada a 

evaluar los estudios disponibles sobre la contribución de las nuevas tecnologías de la 

comunicación en el aprendizaje entre los estudiantes de enfermería. Se consultaron las 

bases de datos Análisis y Recuperación de Literatura Médica Sistema Online (MEDLINE), 

Base de Datos de Enfermería (BDENF) y América Latina y del Caribe en Ciencias de la 

Salud (LILACS). Se seleccionaron diecinueve artículos publicados entre julio de 2007 y 

agosto de 2012. El uso de los recursos tecnológicos tiene una influencia positiva en el 

aprendizaje de los estudiantes de enfermería, lo que contribuye a un mejor desempeño 

de las actividades y prácticas de aprendizaje. Se espera que estos hallazgos pueden 

apoyar nuevas formas de pensar acerca de la enseñanza y el aprendizaje, tanto entre los 

profesores como los estudiantes de Enfermería. 

Descriptores: aprendizaje, tecnología educativa, la informática de enfermería 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 O ensino da enfermagem brasileira passou por várias fases ao longo dos anos, e 

sempre esteve relacionado com o contexto histórico, político e econômico em que a 

educação e a saúde do país vivenciava(1). No início da década de 80, no Brasil, 

começaram discussões sobre a construção acerca de um novo projeto político para a 

formação dos enfermeiros, tomando como referência a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS)(2).  

 Assim, as práticas pedagógicas tradicionais vêm sendo intensamente discutidas e 

colocadas em avaliação, para que novas práticas de ensino sejam desenvolvidas, onde 

especialmente a relação professor-aluno é pensada de forma horizontal, em que ambos 

são aprendizes(3). 

 Neste sentido, a enfermagem tem a sua frente desafios para elaborar projetos 

pedagógicos que sejam capazes de formar profissionais compromissados com a 

sociedade e com seus problemas de saúde, trabalhando para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica acerca do contexto no qual estão inseridos. Além do que, torna-se 

imprescindível investir nas formas de pensar e agir, adotar novos processos de formação 
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que trabalhem e instiguem principalmente junto aos educandos a capacidade de 

investigação e de aprender a aprender(2). 

  As novas Diretrizes Curriculares Nacionais reforçam as mudanças no processo de 

formação profissional, em especial da enfermagem, onde um de seus princípios é 

“estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

intelectual e profissional’’(4). O curso de graduação deve prover ao futuro enfermeiro, sua 

instrumentalização para a intervenção na realidade(1), e o corpo docente deve dispor de 

algumas competências profissionais para o alcance deste objetivo, gerindo o processo 

das aprendizagens, envolvendo os alunos, buscando novas tecnologias de ensino(5). 

  Nesta perspectiva, o Ministério da Educação(6) recomenda o uso de novas 

tecnologias da informação e comunicação, como por exemplo, através dos objetos 

digitais de aprendizagem (ODA), objetivando o aprimoramento da educação presencial.  

 No processo de construção do conhecimento dos alunos de enfermagem, 

estudiosos observam que as tecnologias da informação e da comunicação podem auxiliar 

o aluno na sua autonomia, uma vez que potencializam o estímulo e desafio para a prática 

da curiosidade, processo que difere do modelo tradicional de ensino em que esse apenas 

memoriza o conteúdo, sem conseguir realmente conhecer ou aprender sobre o objeto de 

estudo(7).   

 Por outro lado, na enfermagem, a utilização desta ferramenta como recurso 

auxiliar ao processo ensino-aprendizagem é algo recente, mas se mostra em tendência 

crescente, vinculada às Universidades com projetos de pesquisas dirigidos, 

predominando a formação dos graduandos e educação em saúde da clientela(8-9). No 

Brasil ainda é escassa a produção de materiais educativos computacionais que podem 

auxiliar na ligação rápida da teoria à prática, mas a iniciativa em produzi-los tem se 

ampliado(10).  

 Neste contexto, destacam-se a inserção da internet e dos ODAs no processo 

ensino-aprendizagem devido às inúmeras possibilidades de uso e maior facilidade de 

acesso ao computador pela população. São considerados, portanto, espaço privilegiado 

para que o aprendizado, a troca de informações e conhecimento aconteça, além do que 

acrescentam significado aos conteúdos que precisam ser aprendidos, que são abstratos e 

que se têm dificuldade de demonstração na prática(8). 

 Chama atenção o fato de que o uso da tecnologia no processo de ensino não tem 

o objetivo de substituir a figura do professor, personagem importante neste processo, 

mas sim de auxiliá-lo em uma atividade que requer o uso de técnicas e recursos diversos 

tornando a aprendizagem mais atrativa aos educandos.  Pelo contrario, a utilização 

de novas tecnologias como recurso de apoio ao ensino facilita a aquisição e o 

entendimento de informações técnicas e científicas, dinamizando as atividades de 

educação em saúde, melhorando e facilitando a prática, por se tratar de um processo 



48 
 

continuo de aperfeiçoamento e atualização, podendo inclusive levar a uma mudança 

direta no processo de cuidar(8).  

  Portanto, o presente estudo tem por objetivo avaliar estudos disponíveis na 

literatura sobre as contribuições de novas tecnologias de informação e comunicação na 

aprendizagem entre alunos de enfermagem.  

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo de revisão do tipo integrativa, que tem como propósito 

inicial obter um entendimento aprofundado sobre um determinado fenômeno a partir de 

estudos anteriores(11). Esse método é um instrumento válido para Prática Baseada em 

Evidências, pois possibilita uma compreensão abrangente dos problemas pertinentes aos 

cuidados de saúde, como os relacionados aos cuidados de enfermagem, ao impacto da 

doença e/ou do tratamento(12). Trata-se de uma abordagem metodológica que permite a 

análise e a síntese de estudos publicados com diferentes metodologias, combinando 

dados teóricos e empíricos, diferente do que ocorre em outros tipos de revisão como 

metanálise e revisão sistemática(13). Para operacionalizar essa revisão foram percorridas 

seis etapas: estabelecimento da pergunta condutora, seleção da amostra a ser revista; 

categorização dos estudos; análise dos dados; interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão(12). 

 Para conduzir esta revisão elaborou-se a seguinte questão norteadora: Quais as 

evidências científicas disponíveis na literatura sobre as contribuições do uso da tecnologia 

da informação e comunicação para a aprendizagem entre alunos de enfermagem? 

 As bases de dados consultadas para obtenção dos artigos foram Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE), via Portal CAPES; Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), via Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME. Foi utilizado o descritor 

“Tecnologia Educacional” cruzado com o descritor “Ensino” e “Enfermagem”. 

Inicialmente, ao utilizar o descritor Tecnologia Educacional foram encontradas 284 

publicações no LILACS, 1576 no MEDLINE e 48 na BDENF. Após refinar com os 

descritores Ensino e Enfermagem, foi encontrado um total de 52 artigos no LILACS, 58 

no MEDLINE e 28 na BDENF, dos quais 24 também se encontravam no LILACS. Iniciou-

se, então, a seleção dos artigos a partir da leitura dos títulos e resumos procurando 

identificar a relação com a temática. Em seguida, conferia-se o ano e o idioma. 

Estabeleceram-se como critérios de inclusão do estudo, artigos de periódicos 

publicados entre julho de 2007 a julho de 2012; nos idiomas Português, Inglês e 

Espanhol, realizados em qualquer país do mundo, obtidos na íntegra, de forma gratuita 

ou paga e que respondiam a pergunta do estudo. Foram excluídos artigos de revisão 

integrativa ou sistemática, teses, dissertações, editoriais, resumos, notas prévias e 

estudos de opinião. Deste modo, a coleta realizada no mês de setembro de 2012 resultou 
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em uma amostra inicial de 114 artigos, 58 artigos no MEDLINE, 52 no LILACS e 04 na 

BDENF.  

Todos os artigos da base de dados BDENF foram excluídos por serem iguais ao 

LILACS (24). Já na base de dados MEDLINE, foram excluídas 53 publicações, e no LILACS 

foram excluídos 38 estudos, pois não estavam relacionados à temática ou não 

respondiam a questão de pesquisa. Portanto a amostra final foi composta por 19 artigos, 

dos quais foi realizada a extração e síntese dos dados. Na extração dos dados utilizou-se 

um instrumento adaptado de estudo anterior(14) contendo as seguintes dimensões de 

análise: título, base de dados, revista, autor, ano de publicação, país de publicação, 

idioma do artigo, objetivos do estudo, metodologia, resultados, conclusão e nível de 

evidência científica.  

Para análise do nível de evidência científica (NEC) o estudo se baseou na proposta 

de Melnyk(15), que traz os seguintes níveis: NEC I artigos de revisão sistemática ou 

metanálise; NEC II artigos com evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico 

randomizado, controlado bem delimitado; NEC III artigos com evidências obtidas de 

ensaios clínicos bem delimitados sem randomização; NEC IV estudos de coorte e de 

caso-controle bem delimitados; NEC V artigos com evidências provenientes de revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; NEC VI estudos descritivos ou 

qualitativos e NEC VII estudos com evidências provenientes de opinião de autoridades e 

ou relatório de comitês de especialidades. 

Cada artigo foi analisado ainda quanto ao rigor metodológico considerando a 

identificação e a clareza na descrição dos métodos empregados, coleta de dados, 

resultados e limitações(16). Em seguida foram codificados (A1 até A19) e apresentados 

em um quadro contendo: referência completa, nível de evidência, método, objetivos e 

contribuições para aprendizagem.  

 

RESULTADOS 

A maioria dos estudos analisados (79%) foi publicada nos anos de 2007 (n=4), 

2009 (n=4) e 2011 (n=7); todos os periódicos são de enfermagem, dois autores 

principais eram estudantes de enfermagem e os demais enfermeiros (92,5%). Quanto ao 

nível de evidência científica 16 artigos preenchiam os critérios do NEC VI, 02 

preencheram os critérios do NEC III e 01 preencheu os critérios do NEC II. 

 Os estudos foram publicados em sua maioria nos periódicos brasileiros (14), 

seguidos do Reino Unido e Estados Unidos, 02 estudos em cada país. A Tailândia 

apresentou um estudo no período analisado. Assim, 14 artigos estavam disponíveis em 

português e 05 em Inglês. 

 Dentre as tecnologias descritas nos artigos encontram-se os softwares 

educativos(10,17,18,19), os objetos digitais de aprendizagem (ODA)(20-22), os ambientes 



50 
 

virtuais de aprendizagem (AVA)(8,23-25), as multimídias interativas(26-28), sites e chats 

educacionais(29), diário de campo virtual(30), a instrução assistida por computador(31) e os 

clickers(32-33). 

 As contribuições das novas tecnologias para o ensino na enfermagem estão 

apresentadas no quadro 01. 

Quadro 01: Publicações incluídas no estudo quanto à categoria do artigo, 

objetivo, tipo de estudo, nível de evidência e resultados (contribuições para a 

aprendizagem dos alunos). Recife, PE, 2012. 

Código Objetivo/tipo de estudo/ 

Nível evidência 

Contribuição para aprendizagem dos 

alunos 

A1(23) Avaliar os resultados da 

aplicação de um objeto virtual 

de aprendizagem, para 

avaliação simulada da dor 

aguda na aprendizagem de 

estudantes de graduação em 

enfermagem/ 

Estudo quase experimental 

Nível III 

A intervenção educacional proporcionou 

resultados significativos na 

aprendizagem dos estudantes; maior 

satisfação; flexibilidade de acesso por 

valorizar os aspectos de acesso 

independente de tempo e lugar, de 

acordo com a necessidade pessoal. 

A2 (20) Conhecer as opiniões de 

estudantes de enfermagem 

quanto à prática pedagógica 

sobre sinais vitais, na 

aprendizagem baseada em 

problemas, apresentada na 

forma de objetos 

educacionais digitais 

Estudo qualitativo 

Nível V 

Desenvolveu nos alunos melhores 

habilidades de relacionamento 

interpessoal, autonomia na 

aprendizagem e desenvolvimento do 

pensamento crítico. 

A3(24) Abordar o ambiente de rede 

digital/AVA, e sua utilização 

em um curso de extensão 

universitária/ 

Relato de experiência/ 

Nível VI 

Proporcionou maior flexibilidade ao 

aluno durante o processo de 

aprendizagem; permitiu trocas de 

experiências e discussão ativa sobre as 

técnicas de enfermagem, tanto em seus 

aspectos formais como nos aspectos 

emocionais dos envolvidos no processo. 

A4(17) Construir um software 

educativo para o ensino-

aprendizado da técnica de 

cateterismo urinário de 

demora; Comparar a 

apreensão do conhecimento 

sobre a técnica de 

cateterismo urinário de 

demora antes e após a 

aplicação de um software 

educativo./ Pesquisa 

descritiva de abordagem 

quantitativa/ 

Nível VI 

O número de acertos ao responder o 

pós-teste após manipulação do software 

aumentou entre os alunos, com um grau 

de significância de 99,99%  o software 

melhorou o número de acertos. 

A5(18) Descrever o desenvolvimento 

e avaliação de um software 

que verifica a acurácia 

diagnóstica de alunos de 

A proposta da atividade trouxe 

benefícios ao aprendizado; positiva 

relevância do software ao aprendizado 

(auxilia no raciocínio e reflexão do aluno 
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enfermagem/ 

Estudo descritivo/ 

Nível VI 

sobre o diagnóstico de enfermagem). 

A6(8) Fornecer uma descrição 

objetiva, sistemática e 

abrangente das etapas de 

planejamento, construção e 

avaliação de uma hipermídia 

educacional de medida de 

pressão arterial/ 

Estudo descritivo/ 

Nível VI 

A utilização da hipermídia mostrou-se 

útil por facilitar a compreensão dos 

fenômenos confusos quanto ao conteúdo 

teórico. 

A7(21) Descrever as opiniões de 

estudantes quanto ao uso das 

tecnologias, as práticas 

educacionais vivenciadas, o 

suporte ao educando e os 

resultados atingidos na 

aprendizagem por meio do 

ambiente virtual/ 

Estudo descritivo 

quantitativo/ 

Nível VI 

O AVA proporciona aos alunos melhor 

aproveitamento dos conteúdos teóricos 

que se tornam mais atrativos; há 

otimização do tempo de estudo e os 

mesmos despertam para autonomia em 

sua aprendizagem; personaliza a 

aprendizagem à medida que o estudante 

pode acessar o ambiente em local e 

tempo a critério de suas 

disponibilidades. 

A8(10) Descrever as experiências de 

desenvolvimento de 

tecnologias educacionais 

sobre crianças e neonatos, 

com vistas a contribuir para 

enfermagem pediátrica e 

neonatal nas dimensões do 

ensino, da prática e da 

pesquisa/ 

Relato de experiência/ 

Nível VI 

Favorecem o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois permitem a 

aproximação máxima da realidade; é 

interativo; os resultados na 

aprendizagem foram positivos sendo 

expressos pelos estudantes e 

profissionais; proporcionam maior 

facilidade no esclarecimento de dúvidas 

e transformam a aprendizagem com 

situações atrativas, inovadoras e 

ilustrativas. 

A9(22) Avaliar o desempenho de 

acadêmicos da quarta etapa 

do curso de graduação em 

enfermagem na realização da 

técnica de punção venosa 

com o apoio de objetos 

educacionais digitais/ 

Estudo descritivo 

quantitativo/ 

Nível VI 

81,8% dos alunos obtiveram bom 

desempenho no desenvolvimento da 

técnica após utilizarem o objeto 

educacional.  

A10(25) Desenvolver e avaliar um 

ambiente virtual de 

aprendizagem com a temática 

de administração de 

medicamentos; avaliação de 

conhecimentos dos alunos 

após a utilização do AVA/ 

Estudo descritivo/ 

Nível VI 

Os alunos relataram aquisição de 

habilidades na utilização do instrumental 

utilizado e que a experiência foi 

interessante e fundamental para o 

aprendizado; quanto a avaliação do 

aprendizado através da prova escrita a 

média de acertos foi de 85 a 90% dos 

módulos, confirmando o aprendizado 

pelos alunos dos temas trabalhados. 

A11(30) Dar interatividade à técnica 

de diário de campo e 

proporcionar ambiente de 

discussão das vivências do 

O espaço virtual possibilitou que os 

alunos sanassem suas dúvidas e 

trocassem informações, estabelecendo 

vínculo e enriquecimento da 
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campo prático na realização 

deste diário/ 

Estudo descritivo/ 

Nível VI 

aprendizagem pelo uso de uma técnica 

inovadora. 

A12(27) Analisar o uso da multimídia 

interativa para o ensino 

teórico-prático de semiologia 

em enfermagem/ 

Estudo qualitativo/ 

Nível VI 

O recurso permite que o acadêmico 

aplique melhor os conhecimentos 

adquiridos na teoria, pois os aproxima 

ainda mais da realidade; os sujeitos 

apontam que a multimídia é um 

instrumento que dinamiza o ensino de 

maneira virtual, possibilitando uma 

interação de sons e imagens que são 

facilitadores do processo de 

aprendizagem. 

A13(19) Revisar conceitualmente um 

software de sistematização da 

assistência de enfermagem; 

avaliar sua aplicabilidade no 

ensino de enfermagem/ 

Estudo descritivo/ 

Nível VI 

O software facilita a documentação de 

enfermagem e é uma ferramenta que 

ajuda na implementação do processo de 

enfermagem, exigindo maior raciocínio 

do aluno. 

