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Para contextualizar o objeto de estudo, inicialmente abordamos a 

informática no ensino em saúde, especialmente na enfermagem, fazendo um 

breve histórico da inserção do computador na enfermagem e trazendo à 

discussão estudos sobre o desenvolvimento de softwares e suas inúmeras 

possibilidades como estratégia de ensino. Abordamos também o ensino da 

semiotécnica e semiologia na enfermagem.  

 

11..11  AA  iinnffoorrmmááttiiccaa  nnoo  eennssiinnoo  eemm  ssaaúúddee  ee  

eennffeerrmmaaggeemm  
  

Observamos, atualmente, a rápida introdução e disseminação de 

tecnologias da informação nas diversas camadas populacionais e nos 

diferentes setores da sociedade. Face à revolução da informática, 

praticamente todas as atividades da sociedade moderna estão sofrendo 

modificações profundas, tais como o trabalho, a educação, a saúde, a arte e 

a cultura, dentre outras.  

A informática em saúde é definida como a área do saber que trata das 

aplicações e usos das ferramentas de automação, processamento de dados e 

informações, nos vários segmentos de atividades relacionadas à saúde do 

indivíduo e da coletividade (BRASIL, 1988).  

Dentre os vários segmentos de atividades que utilizam a informática 

em saúde, focamos a enfermagem. 
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Na enfermagem, a informática pode ser colocada como a combinação 

da ciência da computação, da ciência da informação e da ciência da 

enfermagem desenvolvida para auxiliar no gerenciamento e processamento 

de dados, informação e conhecimento de enfermagem, apoiando a prática de 

enfermagem e a prestação do cuidado (GRAVES; CORCORAN, 1989). 

O avanço tecnológico na área da saúde tem gerado a necessidade de 

uma busca intensa de atualização por parte dos profissionais. Os recursos 

tecnológicos aplicados na informática em enfermagem constituem um 

alicerce indispensável para o acesso rápido às informações, para a 

construção e atualização do conhecimento (DAL SASSO, 2000).  

Scochi, Santos e Évora (1991), analisando inserção e papel do 

enfermeiro na informática aplicada à saúde, destacam a importância desse 

profissional envolver-se nos projetos de implantação de sistemas de dados 

informatizados, a necessidade de aquisição de conhecimento e domínio 

sobre esta tecnologia de informática, a fim de que possa utilizá-la como um 

instrumento de trabalho, otimizando a prática de enfermagem. 

Para Évora (1995), o computador na enfermagem pode ser utilizado 

na administração, na assistência, no ensino e na pesquisa. Na 

administração, o computador pode auxiliar a enfermeira a planejar mais 

adequadamente os recursos humanos, materias e financeiros. Na 

assistência, pode otimizar as atividades com a documentação. No ensino, 

pode-se usar a intrução por computador, o ensino, o manejo e operações de 

computadores e a sua utilização por estudantes e docentes em 

complementação ao processo educacional. Na pesquisa, além de auxiliar no 
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processo, o computador pode trazer velocidade na análise de dados, 

precisão e confiabilidade. 

A qualidade e a eficiência da assistência dependem diretamente do 

acesso e da manipulação adequada da informação, pela complexidade e 

grande volume da mesma, com a qual os profissionais de saúde lidam 

diariamente. Assim, qualquer auxílio na manipulação e no acesso à 

informação deve ser mais valorizado pelo profissional de saúde 

(SABBATINI, 1999). 

Torna-se importante o envolvimento das escolas de enfermagem no 

contexto da introdução da informática nas instituições de saúde, não só 

para preparar os alunos para utilizarem os recursos da informática, mas 

também para envolverem-se com o processo de desenvolvimento e 

implementação de sistemas informatizados na área da saúde (ZEM-

MASCARENHAS; CASSIANI, 2000). 

O enorme crescimento na demanda por habilidades e conhecimentos 

especializados em enfermagem, a tendência a um maior uso de tecnologias 

médicas sofisticadas e a carência de profissionais com experiência 

suficiente nestas novas áreas têm influenciado a remodelagem da educação 

em enfermagem nas últimas décadas (MOTTA, 2000). 

Dentre outras possibilidades, a informática em enfermagem pode 

auxiliar o enfermeiro na tomada de decisões clínicas (NAGELKERK; 

RITOLA; VANDORT, 1998), como também auxiliar nas questões 

administrativas, educacionais e de pesquisas.  

De acordo com a Associação Norte-americana de Enfermagem 

(AMERICAN NURSING ASSOCIATION, 1987), é deficiente um currículo 
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de enfermagem que não inclua o acesso à informação por meio eletrônico. 

Essa Associação reconhece a área de informática em enfermagem como uma 

especialidade, definindo-a como a área de conhecimento que diz respeito ao 

acesso e uso de dados, informação e conhecimento, para padronizar a 

documentação, melhorar a comunicação, apoiar o processo de tomada de 

decisão, desenvolver e disseminar novos conhecimentos, aumentar a 

qualidade, a efetividade e a eficiência do cuidado em saúde, fornecendo 

maior poder de escolha aos clientes, construindo a ciência da enfermagem 

(MARIN; GRANITOFF, 1998).  

No Brasil,  no final da década de 80, alguns cursos de graduação 

implantaram em seus currículos a disciplina Informática na Saúde e 

Enfermagem, sendo uma das pioneiras a Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (SCOCHI et al. ,  1991). Na ocasião, foi 

investigada a opinião dos alunos de enfermagem sobre essa disciplina, 

constatando a importância de sua permanência na grade curricular, pois 

atendia à necessidade de os alunos se familiarizarem com o computador. As 

críticas mencionadas foram quanto à necessidade de maior tempo e mais 

equipamentos para efetivar o processo de aprendizagem (LUIS et al . ,  

1995). Tal disciplina permaneceu como optativa na estrutura curricular até 

2005 e, atualmente, há uma ampla utilização dos computadores pelos 

alunos de graduação e pós-graduação em seus dois laboratórios didáticos. 

Segundo Marin (1995), alguns educadores têm procurado agregar 

novos conhecimentos em prática de ensino e os recursos computacionais às 

práticas educativas. Os cursos de graduação em enfermagem têm 

apresentado conteúdos de informática nos currículos e incentivado os 
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alunos a utilizá-los na realização de trabalhos científicos. Ressalta-se a 

importância de o aluno ter contato com softwares educacionais durante sua 

formação, mas coloca como um dos obstáculos o número reduzido de 

programas computacionais desenvolvidos na língua portuguesa.  

A prática de desenvolvimento de softwares educacionais,  em países 

desenvolvidos, é intensa (JEFFRIES, 2000). No Brasil,  tal prática tem se 

ampliado, especialmente no presente século.  

Para Cesar (2003), o desenvolvimento de software vem sendo objeto 

de estudo de alunos de pós-graduação, os quais acreditam que professores, 

estudantes e profissionais podem utilizar computadores não só para acesso 

à informação, mas também para ensinar técnicas, complementar cursos e 

para aumentar as oportunidades de práticas de conceitos básicos. 

Da literatura que tivemos acesso por meio de busca em base de dados 

utilizando como descritor software e CD-ROM, disciplinas cursadas e 

textos disponíveis no grupo de pesquisa, encontramos 20 publicações sobre 

desenvolvimento de softwares educacionais de interesse, sendo 16 deles 

produzidos no Brasil.  Com relação ao público alvo, 17 deles destinam-se 

aos profissionais da saúde, especialmente enfermeiros (10),  e três à 

clientela. E em geral,  estes programas educativos auxiliados por 

computador são disponibilizados em softwares.  

Voltado para a educação de paciente, Jones et al.  (2001) 

desenvolveram um programa para computador, um Compact Disc-Read 

Only Memory (CD-ROM) interativo que traz informações sobre o câncer, 

como lidar com a doença, recursos de biblioteca e eventos do hospital de 

cancerologia. Resultados da avaliação mostraram que o programa é fácil  de 
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usar e bastante informativo para pacientes, famílias,  voluntários e 

profissionais de saúde. 

Também voltado para o ensino de pacientes, Dragone et al.  (2002) 

desenvolveram e validaram um CD-ROM sobre leucemia, estimuladas pela 

necessidade por um software interativo voltado às crianças e suas famílias. 

Crianças, famílias, profissionais de saúde e experts  em conteúdo técnico 

validaram o material,  considerando-o útil ,  e demonstraram satisfação em 

participar do estudo. Concluíram que o trabalho pode servir como modelo 

para futuros desenvolvimentos de materiais educacionais relacionados à 

saúde.  

