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RESUMO

Os objetivos do estudo foram comparar a aprendizagem significativa entre grupos de

acadêmicos de enfermagem que utilizaram uma hipermídia educativa e aula

expositiva dialogada; verificar a apreensão do conhecimento dos alunos sobre PVP

antes e após a aula expositiva dialogada e a hipermídia educativa e avaliar a

satisfação do discente após a utilização da hipermídia educativa sobre PVP. Estudo

experimental, orientado pelo referencial da Teoria da Aprendizagem Significativa de

Ausubel, com uma amostra de 149 discentes do sexto período de graduação em

enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), distribuídos em dois grupos

pelo processo de randomização, grupo controle positivo com 76 e grupo

experimental com 73 estudantes. A coleta de dados ocorreu nos anos de 2013 e

2014 e primeiro semestre de 2015. A randomização foi realizada pelo

programa Research Randomizer (Version 3.0). O grupo controle positivo realizou o

pré-teste, seguido da aula expositiva dialogada em um semicírculo. O grupo

experimental realizou o pré-teste no laboratório de informática e logo depois utilizou

a hipermídia. O pós-teste em ambos os grupos ocorreu 15 dias após a aplicação das

estratégias educativas. Empregaram-se o teste qui-quadrado, teste T e teste

McNemar. Todos os aspectos éticos foram respeitados (CEP: 666.368). Na

categorização dos participantes verificou-se a prevalência do sexo feminino nos dois

grupos. O grupo que utilizou a hipermídia fez mais cursos a distância que o grupo

controle positivo, com diferença significante (p=0.003). Já, comparando os escores

médios após as intervenções da aula com a hipermídia, verificou-se que após a

hipermídia foram maiores que após o grupo da aula (p<0.001). As estratégias de

ensino como a aula expositiva dialogada e tecnologias da informação e

comunicação são ferramentas úteis para o ensino, em especial na enfermagem,

como foi observado no estudo, de forma que ambas apresentam amplas

possibilidades de exploração perceptiva no âmbito da PVP.

Palavras-chave: Enfermagem. Tecnologia Educacional. Avaliação Educacional.

Cateterismo periférico.



ABSTRACT

The objectives of the study were to compare meaningful learning among groups of

nursing students who used an educational hypermedia and dialogued lecture; verify

the apprehension of the students' knowledge of catherization peripheral before and

after dialogued lecture and educational hypermedia and evaluate the satisfaction of

the students after using the educational hypermedia on catherization peripheral.

experimental study, guided by the framework of the Theory of Meaningful Ausubel

Learning, with a sample of 149 students of the sixth graduation period in Nursing of

the Federal University of Ceará (UFC), divided into two groups by randomization

process, control group with 76 and experimental group with 73 students. Data

collection occurred in the years 2013 and 2014 and the first half of 2015.

Randomization was performed by Research randomizer program (Version 3.0). The

control group performed the pretest, followed by expository dialogic class in a

semicircle. The experimental group performed the pre-test in the computer lab and

soon after used the hypermedia. The post-test in both groups occurred 15 days after

the application of educational strategies. They used the chi-square test, t test and

McNemar test. All ethical aspects were respected (CEP: 666368). In the

categorization of the participants found the prevalence of women in both groups. The

group using hypermedia did more distance courses than the control group, with

significant difference (p = 0.003). Already, comparing the average scores after the

intervention of the class with the hypermedia has been found that after the

hypermedia were higher than after the class group (p <0.001). Teaching strategies as

dialogued lecture and information and communication technologies are useful tools

for teaching, especially in nursing, as noted in the study, so that both have large

possibilities of perceptual exploration within the catherization peripheral.

Keywords: Nursing. Educational Technology. Educational Measurement.

Catherization Peripheral.
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Apresentação

Em 2011 ingressei no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – nível

mestrado, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e na ocasião tive a

oportunidade de acompanhar os acadêmicos de enfermagem junto com a minha

orientadora em aulas práticas no Hospital Universitário Walter Cantídio, na disciplina

de Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto II, do sexto semestre do curso de

graduação em enfermagem.

A referida disciplina contempla aspectos da assistência de enfermagem no

âmbito hospitalar, com atividades no laboratório de habilidades de enfermagem, que

conta com três monitoras para demonstração e treinamento de procedimentos

técnicos.

Inúmeros são os procedimentos de enfermagem realizados durante o estágio

no hospital, dentre eles tem-se: o banho no leito, administração de medicamentos,

cateterismo vesical, curativos, punção venosa periférica, aspiração de vias aéreas,

sondagem nasogástrica, dentre outros. Destes procedimentos, a punção venosa

periférica chamou mais minha atenção, em virtude da ansiedade e do medo que os

alunos apresentavam em comparação a outros procedimentos, além do grande

desejo em realizar a técnica.

Frente a esta situação busquei nas ementas das disciplinas do curso de

graduação em enfermagem investigar em qual disciplina o assunto de Punção

Venosa Periférica (PVP) é abordado, sendo este contemplado na disciplina de

Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto I, no quinto semestre, no conteúdo de

administração de medicamentos e práticas de laboratório, não sendo vivenciado

totalmente pelo aluno na prática, o que ocasiona muita expectativa em executar este

procedimento no âmbito hospitalar. Entretanto, neste cenário do cuidado,

geralmente os pacientes encontram-se debilitados e com dificuldade de acesso,

assim o resgate do conhecimento teórico é necessário, inclusive da anatomia e

farmacologia, sem contar a necessidade de conhecer as tecnologias disponíveis,

como cateter agulhado, cateter flexível, extensor.

 Perante este contexto, resolvi desenvolver minha dissertação abordando a

temática de punção venosa periférica a fim de dar subsídios teóricos aos alunos, e

consequentemente melhores desempenhos em suas atividades práticas.

No decorrer do curso de mestrado realizei algumas disciplinas tais como:

Promoção da Saúde, Filosofia, Educação em Saúde, Tecnologias em saúde,
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Processo do cuidar em enfermagem, Metodologia do ensino e Estágio a docência.

Estas disciplinas me ajudaram no amadurecimento da ideia e despertou em mim o

anseio de desenvolver alguma ferramenta que pudesse subsidiar o ensino em

enfermagem sobre punção venosa periférica por meio de uma tecnologia

educacional, com vistas a favorecer o aprendizado do aluno.

E, após várias discussões com minha orientadora, vislumbramos a construção

e validação de uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica, que

passou a ser meu objeto de estudo no mestrado. No primeiro momento foi feito o

levantamento de todo o conteúdo teórico necessário, com seleção de fotos,

desenvolvimento de vídeos e artigos científicos que abordassem a temática e

organização de um Procedimento Operacional Padrão (POP) que descreve o passo

a passo da técnica de punção venosa periférica (FROTA, 2012; FROTA et al., 2013).

O desenvolvimento e a validação da hipermídia ocorreram em três momentos.

Na primeira etapa do estudo, para construção da hipermídia, foi realizada uma

busca em artigos, dissertações, teses e livros que abordavam procedimentos de

enfermagem, práticas baseadas em evidência e dados da Infusion Nurse Society

(INS). Cada material foi lido e analisado separadamente para sua adequação ao

estudo, sendo organizado o conteúdo em módulos, por meios das ferramentas de

animações, hipertextos, exercícios, figuras e fotos. Após a primeira versão da

hipermídia, deu-se a segunda etapa da pesquisa, quando a mesma foi submetida à

análise de especialistas na área de enfermagem (conteúdo) e especialistas na área

de informática (técnicos). Os especialistas fizeram algumas sugestões com vistas a

adequar o material educativo. Após realizar as modificações solicitadas, a hipermídia

tornou-se válida. Na útima etapa reaizou-se uma avaliação com 46 estudantes de

enfermagem (FROTA, 2012).

Assim, após a fase de construção, a hipermídia foi disponibilizada no

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) desenvolvido e mantido pela Universidade

Federal do Ceará, o Solar, no endereço: http://solarpresencial.virtual.ufc.br/. Vale

ressaltar que a escolha do AVA Solar para apoio e acesso à hipermídia ocorreu

devido à sua apresentação open source e também pelo fato de a UFC utilizar este

ambiente como apoio ao ensino presencial/a distância em diversas áreas de ensino.

Após concluir o mestrado tive a oportunidade de ingressar como docente na

disciplina de Saúde do Adulto e do Idoso em uma faculdade particular e observei,

durante as aulas práticas de laboratório e nos estágios, dificuldades semelhantes

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/
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dos alunos quanto ao manuseio do procedimento de PVP, não se limitando apenas

à técnica, mas também lacunas quanto às principais complicações, indicações e

tempo de permanência do acesso. Somando-se esta vivência de docente com a

experiência de enfermeira assistencial da emergência de um hospital secundário do

Município de Fortaleza/Ceará, vi a necessidade de continuar investindo nesta

temática de PVP, aliando a prática com a formação acadêmica.

Assim, em 2013, passei na seleção do doutorado e resolvi dar continuidade

na utilização da hipermídia educativa junto aos estudantes da graduação. Uma vez

que este assunto é uma realidade presente na vida profissional do enfermeiro e que,

após a construção de uma tecnologia educacional, torna-se pertinente a utilização

pelos estudantes de enfermagem. Então senti-me motivada a desenvolver um

projeto educacional que fosse capaz de responder aos questionamentos sobre qual

estratégia era mais significativa para o ensino-aprendizagem sobre a temática de

PVP, uma vez que o preparo do discente é de extrema importância para sua

atuação no campo profissional.

Além desse preparo profissional, a utilização de tecnologias educacionais no

ensino é uma realidade que tem se tornado cada vez mais presente na vida

acadêmica dos estudantes da área da saúde, sendo necessário à enfermagem

também investir neste cenário educacional.

Nesse sentido, o foco deste estudo no doutorado é fazer uma comparação do

desempenho dos alunos antes e depois de uma aula expositiva dialogada sobre

punção venosa periférica e o desempenho dos alunos antes e depois do uso da

hipermídia educativa sobre punção venosa periférica, bem como comparar as duas

estratégias de ensino. Espera-se com esta tese identificar qual a melhor estratégia

de ensino que impulsione uma aprendizagem significativa frente ao procedimento de

punção venosa periférica.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com as novas Diretrizes Curriculares, por intermédio do Parecer

CES/CNE 1.133/01, homologado no Diário Oficial de 1/10/2001, define-se o perfil do

bacharel em Enfermagem como:

Profissional de formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de enfermagem, com
bases no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos.
Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-
doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase
na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais
dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano; e capacitado para atuar na
Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem
(BRASIL, 2001a p. 38).

Para atingir esse perfil profissional múltiplas competências precisam ser

desenvolvidas desde sua formação inicial. Ressalto que competência é definida

como um agir responsável que envolve saber como mobilizar, integrar e transferir os

conhecimentos, recursos e habilidades em um contexto profissional determinado (LE

BOTERF, 2003).

Cabe, então, à instância de educação preparar profissionais competentes

para atuar no mercado de trabalho, e para isto a prática docente não deve se limitar

a reproduzir saberes já elaborado, mas sim introduzir estratégias de ensino-

aprendizagem e novas ferramentas, como o emprego das Tecnologias da

Informação e Comunicação (TIC), nas modalidades de Web, videoconferências,

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), hipermídias, objetos de aprendizagem e

software.

As estratégias de ensino são definidas como o caminho que facilitará a

passagem dos alunos da situação em que se encontram até alcançarem os objetivos

fixados, tanto os de natureza técnico-profissional como os de desenvolvimento

individual como pessoa humana e como agente transformador (MORIN, 2004).

Dessa forma, entende-se que o docente deve utilizar ferramentas que

extrapolem o simples repassar de conhecimento, despertando uma consciência

crítica no aluno, o que possivelmente ajudará a alicerçar uma nova enfermagem.

Para tanto, se acredita que a formação do profissional deva privilegiar situações de

aprendizagem concebendo atitudes criativas, críticas e transformadoras. Essas

ferramentas são comumente conhecidas por métodos, procedimentos ou técnicas de
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ensino, isto é, maneiras de ministrar a aula, juntamente com o aprendizado do aluno

(DIAZ, PEREIRA, 2007).

As estratégias de ensino são extremamente importantes como elemento

essencial do planejamento didático, independentemente da concepção pedagógica

utilizada. Estas se referem às formas de ação em sala de aula, tendo em vista o

alcance de objetivos propostos para o processo de ensino e aprendizagem.

Constituem-se, pois, meios utilizados para facilitar a construção de conhecimento,

sendo um forte componente para o fornecimento da motivação dos alunos

(SANTOS, 2005).

Existem inúmeras estratégias de ensino, porém, no presente estudo há um

destaque para o aprendizado com base na aula expositiva dialogada e no

aprendizado na modalidade a distância por meio da TIC, com o uso da hipermídia

educativa sobre o procedimento de punção venosa periférica (PVP).

A aula expositiva dialogada pode ser descrita como uma exposição de

conceitos, com a participação ativa dos alunos, na qual o conhecimento prévio é

extremamente importante, sendo considerada como ponto de partida. O docente

leva os alunos a questionarem, discutirem, interpretarem o objeto em estudo e a

partir daí reconhecer e contextualizar com as situações reais que possam ser

levantadas pelos estudantes (ANASTASIOU; ALVES 2007).

O diálogo deve ser uma ferramenta primordial, com vistas a favorecer a

análise crítica do aluno, fazendo com que este deixe de ser passivo e torne-se ativo

no seu processo de aprendizagem. Assim, o docente estará estimulando a obtenção

do conhecimento, organização de ideias e socialização de informações entre os

discentes.

A utilização deste método de ensino vem substituir o modelo de aula

tradicional, no qual o aluno é um mero receptor de informações. A aula dialogada,

além de favorecer a troca de informações entre docentes e alunos, é o primeiro

passo para facilitar a assimilação do conhecimento e vincular a realidade do aluno a

conteúdos significativos. A participação do aluno é essencial para o bom

desenvolvimento da aula (MASETTO, 2003).

Além da promoção do diálogo, a aula expositiva dialogada apresenta outras

vantagens tais como: aloca o estudante para fazer parte do centro do processo

educativo na medida em que ele traz para a sala de aula seus saberes e sua

experiência de vida; a construção do conhecimento acontece por meio da troca de
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informações, de questionamentos, de confronto e da reflexão da sua realidade e

permite que o aluno faça a reflexão da sua prática.

A outra estratégia de ensino se dá pelo uso de ferramentas tecnológicas, ou

objetos de aprendizagem, que empregam materiais didáticos elaborados pelo

emprego de multimídia e interatividade com os recursos da Tecnologia da

Informação e da Comunicação (TIC) (TAROUCO et al., 2006).

Dessa forma, elaborou-se uma hipermídia sobre punção venosa periférica,

pois as hipermídias são importantes objetos de aprendizagem, e observou-se sua

relevância para o ensino de Enfermagem, pois se caracteriza por utilizar recursos de

multimídia e hipertexto inseridos em um suporte computacional e interligados por

sistemas eletrônicos de computação, e dar suporte à aprendizagem significativa,

contextualizada, que ocorre quando os alunos estão produzindo sentido sobre o

conteúdo abordado. Justifica-se a escolha da temática de PVP por ser um

procedimento que representa umas das atividades mais executada no âmbito

hospitalar pela equipe de enfermagem, o que exige do profissional competência e

habilidade psicomotora.

O ensino da Enfermagem no Brasil já conta com diversas experiências que

utilizaram e produziram tecnologias educacionais para alunos de graduação, com

resultados positivos e promissores, o que demonstra boa aceitação por parte do

público-alvo e melhora no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, no uso de tecnologias educacionais, como a hipermídia para

subsidiar o ensino de enfermagem, pode-se utilizar a Teoria da Aprendizagem

Significativa (TAS), uma vez que esta contribui na apreensão do conhecimento

sobre a temática de PVP.

A TAS fundamenta-se em uma visão humanística e enfatiza os aspectos

afetivos e relacionais da aprendizagem como os aspectos relativos à aquisição e

organização da consolidação do conhecimento. Nessa perspectiva, a adoção da

TAS irá permitir diálogo, o que favorece a interação docente-discente e contribui

para os processos cognitivos dos discentes (LOPES, 2012).

A aula presencial, bem como a aula na modalidade a distância intermediada

pela TAS no cenário pedagógico irá aproximar a vivência do aluno do contexto da

prática profissional da enfermagem de forma contextualizada e significativa,

oportunizando a segurança e a qualidade da assistência que será prestada aos seus

pacientes.
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As aulas na modalidade a distância já são preconizadas pelas Diretrizes

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem e enfatizam a

necessidade de preparar o aluno para o manejo adequado das novas TICs. A

Portaria n° 4059, de 9 de novembro de 2001, prevê que as instituições de ensino

superior “poderão introduzir na organização pedagógica e curricular dos seus cursos

superiores a oferta de disciplinas na modalidade semipresencial”, totalizando, no

máximo 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (BRASIL, 2001).

A utilização das tecnologias educacionais como uma ferramenta de apoio ao

ensino de Enfermagem vem crescendo, por serem evidentes os benefícios que traz.

A integração de computadores e outros instrumentos tecnológicos deve ser

compreendida como um processo de inovação e, como tal, deve atender à

necessidade de mudança e melhora que a educação persegue (GALVÃO;

PUSCHEL, 2012).

Nessa perspectiva, a utilização das TICs no ensino tem sido tema de vários

estudos que visam desenvolver modelos pedagógicos contemplados em uma série

de atividades a serem realizadas por alunos e formadores no contexto do AVA

(PRADO; PERES; LEITE, 2011). Autores reconhecem que os materiais educacionais

são importantes ferramentas para motivar o aprendizado e facilitar a inclusão digital

do estudante. Estudos apontam experiências favoráveis na enfermagem mediada

pelo uso das TICs. E, como exemplos, tem-se: a criação de objetos educacionais

digitais nas formas de hipertexto e jogo educativo sobre oxigenoterapia (COGO et

al., 2009), construção e validação de hipermídia sobre medição da pressão arterial,

exame físico no pré-natal, planejamento familiar e anticoncepção (ALAVARCE,

2007; FREITAS, 2010; LOPES, 2009; AQUINO, 2010), produção de software sobre

sinais vitais e administração de imunobiológicos injetáveis (COGO et al., 2010;

OLIVEIRA, 2006), construção de um ambiente virtual de aprendizagem sobre

reanimação cardiorrespiratória em neonatologia e contracepção (RODRIGUES;

PERES, 2008), objeto virtual de aprendizagem sobre dor aguda em adultos

(ALVAREZ, DAL SASSO, 2011) e elaboração de um curso de Educação a Distância

(EaD) sobre o tratamento de feridas (RIBEIRO; LOPES, 2006).

Tais estudos corroboram com o fato de que há diferentes formas de se utilizar

as TICs em prol da inovação da educação em enfermagem, sendo importante

adaptar as possibilidades de acordo com a necessidade e o perfil do público

envolvido.
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Já existe na literatura a construção de um ambiente virtual de aprendizagem

sobre punção venosa periférica na modalidade de objetos educacionais digitais

através de hipertexto, de jogo educativo e de simulação, voltado para estudantes do

4º período da graduação em enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS). Entretanto os achados do estudo indicam a necessidade de

orientar os alunos sobre as propriedades do software utilizado e de identificar as

dificuldades antes que o processo de aprendizagem tenha início, a fim de prevenir

possíveis problemas no acesso e no download dos arquivos no computador, pois

segundo o relato dos alunos o material não foi explorado da forma como eles

gostariam, uma vez que referiram dificuldade na instalação do programa (SILVA;

COGO, 2007).

Na hipermídia “Atuação da enfermagem na Punção Venosa Periférica”,

disponibilizada no AVA Solar da UFC (Frota, 2012), foi possível observar algumas

dificuldades, tais como uso do navegador apropriado e arquivos para download e

dificuldade de acesso à hipermídia. Quanto à isso, a validação com os especialistas

nas áreas de enfermagem e de informática ajudou a minimizar tais lacunas, uma vez

que identificaram as principais limitações de acesso e foram disponibilizados os

arquivos em pastas mais acessíveis; estas foram reavaliadas, corrigidas e em

seguida disponibilizadas para uso. Além disso, foi construído um guia instrucional de

apoio (APÊNDICE B) com orientações de acesso à hipermídia, juntamente com um

vídeo explicativo, de forma a facilitar a utilização da hipermídia.

Nesse sentido, é necessário ter um cuidado especial para prever as

dificuldades do usuário ou do grupo em relação ao ambiente que será utilizado, pois

a fácil navegação, acessibilidade e funcionalidade tornam o aprendizado efetivo e

compreensível, minimizando dessa forma os possíveis obstáculos referentes ao uso

do AVA.

Diante da exigência das Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em

Enfermagem na incorporação de novas tecnologias no ensino da enfermagem, e em

busca realizada na plataforma do AVA Solar da UFC, foi possível observar

hipermídias envolvidas com as temáticas: métodos contraceptivos, exame físico na

gestação, sinais vitais e mais recentemente de punção venosa periférica (AQUINO,

2010; FREITAS, 2010; FROTA, 2012).

No estudo de Lopes (2012), em sua dissertação a autora realizou a

comparação de duas estratégias de aprendizagem, sendo estas: a aula expositiva
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dialogada e aula simulada no laboratório de enfermagem sobre Acidente Vascular

Cerebral (AVC). Ambos os grupos foram submetidos a uma aula sobre o

reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC e suas condutas assistenciais,

baseado no cenário pedagógico da Teoria da Aprendizagem Significativa. Os

resultados da pesquisa demonstraram que a estratégia de aula simulada no

laboratório de enfermagem é mais eficaz para apreensão do conhecimento de forma

significativa pelos discentes, com diferença estatística significante de p<0,05 do

momento pré para o momento imediatamente após a intervenção sobre os sinais e

sintomas do AVC e as condutas assistenciais.

Outro estudo na área da enfermagem sobre comparação de estratégias

educacionais foi com a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem (grupo

experimental) e uma aula tradicional (grupo controle) sobre contracepção. Os

resultados apontaram que o índice de acertos no pós-teste denotou a inexistência de

diferenças estatisticamente significantes nos resultados dos dois grupos, fato que

pode levar à conclusão de que as modalidades de ensino presencial e a distância

obtiveram resultados semelhantes (AQUINO, 2010).

Os achados dos estudos supracitados estão direcionados ao contexto do

acidente vascular cerebral e da contracepção, o que torna necessário realizar uma

comparação destas tecnologias em outros campos da prática de enfermagem, como

no caso da punção venosa periférica.

Outros estudos internacionais comparam a utilização de tecnologias

educacionais com aulas expositivas dialogadas. Na Austrália realizou-se um

treinamento sobre Suporte Básico de Vida (SBV) com enfermeiros por meio de uma

capacitação online e outra com o instrutor na modalidade presencial. Os achados

mostraram similaridade quando comparados após o treinamento (Mardegan;

Schofield; Murphy, 2014). Já, no estudo da Eslovênia sobre competência ética da

enfermagem online versus a aula tradicional, observou-se que a estratégia online

obteve melhores resultados quando comparou-se o pré e pós teste dos participantes

envolvidos no grupo controle e experimental (TROBEC; STARCIC, 2015).

Justifica-se a realização do presente estudo a fim de comparar as estratégias

de ensino utilizadas no ensino da enfermagem com vistas a oferecer distintas

ferramentas educacionais, bem como identificar as diversas formas de aprimorar o

processo de ensino-aprendizagem.
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Diante desta realidade, é necessário repensar a prática dos enfermeiros, a

qual deve envolver a inserção de novos modelos pedagógicos que estimulem o

aprendizado e que os tornem enfermeiros crítico-reflexivos e políticos para os

problemas do contexto atual (RODRIGUES; ZAGONEL, 2007).

Tendo em vista a importância da disponibilização de TICs confiáveis e

eficazes para a aprendizagem dos discentes, questiona-se: A utilização da

hipermídia e da aula expositiva dialogada facilita igualmente a aprendizagem

significativa quanto a PVP?

Acredita-se que o desenvolvimento deste trabalho privilegia a formação do

aluno, com vistas a facilitar e auxiliar a prática de enfermagem nesta área,

colaborando com o ensino-aprendizagem e propiciando oportunidades para que os

futuros enfermeiros estejam aptos a buscar e utilizar novos conhecimentos para o

desenvolvimento da prática profissional. Bem como favorece a capacitação e

atualização de profissionais já atuantes na assistência.
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO

A utilização de uma hipermídia sobre punção venosa periférica constitui-se

uma ferramenta tão eficaz quanto à aula expositiva dialogada na aprendizagem

significativa entre estudantes de enfermagem.
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3 OBJETIVOS
3.1 Geral
- Analisar a apreensão do conhecimento dos alunos sobre PVP antes e após a aula

expositiva dialogada e a hipermídia educativa;

3.2 Específicos
- Comparar a aprendizagem significativa entre grupos de acadêmicos de

enfermagem que utilizaram uma hipermídia educativa e aula expositiva dialogada.

- Avaliar a satisfação do discente após a utilização da hipermídia educativa sobre

PVP.
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4 REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura utilizada na pesquisa foi definida a partir de leituras

sobre Tecnologia Educacional, Tecnologias da Informação e da Comunicação no

ensino em Enfermagem e o Processo de Ensino Aprendizagem no Ambiente Virtual

de Aprendizagem, Hipermídia sobre PVP e Aula expositiva dialogada.

4.1 Tecnologia Educacional
Neste início de século tivemos a oportunidade de vivenciar uma nova

transformação cultural: a globalização, que ocorreu nas últimas décadas do século

XX por meio das grandes mídias do jornalismo, rádio e televisão para uma

sociedade conectada em rede em que os contextos sociais passam a ser

vivenciados também por meio das tecnologias de comunicação pessoal, produzindo

mudanças nos relacionamentos sociais, pessoais, profissionais, bem como novas

formas de produção intelectual (COELHO; SILVA; ALMEIDA, 2011).

Assim, a globalização é um fato e, aliada aos avanços da tecnologia, permite

que as informações circulem de uma forma muito rápida, trazendo profundas

transformações na formação acadêmica e no mundo do trabalho. O

desenvolvimento das competências para o uso das tecnologias educativas tem início

no ensino escolar (COSTA et al., 2011).

Historicamente, a primeira década do século XXI está sendo caracterizada

pela cultura midiática globalizada decorrente do uso intensivo de tecnologias

educacionais, as quais possibilitam o desenvolvimento de um novo processo de

formação profissional. Na enfermagem, esta mudança de paradigmas possibilita o

preparo de um indivíduo crítico reflexivo, tornando-o apto a ser agente transformador

da sociedade em que vive, devendo este profissional estar comprometido com os

problemas da população e com a promoção da saúde dos indivíduos para o alcance

da melhoria da qualidade de saúde. Vale destacar que projetos inovadores de

educação na área de enfermagem devem estar harmonizados com critérios que

favoreçam a compreensão do indivíduo na sua realidade profissional, no processo

de aprimoramento, possibilitando maneiras criativas e reflexivas de pensar e fazer,

tendo em vista o desenvolvimento pessoal, social e profissional do cidadão

trabalhador (TREVIZAN et al., 2010).

Com isso, na sociedade em rede, espaços-tempos antes separados agora

se interpenetram e passam a privilegiar uma cultura do conhecimento e, portanto, da
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aprendizagem. Essa convergência exige novas formas da compreensão do processo

educacional. Nota-se a substituição de um modelo de ensino tecnicista, em que se

preparavam indivíduos para o desempenho de papéis, por uma prática pedagógica

em que a apropriação dos conhecimentos se dá a partir de aprendizagens

significativas, com o oferecimento de informações relevantes que possam ser

relacionadas a conceitos existentes ou preexistentes na estrutura cognitivo-afetiva

dos sujeitos, as quais acabam gerando novas aprendizagens e novos

desenvolvimentos (LOPES, 2012).

Diante do mundo globalizado da informação não é mais possível privilegiar a

memorização, mas a socialização, a construção coletiva do conhecimento, a tomada

de decisão e a gestão compartilhada da informação. Nesse sentido, o processo

ensino-aprendizagem requer a adoção de novos modelos e estratégias educacionais

mais interativas e integrativas, que rompam as barreiras limitadoras do tempo e do

espaço, permitindo a re-significação e a construção de novos modelos educacionais

(LOPES, 2012).