A14(31) Desenvolver uma multimídia 

de instrução assistida por 

computador integrada ao 

conteúdo de anatomia e 

fisiologia para melhorar o 

entendimento, a retenção, as 

habilidades de desempenho 

sobre os sinais vitais entre 

alunos de enfermagem/ 

Estudo experimental/ 

Nível II 

A performance/atuação(habilidades) dos 

alunos que receberam a intervenção foi 

significativamente diferente em relação 

ao grupo que recebeu aula tradicional; 

os estudantes mostraram-se satisfeitos 

com o uso da instrução assistida por 

computador; foi considerado um método 

eficaz para melhorar o aprendizado, 

compreensão e retenção do 

conhecimento entre os estudantes. 

A15(33) Avaliar a eficácia de uma 

intervenção de ensino com 

um sistema de resposta aos 

estudantes em sala de aula 

entre estudantes de 

graduação em enfermagem; 

descrever a percepção dos 

estudantes sobre o uso de 

SRS em sala de aula/ 

Estudo quase 

experimental/ 

Nível III 

O SRS auxilia na avaliação, pois os 

alunos relembram das discussões; 

proporciona um ambiente interativo, 

envolvente e cativante para o 

aprendizado. 

A16(32) Descrever o uso da tecnologia 

Clicker em um programa de 

bacharelado em enfermagem 

para promover aquisição e 

aplicação das habilidades 

avançadas de raciocínio/ 

Estudo quanti-qualitativo/ 

Nível VI 

Os clickers fornecem feedback imediato 

durante as atividades de aprendizagem; 

ajudaram os estudantes a responder 

melhor as avaliações; aumentaram o 

nível de participação e interação durante 

o processo de aprendizagem. 

A17(26) Relatar uma avaliação da 

introdução de recursos 

multimídia associado ao 

método tradicional de ensino 

na disciplina de fisiopatologia 

Resultou em melhor compreensão e 

conveniência; 

Maior flexibilidade na aprendizagem. 
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em um programa de 

enfermagem/ 

Estudo quanti-qualitativo/ 

Nível VI 

A18(28) Initial evaluation of stilwell: a 

multimedia virtual 

community/ 

Estudo qualitativo/ 

Nível VI 

Contribuiu para a confiança e 

compreensão dos alunos; permite a 

associação da teoria à prática clínica no 

mundo virtual. 

A19(29) Analisar os diálogos 

produzidos por alunos de 

enfermagem em um contexto 

mediado por chat educacional 

em AVA, após a realização da 

atividade cliente virtual/ 

Estudo qualitativo- estudo 

de caso/ 

Nível VI 

O trabalho permitiu a troca de 

experiências, o exercício de ajuda 

mútua, a construção de um trabalho 

coletivo, com a contextualização do 

cotidiano da profissão. 

 

DISCUSSÃO 

 Os artigos analisados indicam para melhorias no processo de aprendizagem entre 

os estudantes de enfermagem ao utilizarem durante o mesmo, recursos da tecnologia da 

informação e comunicação, seja em substituição ou de forma adicional ao método 

tradicional de ensino.  Tais tecnologias proporcionaram aos estudantes aumento do 

interesse e motivação, satisfação, interação, facilidade de comunicação, flexibilidade e 

autonomia na aprendizagem, além de uma maior associação do conteúdo teórico à 

prática(10, 20, 21, 23, 24, 26-28, 31, 32).  

 O fato dos alunos que se beneficiaram com o uso dos recursos tecnológicos 

durante o processo de ensinagem apresentarem melhor desempenho de aprendizagem 

pode ser justificado pelas características desses recursos, pois para que uma atividade 

proporcione aprendizagem, é imprescindível que a situação desafie o indivíduo, de forma 

que ele sinta a necessidade de aceitar esse desafio e que isso esteja dentro dos seus 

meios, ao preço de uma forma nova de aprendizagem e que esta seja mais acessível(34).  

 Outro aspecto importante que pode ter contribuído para uma aprendizagem mais 

eficaz mediada por recursos tecnológicos é que quando o aluno os utiliza para promover 

ou complementar o seu aprendizado, mantém níveis de estresse menores em 

comparação à sala de aula tradicional, pois nesta mantém uma preocupação constante 

de ser questionado pelo professor ou de questionar sobre determinado conteúdo e 

imaginar que sua dúvida seja ridícula para os demais colegas de sala. Diante disso o 

aprendizado interativo promovido pelos recursos da tecnologia da informação e 

comunicação apresenta-se como uma possibilidade de suplementar a experiência do 

ensino presencial, pois promove um ambiente interativo similar ao da sala de aula, mas 

com maior atenção individual, de acordo com as necessidades de cada aluno(35).  



54 
 

 Portanto, os resultados dos estudos analisados corroboram com os princípios 

propostos do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no meio 

acadêmico, uma vez que estes privilegiam a (re)construção do conhecimento, a produção 

do conhecimento colaborativo e uma aprendizagem que tenha significados mais 

envolventes ao aluno, além disso essa deve promover um espaço de aprendizagem com 

diferentes formas de interação. Sendo considerada, portanto como uma possibilidade 

pedagógica atraente e promissora(36).  

 É importante salientar que a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação nos cursos de graduação em Enfermagem são uma recomendação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Enfermagem(4). Além disso, 

eles contribuem para estimular os alunos a refletirem e experimentarem o uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis no mundo contemporâneo nos diversos cenários do 

cuidar seja na assistência, no ensino, na gerência ou na pesquisa, com vistas a 

construção de um novo paradigma da informática que seja aderente à prática do 

profissional de saúde, especialmente o enfermeiro(37). 

 Assim, pode-se reafirmar que o uso das TIC tanto pelos alunos quanto pelos 

profissionais de enfermagem durante o processo de formação e atualização possibilita um 

enorme potencial de estímulos e desafios para a prática da curiosidade, auxiliando-os na 

construção de sua autonomia e transformando os mesmos de meros receptores e 

memorizadores de conteúdos para sujeitos ativos e interativos de sua própria 

aprendizagem(7). Pois os futuros e atuais profissionais da enfermagem na era da 

informação necessitam construir seus conhecimentos e habilidades com o objetivo de 

também serem competentes nessa área(37). 

Entretanto, para que a inserção das novas TICs aumente e sejam difundidas nas 

instituições de ensino se faz necessário mudanças curriculares, enfocando uma 

aprendizagem mais significativa e o desenvolvimento das atuais competências 

necessárias frente as novas necessidades e exigências da nossa clientela e do mercado 

de trabalho que se encontra cada vez mais competitivo e informatizado(36). 

 

CONCLUSÕES 

 Os estudos analisados nesta investigação demonstraram que na área da educação 

em saúde, especialmente na enfermagem a utilização de recursos tecnológicos exerce 

influência positiva na aprendizagem dos estudantes de enfermagem, contribuindo para 

um processo mais significativo, autônomo, flexível, interativo e motivador, estimulam o 

raciocínio e o pensamento crítico, aproximam a teoria às situações reais, contribuindo 

assim para um melhor desempenho das atividades práticas e para o aprendizado. 

 Portanto, a apropriação das novas tecnologias da comunicação e informação por 

parte dos docentes e discentes em enfermagem e nas demais áreas do conhecimento 
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tende a contribuir significativamente com o processo ensino aprendizagem e devem ser 

inseridas nas diversas metodologias de ensino. Assim darão uma nova roupagem ao 

método tradicional de ensino, rotineiramente empregado nas instituições de ensino 

superior que não tem se mostrado tão eficaz principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento da criticidade, autonomia e responsabilização aos alunos pela busca e 

aquisição do conhecimento.  
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5.2 Artigo Original 

 

Software educativo no ensino da semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo 

 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos do ensino mediado pelo objeto digital de aprendizagem (ODA), 

Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, na aprendizagem de estudantes de 

graduação em Enfermagem. Método: Estudo experimental com 22 estudantes, sendo 12 do 

grupo experimento e 10 do grupo controle. Os alunos do grupo experimento obtiveram o 

conteúdo Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo por meio do software 

educativo enquanto os alunos do grupo controle obtiveram o conteúdo ministrado por um 

docente. Foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, antes e após a intervenção, respectivamente 

para os alunos de ambos os grupos e para comparação das médias dos escores dos mesmos foi 

aplicado o teste T-Student (p<0,05). Resultados: Os estudantes eram do sexo feminino, 

possuíam e utilizavam frequentemente computador. O escore obtido no pré e pós-teste foi 

maior para o grupo experimental, entretanto o teste de comparação das médias dos escores 

não apresentou significância (p = 0,685). Conclusão: A aprendizagem mediada pelo software 

não se mostrou mais eficaz que o ensino já convencionalmente adotado pela disciplina. O 

estudo contribuiu para uma reflexão acerca da utilização de recursos tecnológicos no ensino 

em Enfermagem, apontando que estes devem ser adotados mas não dispensam a participação 

do docente. 

Descritores: Enfermagem Neonatal; Estudantes de Enfermagem; Materiais de Ensino; 

Tecnologia da Informação 

 

Key words: Neonatal Nursing; Students, Nursing; Teaching Materials; Information 

Technology 

 

Descriptores: Enfermería Neonatal; Estudiantes de Enfermería; Materiales de Enseñanza; 

Tecnología de la Información   
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Introdução 

 

Em meio à transformação mundial, no que se refere à tecnologia, considera-se que as 

práticas educativas nos cursos de formação superior, em especial, na saúde devem ser 

repensadas e renovadas. Assim, práticas inovadoras de ensino podem ser ferramentas 

importantes neste processo, pois educação em saúde inovadora requer que os produtos e os 

processos melhorem a experiência do aluno impactando sobre as práticas de saúde
(1)

.  

No Brasil, a formação do aluno de graduação em Enfermagem acerca da assistência ao 

neonato, por vezes, ocorre de forma tradicional, verticalizada, por meio de aulas expositivas, 

com pouco envolvimento do estudante
(2)

.
 
Essa formação pode dificultar a associação entre 

teoria e prática, fato que ressalta a necessidade deste ensino se alicerçar em conteúdos que 

proporcionem habilidades ao aluno para prestar cuidado ao recém-nascido (RN), baseado em 

sólidos conhecimentos científicos
(3)

.  

De outro modo, a percepção que o aluno sem experiência tem em relação ao neonato, 

evidencia que eles possuem uma preocupação com a fragilidade do RN e, diante disso, 

revelam apreensão e responsabilidade quanto ao cuidado do mesmo. Assim, observa-se que 

alguns estudantes apresentam temor em relação ao conteúdo de Enfermagem Neonatal, uma 

vez que terão que enfrentar a fragilidade do RN e que o cuidar exige muita 

responsabilidade
(4)

.  

Em atividades que envolvem o prematuro, os alunos sentem-se ainda mais temerosos, 

inseguros e ansiosos, por terem que aprender a avaliar clinicamente e cuidar de um ser com 

características ainda mais frágeis que o neonato a termo. Neste momento estão presentes 

sentimentos de insegurança e curiosidade frente ao novo, acrescido ao problema da 

instabilidade clínica de alguns prematuros que requerem manuseio e exposição mínima, por 

apresentarem riscos relacionados à perda rápida de calor corporal e de alterações clínicas
(5-6)

.  

Com foco nesta problemática, docentes e pesquisadoras da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) desenvolveram e validaram um 

objeto digital de aprendizagem (ODA) sobre Semiotécnica e Semiologia do Recém-nascido 

Pré-termo. O intuito foi de suprir as necessidades apresentadas pelo aluno durante o processo 

ensino-aprendizagem acerca da avaliação clínica do prematuro, tendo em vista a carência de 

materiais instrucionais, na área da Enfermagem neonatal. A nova ferramenta pode auxiliar 

também, aos docentes durante o processo de ensinagem acerca do tema proposto
(7)

.
 
  

O ODA foi desenvolvido com base no referencial teórico de Paulo Freire, adotando a 

metodologia problematizadora.  Apresenta uma sequência flexível e não linear, o que permite 
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ao estudante navegar por todo conteúdo a partir de qualquer ponto/link. Possibilita ao aluno 

testar seus conhecimentos a qualquer momento, pois traz simulações acerca dos conteúdos, e 

possibilita de imediato um feedback do seu aprendizado. Outro aspecto positivo do recurso é 

ter o conteúdo baseado na teoria das necessidades humanas básicas, que o diferencia dos 

demais materiais sobre semiologia que apresentam a avaliação clínica em sistemas ou 

sequência céfalo-caudal. Por tais características ele possui um caráter interativo e atrativo ao 

aluno 
(8)

.  

Acredita-se que o uso de tecnologias computacionais no ensino de Enfermagem 

favoreça o desenvolvimento da aprendizagem, permitindo que o estudante aplique melhor os 

conhecimentos adquiridos na teoria, uma vez que os aproxima da realidade. O fato é que se 

constituem em recursos que dinamizam o ensino, aumentam o nível de participação e 

interação durante o processo de ensinagem
(9-10)

.   

Portanto, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos do ensino mediado pelo objeto 

digital de aprendizagem (ODA) “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo” na 

aprendizagem de estudantes de graduação em Enfermagem.  

 

Método 

 

Estudo experimental, controlado e randomizado com delineamento do tipo antes e 

depois da intervenção educativa, uso do ODA, para o grupo experimento, enquanto o grupo 

controle recebeu a aula convencionalmente ministrada na disciplina. 

Em parceria com outras pesquisadoras da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP), as quais desenvolveram o software Semiologia e 

Semiotécnica do Recém-nascido Pré-termo, e, já tendo sido avaliada a aprendizagem dos 

alunos através de estudo quase experimental
(11)

, na referida instituição no ano de 2011, 

pretendeu-se desenvolver estudo semelhante com alunos de outra instituição de ensino, por 

considerar importante avaliar os efeitos de tal recurso em outra região, em instituição de 

ensino que possui matriz curricular diferente da qual o ODA já foi avaliado, em um estado 

que é considerado forte polo tecnológico do Nordeste e brasileiro.   

 A pesquisa foi realizada no mês de junho de 2013, primeiro semestre letivo, durante o 

desenvolvimento da disciplina Enfermagem Materno-Infantil 2A(Enfermagem Neonatal), no 

Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da UFPE. 

 Na amostra censitária foram incluídos 29 estudantes regularmente matriculados, 

cursando pela primeira vez a disciplina. Estes foram divididos em dois grupos (controle e 
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experimental), por meio de randomização simples através do software SPSS versão 17, sendo 

14 no grupo controle e 15 no grupo experimento. 

  Ocorreram sete perdas, três no grupo experimento e quatro no controle por não 

comparecerem ao primeiro dia da intervenção e da aula ministrada pelo professor, 

respectivamente, além de não realizarem o pré-teste em momento comum a ambos os grupos. 

A amostra final foi composta por 22 estudantes. 

Para avaliar os efeitos da aula tradicionalmente ministrada e do ODA utilizou-se um 

instrumento do tipo testes, contendo 20 questões objetivas. Este passou por validação 

semântica (com 32 estudantes de graduação em enfermagem que já haviam cursado a 

disciplina e o tema abordado no software) e de conteúdo (com 07 juízes experts na área). O 

instrumento foi aplicado entre os alunos de ambos os grupos um dia antes da aula e do início 

do experimento e dez dias após os mesmos. Em cada questão respondida corretamente o aluno 

pontuava cinco pontos, deste modo a pontuação mínima atribuída ao teste poderia ser igual a 

zero e a máxima 100 pontos. Após a aplicação dos testes, estes foram entregues a um 

professor do departamento que estava de posse do gabarito e corrigiu as questões atribuindo a 

pontuação a cada uma delas.  

A aula foi ministrada com um professor especialista em saúde da criança, mestrando 

em Enfermagem e que possui experiência na área de Enfermagem neonatológica, no primeiro 

dia da intervenção, teve duração de quatro horas, dispondo de recursos áudio visuais, data 

show e computador, e o conteúdo (imagens e texto) semelhante ao utilizado no software. Já a 

aprendizagem mediada pelo software, ocorreu no laboratório de informática da pós-graduação 

em Enfermagem, departamento de Enfermagem, garantindo às alunas que podiam comparecer 

quantas vezes achassem necessário por um período de cinco dias para a utilização do 

software. Ressalta-se que o pesquisador esteve presente durante toda a intervenção para 

dirimir quaisquer dúvidas em relação ao manuseio do Software. 

O ODA possui características que permitem ao aluno navegar livremente por todo o 

seu conteúdo, de forma simples e retornar aos links que necessitar quantas vezes achar 

necessário, além disso, ele está organizado com base na Teoria das necessidades humanas 

básicas (necessidades de oxigenação, circulação, sono e repouso, alimentação, eliminação, 

integridade tecidual), onde cada uma delas traz as características semióticas do neonato pré-

termo. Condições clínicas do neonato como padrão respiratório, choro, coloração da pele, 

frequência cardíaca e sons das auscultas cardíaca, respiratória e abdominal são ricamente 

ilustrados com fotos, vídeos e áudios nos ambientes que comumente encontram-se os 

neonatos prematuros (unidade neonatal). Conta ainda com simulações/exercícios que permite 
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ao aluno testar seu conhecimento, pois o mesmo responde as atividades e tem ao final o 

percentual de erros e acertos das questões
(7)

. 

Para os estudantes do experimento foi solicitado ainda que realizassem uma avaliação 

subjetiva da aula mediada pelo ODA através de um instrumento tipo Likert (discordo 

plenamente, discordo, nem discordo nem concordo, concordo e concordo plenamente). 

Para análise dos dados foi construído um banco em planilha Microsoft Excel, 

exportada para o programa SPSS (versão 19). Para avaliar o perfil pessoal e uso de 

computador dos alunos foram calculadas e construídas distribuições de frequências das 

variáveis. Aplicou-se o teste do Qui-quadrado para homogeneidade para avaliar o perfil dos 

estudantes entre os grupos, considerando-se distribuição semelhante quando p-valor >0,05.  

