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Em 1997, durante o estágio curricular do Curso de Graduação em 

Enfermagem, em alojamento conjunto neonatal, t ivemos oportunidade de 

assumir a assistência mais direta ao binômio mãe-filho. Nosso interesse, a 

partir  daí, se voltou para o desenvolvimento do recém-nascido por meio da 

interação da díade, com especial atenção à educação em saúde de 

puérperas. 

Durante esse estágio desenvolvemos, em conjunto com um grupo de 

alunas, atividades educativas em alojamento conjunto neonatal,  utilizando 

material didático criado por nós para tal  finalidade. Esta experiência foi 

divulgada em evento científico, em 1997, recebendo menção honrosa do 

Prêmio “Marina de Andrade Rezende” e foi publicada em periódico 

(FREDERICO; FONSECA; NICODEMO, 2000). 

Nos anos de 1998 e 1999, já enfermeira, colaboramos no ensino 

teórico-prático de estudantes do sétimo semestre do curso de graduação da  

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(EERP-USP), na disciplina de Enfermagem Pediátrica e Neonatal,  quando 

juntos desenvolvemos programas educativos visando à sensibilização dos 

graduandos para as atividades de educação em saúde e à util ização de 

materiais educativos. 

Neste mesmo período, além de participarmos voluntariamente de 

atividades educativas em alojamento conjunto neonatal de uma maternidade 

filantrópica, criamos um jogo educativo sobre os cuidados básicos com o 

recém-nascido e o aleitamento materno, para auxiliar no processo ensino-
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aprendizagem das mães (FONSECA; SCOCHI, 2000). Posteriormente, 

analisamos as opiniões das mães sobre a vivência em atividade de educação 

em saúde com o uso deste jogo educativo (FONSECA et al. ,  2000) e 

constatamos sua contribuição na aquisição de conhecimentos das puérperas 

(FONSECA; SCOCHI; MELLO, 2002).  

O envolvimento nestas atividades de pesquisa e extensão de serviços 

à comunidade é parte de nossa inserção no Grupo de Estudos em Saúde da 

Criança e do Adolescente (GESCA), em especial no Sub-Grupo 

Enfermagem Neonatal,  da EERP-USP. O GESCA é cadastrado no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do CNPq, desde 1991, e congrega docentes 

pesquisadores, enfermeiras de serviço, bolsistas, estudantes de pós-

graduação e graduação. Constituíram-se em espaços privilegiados para 

intercâmbios, estudos e discussões sobre metodologias de pesquisa e 

temáticas relacionadas ao cuidado do recém-nascido, criança e sua família, 

bem como para o desenvolvimento de investigações nessa área.  

Após algumas experiências no desenvolvimento de programas 

educativos dirigidos às mães de recém-nascidos a termo e saudáveis, 

constatamos, por intermédio de estágio em unidades de cuidados 

intermediários neonatais, que havia grande preocupação com a capacitação 

das mães sobre os cuidados com seus filhos nascidos pré-termo ou em 

situação de risco, cujo treinamento para a alta hospitalar é feito pela 

enfermeira. 

Acompanhando as atividades do Sub-Grupo de Enfermagem Neonatal, 

percebemos diferentes problemas enfrentados pela equipe de enfermagem, 

em especial,  a falta de material didático-instrucional que auxiliasse na 
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educação em saúde de mães sobre os cuidados domiciliares ao bebê pré-

termo, considerando que estes cuidados muitas vezes são ensinados de 

forma mecânica e rotinizada, em que a mãe é mera receptora de 

informações. Assim, sentimos necessidade de novas estratégias e 

instrumentos de trabalho que pudessem ser desenvolvidas de forma mais 

interativa. Criamos, então, um jogo educativo voltado às especificidades do 

cuidado ao bebê pré-termo, para instrumentalizar a prática educativa em 

unidades neonatais. As temáticas trabalhadas nesse jogo são: 

relacionamento familiar,  alimentação, higiene, cuidados diários e especiais.  

Esta iniciativa foi divulgada em evento científico nacional (FONSECA et 

al. ,  2002) e internacional (FONSECA et al. ,  2001). 

Ampliando essas experiências, sentimos a necessidade da 

participação efetiva dos agentes, não só no processo de construção de seus 

conhecimentos, mas também no desenvolvimento do material educativo. Foi 

nesta perspectiva que direcionamos o objeto de estudo da dissertação de 

mestrado, tendo como foco o desenvolvimento de material didático-

instrucional adequado para auxiliar na orientação da mãe sobre os cuidados 

ao bebê pré-termo, através da participação efetiva dos agentes envolvidos 

nesse processo, mães e profissionais de enfermagem. Os participantes 

optaram por uma cartilha educativa, no formato pergunta–resposta, com 

ilustrações elucidativas. 