A premissa básica da nova sala de aula constitui-se da interatividade, onde

há uma configuração no novo paradigma de comunicação. No ambiente on-line,

comunicar não é somente transmitir, significa tornar possível múltiplas possibilidades

de intervenção. A escolha de estratégias de ensino para os Ambientes Virtuais de

Aprendizagem demanda dos educadores uma postura crítica e criativa, para que

haja um envolvimento por parte dos estudantes, favorecendo a tomada de decisão e

a produção do conhecimento (ALMEIDA, 2013).

A integração das TICs no ensino pode ser mediada por AVA, que podem ser

definidos como sistemas computacionais, disponíveis na Internet e em softwares,

cuja função é oferecer suporte às atividades mediadas pelas TICs. Estes ambientes

permitem a integração de várias mídias e recursos comunicacionais, e também

possibilitam a disponibilização de informações de modo organizado, a fim de se

atingir objetivos educacionais propostos. Auxiliam, ainda, no gerenciamento da

participação do aluno no processo educacional, uma vez que os caminhos

percorridos, as produções e as interações podem ser registrados (COSTA et al.,

2009).

Nesse contexto, as estratégias educacionais apoiadas pelas tecnologias

vêm dando suporte à educação, o que exige estruturas e recursos educacionais

adequados ao novo cenário, bem como capacitação tecnológica e pedagógica dos
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docentes e alunos para que possam atuar profissionalmente no mundo globalizado

da informação, que requer habilidades para trabalhar na resolução de problemas

práticos (LOPES, 2012).

Na área da educação, o uso dessas tecnologias é assunto constante na

pauta de discussão entre os educadores, visto que oferecem novas possibilidades

de aprender, por integrarem várias linguagens e recursos, superando, dessa forma,

a categoria de simples auxiliares na aprendizagem para tornarem-se agente ativo do

processo. Assim, é preciso ocorrer mudanças nos modos de comunicação e

interação (COSTA et al., 2011).

No meio acadêmico, as estratégias de ensino-aprendizagem são

determinadas pela relação objetivo-conteúdo, e referem-se aos meios para alcançar

os objetivos gerais e específicos do ensino, englobando as ações a serem

realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos

(FOTHERINGHAM, 2013). O processo ensino-aprendizagem consiste no diálogo

que se estabelece entre o professor e o aluno por meio dos quais ambos tornam-se

sujeitos desse processo e crescem juntos, na contínua transformação do

conhecimento. Para tanto, o ato de ensinar pode acontecer em torno de todas as

relações vivenciadas pelos seres humanos, sejam estas estabelecidas em

ambientes institucionalizados ou não. Além disso, o professor deve ser facilitador no

ensino e não o detentor do conhecimento a ser transmitido (NEVES; SANNA, 2012).

O ensino no Brasil vem passando por transformações, uma vez que hoje o

professor é visto como um facilitador e não apenas um transmissor de informações,

tornando-se mais próximo de seus alunos e aberto ao diálogo. Especificamente na

educação de ensino superior, essa transformação pode ser caracterizada pelo uso

de tecnologias educacionais como uma forma de implementar e/ou ampliar os

modelos pedagógicos de ensino.

A criteriosa seleção de tecnologias educativas pode promover maior

aproximação com as necessidades de aprendizagem dos estudantes de

enfermagem nas vivências em campo de prática e uma das maneiras de inserir as

tecnologias educacionais no ensino é por meio das metodologias ativas de

aprendizagem, que na prática se propõem a substituir a memorização e a simples

transferência de informações e de habilidades, pela construção do conhecimento a

partir da vivência de situações reais ou simuladas da prática profissional,
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estimulando as capacidades de análise crítica e reflexiva do aprendiz (FONSECA et

al., 2011; GALVAO; PUSCHEL, 2012).

Nesse sentido, observa-se o destaque da Enfermagem no seu envolvimento

com a produção e busca de artifícios tecnológicos para auxiliar no seu cotidiano

profissional, permeando suas atividades assistenciais, administrativas e

educacionais. Na enfermagem brasileira, o desenvolvimento de programas de

ensino mediado por tecnologias constitui uma tendência crescente e está vinculado

às universidades com projetos de pesquisas dirigidos, predominantemente, à

formação dos graduandos e educação em saúde da clientela (PADALINO; PERES,

2007; FONSECA et al., 2011).

Porém, embora muitas vantagens sejam associadas a tecnologias

educacionais mediadas por computadores ou dispositivos similares, o uso da

tecnologia da informação no sistema educacional deveria ser uma ferramenta

complementar que ajuda, mas nunca substituirá os professores (SILVEIRA et al.,

2010). A incorporação e o uso da tecnologia não podem ser de forma acrítica, pois a

tecnologia por si só não é boa nem má, apenas deve ser adequadamente utilizada,

pois não se pode prescindir dos aspectos éticos a ela inerentes (COSTA et al.,

2011).

Assim, refletir sobre a utilização dos recursos tecnológicos como veículos de

conteúdos pedagógicos propõe a concepção de seu uso como instrumento dialógico

de interação e mediação de saberes e como forma de encontrar novos caminhos

para o processo de aprendizagem, rompendo com a práxis do modelo tradicional

(COSTA et al., 2011).

Neste sentido de mudanças torna-se necessária uma reflexão e uma busca

de formas alternativas de estimular o interesse dos estudantes na construção do seu

próprio conhecimento.

4.2 Utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no ensino de
enfermagem

O ensino precisa caminhar lado a lado com a informatização, para permitir o

estudo extraclasse e preparar o estudante para a realidade que irá encontrar no

campo de prática, quando conhecimento e habilidades são necessários para lidar

com situações análogas à realidade (GALVAO; PUSCHEL, 2012). O uso de

tecnologias vem se constituindo parte importante do currículo em todos os níveis,
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seja como apoio ao ensino presencial ou ao desenvolvimento de atividades a

distância. Verifica-se que cada vez mais as organizações e instituições vêm usando

métodos de comunicação eletrônicos e o desenvolvimento de competências em

computadores e de habilidades para o acesso à Internet em busca de informações

(GOYATÁ et al., 2012).

Diante dessa realidade, as oportunidades de ensino têm se tornado mais

flexíveis no que se refere ao aprendizado individual e coletivo do estudante por meio

da utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs)

(RODRIGUES; MOURA; TESTA, 2011; STRAND et al., 2013). As TICs são definidas

como ferramentas para facilitar a comunicação, o processamento e a transmissão da

informação por meios eletrônicos. Esta definição engloba o uso do rádio, televisão,

telefone (fixo e móvel), computadores e da Internet (DAL SASSO et al., 2011).

Constituem-se em ferramentas de apoio pedagógico para a construção e a aplicação

de conhecimentos e que permitem propiciar um ambiente em que o estudante

exerça ciclos de reflexão e de ação, os quais traduzem a interação entre o estudante

e o ambiente virtual (GALVAO; PUSCHEL, 2012).

Globalmente, as TICs têm proporcionado resultados eficazes para os

estudantes em geral. A adoção das novas tecnologias de informação e comunicação

na educação trouxe mudanças significativas ao paradigma educacional tradicional

promovendo novas formas de ensinar e aprender, induzindo novos comportamentos

nos docentes e discentes, novas formas de relacionamento e na maneira de pensar

e de produzir conhecimento (RODRIGUES; PERES, 2013).

Na enfermagem, esses achados não diferem, pois estudos apontam

resultados favoráveis em diversos cenários do ensino, de forma a aumentar o

acesso a métodos de aprendizagem baseados na Web (STRAND et al., 2013). Os

estudos realizados por Gomes e Santiago (2008) e Cogo et al. (2007) destacam que

a enfermagem vem acompanhado o processo de introdução das tecnologias

computacionais na área da educação, promovendo inovações, na medida em que

procura adaptá-las às suas necessidades, fazendo com que haja uma aproximação

do aluno com os recursos tecnológicos.

O estudo de Tait et al. (2008), realizado no Reino Unido, defende uma

proposta pedagógica associada a um layout agradável de um cenário de simulação

para a realização de tarefas oferecidas pela Internet, para estimular o aluno a se

imaginar no campo de atuação e desenvolver um plano de ação com base nas
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necessidades apresentadas. Neste cenário de estudo, os autores utilizaram um caso

hipotético com um vídeo e informações sobre o paciente. A atividade desenvolvida

consistia em responder a uma situação problema, com o planejamento das ações de

enfermagem. Este recurso educacional foi avaliado como de fácil utilização pelos

estudantes e apresentou melhorias nas experiências de aprendizagem.

Outro estudo realizado nos Estados Unidos, no curso de enfermagem,

mostrou que a utilização de um vídeo educacional para o planejamento e

intervenções de enfermagem intermediadas pela Internet possibilitou aos estudantes

uma forma prática de raciocínio lógico sobre várias situações problema. Após o

término das atividades propostas, o aluno deveria participar de um chat, socializando

suas dúvidas e experiências quanto à utilização desta nova modalidade de

aprendizagem. Os achados do estudo mostraram resultados significantes quanto ao

desempenho e capacidade de tomada de decisão dos estudantes a partir do que foi

postado nos chats (SMITH; STONER, 2009).

As experiências relatadas na literatura mostram que o desenvolvimento e a

utilização de recursos educacionais da TIC têm causado impacto e oportunidades

para o desenvolvimento da profissão de enfermagem. Entretanto, a incorporação de

novas metodologias educacionais requer uma mudança de paradigma em saúde.

Considera-se, então, que repensar na proposta didático-pedagógica significa o

desenvolvimento de uma nova relação com o saber, implicando em mudanças na

forma de conceber a interação do aluno com o objeto de conhecimento e a

valorização da aprendizagem construída e reconstruída na experiência (GOYATÁ et

al., 2012).

A utilização das TICs, em especial os AVAs na Enfermagem, é uma

possibilidade pedagógica promissora e atraente. Esses ambientes favorecem o

processo de construção do conhecimento e interação entre alunos, professores e

tutores, enriquecendo o compartilhamento de ideias e permitindo uma aprendizagem

dinâmica e colaborativa (COSTA et al., 2011).

As TICs devem ser avaliadas como ferramentas de otimização de

processos, por exemplo, do cuidado em saúde, da educação permanente e

desenvolvimento de pesquisa. Seu uso na enfermagem fornece instrumentos para

melhorar o cuidado em saúde por vincular eletronicamente avaliações, intervenções

e resultados para apoiar o processo decisório da prática do cuidar (DAL SASSO et

al., 2011).
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A implementação e utilização da TIC pode ser feita por meio de alguns

recursos interativos de comunicação como as ferramentas síncronas e assíncronas.

O termo “síncrona” refere-se à comunicação que ocorre em tempo real (telefone,

chat) e a assíncrona é quando a comunicação não ocorre em tempo real (e-mail,

fórum e lista de discussão). Essa modalidade de aprendizagem favorece o processo

de ensino e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de interação entre os participantes,

tornando o aprender mais atrativo, estimulante e motivador (BARBOSA; DAL

SASSO, 2009).

Nesse contexto, a incorporação das TICs no ensino permite ampliar o

acesso à informação por meio da integração de múltiplas mídias, linguagens e

recursos, o que possibilita o desenvolvimento de um processo educacional

interativo, que articula teoria, prática e pesquisa (COSTA et al., 2009).

Entretanto, a eficiência de um AVA não reside apenas na sua complexidade

e quantidade de ferramentas, mas na qualidade do material didático desenvolvido,

na experiência do tutor no uso correto das ferramentas para envolver os alunos,

mantendo-os interessados e motivados. Conceber, organizar e modificar um material

didático de modo que seja adequado ao objetivo e objeto de estudo demanda

conhecimento e dedicação (RODRIGUES; PERES, 2013).

Assim, a implementação bem-sucedida das tecnologias educacionais no

ensino pode trazer como consequência respostas educativas inovadoras, uma vez

que, na maioria das vezes, as tecnologias trazem resultados positivos no ensino.

Para obtenção destes resultados positivos é necessário desenvolve-la e adapta-las

de acordo com a finalidade para a qual se destina tal tecnologia, para que estas

possam ter impacto sobre processos pedagógicos e seus resultados (KOCHA et al.,

2010).

O uso das novas tecnologias na educação permite a flexibilização do ensino,

tornando-o mais atual e dinâmico, permeável às solicitações e necessidades do

contexto no qual o usuário está inserido. A criação de programas educacionais

eficientes depende da forma como as novas tecnologias são empregadas no

cumprimento de determinados objetivos. Além disso, é necessário aprender a utilizá-

las de forma correta e adequada para o desenvolvimento de produtos educacionais

voltados ao meio virtual (RODRIGUES; PERES, 2013).

   Em oposição ao ensino presencial tradicional, a estrutura da organização

social do ensino online é mais horizontal e não linear, aumentando de forma
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considerável a possibilidade de comunicação diferenciada, diversificada (formas

síncrona e assíncrona) e individualizada, promovendo a característica dialógica. Em

contrapartida, para atuar de forma correta e eficiente na educação online, requer

tanto do docente quanto do discente maior dedicação, fluência digital e domínio de

novas técnicas (RODRIGUES; PERES, 2013).

Além da competência docente na utilização destas tecnologias, ressalta-se a

importância da criação de novas formas de conteúdo, bem como o desenvolvimento

de situações didáticas interativas que estimulem o processo educativo de forma a se

obter êxito.

4.3 Processo Ensino-Aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Os AVAs constituem uma alternativa na busca da aprendizagem significativa,

sendo um novo espaço de formação para profissionais em saúde (GOYATÁ et al.,

2012). A aplicação de ambientes virtuais de aprendizagem de forma coerente,

responsável e consistente, em auxílio ao ensino tradicional, vem demonstrando ser

uma forma eficiente de construir conhecimento, fomentar a autonomia do aluno na

busca e aprofundamento de conteúdos, desenvolver habilidades, melhorar o seu

discurso e sua capacidade de argumentação e trabalhar em conjunto com os outros

participantes, além de representar excelente oportunidade de capacitação

profissional (RODRIGUES; PERES, 2013).

Esses ambientes têm por base princípios educacionais que privilegiam a

(re)construção do conhecimento, a autoria, a produção de conhecimento de forma

colaborativa e a aprendizagem significativa do aluno, permitindo ampliar o espaço

físico da sala de aula como espaço de aprendizagem e as diferentes formas de

interação, constituindo-se, assim, as redes de aprendizagem (COSTA et al., 2011).

Eles permitem a socialização do conhecimento, a tomada de decisões e a gestão

compartilhada das informações entre professores e alunos, interação esta que

contribui para o processo de aprendizagem a partir de uma perspectiva inovadora,

ampliando as possibilidades de aprendizagem e a recriação de conhecimentos, bem

como direcionando o processo de ensino-aprendizagem para uma visão integradora

dos saberes (CAETANO, 2006).

O emprego de novas tecnologias no ensino favorece o desenvolvimento das

capacidades cognitiva e cooperativa do aluno. Essas tecnologias não reduzirão o

esforço inerente ao estudo, tampouco tomarão o lugar do professor, pois este será
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sempre o responsável por garantir um ambiente que dê sentido ao que se aprende.

Assim, os AVAs possibilitam, primeiramente, que o professor modifique seu status

de detentor do saber e do poder para mediador da aprendizagem, auxiliando o aluno

na busca de informação, na troca de experiências adquiridas por meio das diversas

mídias acessadas e na construção interativa e criativa do conhecimento (KENSKI,

2003).

O AVA permite aos usuários utilizarem interativamente imagens, sons e textos,

possibilitando experimentos, vivências, ou relacionamentos entre os conhecimentos

dando-lhes novos significados e sentidos. Sendo assim, um AVA é atraente tanto

para os professores quanto para os alunos pelos benefícios que traz ao processo

ensino-aprendizagem (CARDOSO, 2010).

A utilização de sistemas de ensino-aprendizagem altamente interativos e com

recursos de simulação oportunizam ambientes ativos e abertos de aprendizagem,

nos quais os alunos desenvolvem seus planos individuais, com base em suas

habilidades, conhecimentos e interesses. Nesse sentido, a organização do material

educacional em pequenos segmentos, agregados em função das necessidades de

aprendizagem dos alunos, é de fundamental importância (SARDO, 2007).

As mídias utilizadas no espaço virtual com finalidades diferentes possibilitam a

criação de atividades variadas e multifacetadas. Entretanto, é necessário que se

busque um ensino inovador que ofereça a experiência mais próxima possível da

situação real e a visualização do manuseio prático, o que pode ser obtido por meio

de tecnologias digitais (GALVAO; PUSCHEL, 2012). O ensino em ambientes virtuais

deve ser adequadamente planejado e fundamentado em princípios educacionais que

favoreçam a aprendizagem dialógica e que possam contribuir para a formação de

opiniões, reflexões e conceitos aos seus participantes (RODRIGUES; PERES,

2013).

Para o alcance desse objetivo, podemos utilizar recursos diversos para recriar

a realidade, oferecendo oportunidades de experimentação prática por parte do

aluno, sem que este coloque em risco a vida de um paciente real. O emprego de

estudos de caso e simulações nos permite criar situações de trabalho semelhantes à

realidade, para que o aluno possa treinar, identificar problemas, prioridades, levantar

hipóteses, selecionar informações, analisar contextos e buscar soluções. A

simulação representa uma poderosa ferramenta para o uso educacional, sobretudo

quando utilizada em ambientes virtuais de aprendizagem. Para tanto, necessita ser
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planejada, desenhada e construída em consonância com a proposta pedagógica do

AVA (RODRIGUES; PERES, 2008).

A associação de múltiplas mídias oferece uma maneira original e organizada

de favorecer a aprendizagem e, por ser considerada uma importante ferramenta, na

medida em que apresenta amplas possibilidades de exploração perceptiva,

agrupando o potencial visual e auditivo, possibilita a interatividade segundo

características individuais dos estudantes, gerando, naturalmente, motivação

(GALVAO; PUSCHEL, 2012).

Assim, para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo nesse

contexto, é necessário tornar a aprendizagem significativa para o aluno, utilizando os

recursos disponíveis no ambiente virtual. A seleção dos recursos tecnológicos é de

extrema importância no AVA. Para tanto, é importante que os materiais

disponibilizados sejam preparados e contextualizados considerando o processo de

autoinstrução inerente a estes ambientes, a necessidade de incorporação e

adequação das ferramentas tecnológicas que serão utilizadas, o estudante como

centro do processo educativo e a capacitação de docentes e tutores para utilização

desses ambientes (PRADO; PERES; LEITE, 2011).

Frente a esse contexto, o AVA está sendo utilizado como instrumento de apoio

ao ensino presencial, bem como na administração de aulas a distância. São

utilizados por permitirem uma observação mais proximal de cada aluno, com

controle de acessos ao ambiente, produções e resultados de testes. Assim, a

aprendizagem por meio do AVA pode ser entendida sob três prismas: realização de

testes, produções individuais e interação entre os alunos (BASSANI; BEHAR, 2006).

O desenvolvimento de um AVA necessita do planejamento e da inserção da

tomada de decisão, tendo em vista o oferecimento de um processo ensino-

aprendizagem eficiente e individualizado. Ele deve ser organizado em módulos ou

unidades, pretendendo-se, com isso, que o aprendiz percorra a próxima unidade

apenas quando já estiver perfeitamente apto na unidade anterior e, ao mesmo

tempo, que receba tutoria e retornos constantes (NAGLIATE et al., 2013). Um AVA

bem planejado deve possibilitar o uso de recursos variados para a realização da

ação educativa. A técnica, recurso ou ferramenta a ser utilizada dependerá de vários

fatores, como o conteúdo que se deseja ensinar, a experiência do usuário com a

tecnologia e recursos de rede (banda larga ou acesso discado à Internet)

(RODRIGUES; PERES, 2013).
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Assim o uso da TIC é um importante recurso para auxiliar o processo

pedagógico, porém enfatiza-se o direcionamento do uso destas tecnologias para que

sejam minimizadas possíveis dúvidas, de forma que não apenas se aumente a

produção de materiais digitais, mas as possibilidades de apropriação crítica dos

mesmos e de superação dos limites.

4.4 Hipermídia sobre Punção Venosa Periférica
As etapas de construção da hipermídia consistiram em análise e desenho; e

desenvolvimento. A análise e desenho consistem na busca acurada da real

necessidade ou demanda de cursos que justifiquem o tema, bem como a criação e a

utilização do AVA. Ainda nessa fase, são analisados elementos como objetivos,

conteúdos, público-alvo, ambiente de estudo e infraestrutura tecnológica.

O desenvolvimento compreende a materialização das mídias utilizadas no

ambiente virtual de aprendizagem. A organização do material para montagem do

curso realizou-se por meio da seleção das ferramentas utilizadas no AVA SOLAR.

Essas ferramentas foram elaboradas com vistas a possibilitarem e incentivarem

tanto a interação como a colaboração entre os alunos.

O curso está disponível na Plataforma Solar da Universidade Federal do Ceará

(UFC), no endereço http://solarpresencial.virtual.ufc.br/. A escolha do AVA Solar

como apoio para o curso ocorreu devido à sua apresentação open source e também

pelo fato de a UFC utilizar esse ambiente como apoio ao ensino presencial em

diversas áreas de ensino. Para que o aluno tenha acesso ao curso, é necessário

fazer um cadastro no AVA com nome de usuário e uma senha que será

disponibilizada para realização do login. O acesso ao ambiente só será possível

após aprovação do tutor/professor, a partir da solicitação de matrícula pelo usuário.
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Figura 1 – Layout do ambiente de aprendizagem, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Durante o curso o uso de diferentes ferramentas possibilita a interação entre os

alunos por meio de vídeos, fotografias, hipertextos, hiperlinks e exercícios. Essa

diversidade possibilita ainda que essas ferramentas se tornem atrativas à medida

que vão sendo utilizadas pelos alunos. As mídias foram disponibilizadas no decorrer

dos módulos.

Essa organização auxilia o estudante a encontrar mais facilmente o assunto de

seu interesse, bem como permite que o conteúdo não se torne cansativo. Na página

inicial do ambiente o aluno tem acesso às aulas, com uma exposição de cada

conteúdo abordado, no qual estão todas as etapas a serem seguidas. Neste

momento é realizada a apresentação de um objeto educacional, o “Scalpelito”

(Figura 2), cujo objetivo é ser uma ferramenta que fortaleça a transmissão de

conhecimentos de acordo com as particularidades do público-alvo.
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Figura 2- Imagem do Objeto Educacional: “Scalpelito”. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Este avatar propicia uma interação do aluno com o AVA, fortalecendo a

dinâmica do processo de ensino aprendizagem nas diversas fases do curso, uma

vez que o “Scalpelito” aparece para interagir com os alunos, com perguntas,

realização de exercícios e com sugestões de leitura complementar de artigos sobre

o tema.

Para fazer uso das ferramentas da hipermídia, o usuário depois de acessar o

ambiente com login e senha clica na opção do curso “Atuação da enfermagem na

punção venosa periférica”, que irá dispor das seguintes opções: portfólio, aulas,

mensagens, agenda e fórum (Figura 3).
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Figura 3 – Tela inicial da hipermídia “Atuação da enfermagem na punção venosa

periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

O acesso ao portfólio se dá através de links individuais, que possibilitam o

acesso ao seu material. No caso do professor, este terá acesso ao portfólio de todos

os alunos, mas os alunos terão acesso apenas ao seu portfólio.
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Figura 4 – Tela de apresentação inicial das aulas da hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Na área “AULAS”, o aluno tem acesso aos links para cada módulo do curso e

ao clicar no link do módulo escolhido, o aluno terá acesso ao seu conteúdo.

Outra opção de mídia utilizada foi o hipertexto, que oferece a oportunidade de

o aluno escolher seu próprio caminho conforme seus interesses ou necessidades,

fortalecendo o princípio da autonomia, estimula o estabelecimento de conexões e

relações mentais entre os textos e links visitados produzem diferentes significados

ou significações para o material estudado, bem como assimila e transforma o

material dentro da experiência de vida do aluno.



43

Figura 5 – Tela de acesso ao hipertexto contido na hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Os links foram subdivididos em internos e externos. Os links internos

possibilitam o estabelecimento de relações entre os tópicos dos módulos ou traz

maiores esclarecimentos sobre um determinado assunto. Os links externos foram

inseridos com o intuito de permitir ao estudante buscar um maior aprofundamento

dos temas e possibilitar a busca de novos assuntos que estejam diretamente

relacionados ao tema do estudo, constituindo um subtema. Estes links estão

dispostos na modalidade de artigos e endereços externos que auxiliam a leitura do

estudante sobre a temática de PVP.
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Figura 6 – Tela de acesso ao link interno contido na hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

No módulo 3 que trata do procedimento de punção venosa, tópico 3, tem-se o

link interno explicando o que terapia em bolus.  O  nome bolus encontra-se em

destaque para que o usuário possa clicar e em seguida ver o seu significado na

caixa de texto.

As fotografias e figuras inseridas no AVA foram adequadas quanto à edição

de cores, dimensão, contraste, brilho, cores e duplicação de imagens, bem como a

inserção ou exclusão de detalhes e/ou textos nas imagens.
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Figura 7 – Tela de acesso às fotografias contidas na hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

As fotografias foram salvas na extensão JPEG (Joint Photographic Experts

Group – Grupo de Peritos em Conjuntos Fotográficos) que constitui o formato

adequado para imagens que contêm mudanças sutis de cores, sombras e

profundidade, sem alterar a qualidade da imagem. As fotografias utilizadas no

conteúdo dos módulos pertencem ao arquivo pessoal da autora e as figuras foram

obtidas em sites da Internet de cunho acadêmico, sendo indicada a referência

correspondente em cada imagem.

Utilizou também vídeos com a demonstração do procedimento da punção

venosa periférica e as ações de não conformidade. Na figura 8, tem-se o vídeo com

as ações de não conformidade.
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Figura 8 – Tela de acesso aos vídeos contidos na hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Os exercícios foram disponibilizados nos módulos três e quatro; no primeiro

apresenta uma questão reflexiva, sendo desenvolvida a partir da leitura de um artigo

científico sobre o tema e o segundo exercício foi constituído por uma questão de três

itens a partir de uma situação problema. Ao final da resolução dos exercícios as

respostas devem ser disponibilizadas no portfólio, de modo a serem compartilhadas

com os demais participantes.
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Figura 9 – Tela de acesso aos exercícios contidos na hipermídia “Atuação da

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2012).

Essa modalidade de compartilhamento dos exercícios com o grupo tem como

objetivo aumentar a interação e socialização entre os estudantes e promover a

cooperação entre os mesmos.

4.5 Aula Expositiva Dialogada

A atividade docente é caracterizada pelo desafio permanente dos profissionais

da educação em estabelecer relações interpessoais com os educandos, de modo

que o processo de ensino-aprendizagem seja articulado e que as estratégias de

ensino utilizadas cumpram os objetivos a que se propõem (RIBEIRO; RIBEIRO,

2011).

Para Petrucci e Batiston (2006, p. 263), a “palavra estratégia esteve,

historicamente, vinculada à arte militar no planejamento das ações a serem

executadas nas guerras, e, atualmente, largamente utilizadas no ambiente

empresarial”. Porém, os autores admitem que:
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[...] a palavra “estratégia” possui estreita ligação com o ensino.
Ensinar requer arte por parte do docente, que precisa envolver o
aluno e fazer que ele se encante com o saber. O professor precisa
promover a curiosidade, a segurança e a criatividade para que o
principal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, seja
alcançada.

Desse modo, o uso do termo “estratégias de ensino” refere-se aos meios

utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada

atividade e os resultados esperados. Anastasiou e Alves (2004, p. 71) advertem que:

As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter
clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o
processo de ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem
estar claros para os sujeitos envolvidos – professores e alunos – e
estar presentes no contrato didático, registrado no programa de
aprendizagem correspondente ao módulo, fase, curso ou disciplina.

Anastasiou e Alves (2004) apresentam como estratégias de ensino (às vezes

denominadas métodos ou instrumentos): a aula expositiva dialogada, estudo de

texto, portfólio, tempestade cerebral, mapa conceitual, estudo dirigido, lista de

discussão por meios informatizados, solução de problemas, grupo de verbalização e

de observação, dramatização, seminário, estudo de caso, júri simulado, simpósio,

painel, fórum e painel de ensino com pesquisa. Estas estratégias são

recomendações de profissionais da pedagogia, o que pode diferir em pequenas

variações a nomenclatura para as outras áreas.

A escolha e definição do uso de determinada estratégia de ensino considera os

objetivos que o docente estabelece e as habilidades a serem desenvolvidas em

cada série de conteúdos. Assim, dentre as estratégias de ensino apontadas pelos

autores, a aula expositiva dialogada é a que apresenta maior destaque para o

presente estudo.

