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A metodologia de desenvolvimento de software, apesar de ser 

relativamente nova, mostrou-se adequada para o alcance do objetivo 

proposto. 

O desenvolvimento de um software educativo exige empenho 

educacional,  tecnológico e científico que requer um compromisso a 

longo prazo. 

Mais que oferecer um conteúdo sobre a semiotécnica e semiologia 

do recém-nascido pré-termo, agregamos 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 apresentada é a 

reorganização do conteúdo da semiologia do prematuro em necessidades 

humanas, diferentemente da literatura disponível que apresenta a 

avaliação clínica na seqüência céfalo-caudal ou por sistemas. 

O segundo aspecto 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 à enfermagem, com a 

participação de docentes e enfermeiros assistenciais.  

A grande maioria dos itens avaliados no software recebeu 

conceitos bom e muito bom de mais de 70% dos avaliadores, sendo, 
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portanto validado sua aparência e seu conteúdo. Exceção ocorreu no item 

qualidade da interface que obteve proporção menor do que o estabelecido 

para esse conceito, mas foram feitas as correções de todos os problemas 

técnicos apresentados no software e incorporada grande parte das 

sugestões emitidas pelos avaliadores. Aspectos como a adição de outros 

vídeos, figuras, fotos e locução aos vídeos serão incorporadas em revisão 

futura, bem como um feedback mais elaborado às simulações e o 

glossário. 

Assim, consideramos que o produto desenvolvido está adequado 

para ser disponibilizado para uso no ensino de enfermagem sobre a 

semiotécnica e semiologia do prematuro, inserido no referencial  

pedagógico da problematização à luz das Necessidades Humanas Básicas, 

cuja implantação será avaliada em estudos posteriores, juntamente com a 

atualização de conteúdos e incremento de outros recursos de mídia 

conforme sugestões dos avaliadores. 

Instigadas em auxiliar a transformação da realidade do ensino da 

semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, desenvolvemos o 

software educacional tendo como referencial pedagógico a 

problematização. Por intermédio das estratégias problematizadoras o 

software não apresenta uma seqüência rígida, sendo não-linear; o 

conteúdo foi selecionado priorizando as colocações dos agentes 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem da temática em questão, e 

as simulações apresentam experiências cotidianas do aprendiz, para que 

ele possa fazer escolhas e tenha feedback do seu aprendizado. 
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Consideramos que este software possibilita aos docentes e 

estudantes vivenciar a inter-relação entre quatro vertentes, o conteúdo de 

semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo, novas 

abordagens pedagógicas, inovações tecnológicas em educação e a 

utilização da primeira fase do Processo de Enfermagem atribuindo a 

organização do conteúdo em Necessidades Humanas Básicas. 

O desenvolvimento deste instrumento didático possibilita um 

ensino inovador no conteúdo trabalhado, a partir do uso de recursos da 

informática e de metodologias ativa favorecendo o processo ensino-

aprendizagem e individualizando o aprendizado.  

Acreditamos que com isso estamos desenvolvendo tecnologia 

passível de uso na formação e educação permanente de recursos humanos 

da área da saúde, em especial em Enfermagem Neonatal.  A partir da 

validação do CD-ROM podemos disponibilizar para as instituições de 

ensino e assistenciais e até na Internet,  um instrumental com recursos de 

multimídia interativa e simulações de fácil  interação entre usuários e o 

sistema, ampliando o acesso a um grande número de informações (textos, 

som e imagens estáticas e em movimento) favorecendo o aprendizado 

sobre a semiotécnica e semiologia do recém-nascido prematuro. Este 

segmento populacional de risco representa cerca de 7% dos nascimentos 

no Brasil,  sendo assistidos nas unidades neonatais,  unidades básicas e 

distritais de saúde e no domicílio.  

Enfatizamos a necessidade de definir critérios de reprodução e 

distribuição do software educacional,  pensando no usuário final deste, o 

estudante de enfermagem. 
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Consideramos que este software educacional pode contribuir com o 

preparo técnico-intelectual dos profissionais de saúde, que o enfermeiro 

possa identificar precocemente as alterações clínicas no recém-nascido 

pré-termo, obtendo dados fundamentais para o plano de cuidados e 

intervenções, minimizando os prejuízos, com vistas à assistência integral 

e humanizada a esta população. 

Assim, esperamos que o uso do software em larga escala também 

possa promover a inclusão digital do público alvo carente de recursos 

informatizados dirigidos à formação e educação permanente em 

Enfermagem. 

Faz-se necessário o desenvolvimento de estudos posteriores, tendo 

como foco o impacto no processo ensino-aprendizagem da utilização do 

software educativo “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo”, compromisso assumido por nós como pesquisadores do Grupo de 

Estudos em Saúde da Criança e do Adolescente (GESCA) da EERP-USP. 


