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RESUMO 

Os recursos computacionais no ensino de enfermagem são uma realidade que tem se intensificado 

nos últimos anos. A hipermídia educativa sobre punção venosa periférica (PVP), utilizada neste 

estudo, trata-se de uma tecnologia da informação e comunicação (TIC) construída para auxiliar 

os estudantes de enfermagem nesta temática. Dessa forma, percebendo a importância das 

ferramentas educacionais no ensino de enfermagem, realizou-se o presente estudo com os 

seguintes objetivos: construir uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica para 

auxiliar o ensino de enfermagem; validar com os especialistas os aspectos de conteúdo e técnicos 

da hipermídia educativa; e avaliar a apreensão do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem 

sobre punção venosa periférica antes e após utilização da hipermídia. Trata-se de uma pesquisa 

metodológica, aplicada, de produção tecnológica. Dentre as diferentes metodologias para o 

desenvolvimento da TIC em ambientes virtuais de aprendizagem, optou-se, neste estudo, pela 

metodologia de Galvis-Panqueva, devido a sua clareza e coesão com as finalidades e os objetivos 

da pesquisa. Assim, as cinco fases que compõem esta pesquisa são: análise, desenho, 

desenvolvimento, avaliação e administração. Dentro destas etapas, o presente estudo contemplou 

a construção, validação e avaliação da hipermídia. Na análise foi delimitado os objetivos, 

conteúdo, público-alvo, o ambiente de estudo e a infraestrutura tecnológica. Na fase do desenho 

foi determinado o ambiente, a estrutura de navegação e a interface da hipermídia. O 

desenvolvimento consiste na materialização de todo o desenho elaborado na fase anterior, sendo 

escolhidos os programas, como o Flash e Shockwave, para realizar os efeitos interativos e a 

seleção da linguagem de programação. Realizadas as três fases de construção da hipermídia, a 

mesma foi disponibilizada na plataforma SOLAR e em seguida passou pelo processo de 

validação e depois pela avaliação com estudantes de enfermagem. No processo de validação, 

foram convidados de acordo com critérios pré-estabelecidos, vinte e dois especialistas de 

enfermagem e vinte dois de informática para avaliar a hipermídia. Os especialistas de 

enfermagem avaliaram os objetivos, o conteúdo, a relevância e o ambiente, já os especialistas em 

informática avaliaram funcionalidade, usabilidade e eficiência. Após esta avaliação os 

especialistas fizeram algumas sugestões com vistas a adequar o material educativo. Assim, depois 

de realizar as modificações solicitadas a hipermídia tornou-se válida. Em seguida, a mesma foi 

aplicada com 21 estudantes de enfermagem matriculados na disciplina de Enfermagem no 

Processo do Cuidar do Adulto II, no período de outubro de 2012, onde foi aplicado um pré-teste 

com dez questões objetivas referentes à PVP. Os estudantes realizaram o curso, por meio da 

hipermídia e após o término, responderam o pós-teste. Os achados encontrados nesta avaliação 

revelaram resultados estatisticamente significantes, uma vez que após o uso da hipermídia os 

alunos apresentaram maiores acertos e pontuações no pós-teste sobre a temática de PVP. 

Percebe-se que a utilização dessas tecnologias constitui uma ferramenta importante para a 

disseminação de informações sobre a temática de punção venosa periférica, além de subsidiar o 

ensino de enfermagem com o uso da TIC dentro da academia, auxiliando o professor no 

aprendizado do aluno e fornecendo novas estratégias para complementar o ensino presencial.
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ABSTRACT 

The computing resources in nursing education is a reality that has intensified in recent years. The 

educational hypermedia on venipuncture (PVP), used in this study, it is an information 

technology and communication (ICT) built to assist nursing students in this subject. Thus, 

realizing the importance of educational tools in nursing education, was held this study with the 

following objectives: build a hypermedia educational about venipuncture to aid the teaching of 

nursing experts validate the content and technical aspects hypermedia educational, and evaluate 

the acquisition of knowledge of nursing students about venipuncture before and after use of 

hypermedia. This is a methodological research, applied production technology. Among the 

different methodologies for the development of ICT in virtual learning environments, we decided 

in this study, the methodology Galvis-Panqueva due to its clarity and cohesion with the purposes 

and objectives of the research. Thus, the five phases of this research are: analysis, design, 

development, evaluation and administration. Within these steps, this study included the 

construction, evaluation and validation of hypermedia. The analysis was limited objectives, 

content, target audience, the study environment and technology infrastructure. In the design phase 

was evaluated environment, interface and navigation structure of the hypermedia. The 

development consists in the materialization of any drawing prepared in the previous phase, being 

chosen programs like Flash and Shockwave, to perform the interactive effects and the selection of 

the programming language. Conducted three phases of construction of hypermedia, was released 

on the same platform SOLAR and then went through the evaluation process, which was divided 

into two stages: expert validation and evaluation for nursing students. In the validation process, 

were invited according to predetermined criteria, twenty-two skilled nursing and twenty two 

computer to evaluate hypermedia. The experts have made some suggestions in order to adapt the 

educational material. So after making the changes requested hypermedia became valid. Then, an 

assessment was made with nursing students, where we applied a pretest with ten objective 

questions regarding PVP. The students took the course through the hypermedia and after 

completion, answered the post-test. The findings of this evaluation revealed statistically 

significant results, since after the use of hypermedia students had higher scores on the successes 

and post-test on the subject of PVP. It is noticed that the use of these technologies is an important 

tool for the dissemination of information on the subject of venipuncture, in addition to supporting 

nursing education with the use of ICT within the academy, assisting the teacher in student 

learning and providing new strategies to complement classroom teaching. 

Keywords: Information technology. Hypermedia. Nursing. Peripheral catheterization. Nursing 

students.  
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1 INTRODUÇÃO  

A enfermagem é uma profissão que exige habilidades para desenvolver técnicas e 

procedimentos. Para isso é necessário um conhecimento científico por parte dos profissionais, o 

que torna o ensino da enfermagem um componente importante na assistência (SCOTT et. al, 

2003). 

No contexto hospitalar a equipe de enfermagem, que é composta por enfermeiros, técnicos 

e auxiliares de enfermagem, representa uma grande parcela dos recursos humanos, pois existe 

uma variedade de atividades executadas por estes profissionais (SOUZA; PAGANINI, 2010). 

Estas atividades vão desde procedimentos simples até os mais complexos, dentre eles: 

administração de medicamentos, punção venosa periférica (PVP), higienização do paciente, 

verificação de sinais vitais, mensuração de glicemia capilar, aspiração oronasotraqueal, sondagem 

nasogástrica e nasoentérica, movimentação e transporte dos pacientes, dentre outros 

(MACHADO et al., 2011). 

O foco de interesse do presente estudo é o procedimento de PVP, uma vez que é uma das 

intervenções de enfermagem mais frequentemente realizadas no hospital, já que mais de 50% dos 

pacientes hospitalizados têm, em algum momento, um cateter intravascular, e é um dos 

procedimentos mais almejados pelos estudantes de enfermagem na prática (SILVA; COGO, 

2007).  

A PVP é um procedimento rotineiro realizado pela equipe de enfermagem, que possibilita 

a infusão de líquidos, medicamentos, sangue e componentes do sangue, diretamente na rede 

venosa, através de um cateter venoso periférico, proporcionando efeito imediato, sendo 

considerado um dos maiores avanços na área da saúde. Para tanto, requer do profissional 

responsável pela punção venosa conhecimento, habilidade e atitude para possibilitar um acesso 

seguro e eficaz (SILVA, 2004; MALAGUTTI; ROEHRS, 2012). 

Para a realização do procedimento é importante conhecer o material necessário, os 

dispositivos existentes no mercado, a rede venosa, os locais mais indicados para a punção, as 

normas de biossegurança e o reconhecimento das possíveis complicações decorrentes da PVP. 

As complicações da PVP podem ser classificadas em locais e sistêmicas.  Dentre as 

complicações locais destacamos: deslocamento do cateter, hematoma, infiltração, dano ao nervo, 

tendão ou ligamento, oclusão, flebite, tromboflebite, trombose, irritação da veia ou dor no local e 
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espasmo venoso. Nas complicações sistêmicas tem-se embolia aérea, reação alérgica, sobrecarga 

circulatória e infecção sistêmica (septicemia) (SPRINGHOUSE, 2010). 

As complicações associadas à PVP podem ser identificadas em 50% a 75% dos pacientes 

que recebem a terapia intravenosa, uma vez que 90% dos pacientes hospitalizados recebem 

soluções e medicamentos por via intravenosa (MALAGUTTI; ROEHRS, 2012). As 

complicações mais presentes nos pacientes que fazem uso do acesso venoso periférico é a 

infiltração, seguida de flebite, hematoma e deslocamento do cateter (TORRES; ANDRADE; 

SANTOS, 2005; MODES et al., 2011). 

Cabe ressaltar que essas complicações estão relacionadas a erros de execução ou 

manutenção do dispositivo inserido na rede venosa. Para evitar essas complicações devemos 

respeitar os princípios básicos de assepsia, antissepsia e a execução adequada da punção venosa 

(SILVA; PEREIRA; MESQUITA, 2004).  

Para a realização do procedimento é necessário ter formação em nível técnico, por meio 

dos cursos de técnicos e auxiliares de enfermagem, ou através da formação em nível superior, que 

ocorre nas universidades. Para o desenvolvimento da competência é necessário não somente o 

conhecimento do procedimento em si, mas o estudo de conteúdos de anatomia, fisiologia, 

psicologia e farmacologia (TORRES; ANDRADE; SANTOS, 2005).  

A PVP também se destaca entre os procedimentos realizados pelos estudantes nas 

disciplinas específicas do curso de enfermagem (POTTER; PERRY, 2000). Na maioria das vezes 

as disciplinas fornecem além do conteúdo teórico as práticas no laboratório. No curso de 

enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) não é diferente, os alunos assistem as aulas 

teóricas e recebem o suporte prático no laboratório, em seguida vão para o campo de estágio 

juntamente com o professor. 

Durante o desenvolvimento das minhas atividades como aluna do Programa de Pós-

Graduação, nível mestrado, da UFC com os alunos da graduação, tive a oportunidade de 

acompanhar e observar as atividades de laboratório e de campo na disciplina Enfermagem no 

Processo do Cuidar do Adulto II e percebi as reações e dificuldades dos alunos frente a realização 

do procedimento de PVP. Rotineiramente os alunos referiam desejo e anseios em realizar punção 

venosa. E, por ser uma disciplina em que ocorre o primeiro contato do aluno no âmbito 

hospitalar, estes se sentiam ansiosos em realizar os procedimentos de enfermagem. 
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 Assim, diante da inexperiência do estudante, várias estratégias de ensino-aprendizagem 

vêm sendo incorporadas no ensino de graduação em enfermagem, e com a expansão do uso da 

informática nos últimos anos, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, enfatizam a necessidade de preparar o aluno para o manejo adequado das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), uma vez que o futuro enfermeiro precisa ser 

dotado de conhecimentos que lhe permitam, entre outras competências e habilidades, usar as 

novas tecnologias. A Portaria n° 4059 de 2004 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, 2004). 

Diante dessa realidade, a implementação de um produto de informática, na modalidade a 

distância, para o ensino na enfermagem contribui não apenas para elevar os resultados no 

aprendizado dos estudantes, mas também para facilitar o trabalho dos professores, que passam a 

dispor de um material capaz de apoiar a atenção individual no processo de aprendizado dos 

alunos (VIEIRA et al., 2004). 

Essa modalidade de ensino a distância pode ser intermediada por meio de uma hipermídia, 

que consiste na reunião de várias mídias em um suporte computacional, interligadas por sistemas 

eletrônicos de comunicação, que pode ser compreendida por softwares educacionais que incluem 

hipertextos, vídeos, animações interativas bidimensionais e tridimensionais, áudio e imagens, 

facilitando o processo de ensino à medida que ocorre a real valorização do aluno no centro do 

processo educativo e complementa o ensino presencial (ALAVARCE, 2007). 

A hipermídia é disponibilizada através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que 

são sistemas computacionais que se encontram disponíveis na Internet e em softwares, e tem 

como função dar suporte a atividades mediadas pelas TICs.  Estes ambientes permitem a 

integração das mídias, linguagens e recursos, o desenvolvimento da interação entre os alunos, 

bem como disponibilizar a informação e auxiliar na elaboração e socialização de produtos para se 

atingir os objetivos educacionais (ALMEIDA, 2003). 