Mais do que oferecer uma coletânea de perguntas e respostas, 

apresentamos referenciais que auxiliam o desenvolvimento das 

potencialidades das mães e instigam a equipe de enfermagem a trabalhar de 

forma dinâmica com o material educativo. Os assuntos trabalhados na 
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cartilha são voltados para as práticas cotidianas, de cuidados simplificados, 

como aleitamento materno, ordenha mamária, manutenção da lactação, 

armazenamento do leite, relacionamento familiar,  banho, banho de sol,  

medicação, regurgitação e vômito, sono, engasgo, frio, choro, infecções, 

sucção, troca de fralda, vestuário, seguimento, situações de risco, serviços 

de apoio e visitas no domicílio (FONSECA, 2002; FONSECA et al. ,  2004a). 

Disponibilizamos a cartilha na Internet (www.eerp.usp.br/gesca/ 

cartilha/index/htm) o que apresentou grande repercussão na comunidade e 

na mídia, levando-nos ao lançamento da cartilha educativa (FONSECA; 

SCOCHI, 2003) com distribuição gratuita, por meio de solicitação via e-

mail, de pais de prematuros, profissionais de saúde, instituições públicas e 

privadas de ensino e assistenciais,  organizações não governamentais, 

docentes e estudantes de graduação de diferentes cursos da área de saúde, 

da maioria dos estados brasileiros. Esgotados os exemplares da cartilha 

para pais de prematuros, desenvolvemos um estudo com o objetivo de 

levantar a divulgação e repercussão da cartilha educativa nos meios de 

comunicação e as opiniões dos usuários que a solicitaram por e-mail 

(FONSECA et al. ,  2004b). 

Em 2005, lançamos a 2ª edição da cartilha educativa (FONSECA; 

SCOCHI, 2005), revisada e ampliada para a família do pré-termo, conforme 

opinião emitida pelos usuários. 

Durante toda esta trajetória de desenvolvimento e avaliação de 

materiais educativos, t ivemos oportunidade de utilizar estes materiais com 

os estudantes de graduação e profissionais de enfermagem em serviço que 
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demonstraram interesse e motivação, tanto no uso para seu próprio 

aprendizado, como na aplicação à clientela. 

Nossa trajetória profissional e acadêmica denota o interesse na 

educação em saúde e educação permanente. Na perspectiva da educação em 

saúde, desenvolvemos tecnologias que auxiliam no cuidado de enfermagem 

ao recém-nascido e sua família. 

A motivação agora reporta-se aos agentes desse cuidado, isto é, à 

criação e ao uso de novas estratégias e instrumentos de apoio ao processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes de enfermagem e saúde e dos 

profissionais que atuam na assistência ao recém-nascido pré-termo. 

Acreditamos que os estudantes têm a oportunidade, durante sua vida 

pessoal e/ou acadêmica, de conhecer e assistir  um recém-nascido a termo, 

mas nem todos cuidam de pré-termo. Alguns estudantes têm oportunidades 

de contato com crianças nascidas antes do termo no domicílio, na 

comunidade, em creches, escolas e unidades básicas de saúde. Mas somente 

na disciplina de Enfermagem Pediátrica, que na grade curricular dos cursos 

de enfermagem é oferecida no terceiro ou quarto ano da graduação, estes 

estudantes prestam assistência hospitalar ao recém-nascido pré-termo em 

unidades neonatais. Cabe assinalar que estes neonatos apresentam 

características físicas e comportamentais diferentes daqueles nascidos a 

termo e também, dependendo da maturidade, os prematuros diferem uns dos 

outros. 

O recém-nascido pré-termo, desconhecido, aliado a sua fragilidade 

biológica e à complexidade dos equipamentos e procedimentos que o 

cercam, causa nos estudantes, medo, ansiedade e estresse. Estes 
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sentimentos foram expressos por eles durante nossa experiência em 

supervisão nas atividades teórico-práticas em unidade neonatal de cuidados 

intermediários.  

Assim, no ensino de Enfermagem Pediátrica e Neonatal,  um dos 

conteúdos fundamentais refere-se à semiotécnica e semiologia do pré-

termo. 

Este conteúdo tem sido ministrado por meio de aulas formais, com 

utilização de slides, fotos, transparências ou multimídia, incluindo 

conteúdo extenso e sem a participação efetiva dos estudantes. Há ainda o 

uso de demonstrações práticas da avaliação clínica em cuja estratégia de 

ensino os bebês pré-termo, mesmo estáveis clinicamente, não devem ser 

superestimulados e nem expostos ao ambiente em tempo maior que o 

desejado, devido aos riscos decorrentes da perda rápida de calor corporal e 

de alterações clínicas. Portanto, há dificuldades no ensino prático da 

semiotécnica e semiologia do pré-termo decorrente de sua fragilidade 

biológica, alguns deles em protocolo de manipulação mínima. 

A tendência atual na assistência ao recém-nascido pré-termo é o 

cuidado desenvolvimental,  cuja filosofia implica no re-pensar as relações 

entre o bebê, a família e os profissionais de saúde. Inclui uma variedade de 

atividades designadas para controlar o ambiente e individualizar o cuidado 

ao pré-termo baseado na observação de seu comportamento. O objetivo é 

promover a estabilidade, permitir que o bebê se organize e com isso possa 

armazenar energia para crescer e se desenvolver. Dentre os componentes 

dessa filosofia de cuidado, destacamos o manejo do ambiente visando à 

diminuição do ruído e da luminosidade, o posicionamento e contenção e o 
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agrupamento dos cuidados para reduzir a manipulação excessiva (BYERS, 

2003). 