Para a clientela, Stuchi (2004) desenvolveu um CD-ROM sobre 

doença coronariana (baseado na teoria da persuasão de Fotheringham) e 25 

profissionais de saúde e de comunicação validaram seu conteúdo. Também 

avaliou junto a 200 pacientes com diagnóstico confirmado de infarto agudo 

do miocárdio a capacidade deste material didático pedagógico modificar as 

crenças nos comportamentos de risco para doença coronariana. Analisando 

as entrevistas feitas em dois momentos posteriores à utilização do CD-

ROM, concluiu que as crenças em que ocorreram o maior número de 

modificações foram as relacionadas com a atividade física e o peso 

corporal.  

Na área de Odontologia, Lechner et el.  (2001) desenvolveram um 

CD-ROM sobre reabilitação oral para auxiliar no processo ensino-

aprendizagem. Alunos validaram o produto, suas respostas foram 

essencialmente positivas e seus comentários demonstraram que tiveram um 

aprendizado adicional. 



O objeto de estudo 19

Na Medicina, um dos estudos pioneiros foi o de Bernardo (1996) que 

criou um CD-ROM educacional dirigido ao ensino do câncer de próstata 

aos alunos de graduação em Medicina, utilizando sua metodologia para 

desenvolvimento de software. 

Seabra (2000) desenvolveu e validou um CD-ROM sobre câncer de 

próstata voltado para o ensino da urologia dirigido aos alunos de graduação 

em Medicina. Utilizou a metodologia de desenvolvimento de software 

educacional proposta por Bernardo (1996) e o software de autoria 

Director .  Apesar dos resultados positivos, mencionou que o professor não 

pode ser substituído pelo programa e que a interação com o mestre ainda é 

relevante. 

Também para graduandos da Medicina, Struchiner, Gomes e Bordoni 

(1997) desenvolveram um software educativo de simulação clínica 

colocando o aluno em contato com situações reais, levando-o a refletir 

sobre os vários aspectos e procedimentos médicos relacionados à epilepsia. 

A ferramenta de autoria adotada no desenvolvimento da simulação foi o 

multimídia Toolbook .  Enfatizaram que a experiência vivenciada 

contribuiu para a formação de professores e para a melhoria da qualidade 

do ensino na área das ciências da saúde. Os autores apontam que a 

informática não deve ser vista apenas como mais um recurso instrucional, 

mas como mais um caminho para enriquecer o conhecimento sobre o 

ensino/comunicação, a aprendizagem e o processo de comunicação na 

educação.  

Duran e Cocco (2003) elaboraram um software educativo sobre 

diabetes mellitus, para dar subsídios à educação permanente dos 
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profissionais de saúde e suas práticas educativas. O software inclui 

mecanismos de busca, por meio de palavras-chave, agilizando o processo 

de consulta da base de dados. As autoras destacam que este material foi 

desenvolvido em uma linguagem atual,  contribuindo para que o 

conhecimento existente seja realmente eficaz, obtendo uma sensível 

melhora nas práticas educativas dos profissionais de saúde junto aos 

clientes diabéticos. 

Cesar (2003), preocupada em proporcionar aos educadores em 

enfermagem uma ferramenta adequada para enriquecer o processo ensino-

aprendizagem, desenvolveu um CD-ROM sobre as diferentes formas de 

parturição, demonstrando o processo fisiológico do parto e nascimento na 

perspectiva da mulher e sua família e analisou a metodologia de ensino-

aprendizagem. Utilizou recursos multimídia como estratégia de ensino para 

profissionais da área da saúde, tendo por base o software de autoria 

Everest  e a metodologia de desenvolvimento de software educacional 

descrita por Bernardo (1996). Concluiu que o software produzido é de boa 

qualidade, custo reduzido para a instituição e que seu uso como ferramenta 

de ensino teve um impacto positivo na prática e educação de enfermagem. 

Dois softwares abordaram a temática “queimadura”. Paiva (2001), 

estimulado pelo desafio de contribuir com a formação, atualização e 

capacitação de profissionais de saúde interessados no cuidado e tratamento 

de pacientes queimados, desenvolveu um software auto-instrucional e 

interativo. Utilizou a teoria de aprendizagem de Gagné e o software de 

autoria Flash .  Após o processo de avaliação, feito por especialistas em 

queimaduras e profissionais de informática, o software foi considerado 
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excelente e satisfatório, respectivamente, constituindo-se em mais uma 

fonte para aqueles que buscam informação sobre pacientes queimados. 

Dalri  e Carvalho (2002) avaliaram a aplicabilidade de um software, 

já existente, dirigido à execução do processo de enfermagem a pacientes 

portadores de queimaduras, utilizando o método de estudo de caso. A 

amostra foi constituída de quatro pacientes portadores de queimaduras. 

Concluíram que com o uso do software houve aperfeiçoamento da qualidade 

do cuidado prestado.  

A Instrução Assistida por Computador (Computer-Assisted 

Instruction  - CAI) no ensino foi utilizada em dois estudos. Rouse (1999) 

desenvolveu um programa de CAI, em CD-ROM. O software de autoria 

utilizado foi o Director .  A avaliação com a participação de alunos 

demonstrou que o programa proporcionou uma experiência de aprendizagem 

interativa e individualizada. O aumento da aprendizagem que ocorreu com a 

utilização do programa foi validado pelas avaliações por testes e pelos 

comentários positivos dos estudantes. Destacou que esse tipo de programa 

proporciona um ambiente multimídia e interativo que realça o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Dal Sasso (2002) desenvolveu um programa de CAI, para o ensino de 

alunos de enfermagem sobre reanimação cardiorrespiratória, utilizando 

técnicas de inteligência artificial .  O CAI foi fundamentado no referencial 

teórico construtivista e o software de autoria utilizado foi o Toolbook .  O 

CD-ROM foi validado por especialistas em educação, informática, 

enfermagem, medicina e alunos de enfermagem, os quais consideraram-no 
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importante e necessário ao processo de ensino-aprendizagem em 

reanimação cardiorrespiratória. 

Encontramos sete estudos brasileiros cujos softwares desenvolvidos 

trazem subsídios para a formação dos estudantes de enfermagem e 

procedimentos específicos da área como escalas de pessoal (JULIANI, 

2003), sinais vitais (LOPES; ARAUJO, 2004), Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas (LOPES; ARAUJO; SILVA, 2000), diagnóstico de 

enfermagem (PERES, 2002), administração de medicamentos em pediatria 

(ZEM-MASCARENHAS; CASSIANI, 2000), semiologia (SANTIAGO, 

2003), consulta de enfermagem em puericultura (MOTTA; MARIN; 

ZEITOUNE, 2001) e exame físico do recém-nascido a termo 

(FERANADES, 2004).  

Juliani (2003) desenvolveu um software educativo utilizando 

hipertexto, implementado via Internet,  com o objetivo de oferecer subsídios 

sobre a escala de pessoal de enfermagem para o aluno de graduação e para 

o enfermeiro gerente. O site foi aprovado pela maioria dos participantes, 

recebendo conceito excelente e satisfatório de 70% dos participantes do 

estudo, docentes de Administração em Enfermagem e alunos de graduação 

das escolas públicas de enfermagem do Estado de São Paulo. A autora 

coloca como vantagem deste recurso tecnológico possibilidade de os alunos 

estudarem nos momentos oportunos. 

Lopes e Araujo (2004) investigaram as opiniões de alunos e 

professores sobre o software educacional “Sinais Vitais”. Seis alunos e três 

professores de enfermagem foram submetidos a uma entrevista após a 

utilização do software. As entrevistas geraram dois temas: “características 
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que estimularam a utilização do software” e “software educacionalmente 

correto”. Concluíram que os professores opinaram mais sobre o conteúdo, 

enquanto os alunos enfocaram mais a dinâmica do programa. 

Lopes, Araujo e Silva (2000) relataram as etapas de construção e 

validação de um software desenvolvido para auxiliar o ensino de estudantes 

de enfermagem sobre a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Wanda Horta. Utilizaram o software de autoria Toolbook .  Por meio da 

validação, demonstraram que o software pode ser util izado num 

aprendizado individualizado e no ritmo requerido pelo usuário ao processo 

ensino-aprendizagem, é dinâmico, interativo e de fácil  manuseio. 

Peres (2002) construiu e avaliou um programa de computador de 

exercícios de formulação de diagnósticos de enfermagem pela Internet.  O 

programa computadorizado foi construído com base em estudo de caso 

escrito previamente desenvolvido no modelo analítico de raciocínio 

diagnóstico. Quando comparado ao modelo tradicional de aplicação de 

estudo de caso (lápis e papel) junto a 17 estudantes de graduação em 

enfermagem, verificaram que a realização do exercício de formulação de 

diagnóstico no programa construído foi tão eficaz como em lápis e papel. 