A utilização de uma hipermídia contribui para esta nova forma de aprender, uma vez que 

utiliza uma metodologia por meio da qual o aluno estuda por ele mesmo, de acordo com a sua 

disponibilidade, aproveitando melhor os conteúdos teóricos e desencadeando um processo que 
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repercutirá na sua vida profissional, que é o de aprender assumindo responsabilidades (SILVA; 

COGO, 2007; TANAKAN et al., 2010). 

O computador começou a ser empregado na assistência de enfermagem em 1960 nos 

Estados Unidos e, no Brasil as experiências começaram em 1985 nas instituições de ensino 

superior, sendo primeiramente na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (TELLES FILHO; CASSIANI, 2008). 

Atualmente, é possível observar a utilização de websites, softwares, AVA e suas diversas 

ferramentas, comunidades virtuais, grupos de discussão, sistemas de videoconferência e objetos 

educacionais digitais, como hipertexto, jogo educativo e simulações nos mais variados contexto 

do ensino em enfermagem, que vão desde a modalidade presencial, semipresencial e a distância 

por meio da Internet (SILVA; COGO, 2007; RODRIGUES; PERES, 2008). 

Autores reconhecem que os materiais educacionais são importantes ferramentas para 

motivar o aprendizado e facilitar a inclusão digital do estudante. Vários estudos apontam 

experiências favoráveis na enfermagem mediada pelo uso da TIC. A exemplo, temos: a criação 

de um website sobre pé diabético, objetos educacionais digitais nas formas de hipertexto e jogo 

educativo sobre oxigenoterapia, construção e validação de uma hipermídia sobre medição da 

pressão arterial, exame físico no pré-natal, planejamento familiar e anticoncepção, construção de 

um site sobre administração de medicamentos, produção de software sobre sinais vitais, 

construção de um ambiente virtual de aprendizagem sobre reanimação cardiorrespiratória em 

neonatologia e contracepção, elaboração de um curso de EaD sobre o tratamento de feridas e 

objeto virtual sobra avaliação da dor aguda em adutltos (SILVEIRA; BRAGA, 2004; ALVES et 

al., 2006; COGO et al., 2009a; ALAVARCE, 2007; LOPES, 2009; FREITAS, 2010; AQUINO, 

2010; CASSIANE et al., 2003; COGO et al., 2010; OLIVEIRA, 2006; RODRIGUES, 2008; 

RIBEIRO; LOPES, 2006; ALVAREZ, 2009). 

Já existe na literatura a construção de um AVA 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 alunos relataram que o material não foi 

explorado da forma como eles gostariam, uma vez que referiram dificuldade na instalação do 

programa e acesso ao material. Assim, 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 
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processo de aprendizagem tenha início, a fim de prevenir possíveis problemas na visualização e 

salvamento do material digital no computador (SILVA; COGO, 2007).  

Sendo assim, faz-se necessário ter um cuidado especial para prevê às dificuldades do 

usuário ou do grupo em relação ao ambiente que será utilizado, pois a fácil navegação, 

acessibilidade e funcionalidade torna o aprendizado efetivo e compreensível minimizando desta 

forma os possíveis obstáculos referentes ao uso do AVA. Então, não é conveniente criar uma 

hipermídia sem objetivos, mas fazer uso dela considerando a realidade dos usuários, como 

também é preciso realizar uma avaliação periodicamente. Uma questão inquietante é: por que 

criar mais uma hipermídia sobre PVP? Frente à realidade do discente e do incentivo do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - UFC na criação destas 

tecnologias, foi construída uma hipermídia sobre PVP, com o propósito de oferecer mais um 

recurso didático-pedagógico para guiar a prática, e por reconhecer que essa ferramenta é de 

grande valia para o ensino.  

Assim, diante da exigência das Diretrizes Curriculares na incorporação de novas 

tecnologias no ensino da enfermagem, e em busca realizada na plataforma do AVA Solar da UFC 

observamos apenas hipermídias relacionados à enfermagem na temática da saúde da mulher. E, 

na disciplina de Enfermagem no Processo do Cuidar do Adulto II vários procedimentos de 

enfermagem são ensinados, até o momento nenhuma hipermídia está sendo utilizada como 

suporte na estratégia didático pedagógica para os estudantes como complementação da 

modalidade presencial. Ao contrário, do que tem sido visto em outras universidades, onde várias 

hipermídias estão sendo oferecidas para auxiliar os estudantes de enfermagem nos diferentes 

procedimentos técnicos. 

A hipermídia pode servir para auxiliar o estudante de enfermagem no desempenho de suas 

atividades no atendimento junto aos pacientes, no início da prática hospitalar, pois facilita o 

processo de ensino-aprendizagem dos discentes quanto a memorização da sequência da técnica, 

permitindo acesso a materiais didáticos e interativos no momento desejado e reduzindo dúvidas 

decorrentes das diferentes formas de realização de um mesmo procedimento. 

Frente ao contexto revolucionário de aprendizagem utilizando-se o AVA nas mais 

diversas áreas do conhecimento, entende-se que os alunos precisam ser inseridos como 

participantes ativos de sua aprendizagem (SCHIBECCI et al., 2008). 
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Diante destas considerações, justifica-se a realização desse estudo na busca de completar 

as lacunas, observadas no ensino referente ao tema, tais como, pouca prática do procedimento, 

indisponibilidade de recursos de material didático atrativo, suporte as aulas teóricas e de 

laboratório; considerando também o significativo aumento da utilização da informática no ensino 

de enfermagem, o que favorece o interesse do discente em aprender e se habilitar cada vez mais, 

devido ao uso dos materiais didáticos interativos, proporcionando segurança e motivação no 

momento da realização do procedimento.  

Vale ressaltar que para uma hipermídia tornar-se adequada para uso é necessária passar 

por um processo de validação, por especialistas. A validação é uma abordagem metodológica que 

pode ser utilizada para verificar a validade de um conteúdo e construto de uma tecnologia. O 

conceito de validade é abordado como sendo o grau em que um instrumento mostra-se apropriado 

para mensurar o que supostamente ele deveria medir. Assim, quando se submete um instrumento 

ao procedimento de validação, na realidade não é o instrumento em si que está sendo validado, 

mas sim o propósito pelo qual o instrumento está sendo usado (POLIT; BECKER, 2010). Assim, 

a hipermídia sobre punção venosa periférica precisa passar pelo processo de validação para 

tornar-se adequada a realidade do estudante de enfermagem. 

Diante das justificativas acima mencionadas o foco desse estudo foi a construção e 

validação de uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica com vistas a fornecer um 

complemento as aulas teóricas. Então questiona-se: A hipermídia sobre punção venosa periférica 

é uma ferramenta válida para o auxilio das aulas teóricas? 

Para este estudo estabeleceu-se ainda a seguinte hipótese a ser testada: a utilização de uma 

hipermídia sobre punção venosa periférica constitui um recurso didático pedagógico para 

complementar o ensino teórico dos alunos de graduação em enfermagem.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 

 Construir uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica para auxiliar o ensino 

de enfermagem. 

 

2.2 Específicos: 

 

 Validar com os especialistas os aspectos de conteúdo e técnicos da hipermídia educativa; 

 Avaliar a apreensão do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre punção 

venosa periférica antes e após utilização da hipermídia.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura utilizada na pesquisa foi definida por meio de diversificadas 

leituras sobre a temática, abordando as tecnologias no ensino da enfermagem, educação à 

distância, tecnologias da informação e da comunicação, ambiente virtual de aprendizagem e a 

enfermagem baseada em evidência na punção venosa periférica. 

3.1 Uso das tecnologias no ensino da enfermagem  

Atualmente, a sociedade vem passando por transformações que exigem cada vez mais 

qualificação por parte dos profissionais da saúde, no sentido de melhorar e contribuir para a 

qualidade do serviço. Frente a essas exigências que se apresentam e se modificam rapidamente na 

formação desses profissionais, é necessário que haja mudanças no processo ensino-

aprendizagem, tornando-o adequado à contemporaneidade do trabalho em saúde (SILVA; SENA, 

2006). 

Diante das exigências do mercado de trabalho por profissionais competentes e 

capacitados, o educador comprometido com a melhoria da educação e com a formação dos 

futuros profissionais, necessita considerar as tecnologias disponíveis para aprimorar os recursos a 

serem utilizados, no sentido de obter resultados positivos para o ensino (AGUIAR, 2006). Neste 

processo de aprendizagem ininterrupta, destaca-se o uso das tecnologias como uma importante 

ferramenta facilitadora do aprendizado nas mais diversas áreas (LOPES; ARAÚJO, 2004).  

A enfermagem tem acompanhado o processo de introdução das tecnologias 

computacionais na área da educação e vem inovando conforme procura adaptá-las às suas 

necessidades, produzindo web sites ou software educacionais (MARQUES, MARIN, 2002). No 

que diz respeito ao ensino de enfermagem, a utilização de recursos computacionais é uma 

realidade que tem se intensificado nos últimos anos. As novas possibilidades tecnológicas vêm 

sendo incorporadas nas práticas de ensino, destacando-se as iniciativas junto às universidades, 

seja como apoio ao ensino presencial ou no desenvolvimento de atividades à distância (COGO et. 

al., 2009b).  

A tecnologia educativa deve ser vista como um conjunto de procedimentos sistemáticos 

que permite maior organização do sistema educacional, fazendo uso de equipamentos 

tecnológicos ou instrumentos técnicos, mas não se restringindo a estes. Pode ser entendida como 

um processo facilitador da articulação teórica prática, conhecimento-saber, em todos os espaços e 
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relações. Sendo assim, está centralizada no desenvolvimento humano e é concretizada a partir da 

aplicação de novos conhecimentos, como teorias, conceitos e técnicas (NIETSCHE et al., 2005) 

É notório os resultados alcançados em termos de qualidade do ensino quando se faz uso 

de tecnologias educativas, como criação de sites, softwares, hipermídias, dentre outras. Esses 

recursos podem garantir maior agilidade na busca de informações importantes para o aprendizado 

(AQUINO, 2010). 

Em um estudo realizado por Aquino (2010) com a utilização de uma tecnologia educativa 

no ensino de enfermagem em contracepção, foi comparado os resultados de dois grupos distintos, 

o grupo submetido à utilização do AVA e o outro grupo submetido a aula presencial. Foi possível 

observar que os dois grupos obtiveram resultados semelhantes, entretanto, em algumas questões 

houve significativas diferenças, onde o grupo que fez o uso da tecnologia apresentou resultados 

melhores nas questões sobre contracepção, do que o grupo na modalidade presencial.  

Diante deste contexto, percebe-se que o uso de novas tecnologias no ensino de 

enfermagem pode favorecer a aquisição de conhecimento por parte dos alunos, uma vez que 

representa um suporte na modalidade presencial. 

Ressalta-se a importância da construção de outros métodos de ensino, por meio do uso de 

tecnologias, para estimular o interesse e a autonomia do aluno, possibilitando uma aprendizagem 

dinâmica e interativa, sem, contudo, desprezar a interação professor-aluno no processo educativo. 

Assim, desenvolver materiais a serem disponibilizados na Internet, como recurso didático 

para o ensino de enfermagem, vem ocupar um espaço importante, contribuindo especialmente 

para a formação de um profissional com um perfil mais compatível com a cultura tecnológica 

inegavelmente existente na área da saúde e que se amplia continuamente. Entretanto, embora seja 

reconhecida a necessidade de utilização de tecnologias da informação na educação em 

enfermagem, esse ainda é um tópico negligenciado em muitas escolas de enfermagem no Brasil 

(DIAS et al., 2005). 

Em um estudo realizado por Nietsche et al., (2005) sobre a concepção de docentes e o uso 

das tecnologias, houve uma evidência de que o conceito dos docentes nessa temática ainda é 

restrito, mostrando problemas na produção e utilização dessas tecnologia, o que pode dificultar a 

inserção desse material no ensino.  