Frente a este contexto a aula expositiva dialogada consiste na exposição de

conceitos, com a participação ativa dos alunos, nos quais o conhecimento prévio é

extremamente importante. O professor realiza sua aula expositiva e ao mesmo

tempo oferece aos discentes a oportunidade de participar ativamente deste processo

de ensino-aprendizagem por meio de discussões e questionamentos das situações

apresentadas em sala (ANASTASIOU; ALVES 2007).
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O diálogo deve ser uma ferramenta chave desta estratégia de ensino, de forma

a favorecer a análise crítica, a produção de novos conhecimentos e propor aos

estudantes a superação da passividade e a falta de mobilidade intelectual.

 De acordo com Lopes (2012), a aula expositiva dialogada deve ter operações

de pensamentos mobilizadas para a organização dos dados, interpretação crítica do

objeto de estudo apresentado, decisão, comparação, resumo e aplicabilidade do

objeto de estudo na atividade profissional.

Para facilitar esta dinâmica, faz-se necessário que o docente siga alguns

passos importantes, sendo estes: o planejamento do objeto de estudo, a

apresentação do objeto de estudo e a exposição do tema (ANASTASIOU; ALVES

2007).

Ressalta-se que, estas etapas do processo de construção da aula expositiva

dialogada vêm substituir a proposta tradicional da aula expositiva ou da oratória,

onde o professor profere sobre o objeto de estudo e os alunos “apenas” ouvem

passivamente o tema proposto, não promovendo o diálogo entre professor-aluno

(LOPES, 2012).

À medida que o docente consegue criar um clima favorável de diálogo, esta

estratégia favorece o alcance do objeto de estudo proposto, mobilizando o conjunto

de experiências prévias do aluno (PACCA; SCARINCI, 2010).

Neste sentido a utilização desta estratégia se torna mais eficiente a partir do

momento que o professor amplia sua comunicação e integração com os alunos, o

que promove um clima favorável de diálogo e trocas educacionais entre o grupo,

mobilizando a estrutura cognitiva dos alunos, e consequentemente os conceitos

prévios sobre o objeto de estudo apresentado pelo professor, facilitando a síntese do

conhecimento, retroalimentação de conceitos modelados neste momento pela

interação ativa e dinâmica entre alunos e o professor (CHIESA et al., 2007).  A

flexibilidade e o baixo custo são características importantes da aula expositiva

dialogada, além de se adequarem bastante ao cenário real da educação brasileira

(GIL, 1997).

Numa perspectiva crítica, a aula expositiva dialogada pode se transformar em

uma técnica que estimula a atividade e a iniciativa dos alunos sem prescindir da

iniciativa do professor, de forma a favorecer o diálogo entre professores e alunos,

dos alunos entre si, sem cair numa prática permissiva e considera os interesses e
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experiências dos alunos sem desviar-se da sistematização lógica dos conteúdos

previstos nos programas de ensino (MASETTO, 2003).

Em um estudo realizado na Austrália sobre Suporte Básico de Vida (SBV) com

enfermeiros novos na rotina do serviço, utilizou a estratégia da aula expositiva

dialogada associada ao uso do manequim para demonstração prática das técnicas.

Os resultados apontaram um bom nível de competência entre os profissionais após

oito semanas após a capacitação (MARDEGAN; SCHOFIELD; MURPHY, 2014).

Estes achados mostram que a interatividade é um recurso transformador para a

troca de experiência entre professores, alunos e profissionais, numa relação

dialógica.

Outros recursos podem auxiliar a aula expositiva dialogada, de forma que a

torne mais atrativa e interessante para o discente. Holland et al. (2013) utilizaram um

vídeo em sala de aula sobre administração de medicamentos com vistas à

segurança do paciente e mostrou ser uma ótima ferramenta para complementar as

sessões de habilidades clínicas, o que resultou em melhora no desempenho nas

avaliações dos alunos e índices de satisfação dos mesmos. Na hipermídia, o vídeo é

um recurso fácil de ser adicionado e pode auxiliar na aproximação do conteúdo com

a prática clínica, no caso da formação do enfermeiro.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel (TAS)

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) teve origem no trabalho do

psicólogo educacional americano David Ausubel, nascido nos Estados Unidos da

América na cidade de Nova York, 1918. Dedicou-se à educação no intuito de buscar

melhorias necessárias ao verdadeiro aprendizado. O autor é contra a aprendizagem

puramente mecânica, torna-se um representante cognitivista, de modo a intensificar

a aprendizagem, como um processo de armazenamento de informações que ao se

agrupar no âmbito mental do indivíduo, seja manipulada e utilizada adequadamente

no futuro pela organização e interação dos conteúdos apreendidos

significativamente.

A TAS propõe um modelo para o processo de assimilação de novas

informações na estrutura cognitiva presente no aprendiz. Assim, a aprendizagem

consiste na “ampliação” da estrutura cognitiva, por meio da incorporação de novas

ideias a ela. Dependendo do tipo de relacionamento que se tem entre as ideias já

existentes nesta estrutura e as novas, que estão se internalizando, pode ocorrer um

aprendizado que varia de mecânico a significativo (AUSUBEL, 1982).

Neste sentido, Moreira (2009) ainda afirma que a TAS é um processo que

envolve a interação da nova informação com a estrutura cognitiva do aluno, ou seja,

o conhecimento que o indivíduo já possui. A aprendizagem ocorre quando uma nova

informação agrega-se a conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do

aprendiz. Sendo assim, para o aluno aprender é necessário encontrar sentido no

que está aprendendo, para isso é necessário partir dos conceitos que o aluno

possui, das experiências que ele tem e relacionar entre si com os conceitos

aprendidos (MOREIRA, 2009).

No que se refere ao procedimento de PVP, este conhecimento que o aluno já

possui parte das aulas de anatomia, onde são estudadas as veias e artérias do

corpo humano; na disciplina de fundamentos de enfermagem onde são vistos as

principais vias de administração de medicamentos, como no caso da via

endovenosa; ou até mesmo de uma prévia hospitalização de um parente ou de si. A

partir daí o aluno irá possuir um contato anteriormente com tal temática e

consequentemente irá repercutir na sua forma de assimilação do conteúdo

estudado.
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Assim, é possível observar que a aprendizagem ocorre quando a nova

informação apoia-se em conceitos ou preposições relevantes para o aprendiz, tais

como a hierarquização dos conceitos e a utilização de materiais introdutórios, antes

de o material principal ser aprendido, o que resulta em um ensino mais eficiente.

Existem três requisitos essenciais para a aprendizagem significativa: a) a

oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; b) a existência de

conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo

conhecimento; c) a atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento

com aquele que pretende absorver. Esses conhecimentos prévios são também

chamados de conceitos âncora (AUSUBEL, 2003).

Quando ocorre a aprendizagem significativa, o aprendiz transforma o

significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, à medida que

esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua estrutura cognitiva, e cada pessoa

tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna essa atitude um

processo idiossincrático. Quando duas pessoas aprendem significativamente o

mesmo conteúdo, elas partilham significados comuns sobre a essência deste

conteúdo. No entanto, têm opiniões pessoais sobre outros aspectos deste material,

tendo em vista a construção peculiar deste conhecimento (AUSUBEL, 1982).

A aprendizagem significativa requer um esforço do aprendiz em conectar de

maneira não arbitrária e não literal o novo conhecimento com a estrutura cognitiva

existente. É necessária uma atitude proativa, pois numa conexão uma determinada

informação liga-se a um conhecimento de teor correspondente na estrutura cognitiva

do aprendiz, e em uma conexão não literal a aprendizagem da informação não

depende das palavras específicas que foram usadas na recepção da informação

(TAVARES, 2008).

Efetivamente, a aprendizagem significativa tem vantagens notáveis, tanto do

ponto de vista do enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como do ponto de

vista da lembrança posterior e da utilização para experimentar novas aprendizagens,

fatores que a delimitam como sendo a aprendizagem mais adequada para ser

promovida entre os alunos (AUSUBEL, 2003).

Segundo a TAS, há três vantagens essenciais em relação à aprendizagem

memorística, que é classificada como a clássica repetição. Em primeiro lugar, o

conhecimento que se adquire de maneira significativa é retido e lembrado por mais

tempo; em segundo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma
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maneira mais fácil, mesmo se a informação original for esquecida; e em terceiro,

uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte, que é a “reaprendizagem”

(PELLIZZARI et al., 2002).

A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos

quais se produz a aprendizagem significativa onde se implica, como um processo

central, a interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de

aprendizagem. Essa interação traduz-se em um processo de modificação mútua

tanto da estrutura cognitiva inicial como do conteúdo que é preciso aprender,

constituindo o núcleo da aprendizagem significativa, o que é crucial para entender as

propriedades e a potencialidade (PELLIGGARI et al., 2002).

Para que haja a construção da aprendizagem significativa é necessário que

haja a conexão ou vinculação do que o aluno sabe com os conhecimentos novos, ou

seja, a ligação do antigo com o novo. A clássica repetição para aprender deve ser

excluída sempre que possível, uma vez que é necessário assegurar a auto

estruturação significativa. Nesse sentido, sugere-se que os alunos “realizem

aprendizagens significativas por si próprias” (TAVARES, 2008).

Mediante esse contexto, ocorre a compreensão e a facilitação de novas

aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura cognitiva prévia construída

pelo sujeito. Além disso, faz-se necessário modificar os esquemas do sujeito, como

resultado do aprender significativamente. Uma maneira adequada de ampliar e/ou

modificar as estruturas do aluno consiste em provocar discordâncias ou conflitos

cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante atividades, o

aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o

conhecimento. Para isso, é necessário que as aprendizagens não sejam

excessivamente simples, o que provocaria frustração ou rejeição (PIAGET, 1997).

Em suma, a aprendizagem significativa só ocorre se estiverem reunidas duas

condições fundamentais, sendo estas: a confrontação do aprendiz com um conteúdo

potencialmente significativo, o que requer que esse conteúdo tenha significado

lógico, ou seja, conceitualmente coerente, plausível, suscetível de ser logicamente

relacionável com qualquer estrutura cognitiva apropriada e que permita a

assimilação significativa desse novo conteúdo. E a segunda condição é que o

aprendiz tenha uma atitude potencialmente significativa de predisposição psicológica

para aprender de maneira significativa (VALADARES, 2011).
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Ausubel (1982) define três conceitos centrais: Organizadores Prévios,

Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa. Os Organizadores Prévios

correspondem a estrutura cognitiva existente nos indivíduos, construída a partir das

relações sociais, vivências e conhecimentos prévios, que ficam em um grau de

abstração e/ou generalidade e facilitam a integração de novas ideias e conceitos, de

forma que funcionam como pontes cognitivas.

A diferenciação progressiva caracteriza a aprendizagem significativa como um

processo contínuo que se inicia a partir do conhecimento abrangente e amplo para o

específico, que são progressivamente detalhados construindo elos entre ideias e

conceitos. Já a Reconciliação Integradora é o processo pelo o qual a pessoa

reconhece novas relações entre conceitos que até então eram vistos isoladamente.

Desta forma, a estrutura cognitiva do indivíduo é definida como o conteúdo

organizado, hierarquizado das ideias, conceitos e preposições sobre um

determinado tema, apresentado ao indivíduo ao longo da sua vida (VALADARES,

2011).

No que se refere a hipermídia educativa, a aprendizagem significativa

representa uma maneira de valorização do conhecimento prévio do aluno, uma vez

que este em algum momento do curso de graduação em enfermagem teve a

oportunidade de vivenciar o conteúdo de punção venosa periférica, quer seja em

aulas teóricas, aulas práticas ou nos laboratórios de enfermagem. Sendo assim, a

hipermídia pode ser uma ferramenta capaz de construir e redescobrir outros

conhecimentos, caracterizando uma aprendizagem prazerosa e eficaz para o aluno,

de forma que este vai utilizar tecnologias para subsidiar o seu conhecimento na

temática abordada.

Portanto, a TAS defende a participação ativa do sujeito, o que supõe a

interação pessoal do aluno na aquisição de conhecimentos, de forma que eles não

sejam uma repetição oriunda do professor ou do livro-texto, mas uma reelaboração

pessoal, com vista à construção do saber.
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Figura 10- Princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa. Fortaleza/Ceará,
2016

Fonte: Adaptado de Ausubel, D. P. A aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva
cognitiva.  Lisboa: Editora Plátano; 2003.

Ausubel (2003) identifica quatro tipos de aprendizagem:

1. Aprendizagem Significativa por recepção: o aprendedor recebe os

conhecimentos da estrutura cognitiva prévia.

2. Aprendizagem Significativa por Descoberta: o aluno chega por si só ao

conhecimento e consegue relacionar-se com os anteriores.

3. Aprendizagem Mecânica por Recepção: o aluno recebe os conhecimentos

e não os relaciona com a estrutura cognitiva prévia.

4. Aprendizagem Mecânica por Descoberta: o aluno chega ao conhecimento

por si só e não consegue relacionar-se com os conhecimentos adquiridos.

Para que a aprendizagem significativa ocorra, Ausubel (2003) aponta como

fatores determinantes a predisposição do sujeito para aprender, ou seja, a

motivação para a aprendizagem e materiais educativos que sejam potencialmente

significativos para os alunos.
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No contexto do ensino em enfermagem e por meio da utilização de uma

hipermídia educativa sobre punção venosa, a mesma possui várias mídias que

favorecem e despertam o interesse do aluno. Essas mídias são subsidiadas por

vídeos, hipertextos, links, fotos, animações, bem como a demonstração do passo a

passo do procedimento em si. Este suporte educacional serve de auxílio às aulas

teóricas, não substituindo o papel do professor.

Assim, o papel do professor na facilitação da aprendizagem significativa

requer que o mesmo identifique a estrutura conceitual e a matéria de ensino,

diagnosticando aquilo que o conhecimento prévio do aluno, para que assim ele

possa ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a aquisição da estrutura

conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa.

Para que a aprendizagem significativa ocorra, Ausubel aponta como fatores

determinantes a predisposição do sujeito para aprender, ou seja, a motivação para a

aprendizagem e materiais educativos que sejam potencialmente significativos para

os alunos (AUSUBEL, 2003).

Figura 11- Princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa no contexto da

hipermídia educativa. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Adaptado de Ausubel, D. P. A aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva
cognitiva.  Lisboa: Editora Plátano; 2003.

As estratégias de aprendizagem que utilizam as TIC podem auxiliar o aluno a

se preparar para vivenciar situações da prática profissional antes de se deparar com

as experiências reais do cuidado e da gestão de enfermagem em ambientes de

saúde.
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Neste sentido de aliar o uso das TICs com a prática profissional, a

fundamentação na TAS gera a adoção de estratégias fundamentais para que não

haja uma lacuna na relação aluno-professor, de forma a valorizar esta interação e o

conhecimento do aluno sobre a temática abordada.
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6 MÉTODO
6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo experimental. Este tipo de estudo constitui-se de um

método experimental verdadeiro para a comparação da apreensão do conhecimento

dos alunos na aula expositiva dialogada e no uso da hipermídia educativa.

O desenho da pesquisa experimental é utilizado em estudos em que o

pesquisador deseja testar relações de causa e efeito. O experimento verdadeiro

possui três propriedades de identificação: randomização, controle e manipulação

(CRESWELL, 2010).

 A randomização ou encaminhamento aleatório para um grupo envolve a

distribuição de indivíduos, para um grupo experimental ou para um grupo controle

em uma base puramente aleatória. No controle positivo, o experimentador introduz

uma intervenção diferenciada, de forma que há uma comparação do convencional

com o que se quer testar. Na manipulação, o experimentador faz algo com os

participantes do estudo (POLIT; BECK, 2011).

Dessa forma, o presente estudo envolveu uma avaliação, nas salas de aula

da graduação em enfermagem, onde comparou as estratégias de aprendizagem dos

alunos que utilizaram a aula expositiva dialogada (grupo controle positivo), com os

alunos que tiveram acesso à hipermídia educativa (grupo experimental), tendo como

foco a temática de punção venosa periférica.

6.2 Local da pesquisa

A pesquisa foi realizada junto ao curso presencial de Bacharelado em

Enfermagem da UFC, com os estudantes do sexto semestre do curso.

O curso de graduação em enfermagem da UFC, segundo currículo 2005, que

é estruturado em nove semestres, sendo a disciplina escolhida para desenvolver o

estudo a de “Enfermagem no Processo do Cuidar do Adulto II”, sendo composta por

22 créditos e com carga horária de 352 horas/aula.

A escolha da disciplina justifica-se por constituir uma primeira experiência dos

alunos no contexto hospitalar, sendo este o momento inicial para estreitar a

familiaridade do aluno com a técnica de punção venosa periférica, além disso é

nesta disciplina que os alunos têm a possibilidade de executar a prática fora do

laboratório de habilidade.
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6.3 População do estudo

A população do estudo foi composta por 149 discentes do sexto semestre da

graduação em enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). A coleta de

dados ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2014; março, abril e maio de

2015; e setembro, outubro e novembro de 2015; e março, abril e maio de 2016. Os

estudantes foram distribuídos em dois grupos pelo processo de randomização,

grupo controle positivo com 76 e grupo experimental com 73 estudantes.

Vale destacar que cada turma possuía uma média de 35 a 40 alunos, sendo o

total de três grupos controles positivo e três grupos experimentais para a população

do estudo.

Os critérios de inclusão para participar no grupo intervenção foram: ser

acadêmico de enfermagem regularmente matriculado na disciplina Enfermagem no

Processo de Cuidar do Adulto II do sexto semestre da UFC e ter disponibilidade para

acessar o ambiente virtual de aprendizagem.

Com relação aos critérios de inclusão do grupo controle positivo tem-se: estar

regularmente matriculado na disciplina de Enfermagem no Processo de Cuidar do

Adulto II do sexto semestre da UFC e ter disponibilidade para assistir a aula

expositiva dialogada sobre PVP.

Como critério de exclusão tem-se a participação dos alunos em cursos ou

treinamentos relacionados à PVP, sendo este critério válido para ambos os grupos.

Para descontinuidade no estudo tem-se a indisponibilidade de responder ao

questionário 15 dias após as intervenções.

6.4 Procedimento de randomização
A randomização ou encaminhamento aleatório para o grupo envolve a

distribuição de indivíduos para um grupo experimental ou para um grupo controle

positivo em uma base puramente aleatória (POLIT; BECK, 2011). Para o processo

de randomização utilizou-se a amostragem aleatória simples, uma vez que permite

que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de

pertencerem à amostra. O processo consiste em selecionar uma amostra “n” a partir

de uma população “N”. Geralmente a seleção é feita sem reposição e cada amostra

é feita unidade a unidade até que se atinja o número pré-determinado.
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Para o presente estudo, optou-se pela utilização do programa Research

Randomizer (Version 3.0) disponível gratuitamente em: http://www.randomizer.org,

para definir aleatoriamente os grupos controle positivo e intervenção. Este achado

ocorreu por meio da lista de frequência dos estudantes pertencentes a cada

semestre, de modo que todos os participantes possuem chances iguais de serem

alocados nos grupos.

6.5 Operacionalização da coleta de dados
Após a aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa, foi iniciada a coleta de

dados, sendo esta dividida em dois momentos: na aula expositiva dialogada em sala

de aula com o grupo controle positivo e a utilização da hipermídia educativa no

laboratório de informática da UFC com os alunos do grupo experimental.

Assim sendo, para garantir uma melhor visualização dos passos do estudo,

foi construído um fluxograma (FIGURA 12).

Figura 12 – Fluxograma dos passos da pesquisa. Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Frota (2016).

Com este seguimento buscou-se adotar uma sequência de forma a trabalhar

o novo conhecimento como preconizado pela Teoria da Aprendizagem Significativa

(TAS). O conteúdo do material educativo seguiu três requisitos abordados na teoria:

abordagem de novos conhecimentos a partir do contato do conteúdo anterior;

abordagem de novos conhecimentos de maneira lógica; e atitude explícita de

aprender e conectar-se ao novo conhecimento.

Nesse sentido, observa-se que a aprendizagem da nova informação interage

com a estrutura cognitiva do aluno de forma que a hierarquização dos conceitos e a

utilização de materiais introdutórios, antes de o material principal ser aprendido,

resultam em um ensino mais eficaz.

http://www.randomizer.org/
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No que se refere à utilização da hipermídia, o acesso foi liberado após o

cadastro dos estudantes, assim, estes tiveram livre acesso à hipermídia durante um

período de 15 dias antes de ser realizado o pós-teste. Em ambas as estratégias fez-

se a abordagem do novo conhecimento, a partir da técnica de PVP, com o

conhecimento prévio dos estudantes, de forma a resgatar o conteúdo de anatomia e

fisiologia.

Esta valorização do conhecimento prévio com relação ao novo auxilia na

ampliação da estrutura cognitiva do estudante, de forma que a aprendizagem passa

a ser atrativa e motivadora para o aluno, e consequentemente deixa de ser uma

aprendizagem mecânica.

6.5.1 Grupo controle positivo – aula expositiva dialogada
A duração da aula foi em torno de duas horas, sendo a mesma realizada pela

própria pesquisadora. A aula seguiu-se da seguinte forma:

1. Preenchimento do questionário pré-teste (30 minutos); e

2. Em seguida a aula expositiva dialogada foi conduzida com os alunos dispostos

em um semicírculo, a fim de facilitar a integração do grupo e favorecer o ambiente

dialógico, colaborativo e interativo (uma hora e 30 minutos).

As atividades pedagógicas propostas para o grupo controle positivo foram

elaboradas minunciosamente, detalhando os objetivos da aula, recursos e

estratégias conforme descritos no Plano de Aula (Apêndice G). A pesquisadora

construiu a aula em slides a partir de Power Ponit e recurso de data-show.  O

conteúdo apresentado nesta aula foi extraído da hipermídia “Atuação da

enfermagem na Punção Venosa Periférica”, para que desta forma os dois grupos

tivessem as mesmas oportunidades de conteúdo apresentado.

Os tópicos abordados na aula expositiva dialogada e na hipermídia sobre

PVP foram:

Tópico 1: Introdução à punção venosa periférica;

Tópico 2: Anatomia da rede venosa;

Tópico 3: Procedimento de punção venosa periférica;

Tópico 4: Complicações locais e sistêmicas da PVP;

Tópico 5: Punção venosa periférica em pacientes especiais;

Tópico 6: Ações de não conformidade da PVP.
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6.5.2 Grupo experimental – hipermídia educativa sobre Punção Venosa
Periférica

O segundo momento da coleta de dados foi reservado ao grupo experimental.

As atividades pedagógicas foram realizadas com os discentes no laboratório de

enfermagem, onde houve o preenchimento do questionário pré-teste (30 minutos),

seguido da disposição de computadores individuais para que cada aluno pudesse

acessar o AVA e utilizar a hipermídia.

O tempo disposto para cada aluno concluir as aulas da hipermídia foi em

média de uma hora. Este tempo foi estipulado com base no uso das ferramentas

disponíveis no AVA, como tempo dos vídeos, download de arquivos, uso de

hiperlinks e demais mídias. Para o grupo experimental também foi elaborado um

Plano de Aula (Apêndice H) a fim de alcançar o objetivo proposto pelo presente

estudo.

Após 15 dias da realização das intervenções com o grupo controle positivo e

experimental, a pesquisadora foi em sala de aula aplicar o questionário pós-teste. A

estipulação deste tempo foi determinada a partir do estudo de Lopes (2012), que

utilizou em sua pesquisa o tempo entre 15 e 30 dias de maneira a observar a

retenção do conhecimento dos discentes de forma significativa. A duração desta

atividade teve uma média de 30 minutos.

6.6 Instrumentos de coleta de dados
Para alcançar os objetivos propostos, a presente pesquisa foi composta por

três instrumentos de coleta de dados. O primeiro continha a caracterização dos

estudantes, quanto ao sexo, à idade, realização de cursos na modalidade a

distância, acesso a internet, tempo dedicado aos estudos e se fez algum

componente da graduação na modalidade a distância.

O segundo instrumento é do tipo questionário pré e pós-intervenção, sendo

este estruturado especialmente para o desenvolvimento do estudo e o segundo

instrumento foi construído para avaliar a satisfação dos alunos do grupo

experimental após utilizar a hipermídia educativa.

O instrumento utilizado no pré e pós-teste para a coleta dos dados consta de

questões sobre PVP e as implicações para a prática de enfermagem. Os

instrumentos pré e pós-intervenção utilizados na pesquisa foram avaliados por três

juízes, sendo estes enfermeiros assistenciais que atuavam havia pelo menos três
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anos no âmbito hospitalar. Os especialistas avaliaram a qualidade das questões

apresentadas e realizaram uma classificação do grau de dificuldade de cada

questão por grupo de assunto. Após exaustivos ajustes o instrumento tornou-se apto

a ser utilizado. Vale ressaltar que o instrumento foi construído baseado na Infusion

Nurses Society (INS, 2014). O questionário contempla 30 itens de múltipla escolha,

sendo os mesmos classificados em Verdadeiros (V) e Falsos (F).

Estes itens foram classificados em escores de pontuação, de acordo com a

Teoria de Resposta ao Item (TRI), que, segundo Soares (2005), auxilia na

interpretação do nível de dificuldade e facilidade de cada questão. Esta pontuação é

graduada em escores de 1.0; 1.5 e 2.0 pontos, levando em consideração o grau de

dificuldade de cada questão. No questionário, as questões 2, 6, 12, 16, 17, 18, 19,

23, 28 e 30 recebem escore 1.0; as questões 1, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 24 e 27

receberam escore 1.5; e as questões 3, 4, 8, 11, 15, 21, 25, 26 e 29 receberam

escore 2.0.

No que se refere ao conteúdo das questões, as mesmas foram divididas por

grupo de assuntos: as questões de 1 a 4 estão relacionadas à anatomia da rede

venosa; 5 a 8, ao material utilizado na PVP; 9 a 23 ao procedimento de PVP; 24 a

26, às complicações locais e sistêmicas; e as questões 27 a 30 foram sobre a PVP

em pacientes especiais.

Para a classificação dos pesos das questões levou-se em consideração a

relevância da questão sobre o assunto de PVP e o consenso dos especialistas sobre

as dificuldades e facilidades de cada questão. Além dos escores, foi utilizada a

ponderação dos acertos e erros das questões, onde a pontuação máxima foi 10 e a

mínima, zero. Assim, foi realizada uma proporção dos acertos para a nota final do

aluno de cada grupo.

Esta classificação ponderada e padronizada torna possível identificar o nível

de acertos das questões mais importantes, fato que possibilita gerar uma pontuação

similar ou superior para participantes com o mesmo número de acertos. A TRI

permite a comparação dos resultados produzidos para grupos de indivíduos

diferentes, mesmo quando instrumentos similares e parcialmente diferente são

aplicados (SOARES, 2005).

Depois de realizado o pós-teste, os estudantes do grupo experimental fizeram

uma avaliação da hipermídia educativa (APÊNDICE E) por meio de um instrumento

construído com base na escala Likert (muito de acordo, de acordo, indiferente, em
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desacordo e total desacordo) com as afirmações adaptadas do estudo de Barbosa

(2008) e Lopes (2009). Os aspectos contidos no instrumento relacionam-se à

funcionalidade, acessibilidade, usabilidade, interatividade e navegabilidade, em que

se avalia a apresentação da hipermídia, o conteúdo abordado, o layout,  a

diagramação e os recursos ofertados.

Tal avaliação fez-se necessária por considerar a satisfação e a motivação do

discente frente às tecnologias educacionais, elementos fundamentais para a

aprendizagem significativa.

Na etapa final do estudo, foi avaliado o desempenho de ambos os grupos

antes e depois da intervenção educativa.

6.7 Organização e análise dos dados
A descrição geral dos dados relativos à caracterização dos estudantes foi

mediante estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo) e a

homogeneidade entre as proporções dos grupos foi testada pelo teste exato de

Fischer e teste de independência e de máxima verossimilhança. Foram utilizados os

escores pré-estabelecidos.

Para os dados de desempenho dos estudantes dos grupos controle positivo e

experimental, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS), versão 20.0. Os achados foram apresentados sob a forma de tabelas,

gráficos e discutidos com base na literatura pertinente. Na atual pesquisa considera-

se um nível de significância de 5% (p= 0,05). Assim, se o p-valor for maior que 0,05

aceitamos a hipótese H0, se p-valor for menor que 0,05 rejeitamos a hipótese nula

H0.