Concluíram que o programa será útil  para o ensino e pesquisa sobre o 

raciocínio diagnóstico na enfermagem. 

Zem-Mascarenhas e Cassiani (2000) descreveram o desenvolvimento 

e a avaliação de um software educacional sobre a administração de 

medicamento em pediatria para ser utilizado como recurso auxiliar do 

ensino de graduação em enfermagem, em programas de educação 

continuada e em programas formais de preparação de auxiliares e técnicos 
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de enfermagem. Para a maioria dos itens avaliados, o conceito atribuído foi 

o “excelente”, mostrando a aceitabilidade do programa. 

Verificamos que três softwares incluem conteúdo sobre semiologia 

e/ou semiotécnica para a enfermagem, um de adulto (SANTIAGO, 2003), 

um de lactente (MOTTA; MARIN; ZEITOUNE, 2001) e outro do recém-

nascido a termo (FERNANDES, 2004; FERNANDES; BARBOSA; 

NAGANUMA, 2006). 

Santiago (2003) analisou a multimídia interativa como recurso no 

ensino de semiologia para os estudantes de enfermagem. Constatou que a 

multimídia é um meio de fácil  manuseio e bastante facilitador entre teoria e 

prática da semiologia, pois aumenta a compreensão das aulas teóricas e 

inova, auxiliando no exame físico direto no paciente. 

Motta, Marin e Zeitoune (2001) desenvolveram e validaram um 

software educacional sobre a consulta de enfermagem em puericultura, 

mais especificamente o exame físico do lactente sadio, para ser utilizado 

por professores e alunos de graduação em enfermagem, bem como na 

educação permanente da equipe de enfermagem. Utilizaram a metodologia 

de desenvolvimento de software educacional descrita por Bernardo (1996) e 

o software de autoria Director .  Os resultados ressaltaram a importância da 

participação efetiva de professores das áreas de enfermagem e educadores, 

analistas de sistemas, experts  na área do conteúdo educacional e 

estudantes, no desenvolvimento e validação do software. O produto foi 

classificado como muito bom, por alunos e professores e bom, por 

analistas. Referem a importância de novas pesquisas, com outros 

conteúdos, para se oferecer aos alunos um acervo de softwares 
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educacionais desenvolvidos pelos profissionais das disciplinas 

correspondentes. 

Fernandes (2004) elaborou um software educacional sobre o exame 

físico, voltado à enfermagem neonatológica, cujo conteúdo versa sobre o 

recém-nascido a termo, com o intuito de contribuir com os docentes de 

enfermagem e com o crescimento e autodesenvolvimento do graduando no 

conhecimento desse procedimento, por meio de módulos auto-instrucionais.  

A construção dos módulos foi baseada na teoria da aprendizagem de Gagné 

e estruturados no plano Keller e no enfoque sistêmico, sendo adaptados, 

conforme a proposta de Instrução Auxiliada pelo Computador (CAI) de 

Prince. Foi utilizado o programa Power Point 2000  para o 

desenvolvimento do software, o qual foi avaliado por 11 peritas da área de 

enfermagem neonatológica, que emitiram os conceitos bom e excelente para 

os 42 itens. 

Estes dois últimos softwares não contemplam a especificidade do 

bebê pré-termo, o que esperamos atender com o presente estudo. 

Em nosso país, diversos cursos de graduação vêm utilizando 

softwares educacionais e,  desde a metade da década de 80, vem sendo 

introduzida nos cursos de graduação em enfermagem a utilização dessa 

tecnologia como estratégia de ensino, além de disciplinas de informática 

em saúde. 

Estes softwares educacionais desenvolvidos vêm apresentando cada 

vez mais recursos e desempenho, pois os autores estão preocupados em 

disponibilizar um produto de qualidade ao usuário final.  Para isso, os 

autores procuraram utilizar-se da melhor maneira da tecnologia disponível, 



O objeto de estudo 26

tentando adequar suas expectativas e dos usuários às rápidas mudanças e 

inovações da área da informática. Grande parte da responsabilidade do 

produto final ser adequado deve-se ao avaliador e isso tem sido garantido 

com a participação efetiva dos usuários na validação dos softwares 

desenvolvidos.  

Cada software desenvolvido apresenta uma característica que o difere 

dos demais. Alguns utilizam apenas um tipo de mídia, outros um conjunto 

composto por mídias diferentes; são desenvolvidos com metodologias 

diferentes; alguns não integrados com um referencial pedagógico, outros 

usando diferentes referenciais.  

Acreditamos que um software deva ser desenvolvido utilizando-se 

uma metodologia coesa, com um referencial pedagógico atual, que 

contribua com a inserção crítica do usuário à sua realidade. Assim, no 

desenvolvimento do software proposto nesse estudo, utilizamos uma 

metodologia voltada para a produção de softwares educacionais, que 

privilegia tanto a área tecnológica como a pedagógica. Fundamentamo-nos 

no referencial pedagógico da problematização, por ser considerado ativo, 

crítico e reflexivo. Esse software tem como característica a interatividade, 

em que integramos diferentes mídias, como imagens estéticas (figuras e 

fotos) e em movimento (vídeos e animações),  sons e hipertextos. O 

programa é auto-executável, não havendo necessidade de o usuário 

interpretar os passos técnicos sobre a forma de instalação, nem o 

desconforto da demora da instalação do programa. Com o uso dos 

hipertextos deixamos a estrutura do programa flexível,  tendo como 

resultado, a liberdade do usuário navegar por caminhos diferentes e pelo 
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tempo que desejar,  exercitando sua autonomia e participando ativamente da 

construção de seus próprios conhecimentos.  

A universidade, frente às transformações tecnológicas, precisa estar 

aberta às inovações. Além da reprodução de conhecimento, sua principal 

tarefa é gerar ciência e tecnologia. Assim, deve transformar aulas 

tradicionais em aulas com novos recursos de ensino-aprendizagem 

(MOTTA, 2000). 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso 

crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e 

de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar,  a 

leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de 

procedimentos e de estratégias de comunicação. Ler na tela torna-se uma 

prática social corrente e os hipertextos são, agora, escritos sociais tão 

legítimos quanto os documentos impressos, como fontes de transferência 

didática a partir das práticas (PERRENOUD, 2000). 

 Cesar (2003) refere que, na área da saúde, o processo ensino-

aprendizagem se faz especialmente presente, com a utilização de 

computadores e de recursos multimídia como instrumentos de auxílio ao 

ensino, à administração, à pesquisa e à assistência, organizando, 

armazenando e facilitando o acesso a informações. Inúmeras aplicações 

multimídia são desenvolvidas, distribuídas em CD-ROM e extensamente 

usadas como estratégia para instruir e também para disponibilizar 

informações. Esses recursos computacionais auxiliam profissionais da 

saúde, fornecendo acesso fácil à informação e conhecimentos atualizados. 
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 Utilizar-se de programas computacionais associados a recursos 

multimídia (som, imagem, vídeo, animação de textos e gráficos) com 

objetivos educacionais leva a um significativo aumento da motivação e 

melhoria no aprendizado (CESAR, 2003). 

 O uso da multimídia interativa integrada às estratégias de ensino e 

aprendizagem está intensificando-se nas universidades e nos locais de 

trabalho (JEFFRIES, 2000). 

Figueroa (1999), em seu estudo sobre a inovação e a tecnologia na 

educação em enfermagem, afirma que os recursos de aprendizagem, como 

multimídia e softwares educacionais, permitem um aprendizado interativo e 

servem de apoio, complemento ou aprofundamento nas salas de aula. 

Telles Filho e Cassiani (1998) identificaram e analisaram as atitudes 

discentes de instituições de ensino superior sobre a util ização do 

computador no ensino de enfermagem. Os resultados indicam o computador 

como um dos principais recursos para o ensino, a simulação 

computadorizada como excelente ponte entre teoria e prática e os softwares 

educacionais úteis e interessantes. Verificaram elevado nível de interesse e 

atitudes positivas em relação ao emprego de recursos computacionais no 

ensino de enfermagem. 

O computador na educação permite inúmeras possibilidades como 

meio principal de ensino (sem a participação do professor),  estratégia 

complementar no currículo básico (complementando ensino prévio feito 

pelo professor),  arquivo de todo o currículo de atividades desenvolvidas ao 

qual o aluno tem acesso direto (utilizando-o de acordo com seus próprios 

objetivos e interesses com seu desejo de aprimoramento, obtendo maiores 
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informações), função avaliativa (os testes são armazenados e mediante as 

respostas dos alunos é feita a correção imediata) e como instrumento para 

alunos criarem seus próprios programas (JOLY, 1986). 