Portanto, no âmbito educacional, tais transformações colocaram um desafio aos 

educadores e profissionais envolvidos: fazer evoluir os conceitos e práticas que melhor 
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permitirão ajustar as tecnologias ao processo ensino-aprendizagem, de modo que as mesmas 

sejam incorporadas à prática educacional. Qualquer que sejam a forma e o meio de realizar o 

processo educacional – presencial ou a distância, o papel das mídias vem se tornando essencial 

para a eficácia e qualidade da educação (COMIN; INOCENTE; MATIAS, 2009).   

Por essa razão, torna-se importante a utilização dessas tecnologias para que haja uma 

mudança no paradigma, tanto dos alunos quanto dos professores, frente as mudanças no ensino e 

nas tendências na área tecnológica, pois semelhante as transformações na sociedade e nas 

universidades, o ensino na enfermagem deve acompanhar e usufruir dessa modalidade para que o 

aluno torne-se um profissional competente, atualizado e habilitado nos diversos cenários do 

cuidado. 

Na pesquisa desenvolvida por Peres e Kurcgant (2004), os docentes destacaram como 

fatores que dificultam à inserção da informática no ensino de enfermagem a falta de valorização 

do ensino, em detrimento das áreas de pesquisa e produção científica, a falta de estímulo à 

utilização da informática no ensino, a ausência de priorização orçamentária na área de 

informática, bem como a falta de infraestrutura e de assessoria técnica especializada, tornando 

mais difícil o investimento dos docentes no desenvolvimento de propostas de implementação da 

informática no ensino de enfermagem. 

Assim, torna-se fundamental a realização de pesquisas que visem identificar os recursos 

tecnológicos disponíveis e que apontem soluções que promovam uma real aproximação entre o 

elemento humano (professores e alunos) e as ferramentas, permitindo a identificação de cada uma 

delas e seu contexto de utilização (SEIXAS; MENDES, 2006). 

 

3.2 Educação à Distância (EaD) e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Desde o seu surgimento até os dias de hoje, a Internet vem revolucionando o modo de 

divulgar informações em todas as áreas, inclusive na educação e na saúde. É uma importante 

ferramenta na disseminação de informações, uma vez que contém um grande número de 

documentos com os mais variados conteúdos, que podem ser consultados de qualquer parte do 

mundo e pelas mais diversas pessoas (SILVA; CASSIANI; ZEM-MASCARENHAS, 2001). 

 Os mesmos autores relatam ainda que a Internet teve sua origem em 1969, nos Estados 

Unidos da América. Inicialmente interligava laboratórios de pesquisa e estava vinculada à área 

acadêmica, tendo sua liberação comercial ocorrido em 1987, apresentando maior frequência de 
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utilização a partir de 1992. No Brasil, as universidades estão ligadas à rede de computadores 

desde 1989, iniciando com os serviços de correio eletrônico e transferência de arquivos. O acesso 

à Internet é feito através de um provedor, que pode ser acadêmico ou comercial.  

A Internet desponta atualmente como ferramenta importante que revolucionou as formas 

de comunicação, tornando-se o meio mais comum a ser utilizado pela Educação a Distância –  

EaD. Entretanto, a maior contribuição que a Internet pode proporcionar ao processo educacional 

diz respeito à mudança de paradigma, impulsionada pelo grande poder de interação que ela 

propicia (GOMES, SANTIAGO, 2008; BEHAR, PASSERINO, BERNARDI, 2007; MARQUES, 

MARIN, 2002).  

Nesse contexto, a EaD surge como uma modalidade de ensino que facilita a 

autoaprendizagem , com ajuda de recursos didáticos, apresentados em diferentes suportes de 

informação, e que pode ser utilizada por diversos meios de comunicação (SCHLEMMER, 2005; 

OLIVEIRA, 2007).   

A EaD foi oficializada pela Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 

de dezembro de 1996, regulamentada pelos decretos 2.494, de 10/02/1998; pelo 2.561, de 27 de 

abril do mesmo ano, e pela portaria ministerial nº 301, de 7 de abril de 1998, regulando assim 

desde o ensino fundamental para jovens e adultos, o ensino médio, a educação profissional, até o 

ensino de graduação e pós-graduação, nas várias instituições educacionais (BRASIL, 1996; 

MAGALHÃES, 2007). 

Deste modo, com a aprovação da Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

houve o estímulo para adotar a EaD, principalmente na pós-graduação, como forma de fazer, 

mais rapidamente, a qualificação e a capacitação de profissionais, considerando as distâncias em 

nosso país e as rápidas mudanças que estão ocorrendo em nossa sociedade, como o avanço do 

conhecimento, dos meios de comunicação e dos processos e produtos tecnológicos 

(MAGALHÃES, 2007). 

De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (2006), as universidades 

em todo o mundo estão oferecendo cursos de graduação, pós-graduação stricto e lato sensu e 

cursos de extensão por meio da educação a distância nas três áreas de aplicação: exatas, humanas 

e biológicas. No Brasil, existem 159 instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da 

Educação e Cultura empregando essa modalidade de ensino. 
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A EaD tem objetivos explícitos, como o de democratizar o acesso à igualdade de 

oportunidades educativas a alunos em seu meio cultural e natural; proporcionar aprendizagem 

autônoma e ligada à experiência do aluno; promover um ensino inovador e de qualidade; 

incentivar a educação permanente; e reduzir custos (MAGALHÃES, 2007). 

Nessa perspectiva, a EaD pode apresentar vantagens como: abertura (formação adaptada 

às exigências atuais ou contextuais de pessoas que não puderam frequentar a escola tradicional); 

flexibilidade (ausência de rigidez quanto aos requisitos de espaço, tempo e ritmo); eficácia (o 

aluno é o centro do processo de aprendizagem, sujeito ativo de sua formação); formação 

permanente e pessoal; economia. Da mesma forma, algumas desvantagens não podem ser 

negadas, como: limite no alcance do objetivo da socialização, das áreas afetiva e psicomotora, a 

não ser por intermédio de momentos presenciais (COMASSETTO, 2001).  

Dessa forma, a EaD atende a uma demanda crescente de formação continuada voltada 

para novos contextos de trabalho, o que nos obriga a pensar em novos paradigmas educacionais, 

tendo em vista a formação de competência e a ampliação do atendimento a um novo perfil de 

aluno (CORRÊA, 2002). 

Sendo a informação um subsídio para a construção do conhecimento e para o 

aprendizado, a utilização das tecnologias da informação e comunicação, principalmente a 

Internet, vem modificando as formas de ensinar e aprender, pois, por meio delas, é possível 

disponibilizar a informação necessária no momento certo, de acordo com o interesse de cada 

indivíduo (SCHLEMMER, 2005).   

Considerando os processos de mudança no ensino em saúde e a demanda por novas 

formas de trabalhar o conhecimento no ensino superior, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs) constituem uma interessante alternativa na busca da aprendizagem significativa. Este 

novo espaço de formação para profissionais em saúde constitui uma referência para a 

transformação das formas tradicionais de conhecer o currículo. Repensar a 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 (ALLY, 2004). 

O AVA corresponde a um ambiente tecnológico no espaço virtual que permite o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem mediado pela TIC. Estão disponíveis na 

Internet, destinados ao suporte de unidades de aprendizagem presenciais, semipresenciais e a 
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distância, permitindo expandir as interações para além da sala de aula e a troca entre os 

participantes, o que possibilita um ambiente colaborativo, interativo e flexível, rompendo com a 

forma tradicional de ensino (PRADO; PERES; LEITE, 2011). 

Esses ambientes permitem, também, 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). 

Neste sentido, 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. Além disso, 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 sempre o responsável por garantir um ambiente que dê sentido ao que se aprende 

(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 pelo conjunto potencial de benefícios que traz ao processo de ensino-

aprendizagem (CARDOSO, 2010). 

As mídias utilizadas no espaço virtual com finalidades diferentes possibilita a criação de 

atividades variadas e multifacetadas. 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 planejada, 

desenhada e construída em consonância com a proposta pedagógica do AVA (RODRIGUES; 

PERES, 2008; RODRIGUES, 2008).  
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A utilização de sistemas de ensino-aprendizagem altamente interativos e com recursos de 

simulação oportunizam ambientes ativos e abertos de aprendizagem, onde os alunos desenvolvem 

seus planos individuais, com base em suas habilidades, conhecimentos e interesses. Neste 

sentido, a organização do material educacional em pequenos segmentos, agregados em função 

das necessidades de aprendizagem dos alunos são de fundamental importância (TAROUCO  et 

al., 2003; SARDO, 2007). 

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 em um 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 à 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 AVA permite também a personalização de atividades de acordo com as 

necessidades específicas, em termos de conteúdo e método, constituindo aspectos fundamentais 

para uma aprendizagem que se denomina uma aprendizagem por toda a vida (TAROUCO et al., 

2003). 

Estes ambientes virtuais possibilitam o entendimento de processos que são à base da 

aprendizagem humana. Dois conceitos podem trazer um importante sentido a essa compreensão, 

que são: os de interação e colaboração. A interação permite a operacionalização e socialização do 

conhecimento, pois torna o indivíduo agente de sua própria aprendizagem, devido ao uso de 

materiais e meios de comunicação diferenciados. Já a colaboração facilita a troca de ideias e 

experiências entre alunos e professores. Ambos são particularmente interessantes para a 

enfermagem, pois costumam representar conceitos fundamentais para a aprendizagem e o 

exercício profissional dos enfermeiros (BRANDÃO et al., 2003; SCHLEMMER, 2005). 
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A exemplo tem-se o AVA Solar, utilizado em estudos de construção e validação em 

anticoncepção, exame físico na gestação e sinais vitais e AVA Moodle, utilizado no curso sobre 

reanimação cardiorespiratória e reanimação cardiopulmonar. Cada AVA possui suas 

particularidades, com funções similares e diferentes dos objetos educacionais (LOPES, 2009; 

VIEIRA, 2010; LOPES, 2001; RODRIGUES, 2008; SARDO, 2007). 

 

3.3 Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) no ensino de enfermagem 

 

Nos últimos anos, tem ocorrido o crescimento da utilização das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) em vários cenários da saúde. A expansão do acesso à Internet, o 

desenvolvimento de microprocessadores mais rápidos e mais baratos, bem como o acesso a essas 

tecnologias nos ambientes hospitalares, ambulatoriais, no ensino e em toda a sociedade, têm 

proporcionado uma ampliação das redes de comunicação e de novos produtos e serviços voltados 

para a saúde, mudando tanto o perfil do profissional quanto da população no que diz respeito o 

acesso à informação em saúde (PRADO; PERES; LEITE, 2011). 

O desenvolvimento da TIC é fruto de necessidades socioeconômicas e culturais da 

sociedade pós-moderna, na qual o „buscar saber‟, o „saber fazer‟ e „saber trabalhar em conjunto‟ 

são qualidades ou características exigidas aos novos profissionais. A fim de atender a esse 

mercado econômico mundial, em constante aperfeiçoamento, faz-se necessário o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências (DELORS, 1998). 

Rodrigues (2008) afirma que o aprendizado adquirido pela formação acadêmica, 

antigamente, era o suficiente para o indivíduo desempenhar sua atividade profissional até a sua 

aposentadoria. Porém, hoje é imprescindível a procura constante por novos saberes para a 

manutenção do indivíduo no mercado de trabalho exigido pela nova dinâmica mundial do fluxo 

contínuo de informações. 

A intermediação no processo educacional pelo uso das TICs aumentou as possibilidades de 

comunicação e aquisição de informações, alterando a forma de viver, trabalhar, de organizar-se 

socialmente e de aprender na atualidade. Por ser a fusão de três vertentes técnicas (a informática, 

as telecomunicações e as mídias eletrônicas), a utilização da TIC oferece possibilidade na 

geração de novas teorias, principalmente no campo educacional (AGUIAR, 2006). 
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A necessidade de aprendizagem ao longo da vida e a constante informação requerida por 

nossa sociedade vêm se refletindo também na educação. Assim, a implementação da TIC, na 

educação, trouxe mudanças na forma tradicional de aprender e ensinar (RODRIGUES, 2008). 

O emprego das TICs e da Internet como instrumentos para fins educacionais vem se 

tornando objeto de estudo e interesse mundial. O surgimento de sites de jogos e simulação que 

proporcionam ação e interatividade em diversos graus, gerenciadores de ensino e a criação dos 

ambientes virtuais de aprendizagem por meio da promoção do ensino a distância on-line, através 

de palestras, cursos, conferências, congressos e afins, vem causando transformações na forma de 

ensinar e aprender de docentes e estudantes na área da saúde (RODRIGUES, 2008). 