O teste qui-quadrado foi empregado para avaliar a relação das variáveis com

os grupos controle positivo e experimental. Utilizou-se o teste T pareado paramétrico

para amostras independentes e o teste de McNemar para avaliar as questões antes

e após a aula e a hipermídia.

6.8 Aspectos Éticos e Legais

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da

instituição em estudo (CEP: 666.368) e a coleta com os sujeitos se realizou após

aprovação por escrito, procurando atender aos preceitos ético-legais (autonomia,

não maleficência, beneficência e justiça) recomendados na Resolução nº 466/2012,
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sobre pesquisas envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde

(BRASIL, 2012).

´
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7 RESULTADOS

Os resultados foram apresentados em categorias da seguinte forma:

caracterização dos alunos do grupo experimental e grupo controle positivo;

comparação entre o grupo controle positivo e experimental para cada grupo de

perguntas: pré e pós-teste da estratégia educativa; comparação dos grupos

relacionados aos resultados das avaliações antes e depois das intervenções

educativas; e avaliação da hipermídia como recurso educativo.

7.1 Caracterização dos alunos participantes do grupo experimental e controle
positivo

Na categorização dos participantes verificou-se a prevalência do sexo

feminino nos dois grupos, e estes dados confirmam o padrão esperado para

estudantes dos cursos de enfermagem.

O grupo que utilizou a hipermídia fez mais cursos a distância que o grupo

controle positivo, com diferença significante (p=0,003). Quanto ao local de acesso ao

computador, mais da metade dos estudantes relatou utilizá-lo tanto em casa, como

na faculdade e trabalho. Importante destacar que os estudantes participantes do

nosso estudo são jovens nascidos provavelmente após a década de 90 e

apresentam características especiais, eles acompanharam o mundo digital desde

cedo e aprenderam a incorporar novas tecnologias no seu cotidiano, conseguindo

desenvolver competências que possibilitam explorar o mundo da Internet, inclusive

no ensino (Tabela 1) com diferença estatística para o grupo controle positivo.

Quando questionados sobre a frequência do uso do computador, 65 (85,5%)

participantes do grupo controle positivo e 40 (78,1%) participantes do grupo

experimental relataram utilizar diariamente. E, com relação à questão de cursar

disciplina da graduação na modalidade a distância, ressalta-se que ambos os grupos

apresentaram valores superiores a 60%, ponto relevante para a aplicação da

intervenção (Tabela 1).
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Tabela1- Caracterização dos alunos no estudo no grupo controle positivo (n=76) e
experimental (n=73). Fortaleza/Ceará, 2016

Variável Categorias
Controle

positivo (n=76)
Experimental

(n=73) p1

N % n %

Sexo
Feminino 63 82,9 67 91,8

0,104
Masculino 13 17,1 6 8,2

Realizou algum
curso a distância?

Sim 25 32,9 42 57,5
0,003

Não 51 67,1 31 42,5

Concluiu?
Sim 23 30,3 32 43,8

0,086
Não 53 69,7 41 56,2

Tem acesso fácil à
Internet?

C* 31 40,8 33 45,2
0,586

CFT** 45 59,2 40 54,8
Tempo para

realização de
curso, leituras de

livros e artigos

Diariamente 65 85,5 40 78,1
0,238

Quase nunca 11 14,5 16 21,9

Fez ou faz alguma
componente da

disciplina da
graduação na
modalidade à

distância?

Sim 68 89,5 45 61,6

0,003
Não 08 10,5 28 38,4

Idade

Média (Erro da
Média) 24,57 (0,45) 23,90 (0,32)

Mínimo 19 20
Mediana 24 23
Máximo 37 32

Desvio-Padrão 3,97 2,81
Fonte: Dados do pesquisador
1Aplicou-se o teste do qui-quadrado para avaliar o relacionamento entre as variáveis e o grupo.
* Acesso em Casa
** Acesso em Casa, Faculdade e Trabalho

Observam-se características relevantes para a aprendizagem significativa no

perfil dos alunos, tanto do grupo controle positivo como do grupo experimental, como

a disponibilidade para aprender com a Internet e o conhecimento prévio sobre a

tecnologia educativa. É possível notar que atualmente o aluno é considerado um

sujeito ativo da sua formação e da sua construção do conhecimento. A

predisposição para adquirir novos conhecimentos pode ser indicada pela

porcentagem superior a 75%, em ambos os grupos. Os alunos apresentaram uma
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média de idade similar, entre 23,9 e 24,5 anos. Os extremos de idade foram maiores

no grupo controle positivo, com acadêmicos de 19 a 37 anos.

7.2 Comparação entre os Grupos Controle positivo e Experimental para cada
grupo de perguntas: pré e pós-estratégia educativa

Os resultados sobre os conhecimentos prévios de anatomia da rede venosa

estão reunidos nos grupos controle positivo e experimental com respostas certas e

erradas (Tabela 2). Das quatro perguntas desta categoria, a questão 1 foi a que

apresentou uma porcentagem de erro maior que 50%. A questão 1 aborda sobre a

indicação do uso das veias basílica e cefálica para de infusão de fluidos, e

apresentou uma porcentagem de erros no grupo controle positivo de 46 (60,53%) e

no grupo experimental de 45 (61,64%).

Geralmente as veias basílica e cefálica têm sido puncionadas com certa

frequência em recém-nascidos para instalação do cateter central de inserção

periférica (PICC), sendo a veia basílica a primeira opção de escolha pela sua

característica anatômica favorável, maior calibre e menor número de válvulas, além

da localização, que facilita a troca de curativo, e em uma segunda opção é utilizada

a veia cefálica.

Vale ressaltar que estes conhecimentos geralmente são ministrados nas

disciplinas de neonatologia pelo uso frequente do PICC em UTI neonatal, e sendo o

enfermeiro um dos principais responsáveis pela indicação, inserção, manutenção e

retirada do cateter central de inserção periférica. Inclusive, existe respaldo legal para

o enfermeiro inserir e manipular o PICC, porém é necessária qualificação, que

acontece através de cursos extracurriculares; este conteúdo na graduação apenas é

citado, o que possibilita o desconhecimento do aluno sobre este tópico.

Nos resultados obtidos na fase pós-intervenção com a aula expositiva

(controle positivo) e a hipermídia (experimental) não foi identificada diferença

estatística entre os dois grupos. O grupo experimental apresentou mais acertos em

três das quatro questões deste grupo de perguntas. A única questão que teve

superioridade de acertos neste grupo de perguntas, na fase controle, foi a questão 1,

com 76,32%.



69

Tabela 2 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pré e
pós-intervenção, referentes à revisão dos conhecimentos prévios sobre anatomia da
rede venosa (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Pré-intervenção Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
1. As melhores veias para
realizar a PVP são a basílica e
cefálica.

30(39,47) 46(60,53) 28(38,36) 45(61,64) 0,889

2. As veias da fossa antecubital
são ideais para coleta de
sangue para exames
laboratoriais.

58(76,32) 18(23,68) 53(72,60) 20(27,40) 0,603

3. As metacarpianas são ideais
para medicações em bolus.

45(59,21) 31(40,79) 44(60,27) 29(39,73) 0,895

4. No idoso e criança as veias
digitais e cefálicas são as mais
recomendadas.

41(53,95) 35(46,05) 42(57,53) 31(42,47) 0,659

 Os comportamentos similares com esse grupo de questões levam a uma

ausência de diferença estatística. As questões 3 e 4 apontam para uma deficiência

na aprendizagem significativa no grupo controle positivo, com 29 (38,16%) erros. A

questão 3 refere-se à indicação de veias para administração de medicamentos em

bolus. Vale ressaltar que a complexidade do processo de administração dos

medicamentos parenterais envolve múltiplas etapas, e as formas farmacêuticas

destinadas à administração direta (em bolus) requerem mais ajustes e monitorização

ao longo do período de administração dado o risco de dano ao paciente, o que

talvez seja um fator gerador de estresse para o aluno, inclusive percebem-se na

prática a dificuldade de entendimento da prescrição médica e desconhecimento

sobre diluição do medicamento.

A questão 4 aborda a punção em idosos e em crianças envolvendo as veias

digitais e cefálicas; este fato muitas vezes dificulta o acerto dos alunos, uma vez que

se trata de grupos específicos. A escolha do local de punção deve respeitar alguns

Pós-intervenção Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
1.  As melhores veias para
realizar a PVP são a basílica e
cefálica.

58(76,32) 18(23,68) 46(63,01) 27(36,99) 0,077

2. As veias da fossa antecubital
são ideais para coleta de
sangue para exames
laboratoriais.

63(82,89) 13(17,11) 61(83,01) 12(16,44) 0,913

3. As metacarpianas são ideais
para medicações em bolus.

47(61,84) 29(38,16) 52(71,23) 21(28,77) 0,225

4. No idoso e criança as veias
digitais e cefálicas são as mais
recomendadas.

47(61,84) 29(38,16) 52(71,23) 21(28,77) 0,225

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador
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critérios, como o tipo de terapia prescrita, duração do tratamento, disponibilidade de

sítios de acesso, diagnóstico médico, complicações anteriormente identificadas no

usuário, habilidade profissional quanto ao local de inserção, condições da pele,

preferência e idade do usuário, dentre outros fatos que fazem com que as veias

digitais, basílicas, cefálicas e braquiais sejam mais recomendadas.

Na Tabela 3 estão descritos os resultados do segundo grupo de perguntas,

referente ao material necessário para realização da PVP. O grupo experimental

apresenta porcentagens maiores de acertos em três das quatro questões

apresentadas. As questões 5 e 6 apresentam o mesmo número absoluto quanto ao

acerto das questões, porém a porcentagem é diferente devido ao número de

participantes dos grupos controle positivo (76 alunos) e experimental (73 alunos).

A questão 7 aponta o uso Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a

PVP e chama-se a atenção para a porcentagem de 35,53% de erros no grupo

controle positivo, pois se trata de um conhecimento prévio para a aprendizagem

significativa e conexão com os novos conhecimentos.

Durante a punção venosa periférica e na administração de medicamentos, o

Centers for Disease Control (CDC) preconiza o uso de luvas de látex, como

equipamento de proteção individual, entretanto, percebe-se o cuidado do aluno no

uso do EPI, e às vezes o descumprimento é comum no momento da administração

de medicamento, nem tanto durante a punção venosa propriamente dita. Porém é

comum observar na prática clínica este descumprimento do uso de luvas por

questões relativas à perda do tato no momento da palpação da veia, decorrente da

inexperiência do aluno, mas, como a prática é supervisionada, é difícil acontecer no

campo hospitalar.

http://www.cdc.gov/
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Tabela 3 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pré e
pós-intervenção, referentes à especificação do material usado na PVP (n=149).
Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Pré Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
5. Material utilizado na PVP. 54(71,05) 22(28,95) 54(73,97) 19(26,03) 0,690
6. O uso de luvas é dispensável
para profissionais experientes.

62(81,58) 14(18,42) 62(84,93) 11(15,07) 0,584

7. Os EPIs utilizados na PVP
são: jaleco, máscara, óculos,
luvas.

49(64,47) 27(35,53) 54(73,97) 19(26,03) 0,210

8. Os EPCs utilizados na PVP
são as normas e dispositivos de
biossegurança.

61(80,26) 15(19,74) 51(69,86) 22(30,14) 0,142

Questões Pós Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
5. Material utilizado na PVP. 70(92,11) 6(7,89) 66(90,41) 7(9,59) 0,714
6. O uso de luvas é dispensável
para profissionais experientes.

65(85,53) 11(14,47) 69(94,52) 4(5,48) 0,068

7. Os EPIs utilizados na PVP
são: jaleco, máscara, óculos,
luvas.

62(81,58) 14(18,42) 63(86,30) 10(13,70) 0,433

8. Os EPCs utilizados na PVP
são as normas e dispositivos de
biossegurança.

68(89,47) 8(10,53) 64(87,67) 9(12,33) 0,729

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador

Na fase pós-intervenção foi observado no segundo agrupamento de

perguntas um elevado número de acertos nos dois grupos, sendo estes acertos

superiores a 80% em ambos os grupos. A questão 5 foi a que apresentou maior

porcentagem de acertos no grupo controle positivo, já o grupo experimental

apresenta a questão 6 com maior porcentagem de acertos.

Dentre os itens fornecidos aos profissionais pelas instituições de saúde estão

as luvas, máscara e gorro. O uso de luvas sempre é bem enfatizado, principalmente

no momento da administração do medicamento, porém, na prática hospitalar, chama

atenção a baixa adesão ao uso de luvas durante as oportunidades de preparo e

administração de medicamentos. O uso de luvas torna-se indispensável, ao

considerar o risco do procedimento. Quanto à adoção de máscara no momento de

preparo de medicamentos, é importante, pois evita formação de respingos e/ou

aerossóis advindos da saliva; e na administração de medicamentos também há risco

de geração de respingos ou borrifos de sangue, líquidos corporais, secreções e

excreções. Os óculos de proteção muitas vezes não vêm em quantidade suficiente,

o que se torna um agravo à saúde do profissional. O uso de máscara é um item
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importante pela diversidade de drogas manipuladas, inclusive os antibióticos. Torna-

se necessária a adesão à máscara e óculos de proteção também.

Embora não tenha sido identificada diferença estatística, é relevante salientar

o elevado número de acertos em ambos os grupos. Sabe-se que o uso das luvas de

procedimento, como Equipamento de Proteção Individual (EPI), constitui importante

fator preventivo da transmissão de microrganismos para qualquer profissional,

perante situações em que são realmente necessárias, tais como risco de contato

com sangue e fluidos corporais (exceto suor), mucosas e pele não íntegra, além de

minimizar a disseminação de microrganismos para o ambiente e para o paciente.

As questões apresentadas no terceiro grupo de perguntas enfatizam a

realização do procedimento propriamente dito de punção venosa periférica e

contemplam 15 questões. Diante do número de questões, as Tabelas 4 e 5

apresentaram os resultados pré e pós-intervenção, respectivamente. Foram

identificadas quatro questões com diferença estatística, 12, 15, 17 e 19, na fase pré-

intervenção (Tabela 4). A questão 12 apresentou um número de acertos

significantemente superior no grupo controle positivo (p=0,003). Essa questão é

referente às informações contidas na fixação do dispositivo da PVP. Vale ressaltar

que após a fixação do dispositivo é necessário fazer a identificação de informações

referentes à data, horário, número do cateter utilizado e assinatura do profissional

responsável.
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Tabela 4 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pré-
intervenção, referentes à revisão dos novos conhecimentos (Procedimento de PVP)
(n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Pré Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
9. Considerado um procedimento
estéril.

60(78,95) 16(21,05) 50(68,49) 23(31,51) 0,147
10. A punção deve ser realizada pela
inspeção e palpação.

63(82,89) 13(17,11) 52(71,23) 21(28,77) 0,090
11. As punções devem iniciar-se na
porção proximal e em seguida distal.

45(59,21) 31(40,79) 35(47,95) 38(52,05) 0,168
12. Após fixação do dispositivo
realiza-se a identificação.

66(86,84) 10(13,16) 53(72,60) 20(27,40) 0,003
13. O torniquete é um item
dispensável no procedimento.

57(75) 19(25) 48(65,75) 25(34,25) 0,216
14. A distância do local de inserção
para o torniquete é de 10 a 15 cm.

48(63,16) 28(36,84) 40(54,79) 33(45,21) 0,299
15. O torniquete deve ser utilizado
com cautela no idoso.

67(88,16) 9(11,84) 53(72,60) 20(27,40) 0,017
16. O cateter agulhado é ideal para
medicação em bolus.

55(72,37) 21(27,63) 54(73,97) 19(26,03) 0,825
17. O cateter agulhado é ideal para
veias tortuosas.

61(80,26) 15(19,74) 43(58,90) 30(41,10) 0,005
18. O cateter flexível é utilizado até
72 horas.

65(85,53) 11(14,47) 58(79,45) 15(20,55) 0,329
19. O cateter flexível é classificado
com números ímpares.

55(72,37) 21(27,63) 41(56,16) 32(43,84) 0,039
20. Recomenda-se o SF 0.9% ao
fazer o procedimento.

58(76,32) 18(23,68) 48(65,75) 25(42,25) 0,155
21. Evita-se punção em membro com
fístula.

63(82,89) 13(17,11) 55(75,34) 18(24,66) 0,256
22. A gaze é utilizada para auxiliar a
PVP com cateter flexível.

37(48,68) 39(51,32) 40(54,79) 33(45,21) 0,456
23. A “veia bailarina” é um mito e não
há evidências na literatura.

50(65,79) 26(34,21) 53(72,60) 20(27,60) 0,368
£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador

As questões 15, 17 e 19 também mostraram porcentagens superiores de

acertos no grupo controle positivo, com diferença estatisticamente significante,

p=0,017, p=0,005 e p=0,039, respectivamente. Na fase pré-intervenção o grupo

controle positivo apresentou 12 questões com porcentagem superior ao grupo

experimental. Dessas 12 questões, nove já apresentaram uma porcentagem igual ou

superior a 75%, o que mostra um bom conhecimento desse grupo ainda na fase pré.

As questões 16, 22 e 23 tiveram melhor resultado no grupo experimental.

Ressaltam-se ainda as questões 11 e 22, que apresentaram mais de 50% de erros,

sendo a primeira no grupo experimental e a segunda no grupo controle positivo, com

52,05% e 51,32%, respectivamente.
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A questão 11 aborda sobre o direcionamento que deve iniciar a PVP, sendo

recomendada a realização pelas veias proximais, pois, caso necessário, existe

alternativa de direcionar-se para veias distais. Após a aula expositiva dialogada,

percebeu-se que houve uma mudança quanto à porcentagem de erros: 23 (30,26%).

É desejável agirmos com consciência quando vamos escolher o tipo de veia a ser

utilizado no cliente, pois o tempo de internação interfere muito no cuidado de

enfermagem. A preservação da rede venosa é indispensável para o enfermeiro, pois

pode haver prejuízo com um tratamento prolongado.

Na questão 22 retrata quanto ao uso da gaze como material durante a PVP

com cateter flexível. O alto índice de erros nesta questão pode ser justificado pelo

fato de que a gaze nem sempre é utilizada na prática assistencial, no entanto a

mesma deve ser contemplada no material necessário da PVP e auxilia no refluxo de

sangue da veia. Este item também apresentou baixa quantidade de erros após a

realização da hipermídia: 18 (24,66%).

Na Tabela 7 tem os resultados da fase pós-intervenção. Os resultados

apresentaram elevadas porcentagens de acertos e somente duas questões, em

ambos os grupos, tiveram porcentagens inferiores a 70%. Não foi identificada

diferença estatística significante na fase pós, diferente da fase pré-intervenção. O

grupo controle positivo manteve a superioridade na porcentagem de acertos, mas

agora em nove questões. As questões 22 e 23 mantiveram a maior porcentagem de

acertos no grupo intervenção (75,34% e 82,19%).

A questão 18 apresentou somente três participantes que erraram do grupo

controle positivo e oito no grupo experimental. Essa questão abordou o tempo de

uso do dispositivo flexível. A média da permanência do cateter flexível é de 72

horas, sendo que este tempo depende de algumas condições, como da integridade

da veia, finalidade da terapia intravenosa, local de escolha e condições nutricionais

do paciente. Salienta-se ainda que a importância de fazer avaliações periódicas para

identificação precoce de evidências de trauma vascular ou outras complicações.
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Tabela 5 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pós-
intervenção, referentes à revisão dos novos conhecimentos (Procedimento de PVP)
(n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Pós Controle Positivo Experimental P£

Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)
9. Considerado um procedimento
estéril.

63(82,89) 13(17,11) 63(86,30) 10(13,70) 0,565
10. A punção deve ser realizada pela
inspeção e palpação.

66(86,84) 10(13,16) 61(83,56) 12(16,44) 0,573
11. As punções devem iniciar-se na
porção proximal e em seguida distal.

53(69,74) 23(30,26) 51(69,86) 22(30,14) 0,987
12. Após fixação do dispositivo
realiza-se a identificação.

70(92,11) 6(7,89) 67(91,78) 6(8,22) 0,942
13. O torniquete é um item
dispensável no procedimento

61(80,26) 15(19,74) 58(79,45) 15(20,55) 0,902
14. A distância do local de inserção
para o torniquete é de 10 a 15 cm.

60(78,95) 16(21,05) 58(79,45) 15(20,55) 0,940
15. O torniquete deve ser utilizado
com cautela no idoso.

71(93,42) 5(6,58) 68(93,15) 5(6,85) 0,947
16. O cateter agulhado é ideal para
medicação em bolus.

71(93,42) 5(6,58) 64(87,67) 9(12,33) 0,229
17. O cateter agulhado é ideal para
veias tortuosas.

62(81,58) 14(18,42) 57(78,08) 16(21,92) 0,595
18. O cateter flexível é utilizado até 72
horas.

73(96,05) 3(3,95) 65(89,04) 8(10,96) 0,102
19. O cateter flexível é classificado
com números ímpares.

55(72,37) 21(27,63) 57(78,08) 16(21,92) 0,420
20. Recomenda-se o SF 0.9% ao
fazer o procedimento.

58(76,32) 18(23,68) 51(69,86) 22(30,14) 0,374
21. Evita-se punção em membro com
fístula.

69(90,79) 7(9,21) 65(89,04) 8(10,96) 0,723
22. A gaze é utilizada para auxiliar a
PVP com cateter flexível.

53(69,74) 23(30,26) 55(75,34) 18(24,66) 0,444
23. A “veia bailarina” é um mito e não
há evidências na literatura.

60(78,95) 16(21,05) 60(82,19) 13(17,81) 0,617
£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador

O grupo controle positivo, na fase pós-intervenção, apresentou cinco

questões com mais de 90% de acertos (itens 12, 15, 16, 18 e 21). Já o grupo

intervenção apresentou duas questões na mesma situação, sendo as mesmas

questões do grupo controle positivo (12 e 15).

A questão 15 aborda o uso do torniquete ou garrote no idoso. O uso de

torniquete facilita a visualização de vasos, pois aumenta a pressão no interior do

vaso. Sabe-se que um cuidado importante durante o procedimento no paciente idoso

é aplicar o torniquete com cuidado para evitar fisgar a pele. Se necessário, aplicá-lo

sobre o avental do paciente. Os torniquetes podem não ser necessários em

pacientes com veias muito frágeis, porque podem machucar o local e resultar numa

tentativa sem sucesso de punção.
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Na questão 16 apresenta-se o cateter agulhado ou scalp, que consiste em um

dispositivo utilizado para terapia de curta duração, como administração de

medicamentos em bolus, dose única, e para coleta de sangue. A permanência do

cateter agulhado é de 24 horas ou de acordo com a rotina da instituição.

A avaliação cognitiva dos alunos foi realizada a partir do grupo de três

perguntas contidas na Tabela 6. Essa tabela aponta os resultados na pré-

intervenção e observa-se que o grupo experimental teve os melhores resultados,

sendo superior nas porcentagens de todas as questões. A diferença estatística não

foi identificada.

A questão 26, que aponta as complicações locais e sistêmicas, foi o item que

teve a menor porcentagem de acertos em ambos os grupos na fase pré-intervenção

(Tabela 6). As complicações da PVP podem ser locais ou sistêmicas. Dentre as

complicações locais destacamos: deslocamento do cateter, hematoma, infiltração,

dano a nervo, tendão ou ligamento, oclusão, flebite, tromboflebite, trombose,

irritação da veia ou dor no local e espasmo venoso. Nas complicações sistêmicas

tem-se embolia aérea, reação alérgica, sobrecarga circulatória e infecção sistêmica.

Tabela 6 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pré-
intervenção, referentes à atitude frente às complicações – cognitivo (Complicações
relacionadas à PVP) (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Pré Controle Positivo Experimental
Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%) P£

24. Após checar retorno
venoso, remove-se o
torniquete.

63(82,89) 13(17,11) 63(86,30) 13(17,81) 0,743

25. As complicações da
PVP podem ser locais e
sistêmicas.

64(84,21) 12(15,79) 64(87,67) 12(16,44) 0,338

26. As complicações
estão relacionadas a
fatores químicos e físicos.

58(76,32) 18(23,68) 58(79,45) 18(24,66) 0,645

Questões Pós Controle Positivo Experimental P£
Certo(%) Errado(%) Certo(%) Errado(%)

24. Após checar retorno
venoso, remove-se o
torniquete.

71(93,42) 5(6,58) 64(87,67) 9(12,33) 0,229

25. As complicações da
PVP podem ser locais e
sistêmicas.

70(92,11) 6(7,89) 63(86,30) 10(13,70) 0,253

26. As complicações
estão relacionadas a
fatores químicos e físicos.

64(84,21) 12(15,79) 71(97,26) 2(2,74) 0,006

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador
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A Tabela 6 mostra também os resultados pós-intervenção, e a pergunta 26

apresentou diferença estatística significante (p=0,006). Esse item teve os menores

resultados de acertos na fase pré-intervenção e agora apresentou a maior

porcentagem de acertos em todas as perguntas.

Embora tenha sido identificada uma questão com diferença significante para o

grupo experimental, temos o melhor resultado no grupo controle positivo em relação

à porcentagem de acertos. Todas as questões tiveram mais de 80% de acertos em

ambos os grupos, isso aponta dados relevantes para a aprendizagem significativa

de ambos os grupos. O aumento na fase pós-intervenção é observado claramente,

embora somente uma questão tenha apontado diferença significante.

No que se refere aos fatores físicos e químicos das complicações locais e

sistêmicas da questão 26, devem-se levar em conta as técnicas de inserção, a

anatomia do local, tamanho e tipo de dispositivo, número de inserções, cateter por

mais de 72 horas, a gravidade da patologia do paciente e infecções preexistentes

para os fatores físicos. Por outro lado, os fatores considerados químicos incluem a

infusão de drogas irritantes e a concentração da infusão, como as soluções

hipotônicas e hipertônicas.

Nas últimas questões avaliativas, novos conhecimentos foram testados em

ambas as fases. A temática das questões requer domínio do aluno para analisar a

realização da PVP em situações especiais. Não houve diferença estatística em

ambos os grupos e em ambas as fases. Na fase pré-intervenção a questão 27

apresentou a maior porcentagem de erros em ambos os grupos. Questão esta que

tratava do não uso de torniquete em pacientes com pele frágil, com relevância para

a prática clínica. As demais questões apresentaram acertos superiores a 75%, o que

mostra um bom conhecimento dos alunos sobre as situações especiais na PVP.
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Tabela 7 - Distribuição dos acertos e erros das questões aplicadas aos grupos pré-
intervenção, referentes a novos conhecimentos (Punção Venosa em pacientes
especiais) (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Pré Controle Positivo Experimental P£

Certo (%) Errado (%) Certo (%) Errado (%)
27. Não usar torniquetes em
pacientes com veias muito
frágeis.

50(65,79) 26(34,21) 43(58,90) 30(41,10) 0,386

28. A redução do retorno
venoso pode ser dificultada pela
fragilidade e tortuosidade das
veias.

57(75) 19(25) 49(76,12) 24(32,88) 0,289

29. As veias axilar, femoral e a
poplítea no RN requerem maior
habilidade durante a punção.

58(76,32) 18(23,68) 60(82,19) 13(17,81) 0,377

30. Fatores que dificultam a
PVP no recém-nascido: palidez
acentuada, cianose de
extremidades, equimoses,
edema e resistência capilar.

60(78,95) 16(21,05) 57(78,08) 16(21,92) 0,898

Questões Pós Controle Positivo Experimental P£

Certo (%) Errado (%) Certo (%) Errado (%)
27. Não usar torniquetes em
pacientes com veias muito
frágeis.

54(71,05) 22(28,95) 48(65,75) 25(34,25) 0,487

28. A redução do retorno
venoso pode ser dificultada pela
fragilidade e tortuosidade das
veias.

69(90,79) 7(9,21) 68(93,16) 5(6,85) 0,596

29. As veias axilar, femoral e a
poplítea no RN requerem maior
habilidade durante a punção.

61(80,26) 15(19,74) 66(90,41) 7(9,59) 0,081

30. Fatores que dificultam a
PVP no recém-nascido: palidez
acentuada, cianose de
extremidades, equimoses,
edema e resistência capilar.