Destacamos, ainda, a insegurança e a falta de destreza dos estudantes 

e de familiaridade com as características dos recém-nascidos pré-termo, o 

que repercute na realização da avaliação clínica em um tempo maior, 

quando comparado ao de um profissional experiente.  

Tanto essa forma de treinamento/demonstração, como o procedimento 

real de realização da avaliação do bebê, baseiam-se em aspectos visuais e 

auditivos que podem ser simulados através da tecnologia computacional. 

Da mesma maneira, essa tecnologia permite manter em foco partes ou 

regiões do corpo de interesse, possibilitando sua maior exploração e 

estudo. 

Observamos, portanto, que o uso dessa tecnologia poderá oferecer 

uma nova forma de ensino, no qual imagens estáticas e em movimento, sons 

e exploração interativa poderão ser combinadas para oferecer um ensino 

mais realista e individualizado. Assim, o uso de sistemas computacionais 

com estas características permitirá o ensino dinâmico da semiotécnica e 

semiologia para enfermeiros e estudantes e, conseqüentemente, uma 

assistência mais humanizada e com maior qualidade. 

Daí a motivação para o desenvolvimento de um software educacional 

sobre semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo. 

Temos clareza de que o software proposto neste estudo não 

substituirá a interação estudante-bebê-família-docente. Nenhuma forma de 

aprendizado ou material educacional poderá substituir o toque, a 

integração, o contato.  
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Esperamos que este instrumento didático possa auxiliar na detenção 

de um conhecimento prévio, que seja parte do processo ensino-

aprendizagem; que os estudantes possam utilizá-lo como recurso em 

metodologias pró-ativas, num aprendizado individualizado, avançando e 

retrocedendo no software de acordo com as suas necessidades e seu ritmo. 

Segundo Dal Sasso (2000, 2002), a utilização da informática no 

ensino de enfermagem tem como principal vantagem promover experiências 

atualizadas do cuidado de enfermagem fora das instituições de saúde, 

possibilitando assim, um preparo mais adequado do estudante quando do 

momento da interação em tempo real e promovendo a integração teórico-

prática. 

Na era da informática, sentimo-nos instigadas com as inúmeras 

possibilidades do uso do computador na educação, em especial para suprir a 

lacuna existente pela escassez de materiais educativos, e a inovação no 

processo ensino-aprendizagem da temática semiotécnica e semiologia do 

pré-termo.  

Assim, o presente estudo visa ao desenvolvimento de material 

educacional utilizando tecnologia avançada, informatizada, interativa e que 

permita o ensino da semiotécnica e semiologia com um grau de realismo 

semelhante à execução do procedimento real, que esteja disponível a 

qualquer momento, represente visual e fisicamente as estruturas envolvidas 

no corpo do bebê e permita uma interação confortável do usuário com o 

sistema. 

Na literatura nacional e internacional não encontramos aplicativos 

computacionais específicos para o ensino da semiotécnica e semiologia do 
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pré-termo, o que permite inferir o enorme potencial de uso e impacto da 

tecnologia computacional na prática clínica, bem como a possibilidade de 

aliar tal  desenvolvimento à investigação científica, tornando inédito o 

presente estudo. 

A contribuição científica do estudo proposto inclui dois aspectos. O 

primeiro refere-se ao próprio desenvolvimento do software que congrega, 

além do uso de recursos tecnológicos interativos, a organização do 

conhecimento sobre a semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo e a elaboração de simulações acerca destes conteúdos para aferir  o 

aprendizado dos usuários (estudantes e enfermeiros).  Outra inovação 

prevista é a organização do conteúdo da semiologia do pré-termo em 

necessidades humanas, diferentemente da literatura disponível que 

apresenta a avaliação clínica na seqüência céfalo-caudal ou por sistemas. 

 O segundo aspecto que agrega valor para contribuição científica 

refere-se à metodologia e resultados da validação de conteúdo e aparência 

do software em sua dimensão tecnológica, com a participação de analistas 

de sistemas e técnicos de áudio-visual,  e na dimensão pedagógica junto a 

docentes e enfermeiros assistenciais da área de enfermagem neonatal.  

Assim, instigadas na busca de estratégias inovadoras e 

acreditando que os materiais educacionais informatizados adequados 

podem dinamizar o processo ensino-aprendizagem, sentimo-nos 

estimuladas e empenhadas em construí-los e avaliá-los. Acreditamos 

que com isso estaremos desenvolvendo tecnologia passível de uso na 

formação e educação permanente de recursos humanos, e por que não, 



Apresentação 

 
11

na educação a distância, subsidiando a assistência de enfermagem em 

unidades neonatais.  