Em um estudo realizado por Peres e Kurcgant (2004), cujo objetivo foi desvelar o 

significado da inserção da informática no ensino de enfermagem, segundo a percepção dos 

enfermeiros docentes, revela que as novas TICs, no ensino dessa área, evocam potenciais e 

desafios por proporcionarem recursos capazes de gerar modificações nas formas de elaboração, 

aquisição e transmissão de conhecimentos. Isso possibilita renovar os conteúdos e os métodos 

pedagógicos, ampliar o acesso à educação e transformar o papel do professor no processo de 

ensino-aprendizagem, passando a ser fundamental a relação professor aluno, baseada no diálogo 

permanente, na busca de transformação da informação em conhecimento, impactando processos 

sociais e econômicos. 

Assim, destaca-se que a prática docente, para alcançar o objetivo de preparar profissionais 

competentes para atuar no mercado de trabalho, necessita assumir a responsabilidade pela 

produção de novos conhecimentos, não se limitando a reproduzir saberes já elaborado. Isso inclui 

vencer dificuldades e enfrentar os desafios inerentes às tecnologias da informação e comunicação 

(PRADO; PERES; LEITE, 2011). 

Barreto (2003) afirma que a incorporação dessas tecnologias no ensino permite ampliar o 

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

possibilitando o desenvolvimento de um processo educacional interativo, que articula teoria, 

prática e pesquisa que pode ser aplicado, tanto na formação inicial, como no desenvolvimento 

profissional contínuo. Assim, as TICs podem ser incorporadas aos processos educacionais como 

elemento estrutural de uma nova prática pedagógica. 

A implementação e utilização da TIC, pode ser feita através de alguns recursos interativos 

de comunicação como as ferramentas síncronas e assíncronas. O termo síncrona refere-se a 
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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 

disponibilizada pela TIC favorece o processo de ensino aprendizagem e, ao mesmo tempo, cria 

um ambiente de interação entre os participantes do processo, tornando o aprender mais atrativo, 

estimulante e motivador (AGUIAR, 2006; BARBOSA; DAL SASSO, 2007). 

Nessa perspectiva, a utilização da TIC visa desenvolver modelos pedagógicos 

contemplados em uma série de atividades a serem realizadas por alunos e formadores no contexto 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (PRADO; PERES; LEITE, 2011). 

Entre as qualidades das atividades mediadas por computador apontadas pelos usuários, 

estão a flexibilização da organização do tempo, do local de estudo, do ritmo da aprendizagem e 

da auto-organização; o acesso a variadas informações; além da interação com colegas e 

professores. Essas facilidades oferecidas pelas TICs fazem com que a instituição de ensino 

extrapole os limites físicos de seu campus, permitindo a inclusão de alunos já inseridos no 

mercado de trabalho (COGO et al., 2007). 

Para tanto, a educação em enfermagem é desafiada a preparar os novos profissionais com 

conhecimentos e habilidades para a prática em um ambiente complexo, emergente e 

tecnologicamente sofisticado. Os tópicos relacionados as TICs, bem como o treinamento de 

habilidades nessa área necessitam ser incluídos nos currículos de enfermagem (PRADO; PERES; 

LEITE, 2011).  

Sendo assim, o ensino direcionado com o uso da TIC é um importante recurso para auxiliar 

no processo pedagógico, enfatizando-se a construção do conhecimento, a reflexão dos 

significados de educação, ensino, aprendizagem, identificação de estilos de pensamento e níveis 

de desenvolvimento. Entretanto, não devemos apenas aumentar a produção de materiais digitais, 

mas as possibilidades de apropriação crítica dos mesmos e de superação dos limites, indo além 

daquelas que o ensino presencial pode oferecer (AGUIAR, 2006; COGO et al., 2007). 

 

3.4 Enfermagem baseada em evidência na punção venosa periférica  

 

Os enfermeiros buscam a excelência na assistência à saúde desde que Florence 

Nightingale começou a estudar os resultados dos processos de cuidado ao paciente nos anos de 

1860. Subsequente várias iniciativas são lançadas para melhorar a qualidade do cuidado.  
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Dentre essas práticas que surgiram para melhorar a assistência de enfermagem têm-se a 

Enfermagem Baseada em Evidência (EBE), que é uma iniciativa recente e pode ser definida 

como a aplicação de informações válidas e relevantes, com base em pesquisas, na tomada de 

decisão do enfermeiro. A EBE consiste na utilização simultânea da “experiência clínica” e da 

“melhor evidência clínica externa advinda da pesquisa sistemática” para guiar a tomada de 

decisão clínica. As melhores evidências podem ser encontradas nos guidelines de prática clínica, 

nas revisões sistemáticas, em relatórios de pesquisa e nos relatórios de comitês de especialistas 

(LARRABEE, 2011; CULLUM  et al., 2010). 

 Pensando na importância de investigar as melhores evidencias do objeto de estudo, 

questionou-se: quais as melhores evidências sobre punção venosa periférica na prática de 

enfermagem? A partir deste questionamento foi realizado uma busca nas seguintes bases de 

dados: National Library of Medicine (PUBMED); Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Cochrane Central Register of Controlled Trials (Clinical Trials) e 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL). Além do apoio de protocolos 

validado por especialistas e nos livros de enfermagem baseada em evidência, com vistas a reunir 

e sintetizar o conhecimento existente sobre a temática proposta.  

Nas bases de dados foram encontrados 383 artigos, porém foram selecionados 17 artigos 

que comtemplavam o objeto de estudo sobre a temática de punção venosa periférica, utilizando 

os seguintes descritores: cateterismo periférico, cuidados de enfermagem, catheterization 

peripheral e nursing care, utilizando os descritores não controlados: punção venosa e 

venipuncture.  

Para uma melhor compreensão dos achados, os mais evidenciados nos estudos foram 

assuntos sobre: diretrizes clínicas, substituição do cateter venoso periférico, uso de antisséptico, 

anestésico local e complicações relacionadas ao cateter. 

Assim, várias instituições tem procurado padronizar sua prática com o uso de protocolos. 

Como foi visto em um estudo desenvolvido no hospital universitário da Suécia, com base nas 

diretrizes clínicas das melhores práticas da terapia intravenosa, foram desenvolvidas instruções 

sobre fundamentos dos seguintes assuntos relacionados à punção venosa: fornecimento de 

informação ao paciente sobre o uso do dispositivo, a indicação do tratamento, a escolha do local 

para aplicação do cateter, a escolha do antisséptico para a pele, o tamanho adequado do 

dispositivo, a fixação, a duração de uso, a documentação do procedimento e a troca do 
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dispositivo. Os resultados encontrados frente à utilização dessas diretrizes clínicas melhoraram o 

desempenho e a qualidade do cuidar das enfermeiras do hospital no que diz respeito à punção 

venosa periférica (AHLQVIST et al., 2006). 

No estudo de Frigerio et al (2012), realizado em um hospital italiano com enfermeiros 

assistenciais, foram utilizados protocolos clínicos com recomendações de práticas baseada em 

evidências com relação ao procedimento de PVP. O estudo observou que houve uma melhora 

quanto às práticas de utilização de curativo transparente para facilitar a visualização da inserção 

do cateter e documentação diária das observações do procedimento. Com esse achado, houve um 

aumento da manutenção dos cateteres venosos com tempo superior a 96 horas.   

Essa preocupação com as diretrizes clínicas quanto às melhores práticas de terapia 

intravenosa pode ser explicada pelo fato de que o cateter venoso periférico constitui-se uma 

prática comum no ambiente hospitalar. Entretanto, alguns pacientes apresentam complicações 

decorrentes do cateter venoso, que podem ser prevenidas por meio de um conjunto de medidas 

simples desenvolvidos pela equipe de enfermagem (ZINGG; PITTET, 2009; FURTADO, 2011).  

No que se refere à substituição dos cateteres periféricos, os mesmos ocorrem no período 

entre 72 a 96 horas para prevenção de flebite e outras complicações, sendo essa recomendação 

classificada em nível de evidência II. Porém no estudo de Palese et al (2011), os autores 

recomendam que o enfermeiro deve prevê a probabilidade de tempo que o cateter ficará inserido 

na veia até o momento da próxima troca, de forma que dependendo do estado hemodinâmico do 

paciente, o cateter pode permanecer por mais de 96 horas, reduzindo a reinserção desnecessária e 

evitando a dor do procedimento da punção. Essa alternativa de deixar o cateter por mais de 96 

horas vai depender da tomada de decisão do enfermeiro após uma análise clínica da situação do 

paciente associado a sua experiência com a inserção de dispositivos periféricos. Catney et al 

(2001), ainda defendem que é importante avaliar o tipo de medicação endovenosa a ser 

administrada, a necessidade de mudanças frequente e a segurança de prorrogação. Webster et al 

(2010) também apontam em revisão sistemática que não encontraram nenhuma evidência 

conclusiva sobre a necessidade de substituição do cateter a cada 72 a 96 horas.   

Outras investigações descobriram que as taxas de complicações relacionadas ao cateter 

não aumentaram em decorrência do cateterismo prolongado, e sim quando associada a fatores tais 

como idade, sexo, diagnóstico (diabetes, doenças cardíacas, imunossupressão, dentre outras) e 

infecção de outra natureza (MESSNER; PINKER, 1992; CATNEY et al., 2001). 
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De acordo com Cortés (2005), para garantir um período maior de utilização dos cateteres 

periféricos, um ponto a ser considerado é a permeabilidade do dispositivo. Para isso foi realizada 

uma revisão sistemática comparando o uso da solução salina e a heparina. A conclusão foi que a 

solução salina foi tão eficaz quanto à heparina, portanto recomenda-se à luz da evidência, o uso 

intermitente de solução salina para manutenção de cateteres venosos periféricos, pois ainda é 

necessário realizar mais pesquisas para avaliar os potenciais adversos do uso da heparina. 

Outro ponto que merece destaque é a expressão da dor durante a PVP que pode ser 

observada em pacientes adultos, pediátricos e neonatos, sendo que criança hospitalizada tem 

dificuldade de lidar com procedimentos invasivos, principalmente a punção venosa. Nas crianças 

a partir de cinco anos, as vezes, torna-se ainda mais difícil reduzir a ansiedade frente ao 

procedimento devido o entendimento e à experiências anteriores. Por isso, a atuação da 

enfermagem é fundamental para diminuir esse sofrimento processual da criança através da 

comunicação e distração (PIVA; QUADRI; DESTRE, 2011). 

Em um estudo realizado com crianças durante o procedimento de punção venosa, foi 

observado que a utilização de anestésicos locais associado à terapia de distração é mais eficaz que 

a utilização individual do anestésico local, pois os resultados do estudo mostraram que não houve 

diferença significativa no escore de dor entre o uso do anestésico local e o placebo. Ressalta-se 

também, que a distração correta da criança no momento da punção pode excluir a necessidade da 

utilização do anestésico local nessa população (LAL et al., 2001). 

Na prática clínica existem dois tipos de anestesias que podem ser utilizadas na PVP, 

sendo estas a anestesia local com inserção intradérmica e a anestesia com agentes tópicos, como 

pomadas. Estes anestésicos possuem o benefício de reduzir a dor durante a punção, entretanto a 

anestesia tópica deve ser administrada 30 minutos antes do procedimento para ter um efeito 

eficaz. A anestesia intradérmica fornece um resultado mais rápido e eficaz para a anestesia local, 

sendo as formas mais aceitas a lidocaína, lidocaína tamponada e solução salina bacteriostática 

com conservante de álcool benzílico (GANTER-RITZ; SPERONI; ATHERTON, 2012).  

No estudo de Ganter-Ritz et al (2012), os autores fizeram uma comparação entre três 

anestésicos intradérmicos: lidocaína, lidocaína tamponada e solução salina bacteriostática com 

conservante de álcool benzílico, para avaliar qual seria o mais eficiente no ambiente cirúrgico. Os 

resultados apontaram que não foi possível concluir o melhor agente intradérmico, pois nenhum 

dos três agentes possuía melhor tolerabilidade, eficácia e custo. Entretanto, a partir dos achados, 
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os autores recomendam que pesquisas futuras sejam desenvolvidas para se chegar a um resultado 

conclusivo a fim de informar o anestésico mais indicado para a PVP.  