Na análise dos escores obtidos na avaliação aplicada foram calculadas as estatísticas: 

mínimo, máximo, média, mediana e desvio padrão. Ainda, o intervalo de confiança para a 

média. Para comparação dos escores médios obtidos pelos grupos foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificar normalidade, nos casos significantes aplicou-se o t-

student na comparação das médias. Analisou-se ainda a associação das variáveis 

sociodemográficas, uso e frequência do computador com as diferenças dos scores médios 

entre o pós e o pré-tetes entre os alunos de ambos os grupos, aplicando-se o teste T-Student. 

Todas as conclusões foram tiradas considerando o nível de significância de 5%. 

 O estudo seguiu as recomendações da Resolução 466/12 do Ministério da 

Saúde/Conselho Nacional de Saúde (CNS); o projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(Parecer Consubstancial do CEP CAAE nº 12045012.5.0000.5208); e a coleta de dados deu-se 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) pelos 

estudantes. Salienta-se que ao final da pesquisa os estudantes do grupo controle tiveram 

acesso ao ODA, assim como aos alunos do grupo experimento foi ministrada a mesma aula 

anteriormente ofertada aos alunos do grupo controle, neste sentido ambos os grupos foram 

beneficiados recebendo o conteúdo ministrado com o professor em sala de aula e com o ODA. 

 

Resultados 

 

No grupo experimento e no controle a maioria dos estudantes possuía menos de 24 

anos (75% e 90%, respectivamente), eram do sexo feminino (100%) e não trabalhavam 

(100%). Quanto à renda, metade dos grupos possuía renda familiar de até dois salários 

mínimos (50%). Além disso, observou-se que não houve significância em nenhum dos fatores 
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avaliados, indicando que a distribuição do perfil dos alunos foi semelhante nos grupos de 

estudo (tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição das características dos alunos avaliados segundo idade, sexo, renda 

familiar e trabalho. Recife, PE, Brasil, 2013 

Variável Experimental Controle Geral ٭P-valor 

 N % N % N %  

Idade        

< 24 anos 9 75 9 90 18 81,8 0,594 

≥24 anos  3 25 1 10 4 18,2 

Sexo        

Feminino 12 100 10 100 22 100 - 

Masculino - - - - - - 

Renda Familiar 

(SM)
†
 

       

≤ 2 3 50 3 50 6 50 1,000 

  > 2  3 50 3 50 6 50 

Trabalha        

Sim - - - - - - - 

Não 12 100 10 100 22 100 

 .p-valor do teste de homogeneidade٭
†
Valor do salário mínimo = R$ 678,00 

 

No que se refere ao uso de computador e internet segundo o grupo de avaliação, pode 

se observar que todos os alunos dos dois grupos possuíam computador. Entre eles 33,3% (4 

casos) dos alunos do grupo experimental e 30% (3 casos) do grupo controle haviam realizado 

curso de informática. Em relação a ter cursado ou estar cursando disciplinas que tivessem 

relação com informática, 41,7% dos alunos do grupo experimento e 30% do controle 

referiram cursar disciplinas neste âmbito.  

Todos os alunos do grupo experimental e 90% do grupo controle usavam o 

computador frequentemente, sendo a casa e a universidade os locais mais citados por eles, 

para estes acesso.  Acerca do uso da internet para a busca de conteúdos para aprimorar a 

profissão ou curso, 100% dos alunos dos dois grupos afirmaram que utilizam a internet para 

este fim.  

Em relação ao tema avaliação clínica ou prematuridade, 66,7% do grupo experimento 

e 60% do grupo controle nunca procuraram este tema na internet. Quanto ao estímulo por 

parte dos docentes para o uso do computador e internet, 75% do grupo experimento e 90% 

dos alunos do grupo controle consideram que existe esse estimulo pelos docentes. Além dos 

percentuais observados verificou-se que o teste de homogeneidade não apresentou 
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significância para nenhum dos fatores avaliados, indicando que o perfil do uso de computador 

e de internet pelos alunos dos dois grupos mostraram-se semelhantes (tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição do perfil do uso de computador e internet pelos alunos, segundo o 

grupo de avaliação. Recife,PE, Brasil, 2013 

Variável Experimental Controle Geral                p-valor 

 N % N % N %  

Possui computador        

Sim 12 100 10 100 22 100 - 

Não - - - - - - 

Possui curso de 

informática 

       

Sim 4 33,3 3 30 7 31,8 1,000
1 

Não 8 66,7 7 70 15 68,2 

Disciplina na 

graduação que tenha 

relação com a 

informática 

       

Sim 5 41,7 3 30 8 36,4 0,675
1 

Não 7 58,3 7 70 14 63,6 

Uso do computador        

Frequentemente 12 100 9 90 21 95,5 0,455
1 

Regularmente - - 1 10 1 4,5 

Local        

Casa 12 41,5 10 38,6 22 40 0,938
1 

Universidade 9 31 9 34,6 18 32,7 

Biblioteca 7 24,1 5 19,2 12 21,8 

Outro 1 3,4 1 3,8 2 3,6 

Trabalho - - 1 3,8 1 1,8 

Busca de conteúdos 

na internet como 

apoio à profissão/ 

curso 

       

Sim 12 100 10 100 22 100 - 

Não - - - - - - 

Busca por 

informações sobre 

avaliação clínica ou 

prematuridade na 

internet 

       

Sim 4 33,3 4 40 8 36,4 1,000
1 

Não 8 66,7 6 60 14 63,6 

Estimulo a 

utilização do 

computador e/ou 

internet pelos 

docentes 

       

Sim 9 75 9 90 18 81,8 0,594
1 

Não 3 25 1 10 4 18,2 

¹p-valor do teste de qui-quadrado. 
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Ao comparar os escores dos grupos avaliados no estudo na fase pré-teste e pós-teste 

identificou-se que na fase pré-teste o grupo experimental apresentou uma média de escore 

menor que o grupo controle (média = 50 e 65, respectivamente). Com a diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos (p-valor = 0,006).  Assim como na fase pré-

teste, os alunos do grupo experimental apresentaram média de escore menor que o grupo 

controle na fase pós-teste (60 e 70, respectivamente). O teste de comparação das médias 

destes dois grupos também foi significativo nesta fase (p-valor = 0,024). 

 Ao ser avaliada a diferença do escore obtido no pós-teste e no pré-teste tem-se que os 

alunos do grupo experimental apresentaram, em média, maior ganho no escore do que o grupo 

de alunos do grupo controle (média de ganho = 7,9 e 6,0, respectivamente). O teste de 

comparação de médias da diferença dos escores não foi significativo (p-valor = 0,685) 

indicando que a média da diferença dos scores da fase pré-teste para a pós-teste dos alunos do 

grupo experimental e do grupo controle não são semelhantes (tabela 3).  

Tabela 3.  Análise descritiva e de comparação do escore dos grupos avaliados no Pré e Pós-

testes.Recife,PE, Brasil, 2013 

Grupo 

avaliado 

Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 

padrão 

IC(95%) 
*
p-

valor 

Pré teste        

Experimental 40 60 50 50 7,1 45,5 – 55 0,006 

Controle 40 80 63 65 12,3 54,2 – 71,8 

Total 40 80 55,9 55 11,6 50,8 – 61,1 - 

Pós teste        

Experimental 25 75 57,9 60 13,0 49,6 – 66,2 0,024 

Controle 60 80 69 70 6,6 64,3 – 73,7 

Total 25 80 63 65 11,8 57,7 – 68,2 - 

Diferença 

(Pós – Pré) 

       

Experimental -15 15 7,9 10 8,9 2,3 – 13,6 0,685 

Controle -10 30 6,0 2,5 12,9 -3,2 – 15,2 

Total -15 30 7,0 7,5 10,7 2,3 – 11,8 - 

¹p-valor do teste T-student para comparação de média. 

 

Na tabela 4 temos a média e desvio padrão da diferença do escore entre pré-teste e 

pós-teste segundo o perfil sociodemográfico, uso de computador e frequência do uso. Através 

dela verifica-se que os alunos que apresentaram melhor desempenho foram os que possuíam 

idade de 24 ou mais anos, renda familiar superior a dois salários mínimos, não possuíam 

curso de informática, cursaram ou estavam cursando alguma disciplina na graduação que 
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tenha relação com a informática, passavam até 7 horas semanais na internet, nunca 

procuraram informações sobre avaliação clínica ou prematuridade na internet e não eram 

estimulados pelos docentes a usarem o computador. Além disso, observa-se que o teste de 

comparação de médias não foi significativo em nenhum fator avaliado indicando que, em 

média, esses fatores avaliados não são determinantes para um melhor desempenho na 

aprendizagem no conteúdo ministrado de forma tradicional ou por meio do ODA. 

Tabela 4. Média e desvio padrão da diferença do escore entre Pré-teste e Pós-teste segundo o 

perfil sociodemográfico, uso de computador e frequência do uso. Recife, PE, Brasil, 2013 

Variável Média±desvio padrão *p-valor 

Idade (anos)   

< 24  6,9±11,5 0,928 

≥ 24  7,5±6,5 

Renda Familiar (SM)   

≤ 2 6,7±9,3 0,740 

˃2  9,2±15,3 

Curso de informática   

Sim 6,4±9,4 0,858 

Não 7,3±11,5 

Disciplina na graduação que tenha 

relação com a informática 

  

Sim 10,0±10,7 0,338 

Não 5,4±10,6 

Uso da internet (horas/semana)   

≤ 7  20,0±14,1 0,147 

Mais de 7 a 14 horas 6,8±9,6 

Mais de 14 a 28 horas  0,0±12,7 

Mais de 28 horas  8,6±6,9 

Busca por informações sobre avaliação 

clínica ou prematuridade na internet 

  

Sim 3,1±11,3 0,199 

Não 9,3±10,0 

Estimulo a utilização do computador e/ou 

internet pelos docentes 

  

Sim 6,7±11,2 0,733 

Não 8,8±8,5 

*p-valor do teste T-Student. 

 

Para o grupo experimento foi solicitado que realizassem uma avaliação subjetiva do 

ODA. A maioria dos alunos considerou o objeto digital fácil de usar (91,7%), a aprendizagem 

mediada pelo ODA agradável (75%), motivadora (50%), proporcionou autonomia na 

aprendizagem (75%), possibilitou apreender as necessidades humanas básicas do prematuro 

(66,7%) e escolher o que se quer aprender (83,3%), ajudando no aprendizado (75%). 

Contudo, consideraram que o ODA não proporcionou feedback imediato (50%), e o tempo de 
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acesso não foi satisfatório para enriquecer o aprendizado (58,4%). Afirmaram ainda que seria 

interessante ter outras aulas utilizando objetos virtuais como este nesta disciplina ou em outras 

(83,3%), e que a aula ministrada com objetos virtuais não substitui o professor (91,7%) 

(Gráfico 1). 

  
Gráfico 1. Distribuição da concordância\concordância plena 

dos alunos acerca dos itens da avaliação subjetiva do ODA. 

Recife, PE, Brasil, 2013 

 

 

Discussão 

No estudo observou-se um predomínio de estudantes jovens, com idade inferior a 24 

anos. Dados semelhantes também foram encontrados em outras pesquisas
(12-13)

 realizadas em 

universidades públicas do país, revelando um perfil de estudantes de graduação em 

Enfermagem bastante jovem e que inserem-se cedo no mercado de trabalho
(13)

. Com isto, faz-
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se necessário considerar esta característica quando se constrói o projeto pedagógico de um 

curso de graduação em Enfermagem. 

No que se refere ao uso de computador e internet, os alunos de ambos os grupos 

referiram possuir este produto e ter certa habilidade em manuseá-lo, especialmente quanto ao 

uso de internet. Tal achado se assemelha a outro estudo
(14) 

também realizado em uma 

instituição pública de ensino superior no município de Ribeirão Preto, onde se verificou que 

todos os alunos ingressantes no curso de Enfermagem possuíam conhecimento básico no uso 

da internet. Isto pode facilitar a modalidade de ensino por meio de recursos tecnológicos, tais 

como computador, softwares e via on-line, uma vez que estas ferramentas já fazem parte do 

cotidiano social e acadêmico desta população.  

Embora seja preconizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
(15)

, a inserção 

de disciplinas na graduação em Enfermagem que utilizem a informática como ferramenta, 

inclusive disciplinas on-line não vêm sendo a realidade vivenciada pelos alunos do presente 

estudo, mais de 50% tanto do grupo controle quanto do experimento referiram nunca ter 

cursado disciplinas na graduação que tenham relação com a informática. 

No entanto, alguns autores apontam as regiões Nordeste e Sudeste como as que 

apresentam, proporcionalmente, maior número de instituições que oferecem disciplinas de 

informática na graduação em Enfermagem. Condição que pode estar associada ao fato dessas 

regiões serem polos tecnológicos. E, no Nordeste o Estado que se destaca é Pernambuco, 

maior polo tecnológico da região, o que possivelmente, favorece o acesso às tecnologias de 

informação
(16)

.  

A inserção de Tecnologia e estratégias de ensino on-line pode e deve ser utilizada 

positivamente no ensino de Enfermagem. Ressaltando que o ensino da informática não deve 

focalizar somente o treinamento básico, mas permitir que os alunos visualizem 

potencialidades e entraves dos recursos tecnológicos na prática profissional
(17)

. Estas podem 

favorecer o aprendizado do aluno em relação a habilidades psicomotoras associadas ao uso de 

software e hardware, tendo em vista que poderá contribuir para o profissional quando este se 

deparar com um ambiente de cuidado que utiliza tecnologias. A exposição de alunos à 

tecnologia e informática, no ensino de Enfermagem, pode ter grande impacto nos cuidados de 

saúde
 (17)

. 

 Todos os estudantes referiram que utilizam a internet para pesquisar conteúdos com o 

objetivo de aprimorar sua profissão, da mesma forma que a maioria se sente estimulada pelos 

docentes em realizar tais buscas.  Tais informações apontam para uma mudança na postura 

dos docentes quanto às novas possibilidades de ensino. É importante que os educadores 
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estejam conscientes das vantagens em utilizar Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) como ferramentas auxiliares que podem contribuir para a inserção da Enfermagem em 

diversos cenários acadêmicos, profissionais e sociais. Especialmente porque a formação em 

Enfermagem está vivenciando um novo contexto, baseado nas recomendações das DCN, onde 

o aluno deve ser estimulado para a realização de práticas de estudo independente, aprendendo 

a aprender, objetivando sua autonomia intelectual e profissional, e as TICs são excelentes 

ferramentas para auxiliá-los, especialmente a internet
(18)

. 

Ao analisar o desempenho das alunas de ambos os grupos, tanto naquelas que 

receberam o ensino por meio da aula expositiva dialogada, mediada por um docente e que 

utilizou dois recursos tecnológicos, data show e computador; como do grupo cujo aprendizado 

foi mediado pelo software educativo, sem a presença do docente, identificou-se que este 

último apresentou escores menores nos dois momentos, antes e após a intervenção, embora 

nos dois grupos tenha ocorrido aumento nos escores após as intervenções. Demonstrando que 

uma ferramenta de ensino quando utilizada sem a intencionalidade do professor não é capaz 

de por si só promover resultados significativos na aprendizagem dos estudantes. 

Tais dados se assemelham a outro estudo
(19)

, que também comparou a apreensão de 

conhecimento antes e após o uso de Tecnologias da informação e comunicação com o método 

tradicional de ensino para um grupo de enfermeiros, onde tanto o grupo presencial como o 

grupo que obteve as informações por meio de computador demonstrou um número maior de 

acertos no pós-teste que no pré-teste, independente do recurso utilizado, apontando que houve 

apreensão do conhecimento em ambos os métodos utilizados.  

De outro modo, pesquisas apontam que a utilização dos recursos tecnológicos de 

forma isolada ou como meio complementar às estratégias de ensino apresenta maior impacto 

na aprendizagem dos estudantes quando comparados ao método tradicional
(20-21)

. Portanto, a 

utilização e implementação de recursos computacionais no processo de ensinagem se mostra 

cada vez mais efetivo e vem se consolidando desde a pré-escola até o ensino superior. Eles 

são considerados fortes ferramentas que apoiam o processo educacional além de estimulá-lo, 

aumentam a capacidade dos educadores para realizar suas funções de ensino atendendo os 

objetivos educacionais
(22-23)

. 

Vale salientar, que a adoção de tais recursos, especialmente no ensino de graduação 

estimula e incentiva a autonomia do aluno quanto ao seu aprendizado e o corresponsabiliza, 

passando a ser o protagonista no processo de ensinagem. Pois de acordo com Freire
(24)
 ensinar 

não é transferir conhecimento, e sim criar as possibilidades para a produção e construção do 
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mesmo. O educador democrático deve em sua prática docente reforçar a curiosidade crítica do 

aluno, respeitando a sua autonomia. 

Quanto à avaliação feita pelos estudantes do grupo experimento acerca do software 

utilizado no estudo, muitos aspectos positivos foram assinalados: usabilidade, agradável, 

autonomia no processo de aprendizagem, não substitui o professor e acreditam que seria 

interessante ter outras disciplinas e conteúdos ministrados com auxílio de Softwares ou outras 

TICs. 

Estudo
(7) 

 realizado anteriormente buscando identificar a opinião de graduandos em 

Enfermagem sobre o mesmo software observou que a maioria dos estudantes (89,1%) não 

apresentou dificuldades para entender as simulações e nem problemas em relação à coerência 

entre afirmações e alternativas de resposta ou a clareza dessas alternativas (91,5%), o que 

confirma a sua usabilidade. Logo, o ODA pode ser considerado adequado para ser utilizado 

no ensino da semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo. 