67(88,16) 9(11,84) 67(91,78) 6(8,22) 0,463

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador

Os resultados do pós-experimental revelam uma maior porcentagem de

acertos no grupo experimental, onde, das quatro perguntas avaliadas, três

apresentaram mais de 90% de acertos. Isso aponta uma boa aquisição de

conhecimentos desse grupo sobre essa temática, onde estes mesmos itens na fase

pré variaram de 76,12% a 82,19%. Mesmo em questões bem específicas, onde se

trata da punção venosa em RN, os alunos apresentaram elevada taxa de acertos,

como visto no grupo experimental com 90,41% e 91,78% (questões 29 e 30).
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A similaridade dos resultados na questão 30 está presente na fase pré-

intervenção. Ao comparar os grupos nesta questão, observa-se um aumento de

9,21% no grupo controle positivo e 13,7% no grupo experimental.

A diferença estatística só foi identificada em uma questão na fase pós e em

quatro questões da fase pré-intervenção. As questões que apontaram diferença

significante representam 13,4% das questões. Os grupos controle positivo e

experimental apresentaram porcentagens significativas de acertos na fase pós, o

que indica associação dos conhecimentos prévios com os novos, importantes para a

aprendizagem significativa. A confrontação dos conhecimentos prévios e novos está

presente do terceiro ao quinto grupos de perguntas realizadas nas duas fases.

Nas últimas questões apresentadas na Tabela 7 foi abordada a temática de

pacientes idosos e recém-nascidos, que demandam uma atenção peculiar da equipe

de enfermagem. A punção venosa periférica no recém-nascido utiliza basicamente

os mesmos materiais e a técnica utilizada no paciente adulto, porém exigem-se

cuidados extras, sobretudo com a contenção do paciente, que deve estar seguro,

evitando o acesso de movimentação e risco de erro na técnica ou perda de acesso.

Outra peculiaridade da punção nesta faixa etária é a possibilidade variada de vasos

indicados, incluindo veias do dorso do pé, safena, jugulares externas, bem como as

veias cefálicas.

O conhecimento das características cutâneo-epiteliais do recém-nascido

torna-se relevante para o enfermeiro, pois alguns fatores podem dificultar a punção

venosa nos recém-nascidos, tais como palidez acentuada, cianose de extremidades,

equimoses, edema e resistência capilar.

A rede venosa do idoso difere do adulto devido à diminuição da elasticidade,

as veias e os ossos das mãos se tornam proeminentes sob uma fina camada de

pele por afinamento do epitélio. A punção venosa é dificultada devido à redução no

fluxo sanguíneo da pele, fragilidade e tortuosidade dos vasos. Assim esta população

necessita de alguns cuidados especiais por parte da equipe de enfermagem.

7.3 Comparação dos grupos relacionados aos resultados das avaliações antes
e depois das intervenções educativas

Considerando o sistema de pontuação ponderada em cada questão, percebe-

se que as médias na aula expositiva nas fases pré e pós estão bastante próximas,
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32,2 e 32,5, respectivamente. Já na hipermídia a média após o método foi maior que

antes da intervenção, passou de 34,3 para 36,8 pontos (Tabela 8)

A aula expositiva dialogada tem como ferramenta-chave o diálogo, pois o

professor deve constantemente promover o diálogo que favoreça a produção de

novos conhecimentos e a superação da passividade dos alunos. Além de mobilizar

as experiências prévias do aluno, o que favorece a ancoragem de novos

conhecimentos, mobilizando a estrutura cognitiva dos alunos e, consequentemente,

os conceitos prévios sobre o objeto de estudo, retroalimentando os conceitos

modelados neste momento pela interação ativa e dinâmica entre alunos e o docente.

Entretanto, a hipermídia apresenta suas potencialidades pedagógicas e atualmente

constitui uma das principais ferramentas utilizadas mundialmente nos campos da

comunicação e da informação, pois, por meio da associação do hipertexto, imagem,

animação, áudio, vídeo e simulação, integrados e inter-relacionados, facilita o

processo ensino-aprendizagem, tornando-se assim uma promissora ferramenta de

auxílio à educação.

Tabela 8 - Descrição do resumo descritivo ponderado entre as avaliações antes e
após os métodos de ensino (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Variável N Mínimo Máximo Média
Erro
da

Média
Desvio
Padrão P£

Aula
Pré 76 19,5 42,5 32,2 0,56 4,90 0,888
Pós 76 20,0 44,5 32,5 0,57 4,94 0,743

Hipermídi
a

Pré 73 23,0 43,5 34,3 0,55 4,69 0,508
Pós 73 28,0 43,0 36,8 0,38 3,29 0,668

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisador
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Figura 13 - Distribuição da média do escore dos acertos ponderados obtidos entre
os métodos avaliativos, com acréscimo do intervalo de confiança (n=149).
Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Dados do pesquisador

Na Tabela 9 observa-se a comparação dos resultados ponderados e

padronizados, bem como se identifica a média na aula expositiva dialogada nas

fases pré e pós estão bastante próximas, 7,2 e 7,3, respectivamente. Já na

hipermídia a média pós-intervenção foi maior, pois passou 7,7 para 8,3 pontos

(Tabela 9). Contudo, observa-se que a variação dos resultados mínimos foi maior no

grupo da hipermídia, o que mostra uma menor variação nesse grupo. Ao comparar o

resultado da média entre os grupos percebe-se que o grupo da hipermídia teve um

ponto a mais na avaliação depois. O erro da média apresentou valores baixos que

colaboram para a consistência dos resultados dos grupos.

Tabela 9 - Descrição do resumo descritivo ponderado padronizado entre as
avaliações antes e após os métodos de ensino (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Variável N Mínimo Máximo Média
Erro
da

Média
Desvio
Padrão P£

Aula
Pré 76 4,4 9,6 7,2 0,13 1,10 0,888
Pós 76 4,5 10,0 7,3 0,13 1,11 0,743

Hipermídia
Pré 73 5,2 9,8 7,7 0,12 1,05 0,508
Pós 73 6,3 9,7 8,3 0,09 0,74 0,668

£Teste T pareado
Fonte: Dados do pesquisado
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Figura 14 - Distribuição da média do escore dos acertos ponderados padronizados
obtidos entre os métodos avaliativos, com acréscimo do intervalo de confiança
(n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Dados do pesquisador

Na Figura 13 fez-se uma padronização na escala, tornando-a de 0 a 10, com

o que percebe-se que na pré e pós-aula não houve diferença nos resultados. Já, em

relação ao grupo da hipermídia, tem-se a ausência de sobreposição dos resultados,

inclusive com o intervalo de confiança. Isso aponta que no grupo da hipermídia a

avaliação com os escores ponderados mostra uma diferença relevante.

A Figura 14 apresenta a distribuição do escore de acertos dos alunos que

participaram dos grupos experimental e controle positivo. Esse escore foi obtido

antes e depois das estratégias educativas (aula expositiva dialogada e uso

hipermídia). O gráfico aponta uma relação da mediana, 1º e 2º quartil e os valores

máximos e mínimos de cada grupo associados com pontos de discrepâncias. Após a

implementação das estratégias foi observada a presença de dois pontos de

discrepância no quartil inferior de ambos os grupos. A mediana entre os grupos após

as intervenções aponta similaridade. A sobreposição dos intervalos reforça a

ausência de diferença significativa entre os grupos com a análise dos escores

brutos.
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Figura 15 - BoxPlot da distribuição do escore de acertos obtidos entre os métodos

avaliativos (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Dados do pesquisador

Na Figura 15 observa-se a diferença dos resultados obtidos em ambos os

grupos. Para esse gráfico foi utilizado, além da média, o intervalo de confiança.

Pode-se ver que a diferença entre as médias das avaliações foi maior no grupo da

hipermídia. As médias dos grupos, após as estratégias, foram similares e

apresentam-se no mesmo intervalo graficamente.

Figura 16 - Distribuição da média do escore de acertos obtidos entre os métodos
avaliativos, com acréscimo do intervalo de confiança (n= 149). Fortaleza/Ceará,
2016

Fonte: Dados do pesquisador
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As figuras 15 e 16 foram construídas utilizando as ponderações nas questões.

A figura 15 considerou a escala original dos escores. Já a figura 16 tem-se

informações similares ao gráfico3, somente com acréscimo da padronização dos

escores ponderados que auxilia na análise da distribuição dos escores, médias e

intervalo de confiança. Os achados gráficos são similares ao apontado no gráfico 3,

o que reforça as similaridades das respostas no grupo que participou da aula e a

diferença do grupo que participou da hipermídia.

Na figura 16 tem-se informações similares a figura 15, somente com o

acréscimo da padronização dos escores ponderados que auxilia na análise da

distribuição dos escores, médias e intervalos de confiança. Os achados gráficos são

similares ao apontado na figura 15, o que reforça as similaridades das respostas no

grupo que participou da aula e a diferença do grupo que participou da hipermídia.

Na Tabela 10 encontram-se as comparações entre os métodos empregados

e, comparando o antes e depois, tanto na técnica paramétrica como não

paramétrica, nota-se que as conclusões foram iguais. A única comparação sem

significância referente ao grupo após aula e após hipermídia obteve o valor de

p=0,611 no teste paramétrico (teste t). Foram realizados os testes não paramétricos

e os resultados foram similares. Com isso, optou-se em concentrar somente o teste

paramétrico na tabela. Analisando a tabela nota-se ainda que, comparando antes e

depois tanto para a aula expositiva quanto para a hipermídia (amostras pareadas),

houve diferença significativa nas médias alcançadas após aplicar a intervenção. Na

análise da média dos resultados e o valor de p com significância nos grupos

separadamente, observa-se que houve aprendizagem significativa em ambos os

grupos.

Tabela 10 - Comparação entre os resultados obtidos nos métodos utilizados antes e
após a intervenção (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Comparações                                                 P
Entre pré e pós-Aula*  <0,001
Entre pré e pós-Hipermídia* <0,001
Entre pré-Aula e pré-Hipermídia** 0,005
Entre pós-Aula e pós-Hipermídia** 0,611
Fonte: Dados do pesquisador

*Teste paramétrico (teste t) pareado

**Teste paramétrico (teste t) para amostras independentes
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A comparação dos grupos antes da intervenção identificou uma diferença

significante entre o grupo da aula e o grupo da hipermídia (p=0,005). Essa diferença

foi observada em decorrência de as notas dos alunos da hipermídia terem sido mais

baixas que as dos alunos da aula expositiva. Já, comparando os escores médios

após os experimentos da aula com a hipermídia, verifica-se que os resultados

alcançados foram similares, portanto, o escore médio adquirido após a aula e a

hipermídia foram estatisticamente iguais.

Na Tabela11 encontram-se as comparações entre os métodos empregados

considerando o peso pré-estabelecido nas questões, e comparando o antes e

depois. Analisando a tabela nota-se que, comparando o antes e depois da aula e da

hipermídia (amostras pareadas), houve diferença significativa nas médias

alcançadas após aplicar a intervenção somente para a hipermídia (p=< 0,001).

Tabela 11 - Comparação entre os resultados obtidos a partir dos escores
ponderados nos métodos utilizados antes e após a intervenção (n=149).
Fortaleza/Ceará, 2016

Comparações P
Entre pré e pós-Aula* 0,648
Entre pré e pós-Hipermídia* <0,001
Entre pré-Aula e pré-Hipermídia** 0,008
Entre pós-Aula e pós-Hipermídia** <0,001
Fonte: Dados do pesquisador

*Teste paramétrico (teste t) pareado

**Teste paramétrico (teste t) para amostras independentes

Em relação à comparação de antes da aula e da hipermídia, foi detectada

diferença entre os grupos, ou seja, as notas dos alunos da aula foram mais baixas

que as da hipermídia. Já, comparando os escores médios após as intervenções da

aula com a hipermídia, verifica-se que os resultados alcançados foram diferentes,

portanto, os escores médios obtidos após a hipermídia foram maiores do que após o

grupo da aula (p<0,001).

As ponderações nas questões foram utilizadas para sinalizar o grau de

dificuldade em acertar os itens avaliados. Pode-se perceber que, embora não tenha

ocorrido diferença significante nos grupos na fase pós-intervenção, os itens

ponderados (Tabela 11) auxiliaram na investigação e apontaram diferença

significante entre os métodos de aprendizagem avaliados na fase pós-intervenção.
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Isso mostra que a hipermídia apresentou resultado significantemente superior à aula

expositiva (p<0,001).

Foi realizada uma análise estatística das respostas dos alunos, onde se

contabilizou quantos alunos acertaram em ambas as fases; quantos alunos erraram

em ambas as fases; quantos alunos acertaram na fase pré e erraram na fase pós; e

quantos alunos erraram na fase pré e acertaram na fase pós.

Adiante se apresenta o detalhamento dos acertos e erros das questões, com

as cinco categorias das perguntas, de acordo com o questionário utilizado. As

Tabelas de 12 a 16 representam as quatro categorias agrupadas. Temos Certo-

Certo, Certo-Errado, Errado-Certo e Errado-Errado. A primeira resposta corresponde

ao resultado no pré-teste e a segunda resposta corresponde ao pós-teste. Se o pós-

teste foi efetivo, espera-se que haja razoável concentração de dados na categoria

Errado-Certo.

Tabela 12 - Comparação entre pré e pós-intervenção para o grupo controle
positivo e experimental, por questão referente a revisão dos conhecimentos
prévios sobre anatomia da rede venosa (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Grupo Controle
Positivo (n=76)

Pré Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 1 20 10 38 8 0,000
Questão 2 47 11 16 2 0,442
Questão 3 28 17 19 12 0,868
Questão 4 28 13 19 16 0,377

Pré

Grupo Experimental
(n=73)

Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 1 17 11 29 16 0,006
Questão 2 44 9 17 3 0,169
Questão 3 30 14 22 7 0,243
Questão 4 33 9 19 12 0,087

Fonte: Dados do pesquisador

A Tabela 12 traz as questões sobre revisão dos conhecimentos prévios dos

alunos sobre anatomia da rede venosa, e isso aponta as informações prévias sobre

o assunto para realização da conexão com o novo conhecimento conforme a TAS.

A questão 1 abordou sobre a melhor veia para a realização da punção venosa

(basílica e cefálica), e neste item houve um aumento considerável do número de
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acertos no pós-teste do grupo controle, onde 38 alunos tinham errado a pergunta no

pré-teste e acertaram no pós-teste. Neste grupo, a primeira questão aponta um

número de acertos significativo, com 29 alunos, na coluna errado-certo. Essa

questão tem escore 1,5 e trata-se dos componentes que podem ser administrados

pela PVP. Mesmo com uma porcentagem significativa de erros no pré-teste e

acertos no pós-teste, a questão 1 apresenta a maior porcentagem desse grupo de

perguntas de alunos que erraram nas duas fases (errado-errado).

A questão 2 tratou do uso das veias da fossa antecubital para coleta de

sangue para exames laboratoriais e apresentou a maior porcentagem de alunos que

acertaram em ambas as fases no grupo experimental. Isso se justifica pelo fato de

ser a questão de menor peso (1,0) desse grupo de perguntas.   O uso das veias

metacarpianas para administração de medicamentos em bolus foi abordado na

questão 3, com escore 2,0, e teve a maior porcentagem de alunos que acertaram na

fase pré-teste e erraram no pós-teste no grupo experimental.

Já na questão 4 do grupo controle positivo foi a que apresentou a maior

porcentagem de permanência no erro. Essa questão refere-se à indicação das veias

digitais e cefálica para administração de medicamentos para idosos e recém-

nascidos. Na ponderação das perguntas, as questões 3 e 4 tinham peso 2,0, fato

que pode justificar ao grupo controle positivo a permanência do erro com 12 e 16

alunos, respectivamente.

A questão 5, na Tabela 13, apresenta-se como uma das três questões do

grupo controle positivo que não apresentou permanência do item errado no pós-

teste. Esta questão já apresentava um quantitativo considerável de acertos ainda na

fase pré-teste no grupo controle positivo. Essa questão refere-se ao material

necessário para a PVP.
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Tabela 13 - Comparação entre pré e pós-intervenção para o grupo controle e
experimental, por questão referente novos conhecimentos (Material utilizado na
PVP) (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Grupo Controle
Positivo (n=76)

Pré Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 5 48 6 22 0 0,004
Questão 6 53 9 12 2 0,664
Questão 7 40 9 22 5 0,029
Questão 8 56 5 12 3 0,143

Pré

Grupo Experimental
(n=73)

Certo Errado McNemar Valor-
PPós Certo Errado Certo Errado

Questão 5 50 4 16 3 0,012
Questão 6 60 2 9 2 0,065
Questão 7 49 5 14 5 0,064
Questão 8 45 6 19 3 0,015

Fonte: Dados do pesquisador

Os novos conhecimentos necessários para a aprendizagem significativa

foram avaliados nas questões presentes na Tabela 13, especificamente referente

aos materiais necessários para os procedimentos de punção venosa.

As questões 6 e 8 apresentaram um elevado nível de acertos ainda no pré-

teste no grupo experimental. Essas questões abordaram os itens de proteção

individual, como: o uso de luvas de procedimentos, e os itens de proteção coletiva.

A questão 6 aponta sobre a dispensação do uso de luvas de procedimento

por profissionais experientes. Esse item também foi o que apresentou o menor

número de alunos que erraram nas duas fases, somente dois, no grupo

experimental.  A questão 8 foi a que apresentou a maior porcentagem de alunos que

erraram na fase pré e acertaram na fase pós do grupo experimental. Essa questão

tem escore 2,0 e traz informações sobre equipamentos de proteção coletiva.

A Tabela 14 é composta pela avaliação de novos conhecimentos sobre o

procedimento de PVP e reúne o maior número de perguntas de ambos os grupos.

Dentre as questões apresentadas nesta tabela destaca-se a 14, que trata da

distância do local de inserção do torniquete na PVP.  As questões 10, 12, 15, 18 e

20 apresentaram elevada pontuação de acertos ainda na fase pré do grupo que
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recebeu a aula. Entre essas questões, têm-se as questões 15 e 18, com 63 alunos

com acertos na fase pré. Já, na questão 15, trata-se da utilização do torniquete com

cautela em idosos devido à fragilidade cutânea, e a questão 18 aponta uma

informação bem comum sobre punção venosa, que é o tempo de permanência do

dispositivo flexível até 72 horas. As questões apresentavam peso 2,0 e 1,0,

respectivamente. Isso mostra que o aluno já iniciou a intervenção com a aula com

conhecimento razoável sobre a temática, o que permitiu elevado acertos das

questões com pesos variados.

A questão 22 apresentou a maior porcentagem na coluna errado-certo do

grupo controle positivo, com peso 1,5, e abordou a utilização da gaze na realização

da punção venosa devido à presença de refluxo de sangue durante o procedimento.

Destacam-se também, entre as questões citadas do grupo controle positivo, 11 e 22,

os valores mais significativos de questões onde o aluno permaneceu com o erro na

fase pós, mostrando não aquisição de conhecimento nesses itens. Essas questões

apresentavam maior dificuldade para responder, pois apresentavam peso 2,0 e 1,5,

respectivamente. A questão 14 também se enquadra nessa situação, com 10 alunos

que permaneceram com o erro na questão no grupo da aula expositiva.

As questões 12, 15 e 18 apresentaram as maiores porcentagens de acertos

em ambas às fases do grupo experimental, com escore de 1,0; 2,0 e 1,0,

respectivamente. O item de maior pontuação nesse grupo de questões tratou do uso

cauteloso do torniquete em idosos devido à fragilidade cutânea.

A questão 11 descreve o local que devem ser realizadas as punções iniciais,

respeitando as veias proximais e distais. Esta apresentou o menor número de

acertos de alunos em ambas às fases no grupo experimental. Isso aponta fatores da

aprendizagem significativa, como a conexão do seu conhecimento prévio com o que

se deseja que os alunos absorvam. Ressalta-se que essa questão tinha um grau de

dificuldade maior, com escore 2,0. A questão 21, que apontava a não realização de

punção venosa em membros com fístulas, foi à única questão que todos os alunos

que tinham errado no pré acertaram na fase pós.
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Tabela 14 - Comparação entre pré e pós-intervenção para o grupo controle e
experimental, por questão referente novos conhecimentos (Procedimento de PVP)
(n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Grupo Controle
Positivo (n=76)

Pré Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 9 49 11 14 2 0,690
Questão 10 54 9 12 1 0,664
Questão 11 33 12 20 11 0,215
Questão 12 62 4 8 2 0,388
Questão 13 48 9 13 6 0,523
Questão 14 42 6 18 10 0,023
Questão 15 63 4 8 1 0,388
Questão 16 51 4 20 1 0,002
Questão 17 51 10 11 4 1,000
Questão 18 63 2 10 1 0,039
Questão 19 42 13 13 8 1,000
Questão 20 46 12 12 6 1,000
Questão 21 57 6 12 1 0,238
Questão 22 24 13 29 10 0,020
Questão 23 39 11 21 5 0,110

Pré

Grupo Experimental
(n=73)

Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 9 43 7 20 3 0,019
Questão 10 43 9 18 3 0,122
Questão 11 28 7 23 15 0,005
Questão 12 49 4 18 2 0,004
Questão 13 36 12 22 3 0,121
Questão 14 32 8 26 7 0,003
Questão 15 49 4 19 1 0,003
Questão 16 48 6 16 3 0,052
Questão 17 35 8 22 8 0,016
Questão 18 52 6 13 2 0,167
Questão 19 33 8 24 8 0,007
Questão 20 34 14 17 8 0,720
Questão 21 47 8 18 0 0,076
Questão 22 30 10 25 8 0,017
Questão 23 42 11 18 2 0,265

Fonte: Dados do pesquisador
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As questões que trataram sobre as atitudes frente às complicações na PVP

foram compostas de três itens e apresentadas na Tabela 15 para ambos os grupos.

A avaliação das complicações compreende um componente cognitivo da avaliação

do aluno frente a situações reais.

Tabela 15 - Comparação entre pré e pós-intervenção para o grupo controle e
experimental, por questão referente atitude frente às complicações – cognitivas
(Complicações relacionadas à PVP) (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Pré

Grupo Controle
Positivo (n=76)

Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 24 58 5 13 0 0,096
Questão 25 59 5 11 1 0,210
Questão 26 47 11 17 1 0,345

Pré

Grupo Experimental
(n=73)

Certo Errado
McNemar Valor-P

Pós Certo Errado Certo Errado
Questão 24 53 6 11 3 0,332
Questão 25 49 8 14 2 0,286
Questão 26 56 2 15 0 0,002

Fonte: Dados do pesquisador

As questões 24 e 25 do grupo experimental foram similares nas respostas,

com 53 e 56 de acertos em ambas as fases e baixa permanência de erros nas

questões após a intervenção, três e dois alunos, respectivamente. A questão 24

aponta o risco de hematoma com a ausência da retirada do torniquete no início da

infusão venosa, e foi à questão dessa categoria que todos do grupo controle

acertaram ao concluir a fase pós.

A questão 26, que apontou o menor número de acertos na fase pré do grupo

controle positivo, trata dos fatores físicos que devem ser avaliados frente a

complicações sistêmicas e locais durante a terapia venosa. Nesta questão,

observou-se que na fase pós quase todos acertaram, e onde 17 alunos que erraram

na fase pré acertaram na fase pós no grupo controle positivo.

Na Tabela 15 observam-se as perguntas onde os alunos deveriam analisar os

itens para uma melhor compreensão das complicações a partir dos conteúdos

apresentados na aula expositiva e hipermídia. Nesse contexto, os itens tinham

pesos mais elevados, duas questões com 2,0 e uma com 1,5. Isso mostra a
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qualidade das respostas dos alunos e como a aula expositiva ajudou a superar os

erros da fase pré.

A questão 26 apresentou as melhores respostas neste grupo em ambas as

fases do grupo experimental. Este item possui escore 2,0 e aponta as complicações

locais e sistêmicas da PVP.

A Tabela 16 mostra as últimas questões e concentra a aquisição de novos

conhecimentos, potencialmente significativos, para quem irá atuar com esse tipo de

procedimento. Essas questões também confrontam os conhecimentos prévios da

graduação e devem se conectar para consolidação de novos conhecimentos. As

questões desta categoria necessitavam de atenção dos alunos, por se tratar de

temas mais específicos. Os erros e acertos foram equivalentes entre as questões

nas duas fases. Os itens que apresentaram menor quantidade de errado-errado

foram às questões com peso 1,0, o que justifica a baixa complexidade na resposta e

maior número de acertos.

Tabela 16 - Comparação entre pré e pós-intervenção para o grupo controle e
experimental, por questão referente a novos conhecimentos (Punção Venosa em
pacientes especiais) (n=149). Fortaleza/Ceará, 2016

Grupo Controle
Positivo (n=76)

Pré Certo Errado McNemar Valor-P
Pós Certo Errado Certo Errado

Questão 27 35 15 19 7 0,608
Questão 28 51 6 18 1 0,023
Questão 29 47 11 14 4 0,690
Questão 30 51 9 16 0 0,230

Grupo Experimental
(n=73)

Pré Certo Errado
McNemar Valor-P

Pós Certo Errado Certo Errado
Questão 27 33 10 15 15 0,424
Questão 28 44 5 24 0 0,001
Questão 29 54 6 12 1 0,238
Questão 30 54 3 13 3 0,021

Fonte: Dados do pesquisador

A questão 27 abordou sobre a não necessidade do uso do torniquete em

pacientes com veias frágeis e possíveis danos à rede venosa. Nesta questão, no
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grupo controle, menos da metade dos alunos (46,05%) acertou em ambas as fases,

coluna certo-certo, contudo 19 participantes (25%) tinham errado na fase pré e

acertaram na fase pós, restando somente sete alunos que permaneceram com o

erro nas duas fases (9,21%).

Os itens 29 e 30 tiveram o mesmo número de acertos (54), no grupo

experimental, e possuíam escore 2,0 e 1,0, respectivamente. Ambos os itens

contemplavam características que devem ser consideradas na punção venosa do

RN.

A questão 28 do grupo experimental apresentou a maior porcentagem de

alunos que converteram o erro em acerto na fase pós e não teve alunos com

permanência no erro desse item na fase pós. Essa questão trata das características

que dificultam a punção venosa em situações especiais.

O grupo experimental apresentou-se mais equilibrado nas respostas

adquiridas pelos alunos. Ainda houve três respostas onde os alunos que erraram no

pré e acertaram no pós (21, 26 e 28). No geral, o número de acertos dos alunos em

ambas as fases foi menor que no grupo controle positivo, porém com uma

concentração maior de alunos na coluna de errado-certo, favorável para a avaliação

da intervenção com a hipermídia educativa.

7.4 Avaliação da hipermídia como recurso educativo
A hipermídia busca proporcionar ao usuário conteúdo completo e interativo,

tornando fácil e prazerosa a sua aprendizagem, pois utiliza vários canais sensoriais,

combinando textos, imagens, vídeos e artigos, criando uma nova modalidade

ferramenta de aprendizagem. Assim foi realizada uma avaliação qualitativa do

processo de ensino-aprendizagem com o grupo experimento, isto é, com os 73

alunos. A maioria das afirmativas apresentou conceito “muito de acordo” e “de

acordo”. Itens relevantes para a permanência dos alunos na hipermídia, como a

facilidade do uso da hipermídia (50,7%) e se a hipermídia é agradável (50,7%),

apresentaram o conceito de “muito de acordo”. O item que afirma que a hipermídia

proporciona feedback imediato recebeu a maior pontuação no conceito “muito de

acordo” entre as afirmativas ofertadas (Tabela 17).

A hipermídia apresentou-se como sendo um recurso que os alunos

apontaram como motivador, com 61,6% “muito de acordo” e o restante “de acordo”,

38,4%. A mesma também foi apontada como “muito de acordo” na ajuda do
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aprendizado dos alunos. Os alunos avaliaram aspectos que revelaram alta

satisfação e indicaram a organização do recurso didático como variável

indispensável, além do planejamento das atividades disponíveis no AVA,

incentivando-os a retornar ao ambiente virtual para novos ensinamentos. Entretanto,

ressalta-se que a motivação não se restringe a oferecer um material digital atrativo,

mas também são importantes as características do usuário, pois o aluno precisa

desenvolver em si a habilidade de buscar seus conhecimentos, explorar o ambiente

virtual e ter compromisso com a realização das atividades propostas.