Além dos cuidados já citados anteriormente frente ao procedimento, o enfermeiro possui 

um papel importante na prevenção de complicações durante a manutenção do dispositivo. Em 

crianças, a complicação mais comum consiste na infiltração, que é decorrente do vazamento de 

solução dentro do vaso ou da perfuração da parede do vaso após uma flebite. Sendo os sinais 

mais comuns pele fria e pálida, dor, desconforto, edema local, sensação de queimação e 

sensibilidade diminuída. A infiltração pode ocorrer também devido a falha no momento da 

punção, condições clínicas da criança, tipo de solução e histórico de complicações relacionadas 

ao procedimento (VENDRAMIN; PEDREIRA; PETERLINI, 2007; JACINTO; AVELAR; 

PEDREIRA, 2011). 

Semelhante à criança, o adulto também apresenta complicações associada à PVP, sendo 

as mais comuns flebites, seguida de infiltração, extravasamento, hematoma e infecções. Os 

fatores que contribuem para o surgimento dessas complicações possuem relação com os extremos 

etários, história de múltiplas punções, obesidade, tabagismo, trauma na veia, uso de medicações 

irritantes, cirurgias de grande porte e inatividade (HAWES, 2007).  

No estudo de Furtado (2011), o autor ainda acrescenta que para garantir um cuidado com 

qualidade na infusão e manutenção de cateteres periféricos, depende da escolha adequada do 

local de inserção do dispositivo intravenoso, o cuidado com a anotação da data da punção, evitar 

realizar o cateterismo venoso em áreas de articulação, observar diariamente o local de inserção a 

fim de identificar complicações, principalmente flebite, oclusão e infiltração, além da 

substituição do dispositivo a cada 72 horas (FURTADO, 2011). Outro cuidado recomendado por 

Hamsselberg et al (2010) é a importância que se deve ter quanto a higienização das mãos e o uso 

de equipamentos de proteção individual. 

Além desses cuidados, o enfermeiro deve ter uma atenção especial com os pacientes 

crônicos, pois de acordo com a Association for Vascular Acces (2008) para a obtenção de êxito 

da técnica e do bem-estar do paciente no momento da punção venosa, o enfermeiro deve está 

atento aos locais de punção, dando preferência às veias dorsais da mão não dominante, para 

terapia de curto prazo e para terapias de infusão não irritantes. Na terapia de longo prazo 

recomenda o acesso venoso central, mais precisamente na veia jugular interna. As veias do 
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antebraço e as veias do braço são importantes para obtenção de fístulas de hemodiálise e não 

devem ser utilizadas rotineiramente.  

Para a realização do procedimento, a escolha adequada do tipo de antisséptico a ser 

utilizado deve ser considerada, pois de acordo com uma revisão sistemática realizada por 

Falagasm, Kazantzim e Bliziotisi (2008), foi identificado que o uso do iodo é mais eficaz que o 

polvidine para antissepsia da pele na PVP, pois os resultados encontrados apontam uma redução 

do número de contaminação do procedimento, melhora da qualidade da assistência e diminuição 

dos custos hospitalares relacionados com a infecção no local da punção. 

Assim, para que haja uma prática segura e de qualidade na punção venosa periférica, 

fatores como experiência, conhecimento e agilidade para a tomada de decisão, influenciam 

significativamente na preservação e manutenção do cateter intravenoso, para tanto, o treinamento 

através da educação continuada contribui para a redução dos riscos existentes nessa via de 

administração, proporcionando melhores resultados na evolução do paciente e na prática clínica 

dos enfermeiros (DYCHTER; GOLD; CARSON, 2012). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

4.1 Teoria da Interação Social de Vigotsky 

 

O desenvolvimento deste estudo se deu baseado na Teoria da Interação Social do 

psicólogo russo Lev Seminovitch Vigotsky (1896-1934), também denominada de construtivismo, 

e tem como foco a busca por novas maneiras de compreensão da mente humana, quando a 

interação entre dois elementos ou sujeitos não resulta na sua justaposição, mas sim na construção 

de algo novo e inédito, em um processo de transformação que gera novos fenômenos 

(THOFEHRN; LEOPARDI, 2006). 

A interação social é definida como a troca de informação entre pelo menos duas pessoas, 

devendo ocorrer o sentido duplo dessa interação, ou seja, a reciprocidade entre os envolvidos 

(WERLANG; SCHEINDER; SILVEIRA, 2008). 

Diante disso, essa teoria serve como uma ferramenta para ser utilizada no processo de 

ensino-aprendizagem, em busca da obtenção do desenvolvimento mental dos envolvidos. Pois a 

troca de informações, com base em Vygotsky, não exige, necessariamente, que as pessoas tenham 

o mesmo nível de conhecimento e sim o interesse em aprender algo, independentemente de ser 

aluno ou professor, favorecendo a troca de experiência e conhecimento sobre determinado 

assunto (WERLANG; SCHEINDER; SILVEIRA, 2008). 

Na área da saúde, as interações entre as pessoas, ou seja, as interações sociais estão 

presentes constantemente, desde a relação entre os profissionais, entre profissionais e usuários, e 

ainda entre usuários e seus acompanhantes. Essas relações são essenciais para que o cuidado 

humano seja o mais holístico possível (FREITAS, 2010). 

No âmbito do ensino, ressalta-se a aplicabilidade dessa teoria para o processo de ensino-

aprendizagem, já que considera o discente como um indivíduo com experiência anterior e o 

professor como um sujeito que se encontra em constante aprendizagem. Sendo assim, havendo a 

interação social entre os indivíduos, estabelece-se uma importante oportunidade para o 

aprendizado facilitado por ambos participantes (LOPES, 2009). Frente a isso, torna-se importante 

a criação de um ambiente favorável de ensino para os alunos, de forma que haja uma troca de 

informação mútua na relação aluno-professor que auxilie esse processo e a capacitação desses 

futuros profissionais.  
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O mesmo autor refere que os pressupostos de Vygotsky nos remetem à necessidade de 

pró-atividade por parte dos alunos, quadro que contrasta com o sistema tradicional de ensino, 

onde o aluno é um membro passivo do processo ensino-aprendizagem, acomodado ao 

recebimento de informações por parte do professor, isento de uma postura crítica frente às suas 

dificuldades. 

Na enfermagem há uma modalidade de ensino onde o aluno é colocado frente a situações 

em que a aprendizagem deve ocorrer ao mesmo tempo em que acontece a assistência de 

enfermagem, sendo esta modalidade as aulas os estágios curriculares. Neste momento em que o 

aluno mais aprende sobre sua profissão, há também um locus de maior tensão no processo de 

ensino-aprendizagem, onde os alunos referem queixas e angústias relacionadas ao processo de 

ensino, nível de exigência, relação aluno-professor e relação de aprendizagem (HIGARASHI, 

2005). Então, a abordagem vygotskyiana pode trazer implicações significativas para a 

Enfermagem, na medida em que aborda importantes reflexões acerca do processo de formação da 

mente humana; além de considerar esses sujeitos em inter-relação com outros e com o ambiente, 

inclusive no seu processo de trabalho, no qual é ator (THOFEHRN; LEOPARDI; AMESTOY, 

2008). 

Portanto, a comunicação presente no processo ensino-aprendizagem propiciado na 

interação com os conteúdos e na interação interpessoal é considerada como dimensão crítica na 

aprendizagem e pode ser possibilitada num ambiente em que se combinem tecnologias e meios, 

levando-se em conta as limitações específicas do tipo de mediação a ser utilizada (AGUIAR, 

2006). 

Embora todo processo de aprendizagem deva ser estudado em sintonia com o 

desenvolvimento do ser humano, é preciso estar atento à influência que alguns elementos 

exercem sobre a interação. Dentre os elementos destacamos a afetividade e a motivação. A 

afetividade é considerada pelo construtivismo interacionista como a energia subjacente à ação, 

regulando as trocas entre o indivíduo e o objeto do conhecimento. Para Piaget, a afetividade 

exerce profunda influência no desenvolvimento intelectual. Com base nessas ideias, o ambiente 

de aprendizagem virtual deveria proporcionar algum grau de afetividade e motivação ao interagir 

com o aluno. 

 A interação social também influência a afetividade, a interatividade e a aprendizagem 

como um todo, no momento em que os alunos adquirem confiança e consideração por seus pares 
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(colegas e professores – reais e virtuais) e as relações interpessoais começam a se formar. Assim, 

começamos um processo de motivação intrínseca, e os alunos vão interagir nas salas de aulas 

virtuais, participar de chats, fóruns, troca de textos e de conhecimentos (ANDRADE; VICARI, 

2003). 

 A motivação é a razão da ação para Vygotsky, é ela que impulsiona necessidades e 

interesses, desejos e atitudes particulares dos alunos. Partindo-se desse princípio, é inaceitável 

que a motivação realizada nos ambientes de ambientes de aprendizagem à distância esteja fora da 

própria aprendizagem, mascarada por meio de notas e premiações. Para Vygotsky os 

pensamentos, as ações e as experiências dos alunos devem ser culturalmente mediados. O teorista 

também defende que mudanças na vida social e material produzem mudanças na vida mental, ou 

seja, que o mecanismo de mudança individual, ao longo do desenvolvimento, tem sua raiz na 

sociedade e na cultura (VYGOTSKY, 2007).  

A teoria sócio-cultural de Vygotsky faz uso de métodos e princípios do materialismo 

dialético. O processo dialético traduz-se em um processo de interação. Essa interação está 

inserida no processo de mediação que ocorre por meio de instrumentos e signos. Embora a 

atividade cognitiva não se limite ao uso de instrumentos e/ou signos, estes são estímulos 

artificiais que servem de auxílio mnemônico (ANDRADE; VICARI, 2003, THOFEHRN; 

LEOPARDI; AMESTOY, 2008). 

 Os signos e instrumentos podem estar modelados nas ferramentas de chat, na linguagem 

adotada para comunicação, nos recursos gráficos e mnemônicos utilizados para interação, nos 

serviços de e-mail, de fórum, nos vídeos e teleconferências, em toda e qualquer ferramenta que 

exerça a função de mediação. Estes símbolos, signos e palavras utilizadas nestas ferramentas 

constituem um meio de contato social entre o ambiente computacional e os seus usuários. Para 

compreender o papel de interação na abordagem de Vygotsky é preciso compreender conceitos-

chave de sua teoria: a internalização e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A 

internalização é a construção interna de uma operação externa, são internalizações de relações 

sociais e significativas, principalmente através da fala. A fala é um dos elementos-chave para 

análise qualitativa das interações nos chats e fóruns, talvez um dos elementos de maior 

significância dentro dos ambientes de EaD (ANDRADE; VICARI, 2003; PASSERINO; 

SANTAROSA, 2002). 
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 A ZDP sugere uma forma de potencialização do aprendizado através da ajuda de um 

especialista ou sujeito mais apto naquele domínio de conhecimento. Uma possível transcrição 

dessas ideias para um ambiente de aprendizagem a distância pode ser feita através da aquisição 

do modelo cognitivo do aluno, suas experiências e seus conhecimentos e, a partir dos modelos 

individuais, constituir o modelo do grupo. A ZDP é definida em dois níveis de desenvolvimento 

para o aluno: 

1. Nível de Desenvolvimento Real (NDR) – define funções que o aluno já possui. 

2. Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP) – relacionado às funções que o aluno pode 

desenvolver, através da orientação de um adulto ou da colaboração de colegas que já as 

desenvolveram.  

 Buscando possíveis aplicações da teoria de Vygotsky nos ambientes virtuais, podemos 

analisar alguns elementos dentro da comunicação mediada por computador: 

I) O papel da mediação aluno-aluno, aluno-professor; 

II) Uso de instrumentos semióticos, onde os sinais têm diferentes significados; 

III) O papel do aluno visto como agente de interação social; 

IV) Espaço da fala inicialmente egocêntrica depois internalizada; 

V) A ZDP, espaço entre crescimento espontâneo e mediado por especialista; 

VI) Os conceitos espontâneos que influenciam ou formam os conceitos científicos; 

VII) O pensamento e comportamento que vêm do meio social. 