Da mesma forma, resultados de estudos
(25221)
 sobre desenvolvimento e avaliação de 

objetos digitais de aprendizagem sinalizam para suas inúmeras vantagens, flexibilidade de 

acesso, autonomia na aprendizagem, semelhança da simulação com o cotidiano prático da 

Enfermagem, otimização do tempo e da dinâmica da sala de aula e melhor aproveitamento 

dos conteúdos teóricos.  

 

Conclusão 

 

 A aprendizagem sobre semiologia e semiotécnica do recém-nascido pré-termo 

mediado pelo software educativo não se mostrou mais eficaz que o ensino já 

convencionalmente adotado pela disciplina Enfermagem neonatológica. Embora ambos os 

grupos, controle e experimento, tenham obtido melhores escores após as duas intervenções, o 

escore do grupo experimento foi inferior ao do grupo controle. 

 O software foi considerado fácil de utilizar, agradável, tendo proporcionado autonomia 

no aprendizado, motivação e facilitado o aprendizado sobre o tema em questão. Além disso, 

os alunos referiram que seria interessante ter outras aulas utilizando objetos virtuais em 

diferentes disciplinas.  

Conclui-se que os recursos tecnológicos podem e devem ser inseridos nas práticas de 

ensino em Enfermagem com a presença indispensável do docente que possua habilidades em 

utilizar tal ferramenta e que haja intencionalidade de ambos, alunos e professores neste 

processo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O estudo evidenciou que a aprendizagem dos alunos de graduação em enfermagem do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco por meio do software 

Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo não foi tão eficaz quanto a 

aprendizagem dos alunos que assistiram à aula tradicionalmente ministrada na disciplina. 

O software em questão obteve uma avaliação positiva dos alunos que o utilizaram. Ele 

foi considerado pela maioria fácil de utilizar, agradável, motivante, capaz de auxiliar no 

aprendizado, possibilitou o alcance dos objetivos propostos, proporciona autonomia na 

aprendizagem, pois com ele é possível escolher o que se quer aprender, além disso, os alunos 

acreditam que seria interessante ter outras aulas na disciplina em que ocorreu o estudo e em 

outras utilizando objetos digitais, e que o ODA não substitui o professor. Entretanto, os 

alunos referiram que o tempo de uso do software não foi satisfatório para enriquecer o 

aprendizado. 

Deste modo, os recursos tecnológicos podem e devem ser inseridos nas práticas de 

ensino em Enfermagem como ferramenta auxiliar ao professor, jamais com o objetivo de 

substituí-lo, pois eles tem se mostrado eficazes em beneficiar o aprendizado dos estudantes. 

Além disso, para que eles de fato apresentem resultados satisfatórios no alcance dos objetivos 

educacionais não basta apenas inseri-los no processo de ensinagem como tantos outros 

recursos já são utilizados. Faz-se necessário uma mudança na postura dos docentes no sentido 

de planejar e desenvolver aulas mais atrativas, dinâmicas e que principalmente incentivem a 

conscientização e autonomia do aluno, responsabilizando-o pelo seu aprendizado. 

Recomenda-se que novos softwares sejam desenvolvidos e avaliados para que sua 

eficácia seja comprovada, principalmente porque o estado de Pernambuco é considerado um 

dos maiores polos tecnológicos do país, fato que poderá contribuir para o desenvolvimento e 

utilização dos ODA. E que tais recursos sejam adotados em outros conteúdos e disciplinas na 

graduação em enfermagem, pelo contexto em que estão inseridos os estudantes no tocante a 

inserção da informática em seu cotidiano, pois tendem a contribuir com o processo de 

ensinagem. 
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APÊNDICE A 

Instrumento de coleta de dados 

Caracterização dos estudantes 

Formulário nº: _______ 

I- Dados pessoais: 

1.1 Idade: _______ 

1.2 Sexo:  (  )Feminino  (  )Masculino 

1.3 Renda familiar (R$): ________ 

 

II-Dados profissionais (caso trabalhe): 

2.1 Profissão: ___________________ 

2.2 Local de atuação: _________________ 

III-Dados referentes ao uso do computador e internet: 

3.1 Possui computador:  (   ) sim    (   )não 

3.2 Possui curso em informática:   (  ) sim   (  ) não 

3.3 Cursou ou está cursando alguma disciplina na graduação que tenha relação com a informática: 

(   ) sim   (    ) não 

3.4 Frequência do uso do computador: (  )frequentemente  (  )regularmente  (  )às vezes   

 (   )nunca 

3.5 Onde você  costuma utilizar o computador? 

Casa   (   ) sim   (   ) não 

Universidade   (   ) sim    (  ) não 

Trabalho   (   ) sim    (   ) não 

Biblioteca  (  ) sim   (   ) não 
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Outro (   )sim ____________________________    (   ) não 

3.6 Quantas horas por semana, em média, você utiliza a internet?   _________ 

3.7 Alguma vez procurou conteúdos na internet para apoiar sua profissão/ curso? 

(  )sim   (  )não 

3.8 Alguma vez já procurou por informações sobre avaliação clínica ou prematuridade na internet? 

(  )sim   (  )não 

3.9 Você é estimulado(a) a utilizar o computador e/ou internet pelos docentes? 

(   )sim   (  )não 
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APÊNDICE B 

Instrumento de coleta de dados (PRÉ e PÓS-TESTE) 
Adaptado de Del' Angelo (2012) 

Grupo: ________________________________________________________________ 

Nº: ____________ 

1. A prematuridade é classificada quanto à Idade Gestacional (IG) em limítrofe, moderada e 

extrema. Os números de semanas que indica essas classificações são, respectivamente: 

 

a. 35 a 36; 30 a 34;  menor que 30 semanas. 

b. 34 a 36; 29 a 33; menor que 32 semanas. 

c. 36; 30 a 35; menor que 29 semanas. 

d. 36; 31 a 35; menor que 30 semanas. 

e. 35 a 36; 33 a 34; menor que 32 semanas. 

 

2. A ordem estabelecida para semiotécnica do abdome consiste em: 

a. Inspeção, ausculta, percussão e palpação 

b. Ausculta, inspeção, palpação e percussão 

c. Ausculta, inspeção, percussão e palpação 

d. Inspeção, palpação, ausculta e percussão 

e. Percussão, palpação, inspeção e ausculta. 

 

 

 3. Qual das afirmativas abaixo NÃO se constitui em uma forma de prevenção da perda de 

calor do neonato pré-termo? 

a. Manter o RN em incubadora aquecida 

b. Trocar as fraldas sempre que necessário 

c. Aquecer o estetoscópio antes de utilizá-lo no RN 

d. Abertura das portinholas da incubadora. 

e. Lavar as mãos com água aquecida antes de tocar o paciente. 

 

4. Carlos Silva é um RNPT com Idade Gestacional de 28 semanas, nascido com 1200 g e 

internado na UCINco há 8 dias. Devido a problemas respiratórios, Carlos fez uso de 

oxigenoterapia todos os dias desde sua internação. Um dos cuidados de enfermagem com este 

bebê é a monitorização da saturação de O2.  

A partir da análise do caso acima, do ponto de vista da saúde ocular do neonato, julgue 

qual dos problemas Carlos tem risco de desenvolver e por quê? 

a. Estrabismo devido peso de nascimento 

b. Estrabismo devido uso de oxigenoterapia 

c. Retinopatia da prematuridade devido peso ao nascer 

d. Retinopatia da prematuridade devido IG 

e. Retinopatia da prematuridade devido uso de oxigenoterapia. 
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5. Os neonatos pré-termo têm pele mais fina e gelatinosa, contendo pouca camada de extrato 

córneo, fato que lhes confere maior risco de desenvolver lesões de pele, especialmente quando 

internados em UTI neonatal e são submetidos a inúmeros procedimentos invasivos. Examine as 

figuras abaixo e escolha a alternativa correta quanto ao tipo de lesão de pele comumente 

encontrada nos Recém-nascidos prematuros: 

a. Erosão 

b. Escoriação 

c. Úlcera 

d. Escama 

e. Pústula 

 

     
 

 

6. Quanto aos achados da avaliação tegumentar do neonato pré-termo, analise a figura a seguir e 

escolha a alternativa correta que denomina tal achado: 

 

a. Miliária 

b. Vérnix caseoso 

c. Escoriação 

d. Eritema tóxico 

e. Lanugem 
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7. Sobre o padrão de normalidade respiratória do Recém-nascido é correto afirmar: 

a. A frequência respiratória do RN eupneico é extremamente regular e previsível 

b. A frequência respiratória do RN pode variar entre 12 e 20 movimentos por minuto 

c. A frequência respiratória do RN pode variar entre 20 e 45 movimentos por minuto 

d. A frequência respiratória irregular é considerada patológica e indicativa de 

necessidade de oxigenoterapia 

e. A frequência respiratória do RN pode variar entre 30 a 60 movimentos por minuto e é 

irregular. 

 

8. Quais dos achados clínicos abaixo podem ser encontrados em exame físico de um RN com 

atelectasia causada por doença da membrana hialina? 

a. Expansão torácica simétrica, frequência respiratória aumentada e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

b. Expansão torácica assimétrica, frequências respiratória e cardíaca aumentadas e 

diminuição de murmúrios vesiculares à ausculta 

c. Frequências cardíaca e respiratória diminuídas, macicez à percussão e presença de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

d. Expansão torácica simétrica, frequência respiratória diminuída e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

e. Expansão torácica assimétrica, timpanismo à percussão e presença de murmúrios 

vesiculares à ausculta. 

 

9. Um dos problemas respiratórios comuns no recém-nascido prematuro é a síndrome do 

desconforto respiratório. Do ponto de vista da avaliação clínica podemos identificar a seguinte 

anormalidade do padrão respiratório: 

a. Murmúrios vesiculares 

b. Estertores 

c. Som claro pulmonar 

d. Gemido expiratório 

e. Ronco. 

 

10. Quanto ao sistema circulatório do neonato, pode-se afirmar que: 

a. A frequência cardíaca no prematuro varia normalmente entre 90 e 120 bpm 

b. A frequência cardíaca no prematuro varia normalmente entre 120 e 140 bpm 

c. A pressão arterial se apresenta elevada em situações de sepse e uso de drogas 

d. A arritmia sinusal é um achado patológico 

e. O pulso do RN é avaliado apenas quanto à frequência, já que o ritmo e a força não 

variam. 

11. Durante a avaliação do abdome, deve-se realizar ausculta após inspeção, começando pelo: 

a. Quadrante inferior esquerdo 

b. Quadrante superior esquerdo 

c. Quadrante inferior direito 

d. Quadrante superior direito 

e. Centro do abdome 
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12.  Quanto à alimentação do Neonato prematuro é correto afirmar: 

a. O pré-termo apresenta boa capacidade de coordenação sucção, deglutição e respiração. 

b. O início precoce da alimentação enteral constitui um fator de risco para enterocolite 

necrotizante. 

c. A sondagem nasogástrica é preferida em relação a orogástrica devido ao maior risco de 

apnéia entre os prematuros. 

d. O leite proveniente do seio de uma mãe de bebê prematuro tem maior aporte energético 

que de uma mãe de bebê a termo, devendo a ordenha ser estimulada. 

e. A capacidade de sucção tem inicio por volta da 20ª semana de gestação. 

 

13. Sobre as características do colostro, pode-se afirmar que: 

a. É o primeiro tipo de leite materno em cronologia e pode durar até o sétimo dia após o 

parto 

b. É rico em gorduras e lactose 

c. Não contém vitaminas hidrossolúveis, apenas as lipossolúveis (A,E,K,D) e fatores 

imunológicos 

d. É suficiente para alimentar o RN e promover seu desenvolvimento adequadamente 

durante 02 meses 

e. Possui composição muito semelhante ao leite maduro. 

 

14.  O RN com hipoglicemia (valor de glicose inferior a 40 mg/dL), pode apresentar na 

avaliação clínica: 

a. Hipoatividade 

b. Irritabilidade 

c. Choro 

d. Hiperatividade 

e. Poliúria 

 

15. Ao examinar um recém-nascido pré-termo (IG = 30 semanas), com 05 dias de vida na 

unidade de cuidados intermediários neonatal, você identifica edema palpebral e em membros 

inferiores. Você suspeita que a provável causa do edema é: 

a. Fisiológica 

b. Desidratação 

c. Hiperidratação 

d. Sistema renal imaturo 

e. Falta de aleitamento materno exclusivo. 

 

16. O desenvolvimento completo dos néfrons ocorre com 35 semanas de vida intrauterina e a 

superfície glomerular continua seu desenvolvimento após o nascimento. A imaturidade renal 

provoca menor tolerância à sobrecarga hídrica e eletrolítica. No recém-nascido, quais dos 

sintomas abaixo não se devem à imaturidade renal? 

a. Edema 

b. Hiponatremia 

c. Disúria 

d. Hipocalemia 

e. Oligúria 
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17. Qual alternativa NÃO contém aspectos que fazem parte do cuidado desenvolvimental ao 

prematuro? 

a. O prematuro precisa ser estimulado várias vezes ao dia devido sua necessidade de 

desenvolvimento e interação social. Portanto, manusear o bebê e abrir e fechar a 

incubadora auxilia nesse processo. 

b. O método Canguru é uma forma de atenção humanizada que traz benefícios para o RN 

tais como, manutenção da temperatura corporal, promove aleitamento materno e estimula o 

vínculo da família com o bebê. 

c. A inclusão da família na unidade neonatal para o cuidado com seu bebê é fundamental 

para o processo de desenvolvimento da criança e estabelecimento de segurança e vínculo 

da família 

d. A sucção não nutritiva é uma forma de acalmar o bebê e confortar quando vivenciada 

situação de dor. 

e. O controle de luz/escuro na unidade neonatal é muito importante para que seja 

respeitado o ritmo circadiano do RN e favoreça um repouso mais efetivo. 

 

18. Com relação aos reflexos primitivos do neonato, espera-se que um bebê nascido com 35 

semanas de IG apresente: 

a. Marcha reflexa presente, reflexo de moro completo e reflexo de procura ausente. 

b. Marcha reflexa presente, reflexo de Moro faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura completo. 

c. Marcha reflexa incompleta, reflexo de Moro ausente e reflexo de procura presente. 

d. Marcha reflexa ausente, reflexo de Moro ausente e reflexo de procura incompleto. 

e. Marcha reflexa presente, reflexo de Moro faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura ausente. 

19. Considerando a avaliação dos reflexos uma etapa importante do exame clínico realizado 

pelo enfermeiro, no intuito de acompanhar o desenvolvimento da criança, assinale a 

alternativa correta: 

I.O desaparecimento do reflexo de preensão se inicia por volta do segundo mês de vida. 

II.O reflexo de sucção desaparece primeiramente quando o bebê dorme, e depois nos 

períodos de vigília. 

III.O reflexo de marcha desaparece aos 8 meses de vida da criança. 

a. Todas estão corretas 

b. Apenas I está correta 

c. Apenas II está correta 

d. Apenas I e III estão corretas 

e. Apenas I e II estão corretas 

 

20. Ao realizar avaliação clínica de um RN hospitalizado na UCIN, você identifica: olhos 

vidrados e fixos, choro, irritabilidade e atenção forçada. Pode-se suspeitar de: 

a. Hidrocefalia 

b. Estresse por privação de sono 

c. Déficit nas relações familiares 

d. Retinopatia da prematuridade 

e. Desidratação 
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APÊNDICE C 

Instrumento para validação semântica 

Nº do formulário:                           

Idade: ______                          Período: _______ 

Sexo:  (  )Feminino  (  )Masculino 

Renda familiar (R$): ________ 

Participa de projeto de extensão: (  ) sim   (  ) não 

É ou foi aluno de Iniciação científica: (  ) sim   (   ) não 

 

Pré-teste e pós-teste para avaliação do aprendizado sobre semiologia e semiotécnica do 

Recém-nascido pré-termo 

QUESTÃO/ SENTENÇA Compreendeu 

SIM / NÃO 

Sugestão 

1)Sobre o padrão de normalidade 

respiratória do RN é correto afirmar: 

 

a) A frequência respiratória do RN eupneico é 

extremamente regular e previsível. 

b) A frequência respiratória do RN deve variar 

entre 12 e 20 movimentos por minuto. 

c) A frequência respiratória do RN deve variar 

entre 

 20 e 45 movimentos por minuto. 

d)A frequência respiratória irregular é 

considerada patológica e indicativa de 

necessidade de oxigenoterapia. 

e) A frequência respiratória do RN deve variar 

entre 30 a 60 movimentos por minuto. 

   

2)Quanto à alimentação do RN é correto 

afirmar: 

a) O aleitamento materno e a alimentação 

artificial oferecem os mesmos benefícios para 

o RN. 

b) Durante a amamentação, ocorre 

transferência de fatores imunológicos para o 

bebê, exceto IgA. 

c) O colostro tem duração média de 20 dias  

até a transição do leite. 

d) O leite materno oferece maior 

digestibilidade de gordura do que o leite 

artificial. 

e) O leite proveniente do seio de uma mãe de 

bebê prematuro tem menor aporte energético 

que de uma mãe de bebê a termo. 

   

3) Quanto à circulação do RN, pode-se afirmar    
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que: 

a)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente  entre 90 e 120 bpm. 

b)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente  entre 120 e 140 bpm. 

c)A pressão arterial se apresenta elevada em 

situações de  sepse e uso de drogas. 

d)A arritmia sinusal é um achado patológico.  

e)O pulso do RN é avaliado apenas quanto à 

frequência, já que o ritmo e a força não 

variam. 