Tabela 17 - Nível de Satisfação dos alunos com relação à hipermídia, n=73
Fortaleza/Ceará, 2016

Questões Muito de
Acordo

De
Acordo

Em
desacordo

Total
desacordo Indiferente

A hipermídia é fácil de
usar

N 37 35 1 - -
% 50,7 47,9 1,4 - -

A hipermídia é agradável
N 37 36 - - -
% 50,7 49,3 - - -

A hipermídia proporciona
feedback imediato

N 48 23 2 - -
% 65,8 31,5 2,7 - -

A hipermídia é didática
N 40 33 - - -
% 54,8 45,2 - - -

A hipermídia proporciona
autonomia

N 30 43 - - -
% 41,1 58,9 - - -

A hipermídia possibilitou
apreender os princípios

básicos de punção
venosa periférica

N 26 47 - - -

%
35,6 64,4 - - -

Com a hipermídia posso
escolher o que quero

aprender

N 17 53 2 - 1

% 23,3 72,6 2,7 - 1,4
Seria interessante ter
uma hipermídia com

outros assuntos

N 38 35 - - -

% 52,1 47,9 - - -

A hipermídia ajudou no
meu aprendizado

N 38 35 - - -
% 52,1 47,9 - - -

Eu me sinto motivado a
usar a hipermídia

N 45 28 - - -
% 61,6 38,4 - - -

Eu acredito que o tempo
de acessos à hipermídia
foi ideal para enriquecer

meu aprendizado

N 30 39 4 - -

% 41,1 53,4 5,5 - -

Fonte: Dados do pesquisador
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A escolha dos alunos pelo assunto a ser escolhido para estudar foi apontada

como “de acordo” pela maioria dos alunos (72,6%). Esse item também apresentou

um aluno que apontou como indiferente essa afirmativa. O tempo para realização da

hipermídia foi considerado pela maioria “de acordo” com a proposta, seguido de

“muito de acordo” por 41,1% dos avaliados.

Abaixo tem-se a representação gráfica das respostas dos alunos. Elas estão

apresentadas em dois blocos devido ao número de afirmativas. No primeiro grupos

de respostas (Figura 17), a maioria dos conceitos gerados são “muito de acordo”,

seguido do “de acordo”. A hipermídia proporciona feedback imediato concentrou a

maior proporção do conceito “muito de acordo”. As duas últimas afirmativas desse

bloco, a hipermídia proporciona autonomia e a hipermídia possibilitou aprender

princípios básicos de PVP, receberam na sua maioria conceito “de acordo”.

Figura 17 - Distribuição das respostas da avaliação da hipermídia (n= 73).

Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Dados do pesquisador

No segundo bloco apresentado, temos também a maioria das afirmativas com

conceito de “muito de acordo”. A maior diferença está na primeira afirmativa, que

aponta a escolha do aluno do que ele quer aprender. No geral isso é um conceito

claro nos recursos midiáticos, porém alguns assuntos necessitam de ciclos de

aprendizagem ou uma linha de equilíbrio na aquisição de novas informações. Como

a hipermídia trouxe assuntos de conhecimento prévios dos alunos, eles poderiam

considerar desnecessários inicialmente, mas necessários para revisão e conexão

para geração de novos conhecimentos.
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Figura 18 - Distribuição das respostas da avaliação da hipermídia, continuação (n=
73). Fortaleza/Ceará, 2016

Fonte: Dados do pesquisador

O tempo ideal para o uso da hipermídia foi apontado por quatro alunos (5,5%)

como “em desacordo”. Esse foi o item que apresentou a maior proporção nessa

afirmativa relacionada ao tempo para aquisição de conhecimento através da

hipermídia. Esse tempo é considerado uma variável relativa no processo de

aprendizagem e pode ser influenciado pelo próprio tempo do aluno destinado para o

uso da tecnologia, bem como o seu conhecimento em informática, que acelera o uso

das ferramentas midiáticas. Esse fato é relevante para a aprendizagem significativa

por se entender que cada indivíduo é singular nesse processo.

É interessante realizar a união do método presencial com o ensino a

distância, incorporando as hipermídias, o que facilita a aprendizagem do aluno. Para

isto é necessário estimular a participação dos demais docentes da disciplina,

construir outros conteúdos e utilizar com maior frequência o AVA para ampliar as

interações das aulas tradicionais.
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8 DISCUSSÃO

8.1 Análise dos grupos Controle positivo e Experimental e sua relação com o
processo de aprendizagem

A similaridade dos grupos foi presente no sexo, conclusão de curso a

distância e realização de disciplinas a distância na graduação. Pontos relevantes da

caracterização apresentaram diferença estatística, como a realização de curso a

distância (p=0,004), acesso à Internet (p<0,001) e o tempo para realização de

cursos e leituras de artigos (p<0,001). Essas variáveis são essenciais no processo

de aprendizagem online, seja ela na graduação ou na pós-graduação, sendo uma

tendência mundial o uso da Internet para aquisição de novos conhecimentos

(HIGGINS; KEOGH; RICKARD, 2015).

O sexo feminino prevalente na pesquisa é reforçado em diversos artigos na

área da enfermagem, que apontam o predomínio desse sexo na profissão, embora

estudos demonstrem o aumento de indivíduos do sexo masculino na enfermagem. O

sexo feminino prevaleceu nos dois grupos, fato que ratifica a maioria feminina nos

cursos de enfermagem. Diferentes estudos também corroboram com estes achados

da prevalência do sexo feminino na prática da enfermagem e nas escolas de

formação (SOUZA et at., 2011; SILVA et al., 2014; VITOR; BREVIDELLI;

COUTINHO, 2014).

Em um estudo cujo objetivo foi descrever o perfil de alunos de enfermagem

de escolas pública e privada de São Paulo, em 2004, mostrou que 92% dos alunos

que responderam à coleta de dados eram mulheres (SANTOS; LEITE, 2006). Em

pesquisa realizada em 2005, para comparar perfil socioeconômico e fatores que

interferem na opção pela enfermagem, em duas instituições de ensino do Município

do Rio de Janeiro (uma pública e outra privada), em ambas as instituições,

respectivamente 85,5% e 89,1% dos alunos eram mulheres (SPÍNDOLA; MARTINS;

FRANCISCO, 2008).

A partir da análise da aprendizagem significativa os participantes têm a

predisposição e interesse pela temática da PVP, por fazer parte de sua formação

acadêmica e necessária para sua atuação em áreas predominantemente

hospitalares (SILVA; COGO, 2007; TORRES; ANDRADE; SANTOS, 2005). O

conhecimento prévio básico sobre informática era um dos requisitos da pesquisa,

porém apresenta outras interfaces. A atração pela informática e suas áreas afins é
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prioritariamente masculina na maioria dos países, com raras exceções de países

onde o interesse pela informática é similar em ambos os sexos, como exemplo

países da Europa e na Malásia. Esse interesse parte do maior contato da população

com os produtos fruto da era da informação, como programas de celulares, recursos

audiovisuais e programação (COLLET, 2007). Para a área da saúde, ressalta-se a

relação do predomínio do sexo feminino e o menor interesse por recursos de

informática, onde os cursos online se encontram. As mudanças ocorridas com o

aumento do interesse por esse recurso apontam, dentro de uma profissão

predominantemente feminina, um recurso promissor de capacitação.

As diferenças descritas em estudos de perfil profissional apontam

características sociais que podem afetar a dinâmica diária do sujeito pesquisado,

como: dupla jornada de trabalho; afazeres domiciliares; filhos; entre outros. Contudo,

por se tratar de indivíduos com média de idade entre 23 e 24 anos, no grupo

experimental e no grupo controle positivo, respectivamente, espera-se pouca

influência desses fatores, até mesmo por ainda serem acadêmicos (FERNANDES et

al., 2013; LIMA et al., 2015).

Ainda sobre a faixa etária, estudos realizados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

brasileiros com acadêmicos de enfermagem apontaram um predomínio de idades de

19 a 25 anos, 18 e 23 anos e de 18 a 28 anos, respectivamente (SOUZA et at.,

2011; SILVA et al., 2014; VITOR; BREVIDELLI; COUTINHO, 2014).

Trabalhos mostram que o perfil de alunos tem se modificado quanto à idade.

Em estudo realizado no Município de São Paulo, em uma instituição privada, no ano

de 2006, a média de idade era entre 21 e 30 anos (64%). Outro estudo, realizado em

2008, em uma instituição pública do mesmo município[,] apresentou 48% dos alunos

com idade entre 17 e 19 anos, seguidos de 36% na faixa 20-22 anos, enquanto que

na escola privada 40% apresentavam 25 anos ou mais. Outro estudo mais recente,

realizado em uma universidade pública da mesma cidade em 2011, mostra, ao

mesmo tempo, que há entrada predominante de jovens segundo alguns desses

estudos, mas há também o ingresso de pessoas em faixa etária maior (27,9% entre

26 e 46 anos), como acontece em escolas privadas, conforme mencionado nas

pesquisas (SANTOS; LEITE, 2006; CORREA et al., 2011).

A faixa etária de discentes adultos jovens justifica-se por se tratar de uma

universidade pública, onde o acesso é mais concorrido que na universidade privada,

e consequentemente isso diminui o ingresso de trabalhadores já atuantes na área
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técnica em saúde. Fato corroborado pela política nacional de acesso à universidade,

seja ela pública ou privada, com incentivos e mecanismos mais transparentes

(CORREA et al., 2011; FERNANDES et al., 2013).

Acompanhando o acesso à universidade, observa-se o contato com à

educação a distância na população brasileira. Esse crescente interesse acontece

pela popularização da Internet nos ambientes públicos e nos domicílios brasileiros. A

realização de curso na modalidade a distância nos grupos controle positivo e

experimental apresentou diferenças, uma vez que o grupo controle positivo

apresentou 17 alunos superior nessa modalidade de curso. A homogeneidade dos

grupos não foi identificada nesse ponto, contudo podemos observar que outras

variáveis avaliadas podem minimizar essa incongruência sobre a experiência dos

sujeitos. O acesso à Internet é crescente no Brasil, mais de 50% da população, e

65% dos jovens com até 25 anos acessam a Internet todos os dias. Esse acesso

também foi contabilizado e os internautas passam em média cinco horas por dia, de

segunda a sexta (BRASIL, 2014).

Constata-se que não foi por falta de acesso aos recursos tecnológicos ou falta

de conhecimento do uso da informática que os participantes da pesquisa não

realizaram ou concluíram cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD),

anteriormente. Pois, quando questionados sobre o acesso à Internet, a maioria

relatou ter acesso em casa, no trabalho e na universidade. Cogo et al. (2015)

afirmam que este fato deve-se ainda a ideias pré-concebidas que não valorizam as

propostas na modalidade EaD, considerando-as de baixa qualidade ou com

ausência de interação, o que não condiz com a realidade que se tem atualmente.

Esse panorama vem mudando no campo da enfermagem, onde observar-se a

necessidade de mais investimentos e avaliações para verificação dos cursos

ofertados (RODRIGUES; PERES, 2008; ALMEIDA, 2012).

Somente o acesso à Internet não justifica sua utilização para fins de

aprendizagem. Isto foi observado, uma vez que poucos alunos, de ambos os grupos,

conseguiram concluir algum curso realizado anteriormente na modalidade a

distância. Assim, percebe-se a importância de estimular o uso desta ferramenta

digital no âmbito do ensino, já que o mercado de trabalho vem trazendo exigências

no que concerne à qualificação, excelência e atualização. Essa inserção da

enfermagem na discussão do uso da TIC é cada vez mais crescente, sendo

essencial para melhor uso dessas ferramentas na prática e maior adesão à sua
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utilização por esses profissionais, já que o perfil profissional do enfermeiro está

associado com a organização dos serviços de saúde e capacitações (WHILE;

DEWSBURY, 2011; LUPIÁŇEZ-VILLANUEVA et al., 2011).

Quanto ao tempo de dedicação para realizar cursos e leituras de artigos

científicos, ambos os grupos tiveram bom êxito na dedicação diária. Estudantes de

enfermagem também apresentam um bom empenho nos estudos além do cenário

de sala de aula, uma vez que estes relataram que a enfermagem é uma profissão

que exige tempo, dedicação, compromisso e responsabilidade (SPINDOLA et al.,

2011). As experiências exitosas de treinamento em serviço, educação permanente e

continuada reforçam o contato diário e necessário de profissionais da área da

enfermagem em programas de atualização. Isso tudo vem acompanhado das

exigências do mercado de trabalho, que requer profissionais mais qualificados.

Propostas internacionais, como de um estudo australiano, apontam os

questionamentos da adesão às TICs nos serviços de saúde e propõem uma revisão

da inserção dessa tecnologia para maior efetividade nos resultados (SAMPAIO;

CADETE, 2013; WESTBROOK et al., 2009).

Associado a essas propostas de mudanças, a tecnologia evoluiu

significativamente e, atualmente, os alunos são mais informatizados que as

gerações anteriores, de modo que as TICs estão cada vez mais presentes nos

ambientes acadêmicos, o que facilita o ensino-aprendizagem (ALMEIDA, 2012).

Com o uso dessas novas tecnologias, cuja comunicação é vivenciada tanto de forma

individual, em que os sujeitos envolvidos no processo podem estabelecer uma linha

de consulta mais individualizada e voltada para pesquisas online, quanto de forma

coletiva, que ocorre quando existe a interação com os demais, há a necessidade de

atualização constante visando desenvolvimento pleno do profissional (GERMANI et

al., 2013; SZCZERBA, 2015). Esse conhecimento prévio é essencial para a

conquista de resultados positivos pelos alunos e consequentemente aprendizagem

significativa.

Uma das principais vantagens dos estudantes que apresentam uma busca

constante por conhecimento fora da sala de aula, sobre informática, outras línguas e

no uso de recursos tecnológicos, está no aprimoramento e na adoção de condutas

empreendedoras com iniciativa, capacidade de resolução de problemas e de

trabalho em equipe, uma vez que a enfermagem atua em diferentes cenários, o que

exige profissionais que articulem múltiplos saberes, para garantir ações efetivas,



101

cada vez mais próximas das necessidades de saúde das pessoas (RIBEIRO et al.,

2014). Para o processo de aprendizagem significativa a iniciativa é relevante para a

busca de novos conhecimentos e aproximação com as ferramentas disponibilizadas.

Segundo Silva et al. (2013) são grandes as mudanças que estão ocorrendo

na área da saúde, desta maneira o futuro enfermeiro deve manter-se atualizado e

uma opção é o uso das TICs. Assim, torna-se pertinente que o estudante perceba

que a tecnologia e a ciência devem estar juntas, e, nesse sentido, enfatiza-se a

importância da adesão às tecnologias educacionais junto às universidades, uma vez

que esta realidade já ocorre no cenário internacional com maior fluidez (SZCZERBA;

HUESCH, 2012; HIGGINS; KEOGH; RICKARD, 2015).

Este estímulo à prática do uso da TIC no ensino deve-se ao fato de que hoje

o cuidar na área da saúde demanda dos profissionais, em especial dos enfermeiros,

criatividade, perspectiva contextual e curiosidade intelectual, baseadas em

competências de conhecimentos sólidos que os tornem capazes de aliar gestão de

pessoas e recursos tecnológicos nas mais distintas situações do dia a dia. Essa

discussão envolve as ações no ensino do cuidar, métodos avaliativos e o estímulo

de ferramentas midiáticas, como os fóruns e chats, usados recorrentemente nos

AVAs como uma ferramenta de comunicação e de retroalimentação positiva

(MAGALHÃES, 2007; SILVA; PEDRO, 2010).

No que se refere à realização de disciplinas na modalidade a distância,

poucos alunos realizaram, fato justificado em virtude de esta ser uma realidade

ainda crescente dentro da universidade pesquisada, pois apenas 10,5% dos

estudantes relataram fazer tais disciplinas. Acredita-se que realizaram por meio do

próprio AVA disponibilizado na instituição e fonte de pesquisas para dissertações,

teses e projetos de iniciação científica. O próprio curso online avaliado sobre PVP foi

disponibilizado no SOLAR, um AVA da Universidade Federal do Ceará (FROTA,

2012). Com o crescimento da TIC na área da saúde, observa-se o uso de AVA para

ministração de cursos e treinamentos em serviço que facilitam o acesso à

informação de forma atrativa e rápida dentro das universidades brasileiras; esse é

um cenário em transição, com futuras mudanças nas diretrizes nacionais que

estimulam o uso do ensino a distância (COSTA; COCHIA, 2013).
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8.2 O ensino da punção venosa periférica e suas evidências

As questões apresentadas no estudo possuem informações relevantes para a

realização de uma PVP segura e respaldada em evidências científicas. Embora a

literatura traga informações claras sobre o procedimento, ainda se observa não

conformidades por parte de alguns profissionais. Alves, Machado e Martins (2013)

preconizam em seu estudo que reunir o material antes do procedimento de PVP

torna-o mais seguro, rápido, e não oferece riscos à manutenção da técnica correta

ao paciente e ao profissional. De acordo com pesquisa que avaliou a técnica da

punção venosa desenvolvida pelos profissionais de enfermagem, durante o preparo

do material de PVP, em 80% dos casos e, em apenas 20%, o material não foi

previamente preparado. Na maioria das vezes, a bandeja não era utilizada por não

existir no setor, fato que dificultou o transporte do material pelo profissional (SILVA

et al., 2011).

A preparação desse material envolve conhecimentos sobre toda a técnica de

punção venosa, bem como as possíveis complicações. Assim, é necessário realizar

essa previsão e de possíveis falhas na preparação, como apontam os estudos, que

colocam em risco o sucesso do procedimento. Quanto ao uso de luvas, é um tipo de

precaução padrão que protege os profissionais de uma exposição a material

biológico, fato este que reduz a chance de contaminação por microrganismos

potencialmente causadores de infecções. Em estudo que objetivou descrever a

prática do acadêmico de enfermagem quanto à realização da PVP, foi identificado

que cerca de 80% calçavam as luvas no momento da técnica (OLIVEIRA;

MACHADO; GAMA, 2013; ALVES; MACHADO; MARTINS, 2013).

A realidade encontrada em um estudo observacional realizado em São Paulo

apontou entre os 33 profissionais de enfermagem avaliados, em 144 horas de

observação, usavam a luva em 98,8% das punções venosas, porém somente 40%

usaram a luva para manipular a rede venosa e 80% na retirada do acesso venoso.

Essas informações revelam a realidade de um hospital e ainda deve-se analisar o

viés dos estudos observacionais, pois a presença do pesquisador pode influenciar

nas atitudes avaliadas (SANTOS et al., 2013).

Em estudo de revisão integrativa realizado por Oliveira et al. (2014) sobre os

passos da técnica de punção venosa pôde-se observar que a higienização das mãos

não foi citada em todos os artigos; de um total de 12 estudos, somente quatro
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apontaram essa etapa. As etapas anteriores à punção venosa foram pouco citadas

nos artigos.

Uma das etapas com maior variação na prática é o garroteamento do membro

para punção venosa. As evidências apontam que o garroteamento ou torniquete

deve ser instalado 5 a 15 cm de distância do local a ser puncionado, o que propicia a

dilatação da veia, promove um aumento do fluxo sanguíneo e facilita sua

visualização. No entanto, requer atenção em relação ao tempo excessivo de

permanência. A retirada do torniquete é recomendada somente após ser

evidenciado o retorno sanguíneo, por este certificar o profissional de que o

dispositivo está no interior da veia. É válido ainda salientar que a permanência do

torniquete após a punção pode ocasionar a perda do acesso venoso. Em pesquisa

realizada com graduandos de enfermagem identificou-se que 40% dos pesquisados

não soltaram o torniquete após inserção do cateter, 10% não o fizeram porque não

tinham utilizado o torniquete, 10% soltaram após fixar o dispositivo e os outros 40%

não soltaram o torniquete em nenhum momento (MORETE et al., 2010; ALVES;

MACHADO; MARTINS, 2013).

Em um estudo realizado em Taiwan, em uma unidade de centro cirúrgico, se

observou que as principais complicações relacionadas ao dispositivo de PVP foram

hematoma, edema e principalmente as flebites. No estudo destacou-se que 20% a

80% dos pacientes que apresentaram flebites possuíam fatores associados, como:

idade, sexo, diabetes, desnutrição, infecções provenientes de outro local do corpo,

bem como a técnica com que foi realizada a PVP (Chiu et al., 2015). Assim, mais do

que saber das informações sobre a PVP, destacam-se o conhecimento das

complicações e intervir para prevenir ou tratar tais complicações. A avaliação da

PVP ainda é o mecanismo mais seguro para detectar possíveis complicações e é

apontada como um dos passos da assistência de enfermagem a um indivíduo com

dispositivo venoso.

No que se refere ao tempo de permanência e ao motivo de interrupção da

terapia intravenosa em adultos no pós-operatório, evidenciou-se que, dos 40

pacientes avaliados, 43% permaneceram com o cateter por menos de 24 horas;

47%, entre 24 e 72 horas; e apenas 10% permaneceram mais de 72 horas. Os

autores ainda ressaltam que o tempo de permanência do cateter não pode ser

analisado isoladamente, somente com o método de punção, mas também pelo tipo

de dispositivo e curativo utilizados, o tipo e o método de infusão das soluções e



104

fármacos e a ocorrência de complicações da terapia intravenosa (AVELAR;

PETERLINI; PEDREIRA, 2013).

Tripathi, Kaushik e Singh (2008) realizaram um estudo no norte da Índia com

crianças de um dia de vida a 12 anos de idade, sobre os fatores que envolvem a

permanência do dispositivo de PVP, e observou-se que o grupo que fez uso da

heparina após as medicações junto com a imobilização com talas do membro e

cateter de calibre 22 favoreceu um maior tempo de permanência do cateter flexível.

Já o menor tempo de permanência do dispositivo ocorreu em crianças jovens, com

cateter de calibre 24 e inseridas na região cefálica e basílica. Os autores ainda

constataram maior ocorrência de complicações, como flebite e infiltração, quanto

maior o tempo de permanência do cateter. As situações especiais relacionadas à

PVP requerem maior conhecimento do profissional para tomada de decisão e

prevenção de agravos durante e após a punção (RODRIGUES et al., 2012).

Assim, para que haja uma prática segura e de qualidade na PVP, alguns

fatores como experiência, conhecimento e agilidade para a tomada de decisão

influenciam significativamente na preservação e manutenção do cateter intravenoso.

8.3 Avaliação do Ensino a Distância na Enfermagem versus o ensino
convencional

Algumas instituições de ensino superior têm desenvolvido esforços no sentido

de inserir profissionais de enfermagem capacitados no campo digital visando a uma

melhora das ações interativas e articuladas, seja na assistência de enfermagem

através dos registros em prontuários eletrônicos, bem como no desenvolvimento de

disciplinas online nas estruturas curriculares e também em cursos de extensão

(CAMACHO, 2009). Os resultados encontrados são relevantes para uma ação, a

PVP, que envolve diversos cuidados de enfermagem que devem acompanhar as

evidências científicas e medidas de segurança que são adquiridas em capacitações

e treinamentos, no caso de profissionais já graduados.

Em um estudo realizado em uma universidade pública no Rio Grande do Sul,

foi feita uma análise do desenvolvimento da disciplina de “Enfermagem e Pesquisa”

no curso de graduação em enfermagem na modalidade a distância, em comparação

com a turma presencial. O resultado possibilitou identificar similaridades entre os

estudantes, no que se refere à faixa etária, acesso à Internet e conhecimentos de

informática. A avaliação dos estudantes nas duas modalidades apresentou
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semelhanças, indicando que a EaD, superou expectativas de interação com o

professor e de disponibilização de materiais que apoiaram a aprendizagem. A

organização do tempo de estudo oferecida pela disciplina incentiva a autonomia no

processo de aprendizagem, o que traz ao estudante maior liberdade de tempo e de

espaço para a busca pelo conhecimento, porém estes necessitam conquistar seu

protagonismo no processo de aprender (COGO et al., 2015).

Esses resultados corroboram com os achados em nossa pesquisa ao apontar

que a média de pontos ponderados na avaliação foi superior no grupo experimental.

Embora a diferença estatística não tenha ocorrido em todas as análises, os pontos

ponderados mostram a aquisição de conhecimentos nas questões mais complexas.

O bom resultado na fase pré-intervenção já aponta um conhecimento desses

acadêmicos sobre o tema e itens correlatos, e citados em pesquisas como

essenciais para a PVP, como a prevenção de infecção com o uso de luvas, que

apresentaram valores elevados de acertos (LIMA, 2008; FERREIRA, et al., 2009).

Os estudos realizados na avaliação de enfermeiros mostram o contrário.

Cirelli, Figueiredo e Zem-Mascarenhas (2007) realizaram um estudo observacional

com 29 enfermeiros e 84,4% das punções avaliadas foram realizadas sem luvas e

29,7% sem higienização prévia das mãos. Outro estudo observacional realizado com

55 sujeitos, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, de um hospital

de grande porte do interior de São Paulo, avaliou o desempenho dos profissionais e

10 itens apresentaram erros significativos, entre eles a lavagem das mãos, a

explicação do procedimento junto ao paciente e calçar as luvas de procedimento. As

avaliações dos profissionais associadas aos processos educativos apontam a

necessidade de aprendizagem e os reais riscos que os pacientes estão passando,

pois a ausência de informações relevantes para a assistência ou práticas

inadequadas colocam os mesmos em risco. Estes fatores devem ser observados e

corrigidos num processo de educação continuada, associada ou não às novas

tecnologias de informação e comunicação (TORRES; ANDRADE; SANTOS, 2005).

A adesão das instituições de ensino a essa nova modalidade de

aprendizagem está amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação à

Distância em consonância com as suas portarias e decretos. Há uma normatização

que as instituições de ensino devem cumprir para atender à demanda não somente

discente, no que tange à inclusão digital, mas também às exigências exequíveis com

a realidade, o que permite uma inclusão digital no acesso ao ensino através do
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ambiente virtual de forma clara e fidedigna (RODRIGUES; PERES, 2008;

CAMACHO, 2009).

Pesquisas demonstram que os gestores de enfermagem em hospitais, na

Região Sudeste do país, concordam que a competência de aquisição de

conhecimento em informática é fundamental, e que o seu desenvolvimento deve

ocorrer tanto no contexto pessoal, bem como no institucional. Atribuem também

grande importância à busca pelo aperfeiçoamento, por meio de tecnologias

educacionais, de modo que a facilidade da utilização da Internet tornou vários

ambientes de trabalho informatizados. O que pode ser utilizado ainda nas práticas

de ensino, possibilitando o processo educacional, uma vez que esta informatização

tem como principais fatores facilitadores a interatividade e a flexibilidade de tempo

(OKAGAWA; BOHOMOL; CUNHA, 2013; FROTA et al., 2013; COGO et al., 2015).

Os resultados apresentados traduzem uma nova realidade do ensino na área

da saúde, onde estão disponíveis para os estudantes recursos tecnológicos na

formação e capacitação em disciplinas gerais e específicas. Os processos

educativos, de forma geral, buscam a passagem do desconhecido para o estado de

conhecimento, capaz de transformar a realidade. Entretanto, no campo da

educação, torna-se necessário considerar o contexto do indivíduo e o meio em que

ele vive para se atingir tal mudança (SANTOS, 2013).

A escolha da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003)

em estudos de intervenção educativa se deve pelas três vantagens essenciais em

relação à aprendizagem memorística. Em primeiro lugar, o conhecimento que se

adquire de maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo,

aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil,

mesmo se a informação original for esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida,

facilita a aprendizagem seguinte: a “reaprendizagem”, para dizer de outra maneira.

Essas vantagens descritas podem ser contrapostas com os resultados apresentados

em pesquisas que avaliaram as atitudes e conhecimentos de profissionais de

enfermagem relacionados à PVP, nas quais foi identificado déficit de conhecimento

relacionado a medidas de segurança na realização do procedimento (CIRELLI;

FIGUEIREDO; ZEM-MASCARENHAS, 2007; TORRES; ANDRADE; SANTOS,

2005).

Em ambos os grupos foi identificada diferença estatística significativa entre as

médias dos resultados antes e depois da aula expositiva dialogada e o uso da
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hipermídia, o que aponta aprendizagem significativa nos dois grupos, contudo,

quando comparadas as médias ponderadas, não houve diferença estatística entre

os resultados antes e depois da aula expositiva. Houve diferença estatística entre os

resultados ponderados, na fase pós do grupo controle positivo e o experimental, o

que aponta a intervenção educativa com a hipermídia com resultado

significativamente superior ao da aula expositiva.