Na tentativa de garantir uma aprendizagem mais eficiente, a educação 

tem passado por constantes reformas, aperfeiçoando tecnologias, numa 

relação pedagógica progressivamente motivadora e interativa. A educação, 

atualmente, precisa caminhar junto com a informatização, pois são 

inúmeros os recursos disponíveis por essa tecnologia (ZEM-

MASCARENHAS; CASSIANI, 2000).  

O computador pode ser utilizado como ferramenta de 

complementação, de aperfeiçoamento e de possíveis mudanças na qualidade 

de ensino, mas não substitui a figura do professor. Com o computador os 

estudantes exercitam a capacidade de procurar e selecionar informação e 

resolver problemas (CASSIANI, 1998). 

Rouse (1999) afirma que há necessidade de o ensino superior mudar a 

ênfase do ensino e aprendizagem, do professor que dirige o ensino de forma 

passiva, para uma aprendizagem interativa. 

No ensino tradicional, pouco dinâmico, nem sempre se oferece a 

experiência de trabalho real e manuseio prático, o que pode ser obtido por 

meio da instrução por computador. 

Apesar do avanço tecnológico e das experiências descritas,  

observamos que o ensino de enfermagem no Brasil  ainda ocorre, em sua 

maioria,  de forma tradicional, ministrando-se aulas formais com exposição 

dos conteúdos e sem a participação efetiva dos alunos. Dentre os conteúdos 

ministrados, o ensino da semiotécnica e semiologia é considerado 
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fundamental,  instrumentalizando o aluno na avaliação clínica e obtenção de 

dados essenciais para a sistematização do cuidado de enfermagem. 

 

11..22  OO  eennssiinnoo  ddaa  sseemmiioottééccnniiccaa  ee  

sseemmiioollooggiiaa  nnaa  eennffeerrmmaaggeemm  
  
 

A palavra semiologia (semeiologia)  

“der iva do grego semeyon (s inal)  + logos (d iscurso)  e  s ignif ica  
o  estudo dos s inais  das  doenças,  sendo a  ar te  e  a  c iência  
metodizada do diagnóst ico,  requis i to  indispensável  para  a 
terapêut ica e  o  prognóst ico” (RODRIGUES; RODRIGUES, 
2003,  p .1) .   

 
Enquanto ciência, a semiologia surge em 1916, quando Saussere, 

citado por Barthes (1988), postulava a existência de uma ciência geral dos 

signos, da qual a lingüística não seria senão a sua parte, preocupando-se 

com o emprego de signos e códigos para comunicar tanto palavras escritas 

quanto faladas, gestos e tom de voz. 

Para Barthes (1988), semiologia é uma parte da lingüística que se 

encarregaria das grandes unidades significantes do discurso, e que tem por 

objeto qualquer sistema de signos, seja qual for sua substância e seus 

limites, ou seja, imagens, gestos, sons melódicos, os objetos e os 

complexos dessas substâncias que se encontram nos ritos, protocolos que, 

se não constituírem “linguagens”, representam, pelo menos, sistemas de 

significação. Coloca ainda, que todo signo é composto de um significante e 

um significado; os planos dos significantes constituem o plano de 

expressão como o veículo físico do signo e o dos significados reflete o 

plano de conteúdo ou a idéia que se quer representar. 
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Há várias denominações para a prática da semiologia e semiotécnica, 

sendo encontrados na literatura diferentes termos como avaliação clínica, 

exame físico, exame clínico e avaliação física. Em nosso estudo, utilizamos 

além de semiotécnica e semiologia, o termo avaliação clínica, por 

entendermos que este abrange tanto a dimensão física como a psicossocial e 

comportamental.   

A avaliação clínica, atividade que até 1965 era restrita ao médico, 

data do período em que Maccain a descreveu pela primeira vez como parte 

integrante da assistência de enfermagem (CAMPEDELLI, 1989).  

Para a organização e prestação da assistência de enfermagem, foi 

elaborado um método, o processo de enfermagem, que começou a ser 

amplamente utilizado a partir de 1970 (POTTER; PERRY, 1998). 

O planejamento desta assistência, segundo Paim (1974) e Horta 

(1979), requer não só conhecimentos científicos, mas também princípios 

que norteiem essa assistência e orientem as ações de enfermagem para a 

tomada de decisões.  

As etapas do processo de enfermagem, descritas por Alfaro-LeFevre 

(2005), são sobrepostas e inter-relacionadas, incluem a investigação (coleta 

e exame dos dados, o diagnóstico de enfermagem (análise dos dados e 

identificação dos problemas reais e potenciais),  o planejamento 

(determinação de prioridades imediatas, estabelecimento de resultados 

esperados, determinação das intervenções e registro ou individualização do 

plano de cuidados),  a implementação (colocação do plano em ação e 

reflexão das ações) e a avaliação (avaliação dos resultados e decisão 

quanto às mudanças a serem feitas). 
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Segundo Vaz et al.  (2002), o processo de enfermagem contribui para 

a autonomia do enfermeiro e para uma enfermagem pautada em bases 

científicas, pois constitui um método importantíssimo para o 

desenvolvimento da prática desse profissional,  à medida que sistematiza o 

processo de cuidado aos pacientes.  

No Brasil,  em meados de 1968, Wanda de Aguiar Horta demonstrou a 

preocupação com a observação sistematizada na identificação dos 

problemas clínicos de enfermagem, apresentando um roteiro de avaliação 

clínica fundamentado naquele utilizado pela medicina, mas com diferenças 

quanto aos objetivos. Posteriormente, operacionalizou seu modelo 

conceitual como método de trabalho norteado pelo método científico e 

propôs um processo de enfermagem constituído de seis fases, que se 

caracterizam como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano, seja ele um indivíduo, 

família ou comunidade (HORTA, 1979). 

O processo de enfermagem proposto por Horta (1979) está 

fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas contempladas 

na Teoria da Motivação Humana de Maslow, 1970, e na classificação de 

Mohana, 1964. 

Horta (1979) descreve as necessidades humanas básicas inter-

relacionando homem e mundo. Descreve o ser humano como agente de 

mudança no universo, no tempo e no espaço. Como agente de mudança, ele 

também causa desequilíbrios em seu próprio dinamismo. Por sua vez, esses 

desequilíbrios geram necessidades, caracterizadas por estados de tensão 

conscientes ou inconscientes, os quais o levam a buscar a satisfação das 
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necessidades para manter seu equilíbrio. Destaca que as necessidades não 

atendidas ou atendidas inadequadamente trazem desconforto e que, se este 

for prolongado, pode provocar doença, seja ela de ordem física ou mental. 

Dentro desta perspectiva, está a função dos profissionais da enfermagem 

em assistir  o ser humano em suas necessidades básicas. 

A Teoria da Motivação Humana de Maslow, em que Horta se baseou, 

classifica as necessidades humanas básicas em necessidades fisiológicas, de 

segurança, de amor, de estima e de auto-realização. E a classificação de 

João Mohana, em necessidades psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais (SILVA et al. ,  2004). 

Para Dalri (2000), a assistência de enfermagem quando utilizada de 

forma sistematizada, sob o contexto de um referencial teórico de 

enfermagem, alicerça relações de trabalho concretas. O profissional 

enfermeiro deve conhecer as fases do processo de enfermagem, refletir e 

adaptar a sua realidade à clientela e, também, incorporar os conceitos 

propostos pelo modelo, a fim de alcançar o objetivo proposto. 

Quando o enfermeiro, no âmbito hospitalar, delimita seu exercício 

profissional na assistência, à luz de um modelo conceitual,  posiciona-se 

com uma pessoa essencial para promover o cuidado e o restabelecimento do 

paciente. A atitude deste enfermeiro na sua avaliação clínica, na orientação 

e condução de sua equipe e suas ações administrativas, assistenciais, 

educativas e de pesquisa ficam melhor asseguradas e fundamentadas, tendo 

autonomia em suas ações (DALRI, 2000). 