4) O RN com hipoglicemia (valor de glicose 

inferior a 40 mg%), pode apresentar à 

avaliação clínica: 

a) Hipoatividade 

b) Irritabilidade 

c) Choro 

d) Hiperatividade 

e) Poliúria 

   

5) Os  neonatos pré-termo  têm pele mais 

fina e gelatinosa, contendo pouca camada 

de extrato córneo, fato  que  lhes  confere  

maior  risco de  desenvolver  lesões de pele. 

Examine a figura abaixo e escolha a 

alternativa correta quanto ao tipo de lesão 

de pele comumente encontrada nos RNs 

prematuros: 

 

f. Erosão 

g. Escoriação 

h. Úlcera 

i. Escama 

j. Pústula 
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6)Carlos Silva é um RNPT com IG 28 

semanas, nascido com 1200g e internado na 

UCIN há 8 dias. Devido a problemas 

respiratórios, Carlos fez uso de 

oxigenoterapia todos os dias desde sua 

internação. Um dos cuidados de 

enfermagem com este bebê é a aplicação 

diária de solução oftalmológica prescrita 

pelo médico para tratar conjuntivite. Do 

caso descrito, qual risco Carlos tem de 

desenvolver e por quê? 

a) Estrabismo devido uso de solução 

oftalmológica. 

b) Estrabismo devido uso de oxigenoterapia. 

c) Retinopatia da prematuridade devido peso 

ao nascer. 

d) Retinopatia da prematuridade devido IG. 

e) Retinopatia da prematuridade devido uso 

de oxigenoterapia. 

   

7) Qual alternativa não expressa aspectos 

contemplados no cuidado desenvolvimental 

ao prematuro? 

a) O prematuro precisa ser estimulado várias 

vezes ao dia devido sua necessidade de 

desenvolvimento e interação social. Portanto, 

manusear o bebê e abrir e fechar a incubadora 

auxilia nesse processo. 

b) O método Canguru é uma técnica altamente 

indicada para manutenção da temperatura 

corporal e estímulo ao vínculo da família com 

o bebê. 

c) A inclusão da família na unidade neonatal 

para o cuidado com seu bebê é fundamental 

para o processo de desenvolvimento da 

criança e estabelecimento de segurança e 

vínculo da família. 

d)A sucção não nutritiva é uma forma de 

acalmar o bebê e confortar quando vivenciada 

situação de dor. 

e) O controle de luz/escuro na unidade 

neonatal é muito importante para que seja 

respeitado o ritmo circadiano do RN e 

favoreça um repouso mais efetivo. 

   

8) Quanto aos achados da avaliação 

tegumentar do neonato pré-termo, analise 

a figura a seguir e escolha a alternativa 

correta: 
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a) Miliária 

b) Vérnix caseoso 

c) Escoriação 

d) Eritema tóxico 

e) Lanugem 

9) Quais dos achados clínicos abaixo podem 

ser encontrados em exame físico de um RN 

com atelectasia causada por doença da 

membrana hialina? 

a) Expansão torácica simétrica, frequência 

respiratória aumentada e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta. 

b)Expansão torácica assimétrica, frequências 

respiratória e cardíaca aumentadas e 

diminuição de murmúrios vesiculares à 

ausculta. 

c)Frequências cardíaca e respiratória 

diminuídas, macicez à percussão e presença de 

murmúrios vesiculares à ausculta. 

d)Expansão torácica simétrica, frequência 

respiratória diminuída e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta. 

e)Expansão torácica assimétrica, timpanismo à 

percussão e presença de murmúrios 

vesiculares à ausculta. 

   

10) O desenvolvimento completo dos 

néfrons ocorre com 35 semanas de vida 

intrauterina e a superfície glomerular 

continua seu desenvolvimento após o 

nascimento. A imaturidade renal provoca 

menor tolerância à sobrecarga hídrica e 

eletrolítica. No recém-nascido, quais dos 

sintomas abaixo não se devem à 

imaturidade renal? 

a) Edema 

b) Hiponatremia 

c) Disúria 

d) Hipocalemia 

e) Oligúria 
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11) Sobre as características do colostro, 

pode-se afirmar que: 

a) É o primeiro tipo de leite materno em 

cronologia e pode durar até o sétimo dia após 

o parto. 

b)É rico em gorduras e lactose. 

c)Não contém vitaminas hidrossolúveis, 

apenas as lipossolúveis (A,E,K,D) e fatores 

imunológicos. 

d)É suficiente para alimentar o RN e 

promover seu desenvolvimento 

adequadamente durante 02 meses. 

e)Possui composição muito semelhante ao 

leite maduro. 

   

12) Quanto às formas de prevenção de 

perda de calor do neonato pré-termo todas 

as afirmativas abaixo estão corretas 

exceto: 

a) Manter o RN em incubadora aquecida. 

b) Trocar as fraldas sempre que necessário. 

c) Aquecer o estetoscópio antes de utilizá-lo 

no RN. 

d) Abertura das portinholas da incubadora. 

e) Lavar as mãos com água aquecida antes de 

tocar o paciente. 

   

13) Considerando um bebê nascido com 35 

semanas de IG, espera-se: 

a) Marcha reflexa presente, reflexo de moro 

completo e reflexo de procura ausente. 

b)Marcha reflexa presente, reflexo de Moro 

faltando a fase de flexão-abdução e reflexo de 

procura completo. 

c)Marcha reflexa incompleta, reflexo de Moro 

ausente e reflexo de procura presente. 

d)Marcha reflexa ausente, reflexo de Moro 

ausente e reflexo de procura incompleto. 

e)Marcha reflexa presente, reflexo de Moro 

faltando a fase de flexão-abdução e reflexo de 

procura ausente. 

   

14) A prematuridade é classificada quanto 

à IG em limítrofe, moderada e extrema. 

Os números de semanas que indicam essas 

classificações são respectivamente: 

a) 35 a 36; 31 a 34; 30 ou menos. 

b) 34 a 36; 29 a 33; 32 ou menos. 

c) 36; 30 a 35; 29 ou menos. 
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d) 36; 31 a 35; 30 ou menos. 

d) 35 a 36; 33 a 34; 32 ou menos. 

15) Ao examinar um recém-nascido na 

unidade de cuidados intermediários 

neonatal, você identifica edema palpebral e 

em membros inferiores. Dados 

importantes: o bebê tem IG = 30 semanas e 

foi admitido no hospital há 5 dias devido 

icterícia. A causa do edema é 

provavelmente por: 

a) Fisiológica 

b) Desidratação 

c) Hiperidratação 

d) Sistema renal imaturo 

e) Falta de aleitamento materno exclusivo 

   

16) A ordem estabelecida para semiotécnica 

consiste em: 

a) Inspeção, ausculta, percussão e palpação. 

b) Ausculta, inspeção, palpação e percussão. 

c) Ausculta, inspeção, percussão e palpação. 

d) Inspeção, palpação, ausculta e percussão. 

e) Percussão, palpação, inspeção e ausculta. 

   

17) Um dos problemas respiratórios 

comuns no recém-nascido prematuro é a 

síndrome do desconforto respiratório. Na 

avaliação clínica do mesmo que apresenta 

tal distúrbio podemos identificar: 

a) Murmúrios vesiculares 

b) Estertores 

c) Som claro pulmonar 

d) Gemido expiratório 

e) Roncos 

   

18) Considerando a avaliação dos reflexos 

uma etapa importante do exame clínico 

realizado pelo enfermeiro, no intuito de 

acompanhar o desenvolvimento da criança, 

assinale a alternativa correta: 

IV.O reflexo de preensão inicia o 

desaparecimento por volta do segundo mês 

de vida 

V.O reflexo de sucção desaparece 

primeiramente quando o bebê dorme, e 

depois nos períodos de vigília 

VI.O reflexo de marcha desaparece aos 8 

meses de vida da criança 
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a)Todas estão corretas. 

b)Apenas I está correta. 

c)Apenas II está correta. 

d)Apenas I e III estão corretas. 

e)Apenas I e II estão corretas. 

19) Durante a avaliação do abdome, deve-se 

realizar ausculta após inspeção, começando 

pelo: 

a) Quadrante inferior esquerdo. 

b) Quadrante superior esquerdo. 

c) Quadrante inferior direito. 

d) Quadrante superior direito. 

e) Centro do abdome. 

   

20) Ao realizar avaliação clínica de um RN 

hospitalizado na UCIN, você identifica: 

olhos vidrados e fixos, choro, irritabilidade 

e atenção forçada. Pode-se suspeitar de: 

a) Hidrocefalia 

b) Estresse por privação de sono 

c) Déficit nas relações familiares 

d) Retinopatia da prematuridade 

e) Desidratação 
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APÊNDICE D 

Itens do pré e pós-teste que foram modificados após a análise semântica 

 

COMO ERA COMO FICOU 

3) Quanto à circulação do RN, pode-se 

afirmar que: 

 

a)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente  entre 90 e 120 bpm. 

b)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente  entre 120 e 140 bpm. 

c)A pressão arterial se apresenta elevada em 

situações de  sepse e uso de drogas. 

d)A arritmia sinusal é um achado 

patológico.  

e)O pulso do RN é avaliado apenas quanto à 

frequência, já que o ritmo e a força não variam. 

3. Quanto ao sistema circulatório do RN, 

pode-se afirmar que: 

 

a)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente entre 90 e 120 bpm 

b)A frequência cardíaca no prematuro varia 

normalmente entre 120 e 140 bpm 

c)A pressão arterial se apresenta elevada em 

situações de sepse e uso de drogas 

d)A arritmia sinusal é um achado patológico 

e)O pulso do RN é avaliado apenas quanto à 

frequência, já que o ritmo e a força não 

variam. 

5) Os  neonatos pré-termo  têm pele mais 

fina e gelatinosa, contendo pouca camada 

de extrato córneo, fato  que  lhes  confere  

maior  risco de  desenvolver  lesões de 

pele. Examine a figura abaixo e escolha a 

alternativa correta quanto ao tipo de 

lesão de pele comumente encontrada nos 

RNs prematuros: 

k. Erosão 

l. Escoriação 

m. Úlcera 

n. Escama 

o.  Pústula 

5. Os neonatos pré-termo têm pele mais fina 

e gelatinosa, contendo pouca camada de 

extrato córneo, fato que lhes confere maior 

risco de desenvolver lesões de pele. Examine 

a figura abaixo e escolha a alternativa correta 

quanto ao tipo de lesão de pele comumente 

encontrada nos RNs prematuros: 

a. Erosão 

b. Escoriação 

c. Úlcera 

d. Escama 

e. Pústula 
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6) Carlos Silva é um RNPT com IG 28 

semanas, nascido com 1200g e internado 

na UCIN há 8 dias. Devido a problemas 

respiratórios, Carlos fez uso de 

oxigenoterapia todos os dias desde sua 

internação. Um dos cuidados de 

enfermagem com este bebê é a aplicação 

diária de solução oftalmológica prescrita 

pelo médico para tratar conjuntivite. Do 

caso descrito, qual risco Carlos tem de 

desenvolver e por quê? 

 

a) Estrabismo devido uso de solução 

oftalmológica. 

b) Estrabismo devido uso de 

oxigenoterapia. 

c) Retinopatia da prematuridade devido 

peso ao nascer. 

d) Retinopatia da prematuridade devido IG. 

e) Retinopatia da prematuridade devido uso de 

oxigenoterapia. 

6. Carlos Silva é um RNPT com IG 28 

semanas, nascido com 1200 g e internado na 

UCIN há 8 dias. Devido a problemas 

respiratórios, Carlos fez uso de oxigenoterapia 

todos os dias desde sua internação. Um dos 

cuidados de enfermagem com este bebê é a 

monitorização da saturação de O2.  

A partir da análise do caso acima, julgue 

qual dos problemas Carlos tem risco de 

desenvolver e por quê? 

 

a)Estrabismo devido peso de nascimento 

b)Estrabismo devido uso de oxigenoterapia 

c)Retinopatia da prematuridade devido peso 

ao nascer 

d)Retinopatia da prematuridade devido IG 

e)Retinopatia da prematuridade devido uso 

de oxigenoterapia. 

 

7) Qual alternativa não expressa aspectos 

contemplados no cuidado 

desenvolvimental ao prematuro? 

a) O prematuro precisa ser estimulado várias 

vezes ao dia devido sua necessidade de 

desenvolvimento e interação social. 

Portanto, manusear o bebê e abrir e fechar a 

7. Qual alternativa NÃO contém aspectos que 

fazem parte do cuidado desenvolvimental ao 

prematuro? 

f. O prematuro precisa ser estimulado 

várias vezes ao dia devido sua necessidade 

de desenvolvimento e interação social. 

Portanto, manusear o bebê e abrir e fechar a 
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incubadora auxilia nesse processo. 

b) O método Canguru é uma técnica 

altamente indicada para manutenção da 

temperatura corporal e estímulo ao vínculo 

da família com o bebê. 

c) A inclusão da família na unidade neonatal 

para o cuidado com seu bebê é fundamental 

para o processo de desenvolvimento da 

criança e estabelecimento de segurança e 

vínculo da família. 

d)A sucção não nutritiva é uma forma de 

acalmar o bebê e confortar quando 

vivenciada situação de dor. 

e) O controle de luz/escuro na unidade 

neonatal é muito importante para que seja 

respeitado o ritmo circadiano do RN e 

favoreça um repouso mais efetivo. 

incubadora auxilia nesse processo. 

g. O método Canguru é uma técnica 

altamente indicada para manutenção da 

temperatura corporal e estímulo ao vínculo 

da família com o bebê. 

h. A inclusão da família na unidade 

neonatal para o cuidado com seu bebê é 

fundamental para o processo de 

desenvolvimento da criança e 

estabelecimento de segurança e vínculo da 

família 

i. A sucção não nutritiva é uma forma de 

acalmar o bebê e confortar quando 

vivenciada situação de dor. 

j. O controle de luz/escuro na unidade 

neonatal é muito importante para que seja 

respeitado o ritmo circadiano do RN e 

favoreça um repouso mais efetivo. 

 

8) Quanto aos achados da avaliação 

tegumentar do neonato pré-termo, 

analise a figura a seguir e escolha a 

alternativa correta: 

 

a) Miliária 

b) Vérnix caseoso 

c) Escoriação 

d) Eritema tóxico 

e) Lanugem 

8. Quanto aos achados da avaliação tegumentar do 

neonato pré-termo, analise a figura a seguir e 

escolha a alternativa correta: 

   

f. Miliária 

g. Vérnix caseoso 

h. Escoriação 

i. Eritema tóxico 

j. Lanugem 

12) Quanto às formas de prevenção de 

perda de calor do neonato pré-termo 

todas as afirmativas abaixo estão 

12. Qual das afirmativas abaixo NÃO se 

constitui em uma forma de prevenção da perda 

de calor do neonato pré-termo? 
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corretas exceto: 

a) Manter o RN em incubadora aquecida. 

b) Trocar as fraldas sempre que necessário. 

c) Aquecer o estetoscópio antes de utilizá-

lo no RN. 

d) Abertura das portinholas da incubadora. 

e) Lavar as mãos com água aquecida antes 

de tocar o paciente. 

f. Manter o RN em incubadora aquecida 

g. Trocar as fraldas sempre que 

necessário 

h. Aquecer o estetoscópio antes de 

utilizá-lo no RN 

i. Abertura das portinholas da 

incubadora. 

j. Lavar as mãos com água aquecida 

antes de tocar o paciente. 

 

13) Considerando um bebê nascido com 

35 semanas de IG, espera-se: 

a) Marcha reflexa presente, reflexo de moro 

completo e reflexo de procura ausente. 

b)Marcha reflexa presente, reflexo de Moro 

faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura completo. 

c)Marcha reflexa incompleta, reflexo de 

Moro ausente e reflexo de procura presente. 

d)Marcha reflexa ausente, reflexo de Moro 

ausente e reflexo de procura incompleto. 

e)Marcha reflexa presente, reflexo de Moro 

faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura ausente. 

13. Com relação aos reflexos primitivos do 

neonato, espera-se que um bebê nascido com 35 

semanas de IG apresente: 

f. Marcha reflexa presente, reflexo de 

moro completo e reflexo de procura 

ausente. 

g. Marcha reflexa presente, reflexo de 

Moro faltando a fase de flexão-abdução e 

reflexo de procura completo. 

h. Marcha reflexa incompleta, reflexo de 

Moro ausente e reflexo de procura presente. 

i. Marcha reflexa ausente, reflexo de 

Moro ausente e reflexo de procura 

incompleto. 

j. Marcha reflexa presente, reflexo de 

Moro faltando a fase de flexão-abdução e 

reflexo de procura ausente. 

 

15) Ao examinar um recém-nascido na 

unidade de cuidados intermediários 

neonatal, você identifica edema palpebral 

e em membros inferiores. Dados 

importantes: o bebê tem IG = 30 semanas 

e foi admitido no hospital há 5 dias devido 

icterícia. A causa do edema é 

provavelmente por: 

a) Fisiológica 

b) Desidratação 

c) Hiperidratação 

d) Sistema renal imaturo 

e) Falta de aleitamento materno exclusivo 

15. Ao examinar um recém-nascido pré-termo 

(IG = 30 semanas), com 05 dias de vida na 

unidade de cuidados intermediários neonatal, 

você identifica edema palpebral e em membros 

inferiores. Você suspeita que a provável causa 

do edema é: 

 

f. Fisiológica 

g. Desidratação 

h. Hiperidratação 

i. Sistema renal imaturo 

j. Falta de aleitamento materno exclusivo. 