Estudos que compararam duas propostas de intervenção educativa apontam

divergências em seus resultados. Kiteley e Ormrod (2009) realizaram uma ampla

discussão sobre a introdução do e-learning nos programas de graduação britânicos

e apontaram discordâncias entre os autores, como a viabilidade de introduzir

conteúdos realísticos e práticos com a educação a distância. A aquisição e avaliação

de habilidades psicomotoras são questionadas e aponta-se como um fator

estressante, até mesmo por não apresentar uma experimentação real sobre uma

habilidade. Já os pontos favoráveis envolvem a incorporação de novas tecnologias e

a abordagem colaborativa baseada em equipe.

 Na realidade asiática, um estudo realizado com 233 enfermeiros da área da

saúde pública apontou que 88,84% afirmaram que a educação a distância é uma

possibilidade de capacitação. Na avaliação dessa viabilidade em Taiwan, observou-

se que os enfermeiros apontaram a EaD como uma alternativa de meio de

comunicação para educação continuada por apresentar economia de tempo,

diversidade de informação e menos impacto nas obrigações familiares e do dia a dia

(YU et al., 2007). O que nos chama a atenção são os fatores apontados pelos

enfermeiros que não acreditam na viabilidade da EaD como mecanismo de

capacitação, entre eles estão a falta de conhecimento em informática, ausência de

acesso à Internet, elevada carga horária, falta de motivação e baixa autoestima.

Alguns desses pontos podem ser superados rapidamente, porém os aspectos

pessoais envolvem a motivação para a mudança e o interesse pelo assunto, como é

observado na aprendizagem significativa.

No Irã, um grupo de 360 estudantes universitários foi avaliado conforme uma

lista de quatro itens, após passarem por uma intervenção educativa. Esse grupo foi

dividido em dois de 180 alunos e cada um deles recebeu as mesmas informações

por meio de um vídeo educativo, um grupo recebeu as informações pela Internet e o

outro, via televisão. Não houve diferença estatística quanto à avaliação geral dos

alunos sobre o vídeo, através dos dois meios de comunicação. Contudo, os alunos
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que receberam o vídeo via Web apresentaram diferença estatística na avaliação da

qualidade do vídeo, avaliação de problemas técnicos e na preferência no controle

positivo do fluxo instrucional (REISSLEIN; SEELING; REISSLEIN, 2005).

Além da flexibilidade apontada nos estudos, o fluxo das informações pode ser

controlado pelos alunos, bem como a revisão do material educativo por diversas

vezes, sem ônus, e favorece a adesão a esse tipo de ferramenta e também na

aquisição da informação desejada. No ensino da graduação em enfermagem esses

fatores podem ser relevantes para formação acadêmica do enfermeiro, com a

possibilidade de revisão de conteúdos que perpassam a grade curricular do aluno,

culminando no estágio ou internato, onde geralmente os alunos buscam a revisão de

conteúdo de toda a sua formação acadêmica (FROTA, 2012).

A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos

quais se produz a interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo

de aprendizagem. Essa interação traduz-se em um processo de modificação mútua

tanto da estrutura cognitiva inicial como do conteúdo que é preciso aprender,

constituindo o núcleo da aprendizagem significativa, o que é crucial para entender as

propriedades e as potencialidades.

A aprendizagem significativa na perspectiva de Ausebel é entendida como um

processo em que as novas informações, para serem assimiladas de maneira estável

e útil, devem interagir com certas ideias relevantes, previamente existentes na

estrutura cognitiva do sujeito, denominadas subsunçores, e formar com eles um

conjunto de significado (FERREIRA, 2003).

Esse processo de ancoragem acontece quando uma nova informação adquire

significados para o aprendiz por meio de uma espécie de ancoragem em aspectos

relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos,

ideias, preposições já existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de

significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação

(MOREIRA, 2012). O protagonismo dos acadêmicos de enfermagem que realizaram

a intervenção com a hipermídia é apoiado pelas ferramentas midiáticas que forçam o

aluno a interagir com a hipermídia para aquisição de conhecimento, isso favorece os

resultados alcançados.

Na perspectiva da proposta de utilização da aula expositiva dialogada e sua

relação com a aprendizagem significativa, percebe-se um marco diferencial, pois

Ausubel aponta três níveis de complexidade que influenciam a aprendizagem
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significativa dentro deste contexto de sala de aula, sendo estes: a aprendizagem por

representações, a aprendizagem por conceitos e a aprendizagem de proposições

(FERREIRA, 2003; SILVA, et al., 2013).

Estas condições evidenciam que o processo de ensino e de aprendizagem

implica corresponsabilidade do professor e do estudante. O professor deve estar

subsidiado teoricamente para construir junto com o estudante o conhecimento, para

que possa interpretá-lo, ao considerar o que o estudante já sabe e a natureza do

conhecimento a ser ensinado, bem como possuir um material de ensino

potencialmente significativo. O estudante, por sua vez, deve buscar ativamente os

significados ensinados, interpretá-los e relacioná-los (de forma substantiva e não

arbitrária) com os conhecimentos que já possui (FERREIRA, 2003; JESUS; SENA;

ANDRADE, 2013).

A aprendizagem de conceitos é um tipo complexo de aprendizagem

representacional. Pode ser significativa a partir do momento em que for substantiva

e não arbitrária, o contrario se entende quando ela é apenas nominalista ou

simplesmente representacional de um determinado objetivo (MORAES, 2005).

Por último, a aprendizagem de proposições refere-se aos significados

expressos por grupos de palavras combinadas em proposições ou sentenças.

Ausubel destaca que, ao se aprender o significado de uma proposição verbal, por

exemplo, aprende-se primeiramente o significado de cada um dos termos

componentes. Neste caso a tarefa é aprender o significado que está além da soma

dos significados das palavras e conceitos que compõem a proposição (MOREIRA,

2009).

No contexto da aula expositiva dialogada, a aprendizagem pode ser facilitada

pela utilização de várias outras estratégias que visem à aprendizagem do estudante.

Em um estudo realizado em São Paulo com 62 estudantes do quarto período de

enfermagem, se aponta que a utilização de videoteipe, leitura de artigos científicos e

aula expositiva com diálogo ajudaram na construção do conhecimento sobre escala

de coma de Gasglow (MORITA; KOIZUME, 2009).

A aula expositiva dialogada vem sendo amplamente utilizada e modificada, ao

longo do tempo, acompanhando as transformações do ensino e as relações

professor-aluno. Esse estudo demonstra a sua efetividade, quando planejada de

forma a incorporar um cenário pedagógico dialógico que respeita e valoriza a

estrutura cognitiva dos alunos e as suas experiências prévias (PINTO, 2014).
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Os resultados do processo educativo são alcançados quando ocorrem

mudanças no comportamento, nas atitudes e habilidades dos sujeitos. Nesse

ensejo, a aprendizagem passa a ser definida como aquisição de conhecimento que

pode ser observada ou medida, assim a avaliação da aprendizagem deve promover

experiências educativas que signifiquem provocações intelectuais no sentido do

desenvolvimento dos discentes (BASTABLE, 2010).

Trabalhar em sala de aula utilizando momentos interessantes e motivadores

por meio de recursos audiovisuais, mais convencionais ou mais modernos, que são

usados para transmissão de informações, experiências e técnicas durante as aulas

expositivas dialogadas podem despertar no aluno um maior interesse e curiosidade

em aprender (MAZZIONI, 2013).

A aula expositiva dialogada apresentada neste estudo utilizou o mesmo

conteúdo e referências constantes da hipermídia, assim como estimulou a

participação do aluno no centro do processo educativo, e utilizou maneiras didáticas

de apresentar o conteúdo de punção venosa periférica por meio do diálogo,

interação entre alunos, utilização de vídeos, esquemas e materiais referentes ao

procedimento.

O resultado desta estratégia neste estudo mostrou uma participação

expressiva por parte dos estudantes, abriu espaço para críticas, questionamentos,

discussão, reflexão e resgate do conhecimento prévio do conteúdo abordado.

Nos resultados desta pesquisa, observou-se um aumento considerável depois

da apresentação da aula expositiva; em apenas três itens referentes ao manuseio do

cateter agulhado e flexível não houve uma quantidade de acertos consideráveis, o

que mostrou a mesma permanência do quantitativo de acertos no pré-teste. Esta

porcentagem de acertos elevados na maioria dos itens se mostra como ponto

favorável, uma vez que foi possível conciliar a TAS e a aula expositiva, de forma que

houve um elo entre o conteúdo apresentado, a estrutura cognitiva e a disposição dos

alunos para aprender. Isto também demonstra outro ponto positivo quando se

relaciona o conhecimento deste aluno à melhoria da assistência de enfermagem

com vistas à promoção da saúde dos pacientes que necessitam da prática de PVP.

Em um estudo realizado no Piauí com estudantes de enfermagem sobre as

estratégias de ensino utilizadas em sala de aula, observou-se que os alunos

relataram que a interação durante as aulas, as discussões geradas e/ou oferecidas

pelo docente, bem como a expressão de dúvidas e a troca de saberes enriqueceram
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o ambiente de sala de aula, o que leva ao aumento da maturidade e

consequentemente ao acúmulo de experiências e desenvolvimento de uma postura

crítica, de modo que o discente torne-se mais ativo no processo de aprendizagem

(MOURA; MESQUITA, 2010).

A aprendizagem significativa observada na utilização da hipermídia educativa

sobre PVP foi almejada por meio da apresentação da nova técnica, a forma de

avaliação e as possíveis mudanças que possam ser verificadas após a conclusão da

hipermídia. Ao se disponibilizar telas sequenciadas com links que levam a vídeos,

imagens, hipertextos e animações, procurou-se cumprir com um preceito da

aprendizagem por descoberta dirigida. A forma guiada foi escolhida para evitar-se a

desorientação e sobrecarga cognitiva. Já, para chegar-se à aprendizagem

significativa, defende-se a autonomia sobre a utilização da tecnologia educativa,

respeitando o tempo de cada estudante (KITELEY; ORMROD, 2009; SILVA, et al.,

2013).

Dessa forma, com as mudanças geradas pela globalização, associadas aos

ambientes de cuidado em saúde cada vez mais complexos, como o prolongamento

da estimativa de vida do paciente, os avanços tecnológicos, a demanda de recursos

e de estudantes, as Escolas de Enfermagem devem buscar a renovação de suas

propostas de ensino e atender a essas exigências do novo cenário

(WATERKEMPER; PRADO, 2011).

Segundo Waterkemper e Prado (2011), para que estas mudanças sejam

propostas, é necessário que se compreenda o processo de ensino-aprendizagem de

forma dinâmica e não apenas como um somatório de conteúdos que podem ser

adicionados aos anteriormente acumulados. Tem-se um processo complexo que

exige ações dirigidas para que o aluno aprofunde e amplie os conhecimentos

elaborados por meio de sua participação. O uso de ferramentas interligadas à

Internet já aponta uma ligação para outras fontes de informação e possibilita ao

aluno explorar e escolher conteúdos relacionados ao tema central estudado por ele

(PEREIRA; GALVÃO, 2014).

A literatura indica vários estudos que utilizaram a TAS nas pesquisas de

enfermagem, tais como: avaliação de uma aula virtual no Moodle sobre a Teoria da

Aprendizagem Significativa para estudantes de enfermagem, que se mostrou atual

ao promover a aprendizagem significativa do estudante e ao mesmo tempo capacitá-

lo para a inclusão das tecnologias digitais em sua prática pedagógica (PRADO; VAZ;
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ALMEIDA, 2011); uso de uma cartilha educativa virtual para autoexame ocular, que

se revelou um instrumento adequado para auxiliar as pessoas que convivem com

HIV/AIDS na identificação de alterações oculares (LIMA, 2014); aplicação da TAS

em mapas conceituais na utilização de um software no ensino de enfermagem, que

apresentou como resultado uma avaliação positiva por parte dos sujeitos envolvidos

e não houve dificuldades na aquisição de conhecimentos referentes à tecnologia

digital (PINTO, 2014); aplicação de aulas expositivas para profissionais de

enfermagem sobre hipotermia no centro cirúrgico, onde se observou que as

estratégias de ensino utilizadas contribuíram na capacitação dos profissionais de

enfermagem, uma vez que as informações foram ancoradas, modificadas e

ampliadas na estrutura cognitiva dos participantes de estudo (MENDOZA; PENICHE;

PUSCHEL, 2012); uso de uma tecnologia educacional digital por acadêmicos de

enfermagem em uma unidade neonatal, que apontou que a inserção de tecnologias

auxilia o docente no processo ensino-aprendizagem, porém não o substitui

(CASTRO et al., 2015).

Isso indica que a relação do ensino de enfermagem com novas tecnologias

veem sendo discutida e relacionada com a TAS. As ações de pesquisas com essa

temática já demonstram a necessidade de se discutir os modelos de ensino em

vigência.

Os resultados da aprendizagem apresentados pelo grupo experimental são

corroborados com os de outros estudos que utilizaram meios digitais na

aprendizagem do ensino superior. Pesquisa que teve como objetivo comparar a

apreensão do conhecimento sobre a técnica de cateterismo vesical, antes e depois

da aplicação de software educativo, revelou aumento do conhecimento dos

participantes após o uso da ferramenta digital, sendo considerado útil no processo

ensino-aprendizagem com os alunos da graduação de enfermagem (LOPES et al.,

2011).

Outro estudo, que utilizou um vídeo de simulação de punção e

heparinização do acesso venoso central, provou ser uma estratégia que aumentou o

conhecimento técnico e cognitivo dos estudantes por meio de um estudo

experimental. Esta estratégia é viável no processo ensino-aprendizagem e é útil

como uma ferramenta de apoio para os professores e para o desenvolvimento dos

alunos de graduação em enfermagem (CARDOSO et al., 2012). Em relação a

estudos relacionados à PVP, um estudo australiano realizado em nível de pós-
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graduação revelou aumento do conhecimento dos profissionais, principalmente no

aspecto da melhora na tomada de decisão. Esse curso apresentava vídeos curtos

sobre o tema, mas também apresentava pesquisadores clínicos nos ambientes de

aprendizagem que favoreceram a retirada de dúvidas e guiaram os alunos no

ambiente de aprendizagem, diferente do nosso estudo, que não apresentou esta

estrutura (HIGGINS; KEGH; RICKARD, 2015).

Os achados de Aquino (2010) corroboram com os resultados da presente

pesquisa, uma vez que foi trabalhada a utilização de uma hipermídia educacional

sobre métodos contraceptivos com estudantes de graduação em enfermagem, em

que se comparou o grupo controle positivo (aula expositiva) e grupo experimental

(hipermídia). Os resultados de acertos do pós-teste denotaram a inexistência de

diferenças estatisticamente significantes nos resultados dos dois grupos, fato que

pode levar à conclusão de que as modalidades de ensino presencial e a distância

obtiveram resultados semelhantes. Assim, percebe-se que houve equivalência em

ambas as modalidades de ensino quanto à aprendizagem dos alunos, o que

demonstra que esta tecnologia pode favorecer a aquisição de conhecimentos e

representa uma forma de complementar a modalidade presencial. Diferentemente

dos nossos resultados, houve diferença estatística nos resultados ponderados, que

podem ser considerados mais relevantes por envolver a complexidade dos itens

avaliados.

Observa-se que a utilização das TICs ocasiona mudanças no paradigma

educacional tradicional ao promover novas formas de aprender e ensinar, de induzir

novos comportamentos em docentes e alunos, novas formas de interação, de

pensar e de produzir conhecimento (RODRIGUES; PERES, 2013; DIAS-JUNIOR;

FERREIRA, 2007).

Além da enfermagem, outras áreas também utilizam metodologias de ensino

fundamentadas pelas teorias e métodos de aprendizagem em ambiente virtual de

aprendizagem na disciplina de algorítmicos, para se obter maior habilidade de

raciocínio lógico (GOMES; SCHIMIGUEL, 2010). Em outro estudo compararam-se

os métodos de ensino por meio da aula expositiva e por meio da aula simulada no

curso administração, no qual os achados apresentaram-se favoráveis em ambos os

grupos após a intervenção (SOUZA et al., 2013).

A implantação de metodologias ativas com o apoio de materiais digitais rompe

com o ensino expositivo-receptivo das aulas presenciais, propõe um estudante mais
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autônomo e familiarizado com o uso destas tecnologias. Assim, considera-se essa

uma fase inicial de transição, na qual progressivamente os estudantes assumirão

seu protagonismo no processo de aprendizagem (FROTA et al., 2014; COGO et al.,

2015).

Corroborando com estas condições, a ocorrência da aprendizagem

significativa deve relacionar o material a ser aprendido à estrutura cognitiva, ou seja,

o que o aluno já sabe. Para que o material de aprendizagem torne-se

potencialmente significativo, o aprendiz deve manifestar uma disposição em

relacionar o novo material à sua estrutura cognitiva, de maneira substantiva e não

arbitrária. Logo, o aluno somente irá aprender quando encontrar sentido sobre o que

aprende (MOREIRA, 2009).

Para seguir este preceito, o material instrucional construído procurou integrar

a técnica de realizar o procedimento de punção venosa, por meio de materiais e

métodos reconhecidos no cotidiano do aluno, de forma que pudesse ser cursado

quantas vezes fossem necessárias até que o mesmo sinta-se apto a realizar o

procedimento no paciente. Para a temática da PVP essa relação está bem clara

para os alunos em formação.

A princípio, a técnica proposta não necessitou ser memorizada, pois de forma

autônoma será possível retornar às informações quantas vezes forem necessárias,

segundo Ausubel (2003), aprender é fruto do esforço. Neste cenário, o desejo, a

curiosidade e a disponibilidade interna para aprender ganham um olhar diferencial

por parte do discente. Isso pode ser uma conquista de forma menos onerosa e

prática com o uso de TIC ainda na formação do aluno.

Tavares (2008) afirma que, ao estimular o ensino por computador, se

possibilita que o entendimento de sistemas complexos venha a ser possível para

pessoas com idade, habilidade e níveis de aprendizagem variados. Uma explicação

é que existe a possibilidade de se estabelecer um ritmo de aprendizagem, desse

modo, evita-se uma sobrecarga na memória de curto prazo.

Os preceitos de abstração e inclusividade apoiam-se nos pilares

fundamentais da estrutura cognitiva do aprendiz e, logo, facilitam a apreensão de

conhecimento; tal defesa se baseia nas colocações de Ausubel (2003), que defende

ser possível conseguir a aprendizagem significativa tanto por meio da descoberta

como por repetição, já que essas dimensões não constituem uma distinção tão
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crucial do ponto de vista da explicação da aprendizagem e do delineamento do

ensino.

Assim, a teoria de Ausubel, adotada como marco referencial para este estudo,

defende que as tecnologias da informação e comunicação podem servir como

facilitadoras da estrutura cognitiva, por abrirem possibilidade para o aprendizado por

descoberta dirigida e autônoma, integrando de forma diferenciada da tradicional

(AUSUBEL, 2003).

Segundo Moreira (2011) a modelagem computacional de materiais educativos

pode proporcionar aprendizagem por recepção e descoberta, não significando,

entretanto, aprendizagem mecânica, pois este método, que é interativo em essência,

possibilita que ideias iniciais modifiquem-se, ficando cada vez mais elaboradas,

servindo como base cognitiva para a combinação com outros conceitos.

Considera-se que a aprendizagem é significativa quando uma nova

informação adquire significado para o aprendiz através da ancoragem desta em

aspectos relevantes de sua estrutura cognitiva preexistente. Caracteriza-se pela

interação entre o novo conhecimento e o prévio. Para que a aprendizagem

significativa ocorra três condições se fazem necessárias: disposição para aprender;

presença de conceitos relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz; e material

didático com significado lógico e psicológico Cada aprendiz faz uma filtragem dos

conteúdos que têm significado ou não para si próprio. Isso foi observado nos grupos

avaliados, um bom conhecimento sobre a temática em mais de 70% de acertos na

maioria das questões e uma média ponderada padronizada superior a 7 (PELIZZARI

et al., 2002; RODRIGUES; PERES, 2008).

Quando o estudante é exposto a uma situação de aprendizagem, em que

ideias e conceitos novos são abordados, faz-se necessário que estes se tornem

significativos, e o sujeito consiga relacionar as informações com os conhecimentos

pré-existentes em sua estrutura cognitiva; como, por exemplo, uma imagem, um

conceito e/ou uma proposição. O conhecimento anterior dá suporte ou ancora as

novas informações. Essa ancoragem, dada pelo domínio anterior é denominada pela

teoria como conceito subsunçor (FERREIRA, 2003). Embora todos os alunos

estivessem realizando a disciplina que abordava esse conteúdo, a vivência e o

aprofundamento na temática trazem novos questionamentos sobre a PVP.

As proposições de Ausubel partem da consideração de que os indivíduos

apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de
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caráter conceitual, pois sua complexidade depende muito mais das relações entre

conceitos do que do número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações

têm um caráter hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida

(PINTO, 2014). Conceitos básicos para a discussão da PVP no curso foram

pontuados de forma diferente entre os grupos, onde o grupo controle positivo com a

aula expositiva apresentou uma melhor pontuação. Contudo, após a realização das

intervenções os resultados foram similares. O conhecimento prévio é a variável que

mais influencia a aprendizagem e a predisposição para aprender é um elemento

muito importante para que ela ocorra (FLORES, 2011).

A motivação para a inserção de aulas virtuais consiste em uma crença de que

a educação mediada pela tecnologia, em especial com o uso de ambientes virtuais

de aprendizagem, leva os estudantes a construir seu próprio conhecimento mediado

por intervenções do professor. Estes recursos fazem parte do momento histórico

vivenciado por eles e, por esta razão, podem tornar a aprendizagem mais

significativa e prazerosa (PRADO; VAZ; ALMEIDA, 2011).

Valadares (2011) afirma que as interações com as novas ideias fazem com

que os conceitos subsunçores sejam assimilados progressivamente e, assim, sejam

ampliados, processo este designado por diferenciação progressiva. Ao mesmo

tempo apresentam cada vez mais relações entre os conceitos, precisamente por

estarem mais diferenciados e enriquecidos. Quando estas relações, estas pontes

cognitivas são estabelecidas entre conceitos anteriormente separados, resultam em

conceitos mais gerais, mais abrangentes do que aqueles com que se relacionaram,

designados na TAS por conceitos superordenados. Este processo que conduz a

conceitos superordenados designa-se por reconciliação integradora.

8.4 Análise qualitativa da Hipermídia

Após a realização do pós-teste com os estudantes do grupo intervenção, foi

realizada uma avaliação do grau de satisfação da hipermídia por estes. O conteúdo

apresentado pela hipermídia em módulos não lineares ajudou o estudante a navegar

livremente pelos assuntos, além de facilitar a flexibilidade do ritmo de estudo de

cada um. Dos 11 itens apresentados, sete foram avaliados como muito de acordo e

de acordo, apenas quatro itens foram avaliados por alguns alunos como em

desacordo, sendo eles: os itens “a hipermídia é fácil de usar”, “a hipermídia

proporciona feedback imediato”, “com a hipermídia posso escolher o que quero
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aprender” e “tempo de acesso foi ideal para enriquecer o aprendizado” , porém os

demais itens foram analisados como muito de acordo e de acordo.

Frente a este contexto, torna-se necessário rever estes itens para se obter um

melhor aproveitamento dos recursos didáticos digitais, para que isto não venha

interferir no processo de aprendizagem significativa para o estudante. No estudo de

Holanda et al. (2015) com uma hipermídia sobre Doenças Sexualmente

Transmissíveis (DST), quase experimental, com uma aula expositiva e a utilização

de uma hipermídia, os resultados mostraram uma boa aceitabilidade pelos

acadêmicos de enfermagem, com avaliação positiva em todas as variáveis

pesquisadas, revelando-se como método facilitador para a aprendizagem. Ao final

dos módulos no ambiente virtual, o aprendizado sobre DST foi classificado pelos

alunos como muito substancial e substancial. Houve evidência de aprendizagem de

conteúdo com diferença estatística na média de acertos entre o pré e o pós-teste.

Em um estudo realizado com alunos do ensino fundamental que avaliou

aspectos motivacionais de um material educacional online, eles revelaram alta

satisfação e indicaram a organização do recurso didático como variável

indispensável para a motivação e aprendizagem dos usuários. Em geral, o

planejamento das atividades disponíveis no AVA estimula a aprendizagem do aluno,

incentivando-o a retornar ao ambiente virtual para novos ensinamentos (PICOLINI;

MAXIMINO, 2014).

Desse modo, Silva e Pedro (2010) apontam que é favorável a inclusão de

práticas de ensino em ambientes virtuais, como espaço de publicação de materiais

didáticos em disciplinas do ensino presencial dos cursos de graduação em

Enfermagem, visto que os AVAs permitem ampliar as interações das aulas

tradicionais.

A utilização de AVA de forma coerente facilita a construção do conhecimento,

proporcionando ao participante a liberdade de busca e construção do conteúdo.

Auxilia também no desenvolvimento de outras habilidades, tais como a capacidade

de argumentação e o relacionamento com os outros integrantes da turma, tornando-

se cada vez mais capacitado para o mercado de trabalho (RODRIGUES et al.,

2013).

Nesse sentido, observa-se que poucos foram os itens em desacordo

relacionados ao presente AVA, e assim pode-se concluir que o ambiente torna-se

útil para favorecer a aprendizagem significativa. Cabe salientar que este tipo de
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ferramenta no ensino ainda é algo que está amadurecendo no público em questão e

que o processo de mudança algumas vezes possui uma resistência por parte dos

alunos, principalmente pela relação dos conteúdos com uma ação prática e realística

(KITELEY; ORMROD, 2009; YU et al., 2007).

Assim, percebe-se que a utilização dos dois métodos pelos estudantes de

enfermagem da instituição em estudo favoreceu a aprendizagem significativa, pois

houve um aumento no número de acertos nas questões do pós-teste, viabilizados

pela intervenção de ensino baseada na TAS com auxílio da aula expositiva

dialogada e da hipermídia educacional. Consequentemente isto irá refletir na

capacidade de argumentação crítico-reflexiva em diversas situações no âmbito

acadêmico e profissional.

Portanto, a aplicação da TAS no ensino de enfermagem contribui de forma

significativa para a formação de um profissional independente e com habilidades

técnicas, uma vez que favorece o desenvolvimento da aprendizagem por descoberta

no estudante e a reflexão de sua atitudes na prática. Dessa forma, os estudos

apontam que os programas de ensino de enfermagem nas instituições de nível

superior invistam nesses tipos de metodologias, como a aula expositiva dialogada e

tecnologias educacionais, que promovam a participação ativa do estudante e de

seus conhecimentos prévios e estimulem o desenvolvimento do pensamento crítico

durante a formação, para uma atuação prática cada vez mais sólida (PINTO, 2014).

Desse modo, torna-se relevante estimular tanto docentes quanto estudantes

no uso das novas tecnologias educacionais, bem como a utilização da estratégia da

aula expositiva dialogada no âmbito da graduação em enfermagem, de forma a

adotar propostas pedagógicas inovadoras que permitam a aprendizagem

significativa neste cenário acadêmico.
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9 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que a presente pesquisa conseguiu atingir os objetivos

propostos, uma vez que possibilitou a comparação da aprendizagem significativa

entre as duas estratégias de ensino dos grupos controle positivo e experimental, por

meio da aula expositiva dialogada e hipermídia, respectivamente. Além disso,

considerou-se que a hipótese do estudo foi aceita.

Os estudantes de enfermagem que participaram foram predominantemente

do sexo feminino, adultos-jovens, com fácil acesso à Internet, em especial em casa

e na universidade, no entanto este acesso não favoreceu a adesão e conclusão de

cursos a distância.

A partir dos resultados apresentados percebe-se que os conceitos sobre o

tema foram significativos aos acadêmicos de enfermagem, pois as informações

foram ancoradas, modificadas e ampliadas na estrutura cognitiva dos participantes

do estudo. Das 30 questões apresentadas, 24 tiveram mais de 50% de acertos no

pré-teste e todas sofreram aumento no pós-teste, nos dois grupos. As diferenças

significativas obtidas nas comparações entre os resultados brutos, antes e depois

das intervenções, apontam que ambas as intervenções apresentaram aprendizagem

significativa.

A similaridade dos resultados e ausência de diferença significativa na maioria

das questões mostra que, ao considerar os resultados isoladamente, as

intervenções são similares quanto à aprendizagem significativa. Já as comparações

realizadas com as médias ponderadas apontam a hipermídia com resultados

significativamente superiores à aula expositiva, além de não apresentarem diferença

significativa entre o resultado antes e depois no grupo controle positivo.