Horta (1979, p.35-36) descreve sobre o processo de enfermagem: 
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[ . . . ]  é  a  dinâmica das  ações  s is temat izadas  e  inter-
re lacionadas,  v isando à  assis tência  ao  ser  humano [ . . . ]  A 
pr imeira  fase  é  o histór ico de  enfermagem – roteiro  
s is tematizado para  o  levantamento  de  dados (s ignif icat ivos  para 
o  enfermeiro)  do ser  humano que tornam possível  a  ident i f icação 
de seus problemas.  Estes  dados,  convenientemente  anal isados e 
aval iados,  levam ao segundo passo,  o  d iagnóstico de 
enfermagem – a  ident if icação das  necessidades  do ser  humano 
que precisa  de  a tendimento e a  determinação pela  enfermeira  do 
grau de dependência deste  a tendimento em natureza e  em 
extensão.  A próxima fase  será o  plano ass is tencia l  –  a  
determinação global  da  ass is tência  de  enfermagem que o  ser  
humano deve receber  d iante  do diagnóst ico  estabelecido.  Este 
plano ass istencial  é  s is tematizado em termos do concei to  de  
ass is t ir  em enfermagem, is to  é ,  encaminhamentos,  supervisão 
(observação e  controle) ,  or ientação,  ajuda e  execução de 
cuidados ( fazer) .  Determinado o plano ass is tencia l ,  teremos a  
quar ta  fase,  que consis te  na prescr ição de enfermagem –  
implementação do plano ass is tencia l  pelo  ro te iro  diár io  (ou 
per íodo aprazado)  que coordena a  ação da equipe de enfermagem 
na execução dos  cuidados adequados ao atendimento das 
necessidades básicas  e  específ icas  do ser  humano.  O plano de 
cuidados é  aval iado sempre,  fornecendo os dados necessár ios  
para  a  quinta  fase ,  a  evolução de enfermagem – rela to  diár io  (ou 
aprazado)  das  mudanças sucessivas  que ocorrem no ser  humano,  
enquanto  est iver  sob assis tência  prof iss ional .  Pela  evolução é  
possível  aval iar  a  resposta  do ser  humano à assis tência  de 
enfermagem implementada.  A sexta  fase  é  o  es tudo analí t ico  e  
aval iação das fases  anter iores ,  o  prognóst ico  de enfermagem – 
es t imat iva da capacidade do ser  humano de a tender  suas 
necess idades  básicas  a l teradas após a implementação do plano 
ass is tencial  e  à  luz dos dados fornecidos  pela  evolução de 
enfermagem. 

 

O histórico de enfermagem é o momento em que o enfermeiro realiza 

a avaliação clínica do paciente (LUIZARI, 2000). 

A coleta de dados, parte da primeira fase do processo de enfermagem 

é de extrema relevância na avaliação do paciente e na identificação do 

diagnóstico de enfermagem, fornecendo subsídios para um planejamento da 

assistência de acordo com as alterações das necessidades identificadas 

(SOUSA; BARROS, 1998). 

Bates (1998) refere-se à avaliação clínica como um método de visão 

global com detalhes das regiões e sistemas específicos do corpo. Sugere 

uma seqüência que minimiza o esforço do paciente, evitando a repetição de 
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sentar-se e deitar-se. Também o examinador aprimorará sua eficiência, sem 

esquecer etapas importantes. 

Marcondes et al .  (1984) referem que o exame minucioso e 

sistemático é importante para complementar a observação clínica. O 

profissional deve se tornar capaz de reconhecer os sinais clínicos, apurando 

seus sentidos e sua técnica de exame, sempre de acordo com os princípios 

gerais da semiologia por meio da interação, observação, semiotécnica e da 

mensuração. 

Smeltzer e Bare (1994) afirmam que a avaliação clínica é parte 

integrante do trabalho da enfermagem. Na avaliação organizada e 

sistematizada, os dados são obtidos em menor tempo e são mais adequados. 

Baseando-se na história de saúde do paciente, focalizam-se os órgãos que 

são motivos de preocupação especial.  É um método de visão global com 

detalhes das regiões e sistemas específicos do corpo, numa seqüência 

lógica da cabeça para os pés ou céfalo-caudal.   

Na prática da avaliação clínica, todos os órgãos e sistemas relevantes 

são avaliados, porém não necessariamente na seqüência descrita.  

Concordamos com Rodrigues e Rodrigues (2003) quando colocam 

que deve ser estabelecida uma seqüência na avaliação clínica que possa ser 

adaptada a todas as crianças. Muitas vezes, é melhor começar por uma área 

que não lhe causa dor ou desconforto, deixando os ouvidos e a orofaringe 

para o final,  seguindo-se como for possível,  deixando a criança no colo, 

deitada e, às vezes, sentada. 

O processo da avaliação clínica usa sempre o raciocínio. As 

tentativas de evocação de achados são baseadas em todas as informações 



O objeto de estudo 36

disponíveis ao ser efetuada a avaliação. Em geral, é a história de saúde do 

paciente que orienta o examinador nos esforços de obtenção de dados 

adicionais para um perfil  completo do paciente. O processo de 

aprendizagem da avaliação clínica requer memorização, repetição dos 

métodos e reforço num contexto clínico (SMELTZER; BARE, 1994).  

A avaliação em saúde, segundo Jarvis (2002, p.5): 

 
Consis te  no acúmulo de dados que se  re lacionam com o 

estado individual  de saúde.  Estes  dados ser iam agrupados em 
subjet ivos,  enunciados pelo própr io  indivíduo durante a  
anamnese,  e  dados objet ivos,  obt idos pelo  prof iss ional  da  equipe 
de saúde ao observar  o paciente  durante  a  aval iação cl ínica  por  
in termédio  da inspeção,  percussão,  palpação e  auscul ta ,  a lém 
dos estudos laboratoriais  e  prontuár io  do paciente .  Estes  
e lementos formam a base de dados.  

 

A avaliação clínica constitui-se da verificação dos sinais vitais e 

outras mensurações utilizando-se também das técnicas de inspeção, 

palpação, percussão e ausculta de todos os segmentos do corpo (POTTER; 

PERRY, 1989). 

As etapas de inspeção, palpação, ausculta e percussão são descritas 

por Smeltzer e Bare (1994, p.78-9), como:  

 
Inspeção: método de observação fundamental .  A 

inspeção,  ou "observação do paciente" ,  é  o  pr imeiro  passo no 
exame de um paciente.  Neste  momento devem ser  anotadas  no 
exame a  postura  e  esta tura ,  movimentos  corporais ,  nutr ição,  
padrão de fa la  e  temperatura  corporal ;  palpação:  método de 
"sent ir"  com as mãos ut i l izadas  durante a  aval iação cl ín ica.  
Muitas  es tru turas  corporais ,  embora  não vis íveis ,  são acess íveis  
à  mão e  podem ser  aval iadas pelo  ta to ;  auscul ta :  método 
ut i l izado para "escutar"  os  sons do organismo durante  uma 
aval iação.  Os sons  produzidos pelo  corpo,  como qualquer  outro 
som,  caracter izam-se pela  f reqüência ,  in tensidade e  qualidade;  
percussão:  técnica  que traduz em sons a  apl icação de uma força 
f ís ica .  O som produzido ref le te  a  densidade da estru tura  
adjacente.  
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Grande parte das técnicas de anamnese e avaliação clínica são 

compartilhadas por diferentes profissionais da equipe de saúde, que 

diferem no propósito com que a utilizam. A partir  da base de dados, o 

profissional da equipe de saúde tem condições de fazer o diagnóstico 

relativo ao estado de saúde do indivíduo. O diagnóstico médico é util izado 

para avaliar a etiologia da doença, enquanto o diagnóstico de enfermagem, 

para avaliar a resposta do indivíduo como um todo, aos seus problemas 

reais ou potenciais. Estes diagnósticos são independentes, porém inter-

relacionados (JARVIS, 2002). 

A North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

Associação Norte Americana de Estudos e Pesquisas sobre Diagnósticos de 

Enfermagem foi criada com o objetivo de desenvolver, padronizar e 

divulgar os diagnósticos dos problemas de enfermagem entre os 

enfermeiros de lugares diferentes, chamada Taxonomia I.  

A Taxonomia foi revisada e teve a inclusão de novos diagnósticos. A 

Taxonomia II,  publicada em 2001 apresenta 13 domínios, 46 classes, 167 

diagnósticos e sete eixos.  

Com a finalidade de assegurar a máxima consistência entre os 

diagnósticos, classes e domínios, a definição de cada diagnóstico foi 

comparada às definições da classe e do domínio onde eles estavam 

localizados. A Taxonomia II apresenta termos mais familiares à 

enfermagem e que facilitam a comunicação com os outros profissionais, 

com os clientes e com os gestores dos serviços de saúde (BRAGA; CRUZ, 

2003). 
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Os domínios e classes da Taxonomia II da NANDA (2006, p.250-251) 

são: 

 
Promoção da saúde :  consciência  da saúde e  controle  da 

saúde;  nutrição :  ingestão,  d igestão,  absorção,  metabolismo e  
hidratação;  e l iminação :  s is tema ur inár io,  s is tema 
gastrointes t inal ,  s is tema tegumentar  e  s is tema respira tór io;  
at iv idade /  repouso :  sono /  repouso,  a t iv idade /  exercício ,  
equi l íbr io de energia;  respostas  cardiovasculares  /  pulmonares  e  
autocuidado;  percepção /  cognição :  a tenção,  or ientação,  
sensação /  percepção,  cognição e  comunicação;  autopercepção :  
autoconcei to,  auto-est ima e  imagem corporal ;  relacionamentos 
de papeis :  de  cuidador ,  re lações famil iares  e  desempenho de 
papel ;  sexualidade :  ident idade sexual ,  função sexual  e  
reprodução; enfrentamento /  to lerância  ao estresse :  respostas  
pós trauma,  respostas de enfrentamento e es tresse  neuro-
comportamental ;  princípios  de vida :  valores ,  crenças  e  
congruência entre  valor;  segurança /  proteção :  infecção,  lesão 
f ís ica,  v iolência,  r iscos ambientais ,  processos  defensivos e  
termorregulação;  conforto :  confor to  f ís ico,  confor to  ambiental  e  
confor to  social;  crescimento /  desenvolvimento :  crescimento  e 
desenvolvimento.  
 