 

Diante dessa realidade, o presente estudo visa estimular a construção de uma estreita 

relação entre discente e docente, de maneira a respeitar as limitações e dificuldades apresentadas 

pelo estudante, com a finalidade de alcançar um objetivo comum: a construção da autonomia com 

vistas a favorecer condições para que ele se torne um profissional comprometido e competente 

frente às suas atribuições. 
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Figura 1- Princípios da Teoria de Vygotsky e suas implicações na relação aluno-professor. 

 

 

 

Neste processo ensino-aprendizagem através do ambiente virtual de aprendizagem os 

alunos possuem um espaço para construção do conhecimento entre si e com o professor. Esta 

construção pode acontecer por meio da ação do sujeito a partir das informações oferecidas 

buscando explorar e se apropriar do conhecimento (autonomia), assim o aluno torna-se o 

protagonista no processo educativo. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 Tipo de estudo 

O estudo constitui-se de uma pesquisa metodológica, aplicada, de produção tecnológica. 

A pesquisa metodológica aplicada foi adotada por tratar-se do processo de 

desenvolvimento/criação de um novo produto, atividade ou serviço, sendo no presente estudo a 

construção de uma hipermídia educativa sobre PVP (RODRIGUES, 2008).  

A pesquisa aplicada, atualmente está relacionada ao desenvolvimento de novos produtos 

ou processos orientados às necessidades de mercado ou à solução de problemas de interesse 

imediato para a sociedade (APPOLINÁRIO, 2006). 

O termo pesquisa metodológica na enfermagem é definido pela Biblioteca Virtual em 

Saúde em seus descritores como: “pesquisa conduzida por enfermeiros, relacionada com técnicas 

e métodos para implementar projetos e documentar informações(...)” (Biblioteca Virtual em 

Saúde, 2006). 

Dentro do estudo de construção da hipermídia utilizou-se uma avaliação com os 

estudantes de enfermagem, por meio de um pré-teste e pós-teste e seguida foi realizado uma 

comparação do desempenho dos mesmos.  

 

5.2 Período e local da pesquisa 

 A construção da hipermídia ocorreu no período de janeiro a março de 2012, sendo 

disponibilizada no AVA Solar, desenvolvido e mantido pela Universidade Federal do Ceará, 

disponível no endereço http://solarpresencial.virtual.ufc.br/.  

Este AVA foi desenvolvido pelo instituto UFC Virtual, propondo viabilizar a educação a 

distância mediante a publicação de cursos e a interação não presencial entre alunos e professores. 

O acesso a este ambiente é possibilitado após cadastro de login e senha de cada usuário, realizado 

pelo próprio aluno na página inicial, cuja matrícula é solicitada pelo aluno e aceita pelo editor do 

curso no qual o aluno deseja ser matriculado. O AVA Solar permite o professor visualizar o 

número de acesso dos participantes, bem como sua participação nos chats e fóruns. Os 

especialistas ao avaliarem a hipermídia realizaram cadastro como aluno e a matrícula foi 

solicitada por eles e liberado pelo pesquisador. 

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/
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A coleta de dados com os especialistas foi realizada no período de junho a agosto de 

2012, através da submissão de e-mails entre os participantes e a pesquisadora.  

A pesquisa também foi desenvolvida no Departamento de Enfermagem da UFC com os 

estudantes da disciplina de Enfermagem no Processo do Cuidar do Adulto II composta por 22 

créditos, com carga horária de 352 hora/aula. O curso de graduação em enfermagem da UFC é 

estruturado em nove semestres, sendo que esta disciplina está alocada no sexto semestre do curso 

e constitui a primeira experiência dos alunos no contexto hospitalar, assim este é o primeiro 

momento de contato com a técnica de punção venosa. A coleta de dados com os estudantes de 

enfermagem ocorreu no período de outubro de 2012. 

 

5.3 Metodologia de desenvolvimento da hipermídia através do AVA 

Rodrigues (2008) afirma que a utilização de um AVA não é uma condição absoluta para 

que se possa realizar a educação à distância on-line, porém enfatiza que um AVA bem planejado 

e desenvolvido dentro dos princípios pedagógicos facilita o trabalho do professor e torna-se mais 

atraente e agradável ao aluno.  

Entretanto, para garantir ou viabilizar a criação de um produto de qualidade orientado por 

princípios pedagógicos é necessário seguir uma metodologia específica e observar padrões 

ergonômicos (uso de ferramentas com conforto, qualidade e segurança) e de interface 

homem/máquina (IHM). A IHM determina a forma e o grau de interatividade entre o usuário e o 

computador, bem como facilita o usuário aprender a manipular o sistema desenvolvido, 

possibilitando o aprendizado por meio do sistema, traduzindo-se em satisfação, economia de 

tempo, organização e adesão ao programa educativo (CATAPAN et al., 1999). 

 Dentre as diferentes metodologias para o desenvolvimento de ambientes virtuais de 

aprendizagem, optou-se, neste estudo, pela metodologia de Galvis-Panqueva, devido sua clareza 

e coesão com as finalidades e objetivos da pesquisa. Esta metodologia é composta por cinco 

fases: análise, desenho, desenvolvimento, avaliação e administração (GALVIS-PANQUEVA, 

1999). 
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Figura 2 – Fases da pesquisa embasados na metodologia de Galvis Panqueva. 

 

 

 

5.3.1 Análise 

Nesta fase, segundo Galvis Panqueva (1999) é feita uma análise acurada da real 

necessidade ou demanda de cursos que justifiquem o tema, a criação e a utilização do AVA. 

Ainda nesta fase são analisados elementos como objetivos, conteúdos, o público-alvo, o ambiente 

de estudo e a infraestrutura tecnológica. 

Para definição do público alvo deste curso, optou-se pelos alunos de graduação em 

enfermagem da UFC, pois de acordo com as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, deve-se proporcionar ao aluno um perfil tecnológico e com uma boa infraestrutura 

(BRASIL, 2004). 

A definição da temática a ser utilizada na hipermídia voltou-se para punção venosa 

periférica, por ser um assunto fundamental para os profissionais de enfermagem. Esse tema é 

atual e grande parte dos estudantes sente dificuldades ao realizar este procedimento.  

Neste sentido, a organização das aulas ocorreu através de módulos, sendo o curso dividido 

em: 
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Módulo 1: Introdução à punção venosa periférica; 

Módulo 2: Anatomia da rede venosa; 

Módulo 3: Procedimento de punção venosa periférica; 

Módulo 4: Complicações locais e sistêmicas da punção venosa periférica; 

Módulo 5: Punção venosa periférica em pacientes especiais; e 

Módulo 6: Ações de não conformidade na punção venosa periférica. 

 

5.3.2 Desenho 

Nesta fase, houve uma ampliação de todo o material do curso, sendo avaliado o desenho 

instrucional (desenho das atividades didáticas aplicadas no ambiente e escolha do recurso e da 

multimídia para realiza-las); estrutura de navegação (definição do caminho a ser seguido pelo 

estudante durante a sua navegação pelo sistema, que pode ser sequencial, hierárquico); e desenho 

da interface (desenho do meio pelo qual os estudantes irão interagir com o sistema. O ambiente 

deve ser fácil de usar, objetivo, organizado, confortável, agradável aos olhos e eficiente) 

(GALVIS-PANQUEVA, 1999). 

O mesmo autor ainda destaca que as ferramentas do sistema de um AVA são instrumentos 

essenciais para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. A escolha desses elementos está 

diretamente vinculada ao tipo de AVA que se deseja produzir, a função do AVA, o tipo de 

público-alvo ao qual está direcionado e ao tipo de metodologia de ensino que se pretende utilizar. 

As ferramentas disponibilizadas aos usuários no pressente curso foram hipertextos, links 

de artigos relacionados a temática, fotografias e figuras, animações e exercícios. Pois o uso 

desses instrumentos possibilita a interação entre os alunos, proporciona autonomia e tornam-se 

atrativas à medida que vão sendo utilizadas. 

 

5.3.3 Desenvolvimento 

 O desenvolvimento consiste na materialização de todo o desenho elaborado na fase 

anterior, sendo escolhidos os programas, como o Flash e Shockwave, para realizar os efeitos 

interativos e a seleção da linguagem de programação (GALVIS-PANQUEVA, 1999).  

De acordo com Galvis-Panqueva (1999), a criação de um AVA demanda muito tempo e 

esforço e não deve ser concebido por uma só pessoa, mas, por uma equipe de profissionais com 

diferentes especialidades e experiências que possam contribuir para o seu desenvolvimento. 
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Então, a criação e o suporte para manutenção do AVA foi realizada pelo programador de 

sistemas e pela equipe responsável pela seção de informática da UFC Virtual.  

 

5.3.4 Avaliação 

 Nesta fase, Galvis-Panqueva (1999) ressalta a necessidade de avaliação de todo o sistema 

desenvolvido. Tornando necessária a avaliação por um especialista em conteúdo e técnico para 

fazer uma revisão e propor sugestões para serem aplicadas a fim de aprimorar o ambiente. Além 

de uma avaliação por parte do público-alvo, no caso é necessário à avaliação pelos estudantes. 

 

5.3.5 Administração 

 Nesta fase ocorre a manutenção, verificação e atualização constante do material 

disponível no ambiente virtual, bem como as configurações do AVA no servidor, o sistema de 

bancos de dados, a realização de cópias de segurança e os back-ups de rotina de todas as ações 

nele executadas (GALVIS-PANQUEVA, 1999). 

  

5.4 População e amostra 

A amostra do estudo foi composta por especialistas e por estudantes de enfermagem, 

sendo esta amostra do tipo não probabilística e intencional. Este tipo de amostra caracteriza-se 

pela seleção dos participantes de pesquisa, a partir do conhecimento do pesquisador que 

considera os aspectos típicos da população que poderão constituir fonte de informação (POLIT; 

BECK, 2010). 

Com isso, para garantir a efetividade do material, foi realizada uma validação com 

especialistas na área de enfermagem e informática, para então seguir à etapa de avaliação pelos 

estudantes de enfermagem. 

Para tanto, torna-se fundamental entender o real significado do termo especialista, sendo 

definido por Ferreira (1999, p.544), como uma “pessoa que se consagra com particular interesse e 

cuidado a certo estudo” ou ainda “pessoa que tem habilidade ou prática especial em determinada 

área”. Então um especialista pode ser considerado um perito ou experto em determinado assunto 

e, portanto, apto a participar de estudos de validação na qualidade de juiz, desde que seja 

especialista na área em que o pesquisador se propõe investigar. 
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De acordo com Jasper (1994), o atributo de especialista consiste em possuir um corpo 

especializado de conhecimento ou habilidades, ter experiência extensa em campo específico da 

prática, ter alto nível de desenvolvimento para reconhecimento de padrões e ter a sua qualidade 

de experto por outros. O reconhecimento de um padrão refere-se à capacidade de fazer associação 

instantânea do quadro que um paciente apresenta com um padrão aceito.  

A delimitação do número de especialistas é uma tarefa recomendável (PASQUALI, 

1997). Entretanto, a literatura é divergente quanto ao número de especialistas. Lynn (1986) 

aconselha um mínimo de cinco e, um máximo de dez especialistas. Pasquali (1997) recomenda de 

seis a vinte sujeitos, sendo necessário um mínimo de três indivíduos em cada grupo de 

profissionais selecionados. Telles Filho e Cassiani (2008) sugerem dez especialistas, sendo cinco 

em cada área de atuação. 

Para o presente estudo, optou-se por fazer a estimativa do cálculo amostral com base na 

fórmula de população infinita, sendo os critérios estatísticos numa proporção mínima de 85% de 

concordância com a pertinência de cada item avaliado. Admitiu-se uma diferença de 15% nesta 

concordância. Assim, o tamanho amostral foi definido conforme a seguir:    

n=Zα
2
.P.(1-P)

 

d
2 

 

Zα: coeficiente de confiança (95% - 1,96) – referente a tomada de decisão correta baseada na 

hipótese nula (ou seja, o pesquisador está 95% confiante de que o desfecho ocorreu naquele 

grupo); 

P: é a proporção de indivíduos que concordam com a pertinência do componente do resultado; e  

d: diferença a ser detectada: é a diferença de proporção considerada aceitável.  

O cálculo final foi determinado por n= 1,96
2
.0,85.0,15/0,15

2
 e com isso, a amostra foi 

composta por 22 especialistas. Sendo que o presente estudo possuía duas áreas de atuação, então 

foram 22 especialistas para a área de enfermagem e 22 especialistas para a área de informática, 

totalizando desta maneira 44 especialistas. Entretanto, foram convidados a participar do estudo 

30 especialistas de cada área de atuação. 