As estratégias de ensino como a aula expositiva dialogada e tecnologias da

informação e comunicação são ferramentas úteis para o ensino, em especial na

enfermagem como foi observado no estudo, de forma que ambas apresentaram

amplas possibilidades de exploração perceptiva no âmbito da punção venosa

periférica. O grupo experimental mostrou um desempenho melhor no pós-teste,

quando comparado ao grupo controle positivo com a aula expositiva dialogada. Em

algumas questões a diferença estatística foi mínima, porém foi possível perceber

que os estudantes apresentaram facilidade e conseguiram interagir com o ambiente

virtual de aprendizagem como uma importante ferramenta de apoio ao ensino

presencial.
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A utilização da TIC como uma ferramenta de apoio ao ensino de Enfermagem

vem crescendo, uma vez que os benefícios ofertados são destaques em diversas

pesquisas. Vale ressaltar que a utilização destas mídias não tem o intuito de

substituir o ensino presencial em sala de aula, mas sim subsidiar possíveis lacunas

e auxiliar o processo de aprendizagem de PVP no curso de enfermagem.

Vale também destacar que questões importantes ainda precisam ser

resolvidas, principalmente no que se refere à capacitação de docentes para o

desenvolvimento de competência digital e melhoria de acesso às tecnologias

educacionais dos cursos de enfermagem nas universidades públicas e privadas. O

conhecimento prévio dos acadêmicos foi avaliado, na maioria das questões, como

elevado, e isso se justifica por ainda estarem em formação e vivenciando boa parte

das informações nas disciplinas relacionadas à PVP.

No que se refere à satisfação dos acadêmicos do grupo experimental quanto

a utilização da hipermídia, obtiveram-se resultados com “muito de acordo” e “de

acordo” para a maioria dos itens avaliados, o que mostra que a hipermídia pode ser

um suporte a aula presencial, porém não substitui a presença do docente.

Tem-se como limitação do estudo o fato de ser sido realizado em apenas uma

única universidade e com o tema específico de punção venosa periférica, o que se

restringe a esta realidade. Estudos internacionais apontam estratégias de ensino a

distância, mas com módulos práticos dentro da universidade ou em unidades

hospitalares. Essa situação não foi gerada nesta pesquisa e não pôde ser avaliada

como significativamente relevante para a aprendizagem dos acadêmicos. A

avaliação longitudinal também deve ser um ponto a ser considerado como limitação

do estudo, já que o ponto primordial é a fixação desse conhecimento para atuação

do aluno após sua formação. Assim, novos estudos podem ser realizados em

diferentes contextos, em outras universidades públicas e particulares, para posterior

comparação.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Caro (a) estudante,

Eu, Natasha Marques Frota, aluna do doutorado do Programa de Pós-

graduação em      Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda

da Profª. Drª. Joselany Áfio Caetano, venho por meio deste convidá-lo a participar

como voluntário de uma pesquisa intitulada “Comparação de estratégias de ensino:
aula expositiva dialogada e hipermídia educativa sobre punção venosa
periférica”. Cujo objetivo é comparar a modalidade de ensino presencial e virtual por

meio de uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica.

Venho por meio deste, convidá-lo (a) a participar do processo de avaliação da

referida hipermídia, devido sua vivência recente com a disciplina que envolve o

procedimento de punção venosa. Caso aceite participar da pesquisa, você receberá

uma senha de acesso a hipermídia e um questionário para avaliação da mesma.

Asseguro que a qualquer momento da pesquisa você poderá recusar a

continuar participando e, também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso

lhe traga qualquer prejuízo. Dou-lhe a garantia que as informações obtidas serão

utilizadas apenas para a realização do estudo e que sua identidade não será

divulgada em nenhum momento para terceiros.

Em caso de dúvidas sobre o estudo, poderá comunicar-se com a

pesquisadora responsável:

Nome: Joselany Áfio Caetano Instituição: Universidade Federal do Ceará

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.
Telefone para contato: 085 9777.4846 E-mail: joselany@ufc.br

Nome: Natasha Marques Frota Instituição: Universidade Federal do Ceará

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.
Telefone para contato: 085 8859.3558 E-mail:
natashafrota_@hotmail.com

Ou também poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone:

3366.8344.

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta

pesquisa.
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das

condições de minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente

em participar. Declaro ainda que li cuidadosamente este Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas

sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma cópia

assinada deste termo.

Fortaleza, ___ de _____________ de 20___.

__________________________________

Assinatura do Participante
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APÊNDICE B

GUIA INSTRUCIONAL PARA ACESSO A HIPERMÍDIA

Caro (a) Estudante,

O primeiro passo para dar seguimento a este estudo é o seu cadastramento

na plataforma de ensino SOLAR, desenvolvida e mantida pelo instituto UFC Virtual,

da Universidade Federal do Ceará. A hipermídia estará disponível nesta plataforma,

que pode ser acessada pelo seguinte link: http://solarpresencial.virtual.ufc.br/, onde

o (a) senhor (a) deverá realizar seu cadastro para ter login e senha da plataforma de

ensino. Depois de acessar o sistema, o (a) senhor (a) deverá solicitar matrícula para

o seguinte curso: “Atuação da enfermagem na punção venosa periférica”. Após seu

pedido de matrícula, eu estarei aceitando-o (a) na plataforma para que assim possa

iniciar o processo de avaliação da hipermídia.

Caso haja dúvidas a respeito do acesso a plataforma SOLAR, peço que

assista ao vídeo tutorial disponível no link:

http://www.youtube.com/watch?v=iQw_i_xBqH8, preparado especialmente para

auxiliá-lo (a) neste primeiro contato com o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/
http://www.youtube.com/watch?v=iQw_i_xBqH8
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APÊNDICE C
CARACTEREZIÇÃO DOS ESTUDANTES

Nome: ______________________________________ Idade: ________

Data: ___/___/___ Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino

Semestre: ______

1. Você já realizou algum curso a distância (por correio, teleconferência, internet)?

Sim (    )   Não (     )   Se sim, responda a resposta abaixo:

Qual era a temática do curso?

________________________________________________

2. Você já concluiu?

Sim (  )   Não ( )

Se não, o quê dificultou sua finalização do curso?

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Você tem acesso fácil a internet?

SIM (    )   NÃO (      ) se sim, em quais locais você tem acesso:

Trabalho (     )   Casa (       )    Faculdade (      )

4. Atualmente, você reserva quando tempo para realização de curso de

aperfeiçoamento ou leituras de livros e artigos para se atualizar?

(       ) diariamente             (       ) Esporadicamente

(       ) 3 a 5 vezes por semana  (       ) Quase nunca

5. Fez ou faz alguma disciplina da graduação na modalidade a distância?

(  ) Sim (  ) Não
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APÊNDICE D

Questionário de avaliação pré e pós teste. Nº: _____

Questões relativas a Punção Venosa Periférica (PVP) – Disciplina de Enfermagem

no Processo do Cuidar do Adulto II – Marque V (verdadeiro) e F (falso) para os itens

a seguir:

Revisão dos conhecimentos prévios: Anatomia da rede venosa:

A punção venosa periférica proporciona uma via de administração de

medicamentos, fluidos, hemocomponentes e hemoderivados direto na corrente

sanguínea.

1. (  ) A melhor veia para realizar tal procedimento consiste nas veias basílicas e

cefálicas

2. (  ) As veias da fossa antecubital são ideais para coleta de sangue para exames

laboratoriais

3. (  ) As veias metacarpianas são uma boa via de acesso para administração de

medicamentos em bolus

4. ( ) As veias digitais e cefálicas são ideais para administração de medicamentos

principalmente em idosos e recém-nascidos

Material utilizado na PVP:

Quanto à utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

5. (   ) O material necessário para realizar a PVP é: bandeja, solução antisséptica,

luvas, algodão, torniquete, extensor, dispositivos para acesso venoso, gazes (no

caso do cateter flexível), seringa de 10 ml com água destilada, fita fixadora

(micropore, transpore, esparadrapo) ou curativo semipermeável, coletor para

perfurocortantes.

6. (  ) O uso das luvas é dispensável para os profissionais com mais experiência.

7. (  ) Os equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados durante o

procedimento de punção venosa periférica são: óculos, máscara, luvas e jaleco.

8. (  ) Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) consistem nas normas de

biossegurança e dispositivos de segurança.
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Procedimento de punção venosa periférica:

Sobre o procedimento de punção venosa periférica:

9. (  ) O procedimento de punção venosa periférica é considerado um procedimento

estéril, devendo o profissional utilizar luvas estéreis.

10. (   ) A punção deve ser realizada através da inspeção e palpação.

11. (  ) As punções iniciais devem ser feitas na região proximal, pois caso

necessário, existe alternativa de direcionar-se para veias distais.

12. ( ) As punções iniciais devem ser feitas na região distal, pois caso necessário,

existe alternativa de direcionar-se para veias mais proximais.

13. (  ) O torniquete (garrote) é considerado um item dispensável durante o

procedimento de PVP.

14. (  ) A distância do local de inserção do torniquete (garrote)  na punção venosa é

de 10 a 15 cm.

15. (  ) A utilização do torniquete (garrote) deve ser utilizado com cautela em idosos

devido a fragilidade cutânea que estes apresentam.

16. (  ) O Scalp (cateter agulhado) é considerado o tipo de cateter ideal para

administração endovenosa em bolus de medicamentos não irritantes.

17. (  ) O Scalp é utilizado para terapia de longa duração, sendo seu tempo de

permanência de 24 a 48 horas, sendo mais indicado para veias tortuosas.

18. (  ) O Abocath (cateter flexível) possui um tempo de permanência de até 72

horas.

19. ( ) A numeração do abocath (cateter flexível), feita através do Galge, é

classificada em números ímpares.

20. (  ) Durante a realização da PVP a literatura recomenda o uso de soro fisiológico

a 0,9% ao invés de águas destilada.

21. (  ) Evita-se fazer a punção venosa em membro com presença de fístula

arteriovenosa.

22. (  ) A gaze é um dos materiais utilizados na punção venosa com Scalp, devido a

presença do refluxo de sangue na veia.

23. (  ) Durante a realização da punção a presença da “veia bailarina” é considerada

um mito pelos profissionais da saúde e não existe comprovação na literatura sobre

este evento.
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Complicações relacionadas a PVP:

24. (  ) O torniquete (garrote) deve ser removido após checar a presença do retorno

venoso, pois se houver administração da solução com o torniquete ainda no membro

do paciente pode causar um hematoma.

25. (  ) As complicações da punção venosa periférica podem ser locais ou

sistêmicas.  Dentre as complicações locais destacamos: deslocamento do cateter,

hematoma, infiltração, dano a nervo, tendão ou ligamento, oclusão, flebite,

tromboflebite, trombose, irritação da veia ou dor no local e espasmo venoso.

26. ( ) As complicações locais e sistêmicas podem estar relacionadas aos fatores

físicos e químicos. Dentre os fatores físicos devem-se levar em conta as técnicas de

inserção, a anatomia do local, tamanho e tipo de dispositivo, número de inserções,

cateter por mais de 72 horas, a gravidade da doença e infecções preexistentes.

Punção venosa periférica em pacientes especiais:

27. (   ) Os torniquetes podem não ser necessários em pacientes com veias muito

frágeis, porque podem machucar o local e resultar numa tentativa sem sucesso de

punção.

28. (   ) A punção venosa pode ser dificultada devido a redução do refluxo

sanguíneo, fragilidade e tortuosidade dos vasos.

29. (   ) As veias axilar, femoral e a poplítea no RN requerem maior habilidade

durante a punção. As veias periféricas de maior utilização são comumente as veias

do arco dorsal da mão, cefálica e basílica.

30. (  ) O conhecimento das características cutâneo-epitelial do RN torna-se

relevante para o enfermeiro, pois alguns fatores podem dificultar a punção venosa,

tais como: palidez acentuada, cianose de extremidades, equimoses, edema e

resistência capilar.
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APÊNDICE E
Avaliação da hipermídia (estudantes do grupo experimental)

Nome: ___________________________________________________________

Idade: _________         Data: ___/___/______

MUITO DE
ACORDO

DE ACORDO EM
DESACORDO

TOTAL
DESACORDO

INDIFERENTE

1. A hipermídia é
fácil de usar

2. A hipermídia é
agradável

3. A hipermídia
proporciona

feedback imediato
4. A hipermídia é

didática
5. A hipermídia

proporciona
autonomia

6. A hipermídia
possibilitou

apreender os
princípios básicos de

punção venosa
periférica

7. Com a hipermídia
posso escolher o

que quero aprender
8. Seria interessante
ter uma hipermídia

com outros assuntos
9. A hipermídia
ajudou no meu
aprendizado

10. Eu me sinto
motivado a usar a

hipermídia
11. Eu acredito que
o tempo de acessos
a hipermídia foi ideal
para enriquecer meu

aprendizado

Sugestões/Críticas/Comentários: (Sua opinião é de grande valia para este estudo)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE F

GLOSSÁRIO

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): São ambientes que utilizam

plataformas especialmente planejadas para abrigar cursos.

Chats: conversação através de uma rede de computadores, particularmente a

Internet, na qual os participantes trocam mensagens escritas em tempo real; bate-

papo on-line.

Download: transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um

computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo

é obter dados disponibilizados na internet.

Fóruns: é um espaço virtual colaborativo, criado para discussão de assuntos

específicos agrupados em salas ou temas.

Hipermídia: É o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, web-

aulas, imagens e sons de modo interativo e não linear. Permite fazer links entre

várias mídias.

Hipertexto: é um texto em formato digital, ao qual se agrega outros conjuntos de

informação na forma de blocos de textos, imagens ou sons, cujo acesso se dá

através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente links.

Multimídia: consiste na combinação de textos, vídeos, sons e vídeos utilizados para

apresentar informações.

Open source: é um conceito de software, que estabelece como princípios

fundamentais o desenvolvimento compartilhado, distribuição na forma de código

fonte e licenciamento gratuito.

On-line: significa estar em conexão com outro computador via Internet.

Software: é uma sequência de instruções escritos para serem interpretadas por um

computador com o objetivo de executar tarefas específicas.

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): são as tecnologias que

associam a informação e a comunicação, necessárias para o processamento de

dados, em particular, através do uso de computadores eletrônicos e softwares, para

converter, armazenar, proteger, processar, transmitir e recuperar informações, de

forma ampla e contínua.

Web: é a palavra utilizada para se referir à internet de forma rápida.
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APÊNDICE G
PLANO DE AULA: GRUPO CONTROLE POSITIVO

 AULA EXPOSITIVA DIALOGADA

Curso de Graduação em Enfermagem – Departamento de Enfermagem

Profª.: Ms Natasha Marques Frota

Plano de Aprendizagem:
Curso: Graduação em Enfermagem

Disciplina: Enfermagem no Processo do Cuidar do Adulto II

Público alvo: alunos do curso de Graduação em Enfermagem

Data: ___/___/_____

Duração: 2 horas

Horário: 14:00 às 16:00 horas

Docente: Natasha Marques Frota

Título da aula: Atuação da Enfermagem na Punção Venosa Periférica

Objetivo Geral:

- Identificar os aspectos mais relevantes relacionados ao procedimento de punção

venosa periférica.

Objetivos específicos:
- Conhecer a anatomia da rede venosa do paciente adulto;

- Conhecer o material necessário e a técnica apropriada para realizar uma punção

venosa periférica no paciente adulto;

- Identificar as principais complicações relacionadas ao procedimento;

- Apontar as ações de não conformidade presentes na PVP.

Conteúdo:

- Introdução à punção venosa periférica;

- Anatomia da rede venosa;

- Procedimento de punção venosa periférica;

- Complicações locais e sistêmicas da PVP;

- Punção venosa periférica em pacientes especiais;

- Ações de não conformidade da PVP.

Recursos utilizados:
Aula expositiva dialogada (apoiada de fotos e vídeos), multimídia, quadro e pincel.
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APÊNDICE H
PLANO DE AULA: GRUPO EXPERIMENTAL

HIPERMÍDIA EDUCATIVA

Curso de Graduação em Enfermagem – Departamento de Enfermagem

Profª.: Ms Natasha Marques Frota

Plano de Aprendizagem:
Curso: Graduação em Enfermagem

Disciplina: Enfermagem no Processo do Cuidar do Adulto II

Público alvo: alunos do curso de Graduação em Enfermagem

Data: ___/___/_____

Duração: a depender da disponibilidade do aluno

Docente: Natasha Marques Frota

Título da aula: Atuação da Enfermagem na Punção Venosa Periférica

Objetivo Geral:
- Identificar os aspectos mais relevantes relacionados ao procedimento de punção

venosa periférica.

Objetivos específicos:
- Conhecer a anatomia da rede venosa do paciente adulto;

- Conhecer o material necessário e a técnica apropriada para realizar uma punção

venosa periférica no paciente adulto;

- Identificar as principais complicações relacionadas ao procedimento;

- Apontar as ações de não conformidade presentes na PVP.

Conteúdo:
- Introdução à punção venosa periférica;

- Anatomia da rede venosa;

- Procedimento de punção venosa periférica;

- Complicações locais e sistêmicas da PVP;

- Punção venosa periférica em pacientes especiais;

- Ações de não conformidade da PVP.

Recursos utilizados:
Hipermídia educativa.
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APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO ESPECIALISTA

Caro (a) Senhor (a),

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa.

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos

desta pesquisa sejam esclarecidos.

Eu, Natasha Marques Frota, doutoranda do Programa de Pós-graduação em

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profª. Drª.

Joselany Áfio Caetano, venho por meio deste convidá-lo a participar como juiz de

uma pesquisa intitulada “Comparação de estratégias de ensino: aula expositiva
dialogada e hipermídia educativa sobre punção venosa periférica”.

Como o objetivo do estudo é avaliar um instrumento sobre punção venosa

periférica para ser aplicado com os estudantes de enfermagem antes e após a

intervenção com a aula expositiva dialogada e a hipermídia educativa. Preciso

submeter o material educativo à avaliação por parte de um grupo de especialistas,

os quais foram selecionados com base em critérios pré-estabelecidos, sendo o (a)

senhor (a) considerado (a) correspondente aos requisitos para participação deste

grupo.

Logo, peço sua colaboração nesta pesquisa para saber se o material está

adequado para ser utilizado como instrumento de avaliação para uma aprendizagem

significativa por parte dos estudantes. Sua participação acontecerá por meio da

avaliação deste instrumento que contém dez questões sobre a temática de PVP.

Após análise das questões o senhor (a) irá preencher um instrumento de avaliação,

o qual é disposto em itens na escala de Likert.

Para o aperfeiçoamento do material, o (a) senhor (a) também poderá fazer

sugestões ou críticas em um espaço reservado para esta finalidade. As alterações

sugeridas pelo grupo de especialistas serão analisadas e acatadas. Assim, o

instrumento será reformulado e enviado novamente para o (a) senhor (a) para uma

nova avaliação semelhante ao processo adotado anteriormente. Será estabelecido

um prazo de devolução do material respondido de 14 dias e lembretes serão

enviados dois dias antes para recordá-lo.

A sua participação nesse estudo é livre, sendo garantido também o direito e a

liberdade de negar-se a participar do estudo ou retirar o seu consentimento quando
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desejar, sem ter qualquer prejuízo. Vale ressaltar também que o (a) senhor (a) não

receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa e que a mesma não trará

riscos e desconfortos nem despesas ou ajuda financeira para o sujeito da pesquisa.

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a

elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em

eventos científicos nacionais e internacionais e publicados em revistas científicas

pertinentes. Dou-lhe a segurança de que a qualquer momento terá acesso às

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive

para resolver dúvidas que possam ocorrer.

Em caso de dúvidas sobre o estudo, poderá comunicar-se com a

pesquisadora responsável:

Nome: Joselany Áfio Caetano Instituição: Universidade Federal do Ceará

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.
Telefone para contato: 085 9777.4846 E-mail: joselany@ufc.br

Nome: Natasha Marques Frota Instituição: Universidade Federal do Ceará

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.
Telefone para contato: 085 9980.4693 E-mail:

natashafrota_@hotmail.com

Ou também poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone:

3366-8344.
Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta

pesquisa.

__________________________________

Natasha Marques Frota

Enfermeira e aluna do Doutorado da UFC

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das

condições de minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente

em participar. Declaro ainda que li cuidadosamente este Termo de Consentimento
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Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas

sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma cópia

assinada deste termo.

_____________, ___ de _____________ de 20___.

__________________________________

Assinatura do Participante
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APÊNDICE J
CARTA-CONVITE AO ESPECIALISTA

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO SOBRE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA

Caro (a) especialista,

Eu, Natasha Marques Frota, doutoranda do Programa de Pós-graduação em

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), solicito a sua colaboração

para avaliar o instrumento que será utilizado com acadêmicos de enfermagem antes

e após uma intervenção educativa – aula expositiva dialogada e hipermídia

educativa sobre punção venosa periférica. Serão realizados dois encontros em cada

grupo: um para aplicar o instrumento no pré-teste e a intervenção educativa e outro

momento para aplicar o pós teste.

Sua participação consistirá em verificar a consistência e pertinência das

perguntas propostas no instrumento, que estão dispostas em questões verdadeiras

e falsas, onde o senhor (a) deverá indicar se estas são compreensíveis e relevantes

para acadêmicos de enfermagem no contexto da punção venosa periférica. Caso

alguma questão não seja adequada, acrescente a sua sugestão no espaço

correspondente. Agradeço antecipadamente a sua participação.

Atenciosamente,

Natasha Marques Frota

Enfermeira e aluna do Doutorado UFC
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APÊNDICE K
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA

PARTE I - Identificação
Nome: ______________________________   Idade: ____  Sexo: 1. F (    ) 2. M (    )
Ocupação  atual:  1.  Assistência  (   )  2.  Ensino  (    )   3.  Pesquisa   4.  Outro  (    )
__________
Área de atuação: ___________________________
Experiência na docência: 1. Sim (   ) 2. Não (   )     Nível: 1. Médio (   ) 2. Superior (  )
Experiência na assistência: 1. Alta complexidade (  ) 2. Média complexidade (  ) 3.
Atenção básica (   )
Especialista em qual área? _________________________

PARTE II – Avaliação do Instrumento

QUESTÕES: Anatomia da rede
venosa

AVALIAÇÃO

A questão do quadro ao
lado está bem redigido

e de fácil
compreensão?

Qual o grau de
dificuldade dessa

questão em destaque?

1. A melhor veia para realizar tal
procedimento consiste nas veias
basílicas e cefálicas.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

2. As veias da fossa antecubital são
ideais para coleta de sangue para
exames laboratoriais.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

3. As veias metacarpianas são uma
boa via de acesso para
administração de medicamentos
em bolus.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

4. As veias digitais e cefálicas são
ideais para administração de
medicamentos principalmente em
idosos e recém-nascidos.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

QUESTÕES: Material utilizado
na PVP

AVALIAÇÃO

A questão do quadro ao
lado está bem redigido

e de fácil
compreensão?

Qual o grau de
dificuldade dessa

questão em destaque?

5. O material necessário para realizar 1. Adequado (  ) 1.0 ponto (  )
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a PVP é: bandeja, solução
antisséptica, luvas, algodão,
torniquete, extensor, dispositivos
para acesso venoso, gazes (no caso
do cateter flexível), seringa de 10 ml
com água destilada, fita fixadora
(micropore, transpore, esparadrapo)
ou curativo semipermeável, coletor
para perfurocortantes.

2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

6. O uso das luvas é dispensável
para os profissionais com mais
experiência.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

7. Os equipamentos de proteção
individual (EPI) utilizados durante o
procedimento de punção venosa
periférica são: óculos, máscara, luvas
e jaleco.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

8. Os EPI utilizados durante o
procedimento de punção venosa
periférica são: máscara, luvas e
jaleco

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

QUESTÕES: Procedimento de
PVP

AVALIAÇÃO

A questão do quadro ao
lado está bem redigido

e de fácil
compreensão?

Qual o grau de
dificuldade dessa

questão em destaque?

9. O procedimento de punção venosa
periférica é considerado um
procedimento estéril, devendo o
profissional utilizar luvas estéreis.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

10. A punção deve ser realizada
através da inspeção e palpação.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

11. As punções iniciais devem ser
feitas na região proximal, pois caso
necessário, existe alternativa de
direcionar-se para veias distais.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )
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12. As punções iniciais devem ser
feitas na região distal, pois, caso
necessário, existe alternativa de
direcionar-se para veias mais
proximais.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

13. O torniquete (garrote) é
considerado um item dispensável
durante o procedimento de PVP.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

14. A distância do local de inserção
do torniquete (garrote) na punção
venosa é de 10 a 15 cm.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

15. A utilização do torniquete
(garrote) deve ser utilizado com
cautela em idosos devido a
fragilidade cutânea que estes
apresentam.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

16. O Scalp (cateter agulhado) é
considerado o tipo de cateter ideal
para administração endovenosa em
bolus de medicamentos não
irritantes.

1. Adequado ( )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

17. O Scalp é utilizado para terapia
de longa duração, sendo seu tempo
de permanência de 24 a 48 horas,
sendo mais indicado para veias
tortuosas.

1. Adequado ( )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

18. O Abocath (cateter flexível)
possui um tempo de permanência de
até 72 horas.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

19. A numeração do abocath (cateter
flexível), feita através do Galge, é
classificada em números ímpares.

1. Adequado ( )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

20. Durante a realização da PVP a
literatura recomenda o uso de soro
fisiológico a 0,9% ao invés de águas

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )
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destilada.

21. Evita-se fazer a punção venosa
em membro com presença de fístula
arteriovenosa ou no membro
ipislateral a mastectomia.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

22. A gaze é um dos materiais
utilizados na punção venosa com
Scalp, devido a presença do refluxo
de sangue na veia.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

23. Durante a realização da punção a
presença da “veia bailarina” é
considerada um mito pelos
profissionais da saúde e não existe
comprovação na literatura sobre este
evento.

1. Adequado ( )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

QUESTÕES: Complicações da
PVP

AVALIAÇÃO

A questão do quadro ao
lado está bem redigido

e de fácil
compreensão?

Qual o grau de
dificuldade dessa

questão em destaque?

24. O torniquete (garrote) deve ser
removido após checar a presença do
retorno venoso, pois se houver
administração da solução com o
torniquete ainda no membro do
paciente pode causar um hematoma.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

25. As complicações da punção
venosa periférica podem ser locais
ou sistêmicas.  Dentre as
complicações locais destacamos:
deslocamento do cateter, hematoma,
infiltração, dano a nervo, tendão ou
ligamento, oclusão, flebite,
tromboflebite, trombose, irritação da
veia ou dor no local e espasmo
venoso.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

26. As complicações locais e
sistêmicas podem estar relacionadas
aos fatores físicos e químicos. Dentre

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )



155

os fatores físicos devem-se levar em
conta as técnicas de inserção, a
anatomia do local, tamanho e tipo de
dispositivo, número de inserções,
cateter por mais de 72 horas, a
gravidade da doença e infecções
preexistentes.

3. Inadequado ( )

QUESTÕES: Punção venosa em
pacientes especiais

AVALIAÇÃO

A questão do quadro ao
lado está bem redigido

e de fácil
compreensão?

Qual o grau de
dificuldade dessa

questão em destaque?

27. Os torniquetes podem não ser
necessários em pacientes com veias
muito frágeis, porque podem
machucar o local e resultar numa
tentativa sem sucesso de punção.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

28. A punção venosa no paciente
idoso pode ser dificultada devido a
redução do refluxo sanguíneo,
fragilidade e tortuosidade dos vasos.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

29. As veias axilar, femoral e a
poplítea no RN requerem maior
habilidade durante a punção. As
veias periféricas de maior utilização
são comumente as veias do arco
dorsal da mão, cefálica e basílica.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

30. O conhecimento das
características cutâneo-epitelial do
RN torna-se relevante para o
enfermeiro, pois alguns fatores
podem dificultar a punção venosa,
tais como: palidez acentuada,
cianose de extremidades, equimoses,
edema e resistência capilar.

1. Adequado (  )
2. Parcialmente
adequado ( )
3. Inadequado ( )

1.0 ponto (  )
1.5 pontos (  )
2.0 pontos (  )

Caso a questão não lhe pareça clara e compreensiva ou esteja faltando alguma informação

importante, acrescente suas sugestões e comentários neste espaço:
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ANEXOS
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ANEXO A
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
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