Na prática clínica, os sistemas de classificação servem como 

estrutura de organização da avaliação de enfermagem e padronização da 

linguagem de coleta de dados. Independente da estrutura de organização, a 

perspectiva de enfermagem deve ser usada (WONG, 1999). 

Há problemas clínicos que são passíveis de tratamento, tanto pela 

medicina, quanto pela enfermagem, os quais são chamados por Carpenito 

(2003) de problemas colaborativos, que são algumas complicações 

fisiológicas que a enfermagem monitora para identificar o seu surgimento 

ou alteração; cujos tratamentos utilizam intervenções prescritas tanto pelos 

médicos quanto pelas enfermeiras, de forma a minimizar as complicações 

dos eventos. 

Alfaro-LeFevre (2005) refere que o enfermeiro normalmente 

diagnostica e oferece tratamento a inúmeros problemas que exigem 

abordagens altamente colaborativas, em que os limites entre os 
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profissionais de saúde são flexíveis e estão em mudança constante. Afirma 

que as parcerias mais igualitárias entre profissionais, entre professor e 

aluno entre enfermeiro e paciente devem ser encorajadas, enfatizando o 

desenvolvimento das que buscam metas comuns. 

Mc Closkey e Bulechek (2004, p.39) escrevem sobre a Classificação 

das Intervenções de Enfermagem (NIC) que “é uma classificação 

abrangente e padronizada das intervenções realizadas pelos enfermeiros, 

sejam elas independentes ou colaborativas”. A classificação descreve o 

domínio da enfermagem, mas algumas intervenções podem ser realizadas 

por outros profissionais de saúde. A NIC inclui atividades de coleta de 

dados quando estas são realizadas como parte da intervenção. 

Segundo Jarvis (2002), há quatro tipos de bases de dados, e sua 

escolha depende das necessidades do paciente, do contexto e do papel da 

enfermeira neste contexto onde a equipe de saúde atua. Dependendo da 

situação clínica, a base de dados pode ser completa (anamnese abrangente e 

uma avaliação clínica completa),  episódica ou centrada no problema 

(anamnese e a avalição, principalmente do sistema envolvido no problema 

de saúde), acompanhamento (avaliação em intervalos regulares e 

apropriados) e emergência (coleta rápida de dados e manobras de primeiros 

socorros). 

A coleta de dados faz parte das funções e responsabilidades dos 

enfermeiros, pois é um dos requisitos fundamentais para a determinação do 

diagnóstico e prescrição de enfermagem, as quais estão determinadas 

legalmente como suas atividades privativas, conforme consta na Lei 7.498, 

de 25.06.86, referente ao Exercício Profissional da Enfermagem e 
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determina que a Consulta de Enfermagem é atividade privativa do 

enfermeiro (BRASIL, 1987). 

Após amplas discussões em escolas de várias regiões, representantes 

discentes e docentes, egressos e enfermeiros do país, com as participações 

de entidades de enfermagem como a Associação Brasileira de Enfermagem, 

Federação, Sindicatos, Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, 

dentre outras, encaminharam proposta para a inclusão da semiologia e 

semiotécnica no ensino de graduação em Enfermagem à Secretaria Nacional 

de Educação Superior (SENESu). A proposta recebeu parecer favorável em 

março de 1992 (parecer da Profa. Dra. Maria Cecília Puntel de Almeida, 

USP, Ribeirão Preto) e do Conselho Federal de Educação (SOUSA, 1995). 

Assim, em 1994, houve reestruturação curricular no curso de 

enfermagem, proposta pela Portaria 1721, sendo inserida a obrigatoriedade 

do conteúdo de semiotécnica e semiologia, com flexibilidade na forma de 

abordagem, podendo ser uma disciplina específica ou conteúdo integrante 

de outra (DIAS et al. ,  2003).  

Neste contexto, a semiotécnica e semiologia passam a integrar 

conteúdo específico nos cursos de graduação em enfermagem, como parte 

dos instrumentos básicos necessários para a assistência de enfermagem. 

Desta forma, o ensino da semiotécnica e semiologia devem 

proporcionar ao aluno de graduação em enfermagem base científica que 

fundamente os conhecimentos e técnicas especializadas correlacionando 

teoria à prática para realizar as atividades que são de sua responsabilidade. 

A semiotécnica e semiologia têm sido objeto de várias pesquisas, 

configurando um desafio para o ensino de enfermagem (FERREIRA et al. ,  
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1989; KIMURA, 1991; LAGANA et al. , 1993; SOUSA; BARROS, 1998; 

NAKATANI; CARVALHO; BACHION, 2000). 

Sousa e Barros (1998), verificando o ensino de exame físico em 

escolas de graduação em enfermagem do município de São Paulo, 

concluíram que não existe matéria específica para ensinar o exame físico, 

sendo ministrado principalmente na disciplina Fundamentos em 

Enfermagem. Os fatores dificultadores do ensino do conteúdo foram, 

principalmente, conhecimentos insuficientes em percussão, ausculta e 

palpação, relação entre número de docentes e aluno, insuficientes carga 

horária e preparo acadêmico dos docentes para o ensino do tema. 

Barros, Glashan e Michel (1996) em estudo sobre a necessidade de 

bases propedêuticas para a prática de enfermagem, concluíram que todos os 

enfermeiros do estudo não se sentiam capacitados para realizar o exame 

físico, antes de freqüentarem um curso que incluía conteúdo de semiologia. 

Após o mesmo, 45% sentiram-se capacitados e 55% parcialmente aptos. 

Recomendaram a inserção deste conteúdo para enfermeiros, pelo menos na 

pós-graduação, buscando a colaboração de outras disciplinas, com o intuito 

de preparar melhor estes profissionais para a prática do exame físico. 

Barros et al.  (1997) realizaram estudo com 70 docentes sobre o 

ensino do exame físico em quatro escolas de graduação em enfermagem da 

cidade de São Paulo. A maioria dos docentes (73,9%) se preparou apenas 

no curso de graduação para realizar o exame físico; 82,6% deles foram 

preparados por enfermeiros. Recomendaram a reflexão dos docentes das 

escolas de enfermagem sobre o domínio dos equipamentos especiais e 
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conhecimentos essenciais para realizar,  de forma completa, o exame físico 

em todos os segmentos corporais.  

Embora estes estudos tenham sido realizados na década anterior, é 

possível que estes dados sejam válidos para algumas instituições 

formadoras. Tais resultados são preocupantes, os alunos de graduação não 

são capacitados adequadamente porque os docentes não estão aptos para 

ensiná-los sobre a avaliação clínica e solicitam auxílio dos profissionais 

enfermeiros que, também, não se sentem aptos para realizar o 

procedimento, pois vêm de uma graduação com defasagem no ensino. 

Assim, os alunos tornar-se-ão profissionais docentes ou enfermeiros 

assistenciais inaptos que auxiliarão professores a ensinar seus alunos sobre 

a avaliação clínica que pouco sabem. 

Esperamos que a implantação efetiva do processo de enfermagem, 

que demanda maior competência para a avaliação clínica, possa melhorar 

tal  quadro. 

Acreditamos que o ensino da avaliação clínica, ministrado em um 

número expressivo de cursos de graduação, não oferece subsídios 

suficientes para que os alunos executem esta atividade. 

Luiz, Damkauskas e Ohi (1997), em seu estudo, constataram que os 

alunos sentem-se despreparados para executar o exame, têm necessidade de 

apoio do colega ou do professor e identificaram que o professor assume 

atitudes que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem. 

Pereira e Benedini (1994) observaram que é freqüente o 

relacionamento vertical professor aluno, encontraram situações que, no 
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desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem são conduzidas 

unilateralmente. 