 

17) Um dos problemas respiratórios 

comuns no recém-nascido prematuro é a 

síndrome do desconforto respiratório. Na 

avaliação clínica do mesmo que apresenta 

17. Um dos problemas respiratórios comuns no 

recém-nascido prematuro é a síndrome do 

desconforto respiratório. Na avaliação clínica 

do mesmo que apresenta tal distúrbio podemos 
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tal distúrbio podemos identificar: 

a) Murmúrios vesiculares 

b) Estertores 

c) Som claro pulmonar 

d) Gemido expiratório 

e) Roncos 

identificar a seguinte anormalidade do padrão 

respiratório: 

f. Murmúrios vesiculares 

g. Estertores 

h. Som claro pulmonar 

i. Gemido expiratório 

j. Ronco. 
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APÊNDICE E 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS/ VALIDAÇÃO 

 

PARTE 1 - CARACTERIZAÇÃO DO JUIZ 

 

Nome do Juiz: ______________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Idade (anos completos): _____________ 

Tempo de formação profissional (anos completo): _____________ 

Titulação: ( ) Especialista  - Área da especialização: ___________________________ 

                  (  ) Mestre - Área do Mestrado: __________________________________ 

                  (  ) Doutor - Área do Doutorado: __________________________________ 

Participa de grupo de pesquisa: ( ) Não ( ) Sim Qual: ____________________________ 

No ensino, qual disciplina ministra? ________________________________________ 

Tempo de docência (anos completos):_______________________ 

 

 

PARTE 2. VALIDACAO DO QUESTIONARIO (PRE E POS TESTE) 

 

 

PARTE 2 

VALIDACAO DO QUESTIONÁRIO/ AVALIAÇÃO (PRE E PÓS-TESTE) 

 

Favor analise as 20 questões que se seguem. As mesmas fazem parte da avaliação 

que será utilizada como pré e pós-teste do estudo e responda as perguntas 

referentes às mesmas.  
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Instrumento de coleta de dados (pré e pós-teste) 
Adaptado de  Del' Angelo (2012) 

 

1. Sobre o padrão de normalidade respiratória do RN é correto afirmar: 

f. A frequência respiratória do RN eupneico é extremamente regular e previsível 

g. A frequência respiratória do RN pode variar entre 12 e 20 movimentos por minuto 

h. A frequência respiratória do RN pode variar entre 20 e 45 movimentos por minuto 

i. A frequência respiratória irregular é considerada patológica e indicativa de 

necessidade de oxigenoterapia 

j. A frequência respiratória do RN pode variar entre 30 a 60 movimentos por minuto 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

2. Quanto à alimentação do RN é correto afirmar: 

f. O aleitamento materno e a alimentação artificial oferecem os mesmos benefícios para 

o RN 

g. Durante a amamentação, ocorre transferência de fatores imunológicos para o bebê, 

exceto IgA 

h. O colostro tem duração média de 20 dias até a transição do leite 

i. O leite materno oferece maior digestibilidade de gordura do que o leite artificial 

j. O leite proveniente do seio de uma mãe de bebê prematuro tem menor aporte energético 

que de uma mãe de bebê a termo 
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 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

3. Quanto ao sistema circulatório do RN, pode-se afirmar que: 

f. A frequência cardíaca no prematuro varia normalmente entre 90 e 120 bpm 

g. A frequência cardíaca no prematuro varia normalmente entre 120 e 140 bpm 

h. A pressão arterial se apresenta elevada em situações de sepse e uso de drogas 

i. A arritmia sinusal é um achado patológico 

j. O pulso do RN é avaliado apenas quanto à frequência, já que o ritmo e a força não 

variam. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma     
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alteração gramatical ou 

correção? 

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

4. O RN com hipoglicemia (valor de glicose inferior a 40 mg/dL), pode apresentar à avaliação 

clínica: 

f. Hipoatividade 

g. Irritabilidade 

h. Choro 

i. Hiperatividade 

j. Poliúria 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

    

5. Os neonatos pré-termo têm pele mais fina e gelatinosa, contendo pouca camada de extrato 

córneo, fato que lhes confere maior risco de desenvolver lesões de pele. Examine a figura abaixo e 

escolha a alternativa correta quanto ao tipo de lesão de pele comumente encontrada nos RNs 

prematuros: 

p. Erosão 

q. Escoriação 

r. Úlcera 

s. Escama 
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t. Pústula 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

 

6. Carlos Silva é um RNPT com IG 28 semanas, nascido com 1200 g e internado na UCIN há 

8 dias. Devido a problemas respiratórios, Carlos fez uso de oxigenoterapia todos os dias desde 

sua internação. Um dos cuidados de enfermagem com este bebê é a monitorização da 

saturação de O2.  

A partir da análise do caso acima, julgue qual dos problemas Carlos tem risco de 

desenvolver e por quê? 



106 
 

f. Estrabismo devido peso de nascimento 

g. Estrabismo devido uso de oxigenoterapia 

h. Retinopatia da prematuridade devido peso ao nascer 

i. Retinopatia da prematuridade devido IG 

j. Retinopatia da prematuridade devido uso de oxigenoterapia. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

 

7. Qual alternativa NÃO contém aspectos que fazem parte do cuidado desenvolvimental ao 

prematuro? 

k. O prematuro precisa ser estimulado várias vezes ao dia devido sua necessidade de 

desenvolvimento e interação social. Portanto, manusear o bebê e abrir e fechar a 

incubadora auxilia nesse processo. 

l. O método Canguru é uma técnica altamente indicada para manutenção da temperatura 

corporal e estímulo ao vínculo da família com o bebê. 

m. A inclusão da família na unidade neonatal para o cuidado com seu bebê é fundamental 

para o processo de desenvolvimento da criança e estabelecimento de segurança e vínculo 

da família 

n. A sucção não nutritiva é uma forma de acalmar o bebê e confortar quando vivenciada 

situação de dor. 

o. O controle de luz/escuro na unidade neonatal é muito importante para que seja 

respeitado o ritmo circadiano do RN e favoreça um repouso mais efetivo. 
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 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

8. Quanto aos achados da avaliação tegumentar do neonato pré-termo, analise a figura a seguir e 

escolha a alternativa correta: 

   

k. Miliária 

l. Vérnix caseoso 

m. Escoriação 

n. Eritema tóxico 
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o. Lanugem 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

9. Quais dos achados clínicos abaixo podem ser encontrados em exame físico de um RN com 

atelectasia causada por doença da membrana hialina? 

f. Expansão torácica simétrica, frequência respiratória aumentada e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

g. Expansão torácica assimétrica, frequências respiratória e cardíaca aumentadas e 

diminuição de murmúrios vesiculares à ausculta 

h. Frequências cardíaca e respiratória diminuídas, macicez à percussão e presença de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

i. Expansão torácica simétrica, frequência respiratória diminuída e diminuição de 

murmúrios vesiculares à ausculta 

j. Expansão torácica assimétrica, timpanismo à percussão e presença de murmúrios 

vesiculares à ausculta. 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra     
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clareza e objetividade? 

 

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

10. O desenvolvimento completo dos néfrons ocorre com 35 semanas de vida intrauterina e a 

superfície glomerular continua seu desenvolvimento após o nascimento. A imaturidade renal 

provoca menor tolerância à sobrecarga hídrica e eletrolítica. No recém-nascido, quais dos 

sintomas abaixo não se devem à imaturidade renal? 

f. Edema 

g. Hiponatremia 

h. Disúria 

i. Hipocalemia 

j. Oligúria 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 
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11. Sobre as características do colostro, pode-se afirmar que: 

f. É o primeiro tipo de leite materno em cronologia e pode durar até o sétimo dia após o 

parto 

g. É rico em gorduras e lactose 

h. Não contém vitaminas hidrossolúveis, apenas as lipossolúveis (A,E,K,D) e fatores 

imunológicos 

i. É suficiente para alimentar o RN e promover seu desenvolvimento adequadamente 

durante 02 meses 

j. Possui composição muito semelhante ao leite maduro. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

 

12. Qual das afirmativas abaixo NÃO se constitui em uma forma de prevenção da perda de 

calor do neonato pré-termo? 

k. Manter o RN em incubadora aquecida 

l. Trocar as fraldas sempre que necessário 

m. Aquecer o estetoscópio antes de utilizá-lo no RN 

n. Abertura das portinholas da incubadora. 

o. Lavar as mãos com água aquecida antes de tocar o paciente. 

 

 



111 
 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

13. Com relação aos reflexos primitivos do neonato, espera-se que um bebê nascido com 35 

semanas de IG apresente: 

k. Marcha reflexa presente, reflexo de moro completo e reflexo de procura ausente. 

l. Marcha reflexa presente, reflexo de Moro faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura completo. 

m. Marcha reflexa incompleta, reflexo de Moro ausente e reflexo de procura presente. 

n. Marcha reflexa ausente, reflexo de Moro ausente e reflexo de procura incompleto. 

o. Marcha reflexa presente, reflexo de Moro faltando a fase de flexão-abdução e reflexo 

de procura ausente. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma     
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alteração gramatical ou 

correção? 

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

14. A prematuridade é classificada quanto à IG em limítrofe, moderada e extrema. O número 

de semanas que indica essas classificações são, respectivamente: 

f. 35 a 36; 30 a 34;  menor que 30 semanas. 

g. 34 a 36; 29 a 33; menor que 32 semanas. 

h. 36; 30 a 35; menor que 29 semanas. 

i. 36; 31 a 35; menor que 30 semanas. 

j. 35 a 36; 33 a 34; menor que 32 semanas. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 
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15. Ao examinar um recém-nascido pré-termo (IG = 30 semanas), com 05 dias de vida na 

unidade de cuidados intermediários neonatal, você identifica edema palpebral e em membros 

inferiores. Você suspeita que a provável causa do edema é: 

k. Fisiológica 

l. Desidratação 

m. Hiperidratação 

n. Sistema renal imaturo 

o. Falta de aleitamento materno exclusivo. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

 

 

 

16. A ordem estabelecida para semiotécnica consiste em: 

f. Inspeção, ausculta, percussão e palpação 

g. Ausculta, inspeção, palpação e percussão 

h. Ausculta, inspeção, percussão e palpação 

i. Inspeção, palpação, ausculta e percussão 

j. Percussão, palpação, inspeção e ausculta. 
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 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

 

 

17. Um dos problemas respiratórios comuns no recém-nascido prematuro é a síndrome do 

desconforto respiratório. Na avaliação clínica do mesmo que apresenta tal distúrbio podemos 

identificar a seguinte anormalidade do padrão respiratório: 

k. Murmúrios vesiculares 

l. Estertores 

m. Som claro pulmonar 

n. Gemido expiratório 

o. Ronco. 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 
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3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

18. Considerando a avaliação dos reflexos uma etapa importante do exame clínico realizado 

pelo enfermeiro, no intuito de acompanhar o desenvolvimento da criança, assinale a 

alternativa correta: 

VII.O desaparecimento do reflexo de preensão se inicia por volta do segundo mês de vida. 

VIII.O reflexo de sucção desaparece primeiramente quando o bebê dorme, e depois nos 

períodos de vigília. 

IX.O reflexo de marcha desaparece aos 8 meses de vida da criança. 

 

f. Todas estão corretas 

g. Apenas I está correta 

h. Apenas II está correta 

i. Apenas I e III estão corretas 

j. Apenas I e II estão corretas 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 
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19. Durante a avaliação do abdome, deve-se realizar ausculta após inspeção, começando pelo: 

f. Quadrante inferior esquerdo 

g. Quadrante superior esquerdo 

h. Quadrante inferior direito 

i. Quadrante superior direito 

j. Centro do abdome 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-

termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

 

 

   

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 

 

    

 

20. Ao realizar avaliação clínica de um RN hospitalizado na UCIN, você identifica: olhos 

vidrados e fixos, choro, irritabilidade e atenção forçada. Pode-se suspeitar de: 

f. Hidrocefalia 

g. Estresse por privação de sono 

h. Déficit nas relações familiares 

i. Retinopatia da prematuridade 

j. Desidratação 

 

 

 SIM NÃO EM PARTE Sugestões/Comentários 

1)  O conteúdo da questão 

reflete os itens necessários 

para avaliação do 

conhecimento sobre 

Semiotécnica e semiologia 

do Recém-nascido pré-
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termo de acadêmicos de 

enfermagem? 

2) A questão demonstra 

clareza e objetividade? 

 

    

3) Precisa fazer alguma 

alteração gramatical ou 

correção? 

    

4) A pergunta mensura o 

que destina medir 

(conhecimento em 

Semiotécnica e semiologia 

do RN pré-termo)?  

    

6)A questão está 

didaticamente adequada? 
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APÊNDICE F 

Modificações realizadas pelos peritos após a validação de conteúdo 

QUESTÕES APÓS VALIDAÇÃO 

SEMÂNTICA 

QUESTÕES APÓS A VALIDAÇÃO DE 

CONTEÚDO 

1. Sobre o padrão de normalidade 

respiratória do RN é correto afirmar: 

a. A frequência respiratória do RN 

eupneico é extremamente regular 

e previsível 

b. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 12 e 20 

movimentos por minuto 

c. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 20 e 45 movimentos 

por minuto 

d. A frequência respiratória 

irregular é considerada patológica e 

indicativa de necessidade de 

oxigenoterapia 

e. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 30 a 60 movimentos 

por minuto 

7. Sobre o padrão de normalidade 

respiratória do Recém-nascido é correto 

afirmar: 

a. A frequência respiratória do RN 

eupneico é extremamente regular e 

previsível 

b. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 12 e 20 movimentos 

por minuto 

c. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 20 e 45 movimentos 

por minuto 

d. A frequência respiratória irregular é 

considerada patológica e indicativa de 

necessidade de oxigenoterapia 

e. A frequência respiratória do RN 

pode variar entre 30 a 60 movimentos 

por minuto e é irregular. 

2. Quanto à alimentação do RN é correto 

afirmar: 

a. O aleitamento materno e a 

alimentação artificial oferecem os 

mesmos benefícios para o RN 

b. Durante a amamentação, ocorre 

transferência de fatores 

imunológicos para o bebê, exceto 

IgA 

c. O colostro tem duração média de 20 

dias até a transição do leite 

d. O leite materno oferece maior 

digestibilidade de gordura do que o 

leite artificial 

e. O leite proveniente do seio de 

uma mãe de bebê prematuro tem 

menor aporte energético que de uma 

mãe de bebê a termo. 

12.  Quanto à alimentação do Neonato 

prematuro é correto afirmar: 

a. O pré-termo apresenta boa 

capacidade de coordenação sucção, 

deglutição e respiração. 

b. O início precoce da alimentação 

enteral constitui um fator de risco para 

enterocolite necrotizante. 

c. A sondagem nasogástrica é preferida 

em relação a orogástrica devido ao maior 

risco de apnéia entre os prematuros. 

d. O leite proveniente do seio de uma 

mãe de bebê prematuro tem maior aporte 

energético que de uma mãe de bebê a 

termo, devendo a ordenha ser estimulada. 

e. A capacidade de sucção tem inicio 

por volta da 20ª semana de gestação. 

3. Quanto ao sistema circulatório do RN, 

pode-se afirmar que: 

a. A frequência cardíaca no 

prematuro varia normalmente 

entre 90 e 120 bpm 

10. Quanto ao sistema circulatório do 

neonato, pode-se afirmar que: 

a. A frequência cardíaca no prematuro 

varia normalmente entre 90 e 120 

bpm 
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b. A frequência cardíaca no 

prematuro varia normalmente 

entre 120 e 140 bpm 

c. A pressão arterial se apresenta 

elevada em situações de sepse e uso 

de drogas 

d. A arritmia sinusal é um achado 

patológico 

e. O pulso do RN é avaliado apenas 

quanto à frequência, já que o ritmo e 

a força não variam. 

b. A frequência cardíaca no prematuro 

varia normalmente entre 120 e 140 bpm 

c. A pressão arterial se apresenta 

elevada em situações de sepse e uso de 

drogas 

d. A arritmia sinusal é um achado 

patológico 

e. O pulso do RN é avaliado apenas 

quanto à frequência, já que o ritmo e a 

força não variam. 

4. O RN com hipoglicemia (valor de 

glicose inferior a 40 mg/dL), pode 

apresentar à avaliação clínica: 

a. Hipoatividade 

b. Irritabilidade 

c. Choro 

d. Hiperatividade 

e. Poliúria 

14.  O RN com hipoglicemia (valor de 

glicose inferior a 40 mg/dL), pode 

apresentar na avaliação clínica: 

a. Hipoatividade 

b. Irritabilidade 

c. Choro 

d. Hiperatividade 

e. Poliúria 

5. Os neonatos pré-termo têm pele mais 

fina e gelatinosa, contendo pouca camada 

de extrato córneo, fato que lhes confere 

maior risco de desenvolver lesões de 

pele, especialmente quando internados 

em UTI neonatal e são submetidos a 

inúmeros procedimentos invasivos. 

Examine as figuras abaixo e escolha a 

alternativa correta quanto ao tipo de 

lesão de pele comumente encontrada nos 

Recém-nascidos prematuros: 

a. Erosão 

b. Escoriação 

c. Úlcera 

d. Escama 

e. Pústula 

 

    

5. Os neonatos pré-termo têm pele mais fina 

e gelatinosa, contendo pouca camada de 

extrato córneo, fato que lhes confere maior 

risco de desenvolver lesões de pele. 