Segundo Joventino (2010), a validação dos especialistas deve ser realmente realizada por 

experts na área de interesse do construto, pois somente assim será possível avaliar 

adequadamente a representatividade ou relevância de conteúdo submetidos a apreciação. 

http://lee.dante.br/pesquisa/amostragem/glossario.html#hip-nul
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Portanto, a escolha dos especialistas de conteúdo foi de acordo com a classificação de Fehring 

(1994) adaptados por Joventino (2010) e adequados a este estudo. Os especialistas foram 

selecionados de acordo com os quesitos a seguir: 

 

Quadro 1 – Critérios de seleção dos especialistas em enfermagem. Fortaleza, 2012. 

 

ESPECIALISTA PONTOS 

Possuir tese ou dissertação na área de interesse*  3 pontos 

Possuir artigo publicado em periódico indexado na área de interesse* 2 pontos 

Participar de grupo de pesquisa que envolva a temática da área de interesse* 1 ponto 

Ter experiência docente, de no mínimo 5 anos, em disciplinas da área de interesse* 1 ponto 

Ter atuação na prática assistencial, de no mínimo 5 anos, em unidade de paciente adulto* 1 ponto 

Ter orientado tese, dissertação ou monografias nas temáticas da área de interesse* 0,5 ponto/trabalho 

*Área de interesse: Construção e validação de material educativo na enfermagem; Informática no ensino; Educação à distância; 

Enfermagem em emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos; Procedimentos básicos de 

enfermagem; Saúde do adulto. Fonte: Adaptado de Joventino (2010). 
 

Para fins de ingresso no estudo foram considerados aqueles que obtiverem pontuação 

igual ou superior a cinco pontos para especialista em enfermagem. 

Quanto os especialistas técnicos, foram escolhidos segundo os critérios de Barbosa (2008) 

e Lopes (2009), de acordo com o quadro a seguir. 

 

Quadro 2 – Critérios de seleção para especialista em informática. Fortaleza, 2012. 

ESPECIALISTA PONTOS 

Mestre em informática/teleinformática 3 pontos 

  Especialista em informática/teleinformática 2 pontos 

Formação em web designer ou web master  2 pontos 

Experiência profissional em desenvolvimento de AVA 1 ponto 

Monografia na temática de sistemas de computação 1 ponto 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2008). 
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Para seleção dos especialistas da área da informática, foram selecionados aqueles que 

obtiverem pontuação igual ou superior a três pontos. Sendo excluídos aqueles que permaneceram 

por mais de 20 dias sem devolver a avaliação do estudo ou perderem contato com a pesquisadora.  

A busca pelos especialistas foi realizada por meio da plataforma Lattes, onde é possível 

ter acesso ao perfil de produção dos pesquisadores e as áreas de conhecimento, facilitando dessa 

maneira a análise dos critérios de inclusão para participação no estudo e garantir confiabilidade 

nas avaliações. 

O convite foi realizado através de uma carta convite e, após aceitação, o participante 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, e recebeu por e-

mail o instrumento a ser utilizado para avaliar o material educativo digital, bem como as 

instruções de acesso ao AVA, por meio de um vídeo autoexplicativo.  

Na avaliação dos estudantes, foram selecionados os alunos da turma do sexto período do 

Curso de Enfermagem da UFC, cursantes da disciplina de Enfermagem no Processo do Cuidar do 

Adulto II, que possui normalmente uma média de 35 a 40 alunos.  No período da coleta de dados 

a quantidade de alunos na referida disciplina foi de 28 alunos, sendo que participaram do pré-

teste 25 alunos e 21 concluíram o curso no tempo estipulado e estavam presentes na data marcada 

para realizaram o pós teste. Portanto, a amostra final foi composta por 21 estudantes. 

Os estudantes foram convidados presencialmente pela pesquisadora, durante as atividades 

junto a disciplina. Na ocasião, a pesquisadora apresentou o ambiente para os alunos através do 

computador ligado à internet, juntamente com o projeto de multimídia. Nesse momento os alunos 

receberam orientações sobre o AVA, bem como informações sobre o endereço de acesso ao 

ambiente, login e senha. A pesquisadora se dispôs para tirar dúvidas, caso necessário. 

Os critérios utilizados para a participação dos estudantes na avaliação da hipermídia 

foram: estar regularmente matriculado na disciplina, ter noções básicas de informática (tais como: 

ligar e desligar o computador, navegar na Internet, utilizar as ferramentas para imprimir, editar 

textos), apresentar disponibilidade para utilizar o ambiente virtual e se comprometer em devolver 

o instrumento no prazo de duas semanas, tempo necessário para conclusão e avaliação da 

hipermídia.   

 

5.5 Instrumento de coletas de dados 
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Na coleta de dados, utilizou-se o instrumento de avaliação da hipermídia educativa tanto 

para os especialistas de conteúdo (APÊNDICE A), que avaliaram objetivos, conteúdo, relevância 

e ambiente, quanto para os especialistas técnicos (APÊNDICE B), que, por sua vez, avaliaram 

funcionalidade, usabilidade e eficiência da hipermídia. Esses quesitos de avaliação foram 

desenvolvidos por Clunie (2000) e utilizados posteriormente por Lopes (2001, 2009) e Freitas 

(2010) em seus trabalhos de construção e validação de hipermídia para o ensino de graduação em 

enfermagem no que se refere a sinais vitais, planejamento familiar e exame físico no pré-natal, 

respectivamente. 

Foi atribuído a cada critério de avaliação, tanto para os especialistas em enfermagem 

quanto de informática, um conceito disposto na escala do tipo Likert, sendo estes conceitos: 

Muito de acordo (MA), De acordo (A), Em desacordo (D), Total desacordo (TD) e Não se aplica 

(NA).  

O instrumento utilizado foi construído com base em Barbosa (2008) e Lopes (2009), que 

validaram junto a especialistas técnicos e de conteúdo um vídeo sobre apego entre puérpera 

soropositiva e seu recém-nascido, e uma hipermídia educativa sobre planejamento familiar, 

respectivamente. 

Os especialistas da área da enfermagem e da informática validaram o conteúdo da 

hipermídia, sendo detalhados no instrumento de avaliação os assuntos afins de cada área. A 

enfermagem avaliou o conteúdo, a metodologia de ensino, a sequência lógica sobre o assunto e 

aproximação da hipermídia com a prática. Os especialistas da área da informática ficaram 

responsáveis em avaliar a usabilidade, ferramentas da web, signos, estruturação na mídia, objetos 

educacionais, entre outros.  

Para se alcançar a validação da hipermídia, foi necessária a concordância de 85% entre os 

especialistas, que segundo Pasquali (1997) esse julgamento pode servir de critério de decisão 

sobre a pertinência do item ao traço que teoricamente se refere, caso esse valor não seja atingido, 

preferencialmente o item em questão deve ser reavaliado e feito os ajustes pertinentes.  

O instrumento dos estudantes de enfermagem (APÊNDICE C) foi composto por dez 

questões de múltipla escolha, apresentando quatro opções de resposta: a, b, c e d. Este 

instrumento é baseado na Infusion Nursing Society (INS), mas já adaptado à língua portuguesa e 

utilizado em pesquisas similares de avaliação sobre a temática (KLEIN, 2004). 
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As questões contidas no instrumento foram classificadas em escores de pontuação, de 

acordo a Teoria de Resposta de Itens (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, levando em consideração o grau de dificuldade de cada questão. No questionário, 

as questões 1, 7, 8 e 9 receberam escore 1,0; as questões 3, 4 e 6 receberam escore 1,5; e as 

questões 2, 5 e 10 receberam escore 2,0. 

Esta modalidade 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 comparabilidade dos resultados produzidos para 

grupos de indivíduos diferentes, mesmo quando instrumentos similares e parcialmente diferentes 

são aplicados (SOARES, 2005). Para o presente estudo foram utilizadas as mesmas questões para 

o pré-teste e pós teste. 

 

5.6 Organização e análise dos dados 

Após avaliação dos formulários preenchidos pelos especialistas, os dados foram 

compilados e analisados utilizando os programas computacionais: Microsoft Office Excel versão 

2003-2007 e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0. Em seguida os 

dados foram apresentados sob a forma de tabelas, assim como discutidos de acordo com a 

literatura pertinente. 

Para verificar a adequação do ajustamento das proporções de especialistas que concordam 

com a pertinência da hipermídia em cada item avaliado (objetivos, conteúdo, relevância, 

ambiente, usabilidade, funcionalidade e eficiência), os itens foram agrupados de forma 

dicotômica, juntando os conceitos utilizados pelos especialistas em cada item e dividindo-os em 

dois grupos, sendo o grupo 1 (muito de acordo e de acordo), considerando-os de acordo; e o 

grupo 2 (em desacordo, total desacordo e não se aplica)  classificando-os em desacordo. Para 

definição de tal classificação, de acordo e desacordo, foi aplicado o teste binomial para 

adequação do ajustamento, considerando uma proporção de 85% dos especialistas como 

concordantes. Considerou-se o nível de significância p de 5% para rejeitar a hipótese nula 

(POLIT; BECK, 2010). 

Os dados foram analisados utilizando o programa SPSS versão 19.0. Os mesmos foram 

apresentados sob a forma de tabelas e discutidos com base na literatura pertinente. Foram 



53 

 

 

calculadas as medidas estatísticas: média e desvio padrão e realizada uma análise das proporções 

dos dois grupos através do teste T pareado, onde foram considerados como estatisticamente 

significantes os valores de p˂0,05. 

 

5.7 Aspectos éticos e legais 

O estudo foi desenvolvido conforme a Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), que dispõe sobre as pesquisas envolvendo seres humanos. Essa resolução 

incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais básicos da bioética: 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos participantes da pesquisa e ao Estado 

(BRASIL, 1996).  

Ressalta-se que o estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará e foi aprovado com protocolo de n° 215/11. 
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6 RESULTADOS 

 

A hipermídia foi submetida ao processo de construção,validação com especialistas na área 

de enfermagem e informática e em seguida avaliada pelos acadêmicos de enfermagem, 

respeitando as etapas presentes no modelo proposto. 

A hipermídia foi disponibilizada no 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 a hipermídia ocorreu devido à sua apresentação open 

source e também pelo fato da UFC utilizar este ambiente como apoio ao ensino 

presencial/distância em diversas áreas de ensino. 

O Solar propõe viabilizar a EaD mediante a publicação de cursos e a interação não 

presencial entre alunos e professores. O acesso ao ambiente é possibilitado mediante cadastro de 

login e senha de cada aluno (Figura 2), realizado pelo próprio na página inicial do AVA, cuja 

matrícula para realização do curso deverá ser solicitada pelo aluno e aceita pelo editor do curso.  

Figura 3 – Layout do ambiente de aprendizagem, SOLAR, 2012. 

 

 

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/
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Segundo Freitas (2010), os três tipos de acesso do usuário ao ambiente são: Editor, 

Professor e Aluno. Cada um destes tipos de acesso libera o usuário para funções específicas, de 

modo que dependendo das atividades que se deseja realizar, deve optar por um tipo determinado 

de acesso. 

Ao se cadastrar no Solar, automaticamente o usuário está liberado a ter acesso como 

aluno. Caso o usuário necessite do acesso de professor, este deverá ser liberado pelo editor do 

curso e, caso haja a necessidade pelo acesso de editor, este deverá ser liberado pela própria 

equipe do Solar (FREITAS, 2010). 

A fase inicial da construção da hipermídia foi dividida na fase de análise, desenho e 

desenvolvimento, seguida da fase de validação e administração do ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

6.1 Construção da hipermídia 

 

6.1.1 Análise 

Esta etapa da construção da hipermídia consiste na escolha do tema, na caracterização do 

público-alvo, na definição dos objetivos educacionais, definição dos conteúdos e análise da 

infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento, implementação e manutenção do AVA.  

Justifica-se a escolha do tema PVP devido a ansiedade e insegurança que os alunos 

manifestam frente a este procedimento, além de ser uma das práticas mais executadas pela equipe 

de enfermagem, exigindo conhecimento e habilidade técnica para sua execução (SILVA; COGO, 

2007). Pelo exposto, a escolha do público-alvo foi constituída por estudantes de enfermagem, 

com a finalidade de ser um material de apoio ao ensino presencial e contribuir para a formação 

sobre o tema.  