Ao executar a avaliação clínica de enfermagem, uma das primeiras 

barreiras que o aluno enfrenta é o fato de que necessita entrar em contato 

com um indivíduo que lhe é estranho, e todas as implicações que isso pode 

acarretar,  passando pelo desenvolvimento da técnica da avaliação clínica. O 

professor também enfrenta dificuldades para atender o aluno, pois muitas 

vezes se prende ao ensino da técnica de realização da avaliação clínica de 

enfermagem (LUIZ; DAMKAUSKAS; OHI, 1997). 

O parecer do Conselho Federal de Enfermagem 314/94, da Portaria nº 

1721, de 15/12/94, inclui conteúdos técnicos e metodológicos, meios e 

instrumentos necessários para que o aluno possa compreender os fenômenos 

que envolvem a semiotécnica e semiologia, de modo que ele reconheça e 

interprete sinais normais e de anormalidade significativos para a 

enfermagem (LUIZARI, 2000). 

Dias et al.  (2003) discorrem sobre uma proposta emancipatória no 

ensino de semiologia para a enfermagem. Reconhecem que o número 

elevado de alunos prejudica o processo ensino-aprendizagem e que os 

alunos apresentam dificuldades no contato inicial com o cliente 

hospitalizado, ocasionando insegurança e rejeição à prática da semiologia. 

Stacciarine e Esperidião (1999) referem que o uso de estratégias de 

ensino não convencionais propiciam maior assimilação e análise do 

conteúdo estudado. E que, por outro lado, o ensino centrado na figura do 

professor, que detém a autonomia do conhecimento, usando estratégias 
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repetitivas, aulas expositivas e fluxo unilateral de comunicação, dificulta o 

desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. 

Dentre os métodos, técnicas e abordagens utilizados, Dias et al.  

(2003) concordam com Rozendo, Martins e Collete (1995) quando afirmam 

que a abordagem sociocultural ou problematizadora ultrapassa a premissa 

de que os alunos nada sabem, partindo do princípio de que toda realidade 

precisa ser transformada. A valorização da ação grupal leva o homem a se 

perceber como sujeito da própria educação, capaz de agir e refletir sobre 

suas ações. É indiscutível a importância da interação e comunicação entre 

os sujeitos participantes do processo educativo. 

Provavelmente, uma turma com grande número de alunos dificulta o 

desenvolvimento da pedagogia problematizadora, uma vez que o diálogo se 

torna mais raro, repercutindo negativamente sobre os processos de reflexão 

e de humanização (DIAS et al. ,  2003). 

Para tanto, o docente deve buscar novas estratégias de ensino que 

despertem a consciência crítica do aluno, privilegiando situações de 

aprendizagem que possibilitem atitudes criativas, crít icas e 

transformadoras, bem como deve continuar valorizando e implementando 

estratégias problematizadoras, fugindo do ensino tradicional 

(STACCIARINE; ESPERIDIÃO, 1999). 

Conforme citado anteriormente, encontramos três softwares 

educacionais que incluem conteúdos de semiotécnica e semiologia do 

adulto (SANTIAGO, 2003), lactente (MOTTA, 2000) e recém-nascido a 

termo (FERNANDES, 2004). 
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Santiago (2003), ao utilizar o CD-ROM com alunos de graduação em 

enfermagem, verificou que o uso da multimídia interativa, como estratégia 

de ensino-aprendizagem direcionada à semiologia cardíaca, respiratória, da 

pele e do sistema neurológico, propiciou um repensar das práticas ou 

paradigmas pedagógicos.  

Motta (2000) acredita que as novas tecnologias no ensino tornam o 

aprendizado mais atraente e efetivo. Entende que a educação fornecida com 

qualidade irá formar alunos com conhecimentos, aptidões e hábitos de 

trabalho para se tornarem cidadãos produtivos e realizados, condizentes 

com as exigências da atual sociedade. 

Fernandes (2004) considera que o software educacional desenvolvido 

pode contribuir com os docentes de enfermagem neonatológica e com o 

crescimento e autodesenvolvimento do graduando no conhecimento desse 

procedimento, além de transformar aulas tradicionais em aulas mais 

dinâmicas, incentivando a participação ativa do aluno na construção de seu 

conhecimento. 

A educação problematizadora tem sido apontada como ideal para o 

ensino superior, com grande potencial pedagógico para preparar os 

profissionais e cidadãos exigidos por uma sociedade que passa por rápidas 

transformações. Há necessidade de se promoverem condições visando à 

participação ativa dos alunos em sala de aula e do professor enquanto 

mediador, para que a aprendizagem se concretize com maior significado 

(BERBEL, 1995). 

O exercício da docência no curso de graduação em enfermagem 

possibilitou a Stacciarini e Esperidião (1999) questionar a metodologia no 
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processo ensino-aprendizagem que vem sendo implementada tanto na 

academia como nos programas de aperfeiçoamento e atualização dos 

profissionais. 

Para essas autoras, a prática diária sinaliza a ocorrência de um 

ensino centrado na figura do professor, que detém a autonomia do 

conhecimento, gerando estratégias repetitivas, geralmente com aulas 

expositivas, e conseqüentemente criando um fluxo unilateral de 

comunicação, dificultando o desenvolvimento do pensamento crítico por 

parte do aprendiz que, na maioria das vezes, assimila o que lhe é imposto, 

sem questionamentos. Essa conduta caracteriza o ensino tradicional, 

supondo que o indivíduo que aprende é incapaz de ter controle de si 

mesmo, devendo ser conduzido por pessoas que sabem mais do que ele. 

Este tipo de educação, freqüentemente, impede a criatividade, a iniciativa, 

a auto-responsabilidade e a auto-direção. 

O ensino do conteúdo sobre semiotécnica e semiologia do recém-

nascido pré-termo apresenta-se consideravelmente prejudicado pela 

inexistência de inovações que proporcionem uma ligação rápida e eficiente 

entre conhecimento teórico e aplicação prática, e que estimulem a interação 

e a troca de experiências e informações entre os alunos e alunos-docentes. 

 

 
A exper iência  de passar  pela  unidade neonatal  é  como 

entrar  num mundo desconhecido,  um ambiente  in tensamente 
i luminado,  de aço inoxidável  e  v idro,  cheio  de sons  e  odores  
estranhos que lhe são própr ios ,  densamente habi tado por  homens 
e  mulheres  v ibrantes ,  jovens correndo de uma incubadora para 
outra ,  manipulando equipamentos complicados e  passando 
grande tempo debruçados sobre os  bebês,  com expressões sér ias  
no rosto (KLAUS; KENNEL, 1993,  p .213) .  
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Em nossa experiência em acompanhar os alunos de graduação em 

enfermagem, durante as atividades teórico-práticas, estes expressam que ao 

se deparar com o recém-nascido pré-termo sentem insegurança, ansiedade e 

medo de manipulá-lo, pois foram raros os momentos em que entraram em 

contato com este segmento populacional no ambiente hospitalar.  Assim, 

para muitos estudantes, a primeira interação com os recém-nascidos pré-

termo é na demonstração prática da avaliação clínica, ocasião em que, ao 

mesmo tempo em que há uma infinidade de detalhes e dúvidas a serem 

esclarecidas, frente ao novo, há o problema da instabilidade clínica. Mesmo 

os bebês 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, os 

bebês apresentam fragilidade biológica, alguns deles em protocolo de 

manipulação mínima. 

Nesta perspectiva, para que o ensino teórico-prático da semiotécnica 

e semiologia e a realização individual deste procedimento pelos alunos não 

repercutam em manipulação excessiva e, portanto, em estressor adicional 

ao prematuro, consideramos fundamental que o aluno e o profissional 

tenham momentos anteriores de treinamento da avaliação clínica, antes de 

sua realização direta no bebê. 

Para Dal Sasso (2002), o uso da informática na educação em 

enfermagem tem como uma de suas vantagens principais o fato de promover 

experiências atualizadas do cuidado de enfermagem fora dos 

estabelecimentos clínicos, possibilitando assim uma melhor preparação do 
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estudante para o momento da interação em tempo real e promovendo a 

integração teórico-prática. 

Fernandes et al.  (2006) acreditam que os softwares educativos podem 

contribuir para o avanço tecnológico do ensino de enfermagem neonatal.  

O estudante de enfermagem, em sua vivência acadêmica, entra em 

contato com as diversas faces do cuidar durante a aprendizagem. Nesse 

encontro o novo está sempre presente, transformando essa fase de aquisição 

de conhecimento em momentos de apreensão e medo. Só que estes 

momentos não estão relacionados diretamente à fuga, mas ao “novo”. Algo 

novo que toma a nossa mente e transforma este momento de aprendizado 

em algo inevitável e essencial para o futuro profissional enfermeiro, que é 

a experiência. À medida que as idéias e o novo vão sendo desvendados, o 

conhecimento vai adquirindo corpo e a identificação do seu pensar vai se 

definindo. É necessário “chamar” a participação do estudante 

continuamente (CAMACHO; SANTO, 2001). 