Examine a figura abaixo e escolha a 

alternativa correta quanto ao tipo de lesão 

de pele comumente encontrada nos RNs 

prematuros: 

a. Erosão 

b. Escoriação 

c. Úlcera 

d. Escama 

e. Pústula 
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6. Carlos Silva é um RNPT com IG 28 

semanas, nascido com 1200 g e internado 

na UCIN há 8 dias. Devido a problemas 

respiratórios, Carlos fez uso de 

oxigenoterapia todos os dias desde sua 

internação. Um dos cuidados de 

enfermagem com este bebê é a 

monitorização da saturação de O2.  

A partir da análise do caso acima, 

julgue qual dos problemas Carlos tem 

risco de desenvolver e por quê? 

 

a. Estrabismo devido peso de 

nascimento 

b. Estrabismo devido uso de 

oxigenoterapia 

c. Retinopatia da prematuridade 

devido peso ao nascer 

d. Retinopatia da prematuridade 

devido IG 

e. Retinopatia da prematuridade 

devido uso de oxigenoterapia. 

4. Carlos Silva é um RNPT com Idade 

Gestacional de 28 semanas, nascido com 

1200 g e internado na UCINco há 8 dias. 

Devido a problemas respiratórios, Carlos 

fez uso de oxigenoterapia todos os dias 

desde sua internação. Um dos cuidados de 

enfermagem com este bebê é a 

monitorização da saturação de O2.  

A partir da análise do caso acima, do 

ponto de vista da saúde ocular do 

neonato, julgue qual dos problemas 

Carlos tem risco de desenvolver e por 

quê? 

a. Estrabismo devido peso de 

nascimento 

b. Estrabismo devido uso de 

oxigenoterapia 

c. Retinopatia da prematuridade 

devido peso ao nascer 

d. Retinopatia da prematuridade 

devido IG 

e. Retinopatia da prematuridade 

devido uso de oxigenoterapia. 
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8. Quanto aos achados da avaliação 

tegumentar do neonato pré-termo, 

analise a figura a seguir e escolha a 

alternativa correta: 

 

a. Miliária 

b. Vérnix caseoso 

c. Escoriação 

d. Eritema tóxico 

e. Lanugem 

6. Quanto aos achados da avaliação 

tegumentar do neonato pré-termo, analise a 

figura a seguir e escolha a alternativa 

correta que denomina tal achado: 

 

a. Miliária 

b. Vérnix caseoso 

c. Escoriação 

d. Eritema tóxico 

e. Lanugem 

16. A ordem estabelecida para 

semiotécnica consiste em: 

a. Inspeção, ausculta, percussão e 

palpação 

b. Ausculta, inspeção, palpação e 

percussão 

c. Ausculta, inspeção, percussão e 

palpação 

d. Inspeção, palpação, ausculta e 

percussão 

e. Percussão, palpação, inspeção e 

ausculta. 

2. A ordem estabelecida para semiotécnica 

do abdome consiste em: 

a. a. Inspeção, ausculta, percussão e 

palpação 

b. Ausculta, inspeção, palpação e 

percussão 

c. Ausculta, inspeção, percussão e 

palpação 

d. Inspeção, palpação, ausculta e 

percussão 

e. Percussão, palpação, inspeção e 

ausculta. 

17. Um dos problemas respiratórios 

comuns no recém-nascido prematuro é a 

síndrome do desconforto respiratório. Na 

avaliação clínica do mesmo que 

apresenta tal distúrbio podemos 

identificar a seguinte anormalidade do 

padrão respiratório: 

a. Murmúrios vesiculares 

b. Estertores 

9. Um dos problemas respiratórios comuns 

no recém-nascido prematuro é a síndrome 

do desconforto respiratório. Do ponto de 

vista da avaliação clínica podemos 

identificar a seguinte anormalidade do 

padrão respiratório: 

a. Murmúrios vesiculares 

b. Estertores 

c. Som claro pulmonar 
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c. Som claro pulmonar 

d. Gemido expiratório 

e. Ronco. 

d. Gemido expiratório 

e. Ronco. 
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APÊNDICE G 

 

Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Título: “software educativo no ensino da semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo. ” 

Investigadora: Thaís de Almeida da Silva 

Orientadora: Profª Drª Maria Gorete Lucena de Vasconcelos  

Local do estudo: Departamento de Enfermagem da UFPE 

Contato da equipe de pesquisa: thaisas84@gmail.com, fone: (81) 87852596; 

mariagoretevasconcelos@gmail.com, fone: (81) 92783940. 

Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: Avenida da Engenharia, s/n - 1º andar, 

CEP:50740-600, Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil. Telefone/Fax do CEP: (81) 2126-

8588 E-mail do CEP: cepccs@ufpe.br. 

 

Prezado (a) aluno (a) você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como 

objetivo Avaliar os efeitos da intervenção educativa na aprendizagem de estudantes de 

graduação em Enfermagem por meio do objeto digital de aprendizagem (ODA) 

“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, com a finalidade de obter 

informações que possam contribuir para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem 

na Disciplina Materno-Infantil 2A (enfermagem neonatológica), bem como de outras 

disciplinas. 

A pesquisa será realizada no período de desenvolvimento da disciplina que apresenta 

conteúdo de avaliação clínica do recém-nascido pré-termo. Os dados serão colhidos através 

do preenchimento de um formulário para caracterização dos sujeitos participantes, bem como 

através de um pré e um pós-teste de conhecimento sobre a Semiotécnica e Semiologia do 

Recém-nascido pré-termo. Portanto é necessário que você responda ao pré-teste (duração 

média 1 hora), participe da atividade educativa em sala de aula (para o grupo controle), assim 

como no laboratório de informática (para o grupo experimento) durante a disciplina 

mailto:cepccs@ufpe.br
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Enfermagem Materno-Infantil 2A. Ao final da aula (05 dias após o início da intervenção) 

responda ao pós-teste em sala de aula (20 questões com duração média de 1 hora). 

Solicito ainda, que ao final da intervenção deem sua opinião acerca das aulas 

ministradas tanto na forma tradicional como mediada pelo Objeto digital de aprendizagem 

“Semiotécnica e Semiologia do pré-termo” por meio de um instrumento baseado na escala de 

Likert. 

As informações acerca de sua participação nestas atividades não causarão nenhum 

dano, risco ou ônus à sua pessoa e serão tratadas com sigilo no conjunto dos demais 

participantes. Assim como, a sua participação ou não na pesquisa não o beneficiará e nem tão 

pouco o prejudicará na avaliação da disciplina Enfermagem Materno-Infantil 2A 

(enfermagem neonatológica). Esta se dará por meio de dois testes teóricos e uma avaliação 

durante a prática hospitalar. 

O presente estudo incorrerá risco mínimo, relacionado a um possível constrangimento 

caso haja um resultado insatisfatório na avaliação (pré e pós-teste). 

 Quanto aos benefícios, espera-se contribuir e fornecer subsídios para um processo 

educativo com caráter mais interativo, problematizador e autônomo, valendo-se das novas 

tecnologias, visando um melhor aprendizado e consequentemente a formação de profissionais 

ainda mais capacitados e competentes para assistir a clientela, especialmente os neonatos 

prematuros e seus familiares não se esquecendo de enaltecer os princípios da integralidade, 

universalidade e equidade. 

  O fato de estar entrando em contato com algo novo (objeto digital de aprendizagem) 

no processo de aprendizagem constitui um benefício direto aos alunos que aceitarem 

participar do estudo. 

  Vale salientar que ao final da pesquisa os alunos do grupo controle terão acesso ao 

ODA, assim como aos alunos do grupo experimento será ministrada a aula tradicional, neste 

sentido ambos os grupos serão beneficiados recebendo o conteúdo ministrado nas duas 

metodologias. 

Os resultados obtidos serão disponibilizados ao corpo docente do departamento de 

Enfermagem/UFPE que poderá apropriar-se dos resultados deste estudo para desenvolver 

novas estratégias de ensino-aprendizagem, podendo capacitar ainda mais os seus discentes. 

Entretanto, a sua participação é voluntária, e será possível recusar-se a participar ou 

interromper sua participação a qualquer momento da entrevista bem como solicitar 

esclarecimento de suas dúvidas que serão prontamente esclarecidas. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Li e entendi todas as informações deste estudo, assim como todas as minhas dúvidas 

foram esclarecidas e respondidas satisfatoriamente. Dou livremente meu consentimento para 

participar do estudo até que decida pelo contrário. 

Assinando este termo de consentimento, concordo em participar desse estudo e não 

abro mão, na condição de participante de um estudo de pesquisa, de nenhum dos direitos 

legais a que me cabe. 

 

Recife, ___ de ___________de 2013.            _______________________________ 

              Assinatura do Aluno 

 

____________________________                 ____________________________ 

       Nome do Pesquisador                                         Assinatura do Pesquisador 

                                                             

 ____________________________                 _____________________________  

         Nome da testemunha                                           Assinatura da testemunha  

 

____________________________                 _____________________________  

         Nome da testemunha                                           Assinatura da testemunha        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 
 

APÊNDICE H 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (Juízes)  

 

Prezado(a) Avaliador(a) 

 

Sou aluna do Mestrado Acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e estou 

realizando uma pesquisa intitulada Software educativo no ensino da semiotécnica e 

semiologia do recém-nascido pré-termo, sob orientação da Profa. Dra Maria Gorete Lucena 

de Vasconcelos. O estudo tem como objetivos: Avaliar os efeitos da intervenção educativa na 

aprendizagem de estudantes de graduação em Enfermagem por meio do objeto digital de 

aprendizagem (ODA) “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo”; comparar os 

resultados de aprendizagem entre os alunos em relação ao conteúdo ministrado de forma 

tradicional e com o auxilio do ODA; identificar a opinião dos graduandos sobre o ensino por 

meio do ODA; verificar a associação entre variáveis sociodemográficas, frequência e tempo 

de uso do computador com a aprendizagem do alunado realizar a validação do conteúdo e 

técnica da hipermídia junto a especialistas da área de enfermagem e de informática. 

Uma das etapas refere-se à validação do questionário estruturado de múltiplas escolhas  (pré e 

pós teste) por  juízes especialistas selecionados com base em critérios pré-estabelecidos, 

sendo você considerado um destes. Gostaria de lhe convidar a participar da referida pesquisa, 

qualidade de juiz, tendo em vista que seus conhecimentos são relevantes para a validação 

desse questionário. O (a) senhor(a) receberá uma cópia do questionário utilizado para avaliar 

o conhecimento dos alunos em Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo e um 

formulário para avaliação do mesmo. 

  Dou-lhe garantia que será assegurado o sigilo das informações e o anonimato, 

informo que a participação do senhor(a) é voluntaria podendo interromper a qualquer 

momento sem ônus. Lembro que os resultados dessa pesquisa possibilitarão benefícios para a 

melhoria do ensino de enfermagem com a construção de um curso online validado a ser 

utilizado por acadêmicos e professores de enfermagem  

 O  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  do Centro de Ciências da Saúde da  Universidade  

Federal  de Pernambuco poderá ser consultado sobre  o projeto pelo  telefone  (81) 2126-

8588. Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu e-mail: thaisas84@gmail.com 

e telefone: 81 8785-2596. 

           Agradeço sua colaboração. 
_________________________ 

                                                                                                                                Thaís de Almeida da Silva    
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Consentimento pós-esclarecido 
 
Eu, ________________________________________,  RG nº _______________ tendo recebido as 
informações do estudo Software educativo no ensino da semiotécnica e semiologia do recém-nascido 
pré-termo, compreendi seus objetivos e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo em 
participar voluntariamente da pesquisa. 
 

Local e data: ____________, ____/____/_____ 

 

 

                                                             ________________________________________ 

                                                     Assinatura do Expert (Juiz)                             

 

____________________________                               __________________________ 

Testemunha 1                                                                Testemunha 2 
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ANEXO A 

Diretrizes para autores (Revista Eletrônica de Enfermagem/REE) 

POLÍTICA EDITORIAL 

A Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), disponível no site http://www.fen.ufg.br/revista/, 

é um periódico de acesso aberto, gratuito e trimestral, destinado à divulgação arbitrada da 

produção científica na área de Ciências da Saúde com ênfase em Enfermagem. 

São aceitos manuscritos originais e inéditos, destinados exclusivamente à REE, que 

contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica da área da Saúde, da 

Enfermagem e de áreas correlatas. 

A REE publica artigos em português, inglês ou espanhol, destinados à divulgação de 

resultados de pesquisas originais, artigos de revisão sistemática, revisão integrativa e editorial. 

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade dos 

mesmos, não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão de Editoração e do Conselho 

Editorial da Revista. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Os manuscritos são analisados em uma primeira etapa, pela Comissão Editorial, que leva em 

consideração a observância do atendimento das normas editoriais, coerência interna do texto, 

pertinência do conteúdo do manuscrito à linha editorial do periódico e contribuição para a 

inovação do conhecimento na área. 

Uma vez aprovados na etapa preliminar, os manuscritos são encaminhados para apreciação do 

seu conteúdo. Para tanto, utiliza-se o modelo peer review, de forma a garantir o sigilo sobre a 

identidade dos consultores e dos autores. A análise do texto é feita com base no instrumento 

de avaliação da Revista. Os pareceres encaminhados pelos consultores são analisados pela 

Comissão Editorial que atenta para  o cumprimento das normas de publicação, conteúdo e 

pertinência. Após todo esse processo, os manuscritos são enviados aos autores com indicação 

de aceitação, reformulação ou recusa. 

Em caso de reformulação, cabe à Comissão Editorial o acompanhamento das alterações. As 

pesquisas provenientes do Brasil que envolvem seres humanos devem, obrigatoriamente, 

explicitar no corpo do trabalho o atendimento das regras da Resolução CNS 196/96, 

indicando número de aprovação emitido por Comitê de Ética, devidamente reconhecido pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para composição editorial e 

fechamento do número. 

PROCESSO DE SUBMISSÃO 

Os manuscritos devem ser submetidos à REE exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas, disponível no endereço: 

http://www.fen.ufg.br/revista/
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http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1, que emitirá um protocolo numérico de 

identificação. 

No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema: 

 Arquivo do manuscrito no formato.doc; 

 Formulário de submissão para cada um dos autores (conforme modelo) 

 Aprovação do comitê de ética em pesquisa (autores brasileiros) ou declaração 

informando que a pesquisa não envolveu seres humanos. Para autores de outros países 

os procedimentos no texto são os mesmos, porém devem atender as orientações do 

país de origem para o desenvolvimento de investigações com seres humanos 

(http://www.wma.net/e/policy/b3.htm). 

Os formulários individuais, aprovação do comitê de ética ou declaração devem ser 

digitalizados em formato JPG ou PDF, com tamanho máximo de um megabyte (1 MB) para 

cada arquivo, e enviados para o sistema de submissão como “Documentos suplementares” 

(passo 4 do processo de submissão). 

No recebimento do manuscrito é feita a conferência do texto e da documentação. Havendo 

pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas correções implica no 

cancelamento imediato da submissão. 

CATEGORIA DOS ARTIGOS 

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza quantitativa ou 

qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do conhecimento científico. 

Máximo de 15 laudas. 

Artigos de Revisão: serão aceitas apenas revisões sistemáticas ou revisões integrativas de 

literatura que sejam fundamentadas em referencial metodológico adequado ao objeto de 

estudo e alcance pretendidos, organizadas por procedimentos rigorosos e detalhados na 

condução da pesquisa. Máximo de 15 laudas. 

Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas relevantes da área 

de Enfermagem e Saúde. 

ESTRUTURA DO ARTIGO 

Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os seguintes 

itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O conteúdo do texto deve 

expressar contribuições do estudo para o avanço do conhecimento na área da enfermagem. 

Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema estudado, 

fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser enfatizada a relevância 

da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento identificadas, e a sua justificativa. Ao final, 

devem-se apresentar os objetivos da pesquisa. 

Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada. Apresentar 

fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios para inclusão e 

exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos de coleta e fundamentos da 

http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1
http://www.fen.ufg.br/fen_revista/pre-textuais/docs/formulario-individual-solicitacao-submissao.doc
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
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análise de dados, incluindo o conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. Pesquisas 

realizadas no Brasil devem explicitar cuidados éticos, informando aplicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas com seres humanos e número de aprovação 

da pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores estrangeiros devem informar os 

procedimentos adotados no país de origem da pesquisa. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir interpretações ou 

comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras são encorajados, mas deve-se 

evitar a repetição das informações em forma de texto.  

Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando as 

inovações decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações apresentadas em 

seções anteriores (introdução, método e resultados). Todos os resultados devem ser 

discutidos, tendo como apoio em referencial teórico estritamente pertinente, atualizado e que 

permita identificar concordâncias e divergências com outras pesquisas já publicadas. 

Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas evidências 

encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do estudo por meio de 

conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas ao longo do item. Se pertinente 

podem ser apresentadas limitações identificadas e lacunas decorrentes da realização da 

investigação. Generalizações, quando pertinentes, são incentivadas. 

FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO 

 Formato .doc; 

 Papel tamanho A4; 

 Margens de 2,5 cm; 

 Letra tipo Verdana, tamanho 10; 

 Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 

 Parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Título: deve ser apresentado em alinhamento justificado, em negrito, conciso, informativo, 

com até 15 palavras. Use maiúscula somente na primeira letra do título que deve ser 

apresentado nas versões da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Não utilizar abreviações 

no título e no resumo. A sequência de apresentação dos mesmos deve ser iniciada pelo idioma 

em que o artigo estiver escrito. 

Autoria: 

 Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se houver mais 

de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar as seguintes 

informações: nome completo, formação universitária, titulação, instituição de origem e 

e-mail – preferencialmente, institucional. 

 A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das pessoas 

listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do projeto de 

pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. 
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Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, com no máximo 150 palavras, 

nas versões em português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), em   sequência do titulo. 

Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) descritores que 

servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os “Descritores em 

Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/), usando o descritor 

exato. 

Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso, 

correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de unidades 

de medidas padronizadas. 

Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e restritas ao 

mínimo indispensável. 

Ilustrações: são permitidas, no máximo, seis tabelas ou figuras que devem estar inseridas no 

corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os títulos de tabelas e 

figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo e ano a que se referem 

os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar centralizados e sem recuo, não 

ultrapassando o tamanho de uma folha A4. 

Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na sequência do 

texto. As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa devem ser apresentadas em 

letra tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do texto. 

Referências: 

 Não ultrapassar 25 referências, exceto para artigos de revisão. Devem representar e 

sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e procedentes, 

preferencialmente, de periódicos qualificados. 

 Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e resumos em 

anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é de responsabilidade 

dos autores. 

 Quando são enviadas fora das normas , acarretam em  atraso o processo de avaliação 

do manuscrito. 

 No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com  a ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números arábicos sobrescritos 

entre parênteses, sem espaços da última palavra para o parêntese, sem menção aos 

autores. 

 Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); quando 

intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11). 

 As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no 

ICMJE - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 

(http://www.icmje.org/index.html). 

Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de apoio da 

pesquisa, devem ser informados ao final do artigo. 

  

http://decs.bvs.br/
http://www.icmje.org/index.html
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EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

Artigos em periódicos 

Estrutura: Autores. Titulo do artigo. Titulo do periódico. Ano de 

publicação;Volume(Número):Páginas. 

Observações: 

1. Após o ano de publicação, não usar espaços. 

2. Usar os títulos abreviados oficiais dos periódicos. Para abreviatura de periódicos consultar: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currently

indexed[All]. 

3. Ao listar artigos com mais de seis autores, usar a expressão et al após o sexto autor. 

Artigo em periódico científico 

 Artigo Padrão 

Esperidião E, Munari DB. Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do graduando de 

enfermagem. Rev. esc. enferm. USP. 2004;38(3):332-40. 

Ramos Filho AOA, Castro TWN, Rêgo MAV, Alves FO, Almeida LC, Sousa MV, et al. 

Fatores preditivos de recidiva do carcinoma mamário. Revista Brasileira de Cancerologia. 

2002;48(4):499-503. 

 Volume com suplemento 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and 

long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 

2002;42 Suppl 2:S93-9. 

 Número com suplemento 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 

7):S6-12. 

 Número sem volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total 

joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

 Sem volume ou número 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6 

 Artigo em uma língua diferente do português, inglês e espanhol 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
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Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation with 

blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and short stature-

the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu. 2004;36(3):253-7. 

Japanese. 

 Artigo sem dados do autor 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

 Artigo em periódico eletrônico 

Santana RF, Santos I. Transcender com a natureza: a espiritualidade para os idosos. Rev. 

Eletr. Enf. [Internet]. 2005 [cited 2006 jan 12];7(2):148-58. Available from: 

http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_02.htm. 

 Artigo aceito para publicação 

Santana FR, Nakatani AYK, Freitas RAMM, Souza ACS, Bachion MM. Integralidade do 

cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do estado de Goiás. 

Ciênc. saúde coletiva. In press 2009. 

Livros: 

 Com único autor 

Demo P. Autoajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed. 

Petrópolis: Vozes; 2005. 

 Organizador, editor, compilador como autor 

Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 2002. 

 Capítulo de livro 

Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde: 

implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde: avanços e 
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 Instituição como autor 
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conquista. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 44 p. 

 Livro com tradutor 
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Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p. 

 Livro disponível na Internet 
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Tomada de Decisão [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [cited 2009 Mar 09]. 

Available from: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pq_pesquisa_em_saude.pdf. 

Monografia, dissertação e tese 

 Monografia 

Tonon FL, Silva JMC. O processo de enfermagem e a teoria do autocuidado de Orem no 

atendimento ao paciente submetido à cirurgia de próstata: implementação de um plano de 

cuidados individualizado no preparo para a alta hospitalar [monography]. São Carlos: 

Departamento de Enfermagem/UFSCar; 2005. 

 Dissertação 

Coelho MA. Planejamento e execução de atividades de enfermagem em hospital de rede 

pública de assistência, em Goiânia/GO [dissertation]. Goiânia: Faculdade de 
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 Tese 
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enfermagem [thesis]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem/USP; 2001. 65 p. 

Trabalhos em eventos científicos 
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Outras publicações 
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 Leis/portarias/resoluções 
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ANEXO B 

Avaliação Subjetiva da aula ministrada com o ODA 

  

Codinome: _________________________________________________ 

 Discordo 

plenamente 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

plenamente 

O objeto digital é fácil de 

usar 
     

A aula medida pelo objeto 

digital é agradável 
     

A aula com objeto digital 

proporciona feedback 

imediato 

     

A aula mediada pelo ODA 

proporciona a autonomia 

na aprendizagem 

     

A aula com o ODA 

possibilitou apreender as 

necessidades humanas 

básicas do prematuro 

     

Na aula com o objeto 

digital posso escolher o que 

quero aprender 

     

Seria interessante ter outras 

aulas utilizando objetos 

virtuais como este nesta 

disciplina ou em outras 

     

A aula ministrada com 

objetos virtuais assim 

podem substituir o 

professor 

     

A aula mediada pelo ODA 

ajudou no meu aprendizado 

     

Eu me senti motivado a 

utilizar o objeto digital no 

decorrer da aula 
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Eu acredito que o tempo de 

acesso ao objeto digital foi 

satisfatório para enriquecer 

meu aprendizado 

     

Sugestões/ Críticas/ Comentários (Sua opinião é muito importante para nosso trabalho) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

Carta de Anuência da Instituição 
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ANEXO D 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO E 

  

Instruções aos autores 

(Revista Latino-Americana de Enfermagem) 

 

Formato de arquivo  
. doc ou docx (MS Word)  

_____________________________________  
New!  

Estrutura  
. Título somente no idioma do artigo  

. Resumo somente no idioma do artigo  

. Descritores em português  

. Descritores em inglês  

. Descritores em espanhol  

. Introdução  

. Método  

. Resultados  

. Discussão  

. Conclusão  

. Referências  

Os Agradecimentos deverão constar apenas na Title Page.  

Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores a revista sugere o uso das seções 

convencionais Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.  

_____________________________________  

Papel  
. A4  

. Margens superiores, inferiores e lateriais de 2,5cm  

_____________________________________  

Quantidade de páginas  
. Artigos Originais: 17 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências)  

. Artigos de Revisão: 25 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências)  

_____________________________________  
New!  

Formatação  
. Fonte Times New Roman 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas)  

. Espaçamento duplo entre linhas desde o título até as referências, com exceção das tabelas  

. Formatação não permitida no meio do texto: negrito, sublinhado, caixa alta, marcadores do 

MS Word. Para destaques utilizar itálico. Obs: entende-se por meio do texto os parágrafos e 

não o título do artigo, seções e subseções.  

_____________________________________  
New!  

Título  
. Conciso e informativo com até 15 palavras. Excepcionalmente poderão conter até 25 

palavras.  

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas  

. Negrito  

. Itens não permitidos: caixa alta, siglas e localização geográfica da pesquisa  
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Resumo  
O resumo é um item de apresentação do artigo e de fundamental importância na decisão do 

leitor em acessar o texto completo e o referenciar, por isso, especial atenção deve ser 

direcionada à sua apresentação.  

O resumo deve ser a versão condensada do texto completo e suas informações devem 

assegurar a clareza do texto e a fidedignidade dos dados, jamais apresentando dados 

divergentes do texto.  

O Objetivo deve ser claro, conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. Exemplos: analisar, 

relacionar, comparar, conhecer.  

O Método deve conter informações suficientes para que o leitor possa entender a pesquisa. Os 

estudos descritivos devem apresentar o tipo de estudo, amostra, instrumento e o tipo de 

análise. Os estudos analíticos também devem acrescentar o número de sujeitos em diferentes 

grupos, desfecho primário, tipo de intervenção e o tempo do estudo.  

Os Resultados devem ser concisos, informativos e apresentar principais resultados descritos e 

quantificados, inclusive as características dos sujeitos e análise final dos dados.  

As Conclusões devem responder estritamente aos objetivos, expressar as considerações sobre 

as implicações teóricas ou práticas dos resultados e conter três elementos: o resultado 

principal, os resultados adicionais relevantes e a contribuição do estudo para o avanço do 

conhecimento científico. Os Ensaios clínicos devem apresentar o número do registro de 

ensaio clínico ao final do resumo.  

Itens não permitidos: siglas, exceto as reconhecidas internacionalmente, citações de autores, 

local do estudo e ano da coleta de dados.  

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas  

. Estruturado em Objetivos, Método, Resultados e Conclusão  

. Redigido em um único parágrafo  

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo entre linhas  

. Até 200 palavras  

_____________________________________  

Descritores  
. Descritores em português  

. Descritores em inglês  

. Descritores em espanhol  

. Selecionados da lista de Descritores em Ciências da Saúde ou Mesh  

. Mínimo de 3 e máximo de 6  

. Separados entre si por ponto e vírgula  

. Primeiras letras de cada palavra do descritor em caixa alta, exceto artigos e preposições  

_____________________________________  

Nome das Seções Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão  
New!  

. Negrito  

. Caixa alta somente na primeira letra  

. Itens não permitidos: excessivas subseções, subseções com nomes extensos e em itálico, 

marcadores do MS Word  

_____________________________________  

Introdução  
Deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as 

lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e 

internacional.  

_____________________________________ 
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Método  
Deve informar o método empregado, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa.  

_____________________________________  

Resultados  
Devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados sem incluir 

interpretações ou comparações. O texto complementa e não repete o que está descrito em 

tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é necessário apresentar os resultados separados da 

discussão.  

_____________________________________  

Discussão  
A Discussão deve enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 

advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas seções: 

Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil começar a discussão com 

breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis mecanismos ou explicações 

para esses resultados, comparar e contrastar os resultados com outros estudos relevantes.  

 

 

Conclusão  
A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. 

Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o artigo contenha os 

dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas hipóteses quando for o caso, mas 

deixar claro que são hipóteses. Não citar referências bibliográficas.  

_____________________________________  
New!  

Tabelas  
Título  

Informativo, claro e completo indicando o que se pretende representar na tabela. Conter:  

. a distribuição “do que / de quem”  

. de acordo com “o que” ela foi realizada  

. cidade, sigla do Estado, país, ano da coleta de dados  

Exemplo: Tabela 1 - Distribuição das mulheres submetidas à quimioterapia para câncer de 

mama, segundo idade, cor, estado civil e escolaridade. Fortaleza, CE, Brasil, 2010  

. Localizado acima da tabela  

Formatação  

. Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS Word 3  

. Dados separados corretamente por linhas e colunas de forma que cada dado esteja em uma 

célula  

. Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior tabela  

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas  

Formatação não permitida  

. Quebras de linhas utilizando a tecla Enter  

. Recuos utilizando a tecla Tab  

. Espaços para separar os dados  

. Caixa alta  

. Sublinhado  

. Marcadores do MS Word  

. Cores nas células  

Cabeçalho  

. Negrito  
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. Sem células vazias  

Tamanho  

. Evitar tabelas com mais de uma página  

. Tabelas de apenas uma ou duas linhas devem ser convertidas em texto  

Quantidade  

. Até 5 itens entre tabelas e figuras  

Menção no texto  

. Obrigatória. Ex: conforme a Tabela 1  

Inserção no texto  

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados  

Notas de rodapé  

. Restritas ao mínimo necessário  

. Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, apresentando-os tanto no interior 

da tabela quanto na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois lugares.  

Siglas  

. Restritas ao mínimo necessário  

. Descritas por extenso em nota de rodapé da tabela utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

Valores monetários  

Podem ser apresentados em dólares ou em salários mínimos da época e do país da pesquisa. 

Se apresentados em dólares deve-se informar a cotação e a data da cotação em nota de rodapé 

da tabela, se apresentados em salários mínimos deve-se informar o valor do salário mínimo, a 

data e o país também em nota de rodapé.  

_____________________________________  

Figuras  
New!  

São figuras:  

Quadros, gráficos, desenhos, esquemas, fluxogramas e fotos.  

Título  

. Localizado abaixo da figura  

Quadros  

. São semelhantes as tabelas, porém contém dados textuais e não numéricos, são fechados nas 

laterais e contém linhas internas  

. Quando construídos com a ferramenta de tabelas do MS Word poderão ter o tamanho 

máximo de uma página, e não somente 16x10cm como as demais figuras.  

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas  

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé 

da figura  

Gráficos  

. Não devem repetir os dados representados nas tabelas  

. Plenamente legíveis e nítidos  

. Tamanho máximo de 16x10cm  

. Em tons de cinza e não em cores  

. Vários gráficos em uma só figura só serão aceitos se a apresentação conjunta for 

indispensável à interpretação da figura  

Desenhos, esquemas, fluxogramas  

. Construídos com ferramentas adequadas, de preferência com a intervenção de um 

profissional de artes gráficas  

. Lógicos e de fácil compreensão  

. Plenamente legíveis e nítidos  
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. Em tons de cinza e não em cores  

. Tamanho máximo de 16x10cm  

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé 

da figura  

Fotos  

. Em alta resolução (mínimo de 900 dpi)  

. Plenamente legíveis e nítidas  

. Tamanho máximo de 16x10cm  

. Em preto e branco e não em cores 4  

. Fotos contendo pessoas devem ser tratadas para que as mesmas não sejam identificadas  

Quantidade  

. Até 5 itens entre tabelas e figuras  

Menção no texto  

. Obrigatória. Ex: conforme a Figura 1  

Inserção no texto  

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados  

Siglas  

. Restritas ao mínimo necessário  

. Descritas por extenso em nota de rodapé da figura utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

Formato e resolução para publicação  

Poderá ser solicitado pela revista o reenvio da figura em alta resolução (mínimo de 900 dpi) e 

em formato de arquivo TIFF (sugere-se a intervenção de um profissional de artes gráficas).  

_____________________________________  

Citações no texto  
Formatação  

. Números arábicos, sobrescritos e entre parênteses. Ex: (12)  

. Ordenadas consecutivamente, sem pular referência  

Citações de referências sequenciais  

. separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (1-2), (4-5), (5-9)  

Citações de referências intercaladas  

. separadas por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (8,14), (10,12,15)  

Local de inserção  

. quando inseridas ao final do parágrafo ou frase devem estar antes do ponto final e quando 

inseridas ao lado de uma vírgula devem estar antes da mesma  

Citações “ipsis literes”  

. entre aspas, sem itálico, tamanho 12, na seqüência do texto.  

Itens não permitidos  

. espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede  

. indicação da página consultada  

. nomes de autores, exceto os que constituem referencial teórico  

. citações nas Conclusões  

_____________________________________  

Siglas  
New!  

. No texto: descritas por extenso na primeira vez em que aparecem  

. Nas tabelas e nas figuras: o mínimo necessário, descritas por extenso em nota de rodapé 

utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

. Não são permitidas no título do artigo e no resumo  

_____________________________________ 
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Falas de sujeitos  
. Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto  

. Identificação da fala: obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre 

parênteses e sem itálico  

_____________________________________  
New!  

Notas de Rodapé  
. No texto: indicadas por asterisco, iniciadas a cada página, restritas ao mínimo necessário  

. Nas tabelas e figuras: indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

apresentando-os tanto no interior da tabela quanto na nota de rodapé, e não somente em um 

dos dois lugares.  

. Nas figuras que são imagens deverão estar em formato de texto e não no interior da imagem  

_____________________________________  

Referências  
. Estilo Vancouver  

. Artigos Originais: até 25 referências  

. Artigos de Revisão: sem limite máximo  

. Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al.  

. Referências da RLAE citadas em inglês  

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas, Metanálises, Estudos 

observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos  
New!  

A RLAE apoia a iniciativa do ICMJE e da Rede EQUATOR destinadas ao aperfeiçoamento 

da apresentação dos resultados de pesquisa e, portanto, adota a utilização de guias 

internacionais que orientam os autores na preparação dos artigos de ensaios clínicos 

randomizados, revisões sistemáticas, metanálises, estudos observacionais em epidemiologia e 

estudos qualitativos. Os guias internacionais são compostos por checklists e fluxogramas 

publicados nas declarações internacionais CONSORT (ensaios clínicos randomizados), 

PRISMA (revisões sistemáticas e metanálises), STROBE (estudos observacionais em 

epidemiologia) e COREQ (estudos qualitativos) e seu uso na preparação do artigo pode 

aumentar o potencial de publicação e, uma vez publicado, aumentar a utilização da referência 

em pesquisas posteriores.  

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas e Metanálises  

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, preenchê-los e enviá-los à 

revista no momento da submissão.  

Estudos observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos  

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, não preenchê-los e nem enviá-

los no momento da submissão.  

Links para download dos checklists e fluxogramas  

. Ensaio clínico randomizado: checklist e fluxograma CONSORT em MS Word  

. Revisões sistemáticas e metanálises: checklist e fluxograma PRISMA em MS Word  

. Estudos observacionais em epidemiologia: checklist STROBE em pdf  

. Estudos qualitativos: checklist COREQ publicado Int. Journal for Quality in Health Care em 

2007 em formato de tabela no estudo Consolidated criteria for reporting qualitative research 

(COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups.  

___________________________________________________________________________  
 

Estudos de tradução e validação de instrumentos  

Nas versões inglesa e espanhola, os estudos de tradução e validação de instrumentos devem 

preservar os itens do instrumento em português, idioma em que o estudo foi realizado. 


