
 
 

  
DDeeddiiccaaddoo  

 
Amo-te tanto, meu amor... não 

cante 
O humano coração com mais 

verdade... 
Amo-te como amigo e como amante 
Numa sempre diversa realidade. 

  
Amo-te afim, de um calmo amor 

prestante, 
E te amo além, presente na 

saudade. 
Amo-te, enfim, com grande 

liberdade 
Dentro da eternidade e a cada 

instante. 
  

Amo-te como um bicho, 
simplesmente, 

De um amor sem mistério e sem 
virtude 

Com um desejo maciço e 
permanente. 

  
E de te amar assim muito e 

amiúde, 
É que um dia em teu corpo de 

repente 
Hei de morrer de amar mais do 

que pude1. 
  
 
 

                                                 
1 Soneto  do Amor Total ,  Vinícius  de Moraes.  



Ao meu amor Marcelo Fonseca 
por sua extrema cumplicidade.   

 
 
 
 

AAggrraaddeecciimmeennttoo  eessppeecciiaall  

 
À Carmen Gracinda Silvan Scochi, cujo 

carinho, dedicação e incentivo transcenderam 
grandemente as exigências do seu papel de 
orientadora e da sua responsabilidade, 
proporcionando-me o alargar de horizontes no 
campo tão vasto e inquietante da pesquisa em 
enfermagem. 

 
 

Desejo a você, 
fruto do mato, 

cheiro de jardim, 
namoro no portão, 
domingo sem chuva, 
segunda sem mau 

humor, 
sábado com seu amor, 
filme do Carlitos, 
chope com amigos, 
crônica de Rubem 

Braga, 
viver sem inimigos, 
filme antigo na TV, 

ter uma pessoa 
especial, 

e que ela goste de 
você, 

música de Tom com 
letra de Chico, 

frango caipira em 
pensão do interior, 
ouvir uma palavra 

amável, 
ter uma surpresa 

agradável, 
ver a banda passar, 

noite de lua cheia, 
rever uma velha 

amizade, 
ter fé em Deus, 

não ter que ouvir a 
palavra "não", 

nem nunca, nem jamais 
adeus. 

 
 
 
 

Rir como criança, 
ouvir canto de 
passarinho, 

sarar de resfriado, 
escrever um poema de 

amor 
que nunca será 

rasgado, 
formar um par ideal, 

tomar banho de 
cachoeira, 

pegar um bronzeado 
legal, 

aprender uma nova 
canção, 



esperar alguém na 
estação, 

queijo com goiabada, 
pôr-do-sol na roça, 

uma festa, 
um violão, 

uma seresta, 
recordar um amor 

antigo, 
ter um ombro sempre 

amigo, 
bater palmas de 

alegria, 
uma tarde amena, 
calçar um velho 

chinelo, 
sentar numa velha 

poltrona, 
ouvir a chuva no 

telhado, 
vinho branco, 

bolero de Ravel... 
e muito carinho meu!
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2 Desejo ,  Carlos  Drummond de 
Andrade. 



AAggrraaddeecciimmeennttooss 

 
“ Na lógica da vida 
dividir é aumentar. 
Dividir conquistas 
multiplica a felicidade. 
Siga sempre a lógica da 
vida. Fomos tecidos de 
modo assombrosamente 
maravilhoso no ventre de 
nossa mãe. Nem todos os 
computadores do mundo 
unidos são tão complexos 
como nós. A ciência é 
uma criança para 
explicar o espetáculo da 
vida que pulsa em nosso 
ser. Nunca despreze a 
vida” . 

Augusto Cury 
 
 

Considero a elaboração desta tese um trabalho 
essencialmente coletivo embora sua escrita e responsabilidade 
seja predominantemente individual. Várias pessoas contribuíram 
para que este estudo e seu produto o software educacional 
“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo” 
chegasse ao termo, diria quase pós-termo. Algumas nem tem a 
dimensão do tamanho e da força de seus braços ao abraçar este 
estudo. A todas elas registro minha gratidão. 

 
À Deus que tudo rege e ilumina. 
 
Ao meu filho Lucas Monti Fonseca nascido no período 
em que desenvolvi este estudo e à minha filha Poliana 



Monti Fonseca, pelos longos períodos em que tive que me 
desdobrar para atender às minhas grandes paixões: a família, 
razão de tudo e o estudo, princípio, meio e fim de minha 
existência... 
 
Aos meus pais Juarez Antônio Monti e Libertí 
Caporali Iba Monti pela sólida formação dada, pelo apoio 
irrestrito e entusiasmo em todos os momentos de minha vida. Obrigada pelo 
exemplo de determinação e estrutura. 
 
Aos “companheiros de viagem” Meus Irmãos Juliana, 
Fabiana, José Carlos e Adriana que não 
desistiram de estar junto mesmo quando o estresse, as 
preocupações e a correria me deixavam insuportavelmente difícil 
de ser tolerada. Mas eles estavam ali, sempre...  
 