A literatura sobre assistência ao recém-nascido pré-termo e os 

programas governamentais vêm incentivando práticas assistenciais 

humanizadas entre os profissionais de saúde, visando à organização 

comportamental,  diminuição do estímulo excessivo e, conseqüentemente, o 

estresse físico e emocional dessa criança, preocupando-se em promover a 

assistência de qualidade, com segurança e dignidade. 

A humanização, segundo Cesar (2003), envolve as relações entre 

profissionais de saúde, pacientes e familiares e/ou acompanhantes, bem 

como os procedimentos técnicos adotados e as rotinas de serviços. 
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Consideramos a avaliação clínica do recém-nascido pré-termo um 

procedimento técnico essencial para a identificação do problema e o 

planejamento de seu cuidado em que a criança fica exposta e é manipulada 

por um período considerável,  principalmente quando realizada por 

estudantes, dada a riqueza de detalhes e achados e as dificuldades 

encontradas por estes alunos, o ir e vir até que o aprendizado se concretize. 

Diante das mudanças da atualidade, destacamos o relevante papel dos 

educadores comprometidos na formação de profissionais de saúde 

capacitados e envolvidos na assistência ao pré-termo. 

A semiologia constitui o cerne do curso de graduação em 

enfermagem, caracterizando-se como momento ímpar de construção de uma 

teoria/prática capaz de preparar os enfermeiros para o cuidado humanístico 

(GARCIA; SILVEIRA, 1998). 

Encontramos no trabalho de Tasqueti  e Lima (1994) alguns 

questionamentos referentes à necessidade da inclusão do aspecto 

humanístico na relação aluno-paciente. As autoras consideram que um 

papel bastante propagado para o enfermeiro é o de assistir o indivíduo 

como ser global biopsicossocial,  dar uma assistência humanista, mas que os 

programas educacionais têm priorizado o aspecto tecnicista. 

Acreditamos que tal dicotomia ainda está presente em algumas 

instituições formadoras, mas têm ocorrido mudanças substanciais nos 

programas de ensino, na última década, em concordância com as políticas e 

programas de saúde rumo à humanização da assistência. Como exemplo 

citamos o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (BRASIL, 
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2000), Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(BRASIL, 2001) e HumanizaSUS (BRASIL, 2003). 

Neste contexto, ensinar sobre a avaliação clínica do recém-nascido 

pré-termo não se limita ao desenvolvimento de habilidades para realizar 

técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta, mas também de 

relação com um bebê frágil,  sensível e responsivo, que não deve ser 

superestimulado. 

Luizari (2000) refletiu sobre o ponto de vista pedagógico na 

construção do ser-enfermeiro e sobre quais procedimentos didáticos 

poderiam ser utilizados para facilitar a compreensão do conteúdo do exame 

físico da criança. Ao considerar os fatores que interferem na aprendizagem 

do aluno sobre esse conteúdo no curso de graduação em enfermagem, o 

autor aponta a necessidade de se buscar, a partir da observação da 

realidade, uma compreensão da estrutura de conteúdo do exame físico que 

oriente o aluno sob os aspectos relativos ao pensamento, à compreensão dos 

princípios e à resolução de problemas, quanto ao uso dos materiais e à 

seqüência dos métodos utilizados na semiologia pediátrica. 

O autor fez um estudo descritivo sobre o ensino do exame físico na 

criança e objetivou verificar como o aluno realizou este exame quanto à 

utilização do material,  seqüência e interação com a criança. Os dados foram 

coletados por meio da observação da execução do exame físico da criança 

pelos alunos do curso de graduação em enfermagem, na disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica, e de formulários com questões abertas e semi-

estruturadas, no período de 1999 a 2000. No que se refere ao uso de 

material para a realização do exame físico na criança, verificou que 63,89% 
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dos alunos de seu estudo apresentaram desempenho satisfatório, reunindo 

previamente a maioria dos materiais necessários à realização do exame 

físico No entanto, 36,11% dos alunos tiveram seu desempenho 

insatisfatório. Na testagem dos aparelhos em relação ao otoscópio e 

lanterna, 80,56% dos alunos testaram antes do seu uso. Quanto ao 

aquecimento dos instrumentos utilizados no exame físico da criança, 

somente 11,11% dos alunos realizaram satisfatoriamente, recomendação 

esta preconizada.  

Outro dado importante do estudo de Luizari  (2000) foi quanto à 

classificação do desempenho e a interpretação do grau de complexidade das 

técnicas referidas pelos alunos, em relação à coleta de sinais vitais,  em que 

observou que a verificação da freqüência cardíaca foi a mais difícil  de ser 

aprendida, seguida pela freqüência respiratória; a ausculta foi considerada 

o método mais difícil  de ser aprendido e de ser realizado na criança.  

A enfermeira da unidade neonatal assiste uma clientela com 

características e peculiaridades especiais, no caso o recém-nascido 

pré-termo, num momento de grande vulnerabilidade, que exige 

conhecimentos específicos para dar-lhes a devida assistência 

(NAGANUMA; CHAUD; PINHEIRO, 1999). 

Para o desenvolvimento destas ações com competência é 

imprescindível a aquisição de conhecimentos e habilidades a partir  da 

formação e capacitação profissional.  

A formação de profissionais qualificados tem sido a preocupação 

constante no exercício da docência. A aplicação do conhecimento teórico 
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para a prática dever ser aprendida pelo aluno. Para tanto, o professor, entre 

outras ações, deve facilitar,  estimular e encorajar a aquisição de 

habilidades do educando. Assim, compete aos docentes adotarem métodos 

didáticos que possibilitem a apreensão e aplicação do conteúdo teórico no 

exercício da assistência ao neonato, a fim de que se tenha a eficácia 

esperada (NAGANUMA; CHAUD; PINHEIRO, 1999). 

Cabe assinalar que foi a partir  da criação das unidades neonatais é 

que começou a haver preocupação quanto à necessidade de preparo 

específico das enfermeiras para atuarem nesta área. Nos Estados Unidos, os 

programas de preparo de enfermeiras neonatologistas surgiram na década 

de 70, e preparavam dois tipos de especialistas:  as chamadas practitioners , 

exercendo tarefas antes conferidas somente aos médicos, e as clinical 

specialists  que assumiram tarefas mais complexas e inovadoras em 

enfermagem (KAKEHASHI, 1996). 

No Brasil,  a evolução da enfermagem neonatal é um fenômeno ainda 

mais recente. Tradicionalmente, na maioria dos cursos de graduação em 

enfermagem, o ensino de enfermagem neonatal é realizado como unidade de 

programa vinculada à disciplina de Enfermagem Obstétrica ou Enfermagem 

Pediátrica. Apenas em alguns cursos a Enfermagem Neonatal se constitui 

em disciplina, dispondo de um corpo docente específico. Esta situação é em 

parte, resultante da aplicação da Resolução 04/72, que regulamentava o 

currículo mínimo do Curso de Graduação em Enfermagem, que prevê a área 

Materno Infantil,  sem especificar a Enfermagem Neonatal. A existência de 

uma disciplina específica no currículo possibilita ao aluno maiores 

oportunidades de conhecer o recém-nascido, suas necessidades e de sua 
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família, assim como o desenvolvimento de habilidades específicas para o 

cuidado (KAKEHASHI, 1996). 

Atualmente, o foco é a formação generalista, na qual conteúdos da 

enfermagem neonatal integram outras disciplinas que tratam da assistência 

a criança e família em unidade básica de saúde, domicílio e hospital.  

Para Wong (1999), constitui parte essencial dos cuidados ao recém-

nascido de alto risco, uma avaliação clínica sistemática. Alterações sutis na 

maneira de mamar, na atividade, na coloração ou em sinais vitais indicam 

muitas vezes um problema subjacente. O recém-nascido pré-termo, 

especialmente o de muito baixo peso ao nascer, encontra-se mal equipado 

para suportar angústia fisiológica prolongada e pode ir ao óbito dentro de 

alguns minutos após demonstrar sintomas anormais se o processo 

patológico não for corrigido.  

A enfermeira deve ficar atenta para alterações sutis e atuar 

imediatamente. As avaliações destes neonatos devem ser feitas de acordo 

com sua atividade; o recém-nascido criticamente doente exige observação 

constante e avaliação (WONG, 1999).  

Assim, tanto para o diagnóstico de enfermagem, quanto para o 

planejamento, implementação e avaliação dos cuidados, é essencial a 

realização da coleta de dados adequada e sistemática. Para isso, 

necessitamos construir material educacional inovador que dê subsídio ao 

ensino adequado da semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, 

com participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. 