Às Profas. Dras. Adriana Moraes Leite, Maria 
Célia Barcellos Dalri, Vera Lúcia 
Barbosa, Sílvia Helena Zem-Mascarenhas que 
gentilmente aceitaram fazer parte da Banca e que colaboram 
substancialmente com este trabalho... 
 
Aos pais do meu amor Antonio Fonseca e Maria 
Aparecida de Araújo Fonseca pela presença em 
nossas vidas, sem os quais nossa caminhada teria sido muito mais 
árdua. 
 
Aos meus queridos Sobrinhos e Cunhados pela 
convivência e aprendizado constante. 
 
Aos meus amáveis Primos e Tias pelo carinho, convivência 
prazerosa e constante em minha vida.  
 
À Estância Santa Maria nosso segundo lar, refúgio 
nos momentos de estudo e de lazer, componentes indispensáveis 
de minha vida. Não é por acaso que este pedacinho do paraíso 
carrega o nome de minhas tão queridas e saudosas avós. 
 
À Profa. Dra. Yolanda Dora Martinez Évora por ter 
participado e contribuído imensamente no Exame de Qualificação 
com seus conhecimentos sobre a informática em enfermagem. 
 



À Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli 
Cassiani pelas conversas sobre desenvolvimento de software 
e por ter passado suas experiências. 
 
À Profa. Dra. Maria das Graças Bonfim de 
Carvalho Diretora da EERP e Profa. Dra. Yolanda Dora 
Martinez Évora Vice-diretora pelo apoio durante o 
desenvolvimento deste estudo. 
 
À Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão 
de Bolsa de Estudos no período de abril de 2003 a fevereiro de 
2007.  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo auxílio 
financeiro para o desenvolvimento do software educacional 
“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo”. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) que por meio de 
Edital Universal auxiliou no desenvolvimento do software 
educacional “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-
termo”. 

Aos Participantes da Validação da área de 
informática, audiovisual e enfermagem pelas sugestões que tanto 
enriqueceram o software educacional “Semiotécnica e semiologia 
do recém-nascido pré-termo”. 

Ao fisioterapeuta Paulo Eduardo Gomes Ferreira do 
HCFMRP-USP por ter doado a gravação dos sons pulmonares. 

Ao Carlos Alberto Seixas que assumiu a tarefa e a 
responsabilidade de programar o software educacional 
“Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo”. 

À Ad-Tech® – Comunicação Visual pela arte final 
do CD-ROM “Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-
termo”. 

Às colaboradoras de conteúdo Adriana Moraes Leite, 
Maria Célia Barcellos Dalri, Nelma Ellen 
Zamberlan e Thaíla Corrêa Castral. Sem o olhar 



atento de vocês o software não teria a qualidade maior de meus 
trabalhos, a construção conjunta... 

Aos membros do Grupo de Estudos em Saúde da 
Criança e do Adolescente (GESCA) por tornar o 
processo ensino-aprendizagem da pesquisa em Enfermagem 
Pediátrica e Neonatal tão rico e prazeroso. 

Às Docentes da área pelo constante apoio, convivência, 
motivação e paciência. Inspiração para ser quem sou. 

À Maria Bernadete Malerbo pela revisão das normas 
técnicas e correção das referências. 

À Maria Aparecida Nasser de Melo por sua 
gentileza, disponibilidade e competência na correção da escrita 
desta tese. 

À Sofie Tortelboom Aversari Martins por seu 
extremo cuidado nas traduções do resumo. 

À Estela Ribas Ferezin Magrina por sua 
colaboração preciosa ao navegar pelo software educacional 
indicando os pontos a serem revistos. 

Aos Funcionários da EERP-USP por terem sempre me 
acolhido na Escola. 

Ao Departamento de Enfermagem Materno-
Infantil e Saúde Pública por disponibilizarem um 
curso de Pós-Graduação com este nível de excelência.  

Aos Alunos de Graduação em Enfermagem  
obrigada pelo entusiasmo durante as filmagens das avaliações 
clínicas nas unidades neonatais. O escritor francês Marcel Proust 
(1871-1922) colocou certa vez que “a verdadeira viagem de 
descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em 
ter novos olhos”.  
 
Às Enfermeiras e Residentes das unidades neonatais 
do Hospital das Clínicas pelo apoio e disponibilidade nas 
filmagens das avaliações clínicas dos recém-nascidos pré-termo. 



Aos Recém-nascidos Pré-termo e suas 
Famílias que tão gentilmente cederam suas imagens em 
momentos difíceis e muitas vezes cruciais de suas vidas para que 
o software educacional “Semiotécnica e semiologia do recém-
nascido pré-termo”  transformasse de mero sonho à realidade. A 
vocês todo meu respeito e carinho. 