Quanto aos objetivos educacionais, estes foram elaborados, conforme a Taxonomia de 

Bloom (1944), que tem colaborado significativamente, pois é um instrumento de classificação de 

objetivos de aprendizagem de forma hierárquica (do mais simples ao mais complexo) que pode 

ser utilizado para estruturar, organizar e planejar disciplinas, cursos ou módulos instrucionais. 

Isso torna a Taxonomia de Bloom um instrumento adequado para ser utilizado no ensino, nos 
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últimos anos, pois a mesma foi avaliada e atualizada considerando os avanços estratégicos e 

tecnológicos incorporados ao meio educacional (FERRAZ; BELHOT, 2010).  

De acordo com a Taxonomia de Bloom, foram seguidos os domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor (FERRAZ; BELHOT, 2010; BLOOM, 1944): 

 

I. Domínio Cognitivo: relativo ao conhecimento, compreensão, aplicação, análise, 

síntese e avaliação do conhecimento. Objetivos educacionais relacionados: 

 Conhecer a anatomia da rede venosa, os locais mais indicados para a punção e os 

dispositivos apropriados; 

 Analisar as principais ações de enfermagem no procedimento de punção venosa;  

 Identificar as complicações decorrentes da punção venosa; e 

 Aprender as particularidades da PVP em pacientes especiais. 

 

II. Domínio Afetivo: relativo à maneira de como o indivíduo recebe, responde, 

valoriza, organiza e internaliza um fato ou fenômeno. Objetivos educacionais 

relacionados: 

 Perceber a importância do estudo do tema para a vida profissional; 

 Demonstrar atitude favorável à busca e aquisição de conhecimentos; 

 Formular um plano de estudo para participar ativamente do curso, identificando as 

próprias necessidades de conhecimento; e 

 Atuar no AVA de forma participativa e ética, contribuindo para o crescimento do 

grupo. 

III. Domínio Psicomotor: relativo à capacidade e habilidades adquiridas. 

Transformação da teoria em prática utilizando o mecanismo de percepção, resposta, 

atuação, adaptação e o uso de equipamentos. Objetivos educacionais relacionados: 

 Manipular as ferramentas disponíveis no AVA de forma segura; 

 Construir o próprio caminho de aprendizagem por meio da navegação pelo AVA; 

 Utilizar o AVA com desenvoltura; e 

 Demostrar aquisição de conhecimentos durante o curso por meio da solução das 

atividades e da participação nos fóruns. 
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Após a definição dos objetivos educacionais, foi construído um roteiro com as aulas 

disponibilizadas no ambiente de aprendizagem com a finalidade de facilitar e orientar o 

desenvolvimento do conteúdo do curso ministrado (Figura 4). 

Figura 4 – Roteiro das aulas do curso “Atuação da enfermagem na punção venosa periférica”, 

SOLAR, 2012. 

 

 

 

Para elaboração do material foi realizada uma busca em artigos científicos, dissertações, 

teses e livros que abordavam procedimentos de enfermagem e práticas baseadas em evidência. O 

material utilizado constou de 10 livros, 12 artigos científicos, 1 dissertação, 2 teses e 1 manual do 

Infusion Nursing Society (INS). Cada material foi lido e analisado separadamente para saber 

sobre a sua adequação ao estudo e com a realidade local, organizando cada um de acordo com os 

módulos, por meios das ferramentas de animações, hipertextos, exercício, figuras e fotos.  

Os recursos humanos para elaboração do conteúdo, contou com a participação de dois 

enfermeiros, mestres em Enfermagem, uma mestranda e duas bolsistas de iniciação científica 

para descrição do layout das mídias e para definir a forma de avaliação da aprendizagem. 
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Contou-se ainda com o apoio e suporte da equipe técnica especializada da UFC Virtual para 

digitalização do material e designer gráfico.  

A utilização dessa ferramenta educativa para o ensino em enfermagem foi escolhida em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Enfermagem, 

em que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) define como um dos princípios fundamentais 

a necessidade de “estimular práticas de estudo independente, visando a uma progressiva 

autonomia intelectual e profissional do graduando” (BRASIL, 2001). 

 

6.1.2 Desenho 

Nesta etapa, houve uma ampliação de todo o material didático, a partir da definição e 

produção das atividades pedagógicas, com os recursos de multimídia interativos para utilização 

no ambiente de aprendizagem.  

De acordo com Rodrigues (2008), as ferramentas do sistema de um ambiente de 

aprendizagem são instrumentos essenciais para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. A 

escolha desses elementos está diretamente vinculada ao tipo de AVA que se deseja produzir, sua 

função, tipo de público-alvo ao qual está direcionado e ao tipo de metodologia de ensino que se 

pretende utilizar.  

Antes de iniciar os módulos, foi utilizado um tópico para apresentação inicial do curso, 

explicando um pouco sobre o que seria visto e apresentado aos usuários o “Scalpelito” (Figura 4). 

O “Scalpelito” é uma ferramenta criada pela pesquisadora e seu uso consiste em fortalecer a 

transmissão de informação de acordo com as particularidades do público-alvo, aplicando os 

recursos de multimídias de comunicação e utilizando técnicas de roteirização para aprimorar as 

formas de transmissão de informações (PRADO; PERES; LEITE, 2011).  

Segundo Costa et al., (2009), a incorporação de diversas mídias, como o “Scalpelito”, 

proporcionam o aprendizado, com base na capacidade e interesse dos educandos, o que irá 

viabilizar o aprendizado individual e contribuir para a construção de um aprendizado coletivo. 
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                                      Figura 5 – Imagem do Scalpelito, SOLAR, 2012. 

 

 

 

Semelhante a esta ferramenta utilizada no presente estudo, a Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), utiliza o Homem Virtual, que é um método de 

comunicação dinâmica e dirigida, que consiste na representação gráfica em terceira dimensão, de 

informações especializadas, de modo interativo, dinâmico e objetivo. O Homem Virtual é um 

recurso eficiente para transmitir conhecimentos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e 

mecanismos moleculares, pelo fato de facilitar e agilizar o entendimento do aluno em relação a 

um tema específico (PRADO; PERES; LEITE, 2011). 

Além da utilização do “Scalpelito” como ferramenta facilitadora do aprendizado, foram 

selecionados recursos audiovisuais, como elementos de áudio, hipertexto, links, animações, 

exercícios, fotografias e figuras. Essas ferramentas foram inseridas no decorrer das aulas com o 

objetivo de proporcionar autonomia e atratividade ao estudante durante a realização dos seus 

estudos.  

Para fazer uso dessas ferramentas, 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 6). 
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Figura 6 – Tela inicial da hipermídia “Atuação da enfermagem na punção venosa periférica”, 

SOLAR, 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. 

Freitas (2010) ressalta que o portfólio de alunos e professores é semelhante, porém, sabe-

se que serão utilizados de forma diferente e com finalidades distintas pelos grupos de usuários, 

mas espera-se que seu uso seja uma importante ferramenta para a fixação do conhecimento por 

parte dos alunos e de registros de pontos a serem discutidos. 

Com o uso do portfólio, torna-se possível aumentar a interatividade entre o AVA e o 

participante, uma vez que o aluno usufrui das ferramentas postadas pelo professor e pelo editor, 

mas também pode fazer seus próprios registros. Neste momento ocorre o feed-back tutor-aluno, 

por meio do compartilhamento das atividades e discussões. O compartilhamento de informações, 

segundo Vygotsky, é um dos elementos-chave para análise qualitativa das interações nos chats e 
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fóruns, talvez um dos elementos de maior de maior significância dentro dos ambientes de EaD 

(NADRADE; VICARE, 2003; PASSERINO; SANTAROSA, 2002).  

Figura 7 – Tela de acesso ao portfólio do aluno contido na hipermídia “Atuação da enfermagem 

na punção venosa periférica”, SOLAR, 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 (Figura 8). 
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Figura 8 – Tela de apresentação inicial das aulas da hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

Na área “MENSAGENS” (Figura 9) o usuário pode se comunicar com os demais 

participantes do grupo e trocar ideias ou dúvidas relacionadas ao andamento do curso. 
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Figura 9 – Tela de apresentação das mensagens particulares da hipermídia “Atuação da 

enfermagem na punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

De acordo com Dal Sasso e Souza (2006), o sistema de envio e recebimento de 

mensagens particular semelhante ao e-mail, torna-se relevante uma vez que existe um feedback 

por parte do educador sobre os desempenho e avaliação dos alunos, com vistas a estimular a sua 

aprendizagem. Os autores destacam ainda que esta é uma atividade que requer tempo por parte 

dos educadores, dada à necessidade de responder individualmente a cada aluno.  

As estratégias de interação entre professores e alunos na EaD enfatizam a atuação do 

educador como desencadeador, provocador e construtor de uma prática específica e qualificada. 

Essa postura do educador objetiva promover o aluno no processo de ensino-aprendizagem, 

desencadeando um processo de crescimento e interação recíproco (DAL SASSO; SOUZA, 2006). 
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 Na área “AGENDA” foram cadastradas os prazos e datas para os estudos das aulas, bem 

como a entrega de atividades e participação em fóruns (Figura 10). 

Seixas e Mendes (2006), afirmam que a agenda deve ser disponibilizada ao aluno na 

sequência em que estão programadas as atividades. 

Figura 10 - Tela de apresentação da agenda na hipermídia “Atuação da enfermagem na punção 

venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 A agenda pode servir como base para o planejamento dos alunos no desenvolvimento de 

suas atividades. Segundo Dal Sasso e Souza (2006), deve-se estimular a autoconfiança do aluno 

durante a utilização do AVA para que ele desenvolva o sentimento de controle sobre o conteúdo 

que está aprendendo e gerenciar de forma satisfatória o seu tempo. 

Na área do “FÓRUM” (Figura 11) tem como objetivo discutir as dúvidas dos alunos, 

aprofundar os temas abordados nos módulos e verificar, por intermédio do discurso dos alunos, 

qual o seu grau de conhecimento atual visando estabelecer a evolução da sua aprendizagem.  
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Assim sendo, o fórum é um espaço de comunicação entre professores e alunos, pois o 

professor poderá postar uma questão ou estudo de caso sobre o conteúdo estudo, gerando assim 

debate e livre expressão entre os participantes.   

Figura 11 – Tela de acesso ao fórum de discussão da hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

Os fóruns representam um espaço privilegiado para a implementação da concepção da 

interação social, pois permitem a troca de ideias e informações entre alunos e professores num 

processo colaborativo e interativo de discussão, fazendo com que a aprendizagem ocorra a todo 

momento (SCHLEMMER, 2005). 

Segundo Rodrigues (2008), o fórum também consiste em uma ferramenta assíncrona 

muito versátil, que pode ser estruturado de diversas formas, como discussão geral com diversos 

temas, uma única discussão, perguntas e respostas. O fórum ainda permite uma avaliação 

quantitativa e qualitativa de cada mensagem.   

Conforme pode-se perceber a organização do material para montagem da hipermídia 

procedeu-se com a seleção das ferramentas que seriam utilizadas no AVA. Essas ferramentas 
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selecionadas para serem utilizadas no AVA visam possibilitar e incentivar a interação e 

colaboração entre os alunos, fomentar sua autonomia pela livre navegação pelo ambiente através 

dos links, permitindo a livre expressão, exercitar o conhecimento adquirido através dos exercícios 

(RODRIGUES, 2008).  

As ferramentas foram planejadas conforme o quadro abaixo: 

Quadro 3 – Ferramentas selecionadas para o uso no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Ferramenta Justificativa 

Hipertexto Proporcionar oportunidade ao aluno de trilhar seu próprio caminho 

(autonomia) na aprendizagem, buscando assuntos de maior interesse 

pessoal e tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico. 

Links Oferecer ao aluno a chance de aprofundar seu estudo pela leitura de 

outros materiais e subtemas relacionados. 

Fotografias e figuras Estimular uma educação contextualizada de forma que ajude o aluno a 

memorizar tópicos específicos com o tema abordado. 

Animações Proporcionar um ambiente mais atrativo e interessante para estimular o 

aluno no seu aprendizado.  

Exercícios Fornecer oportunidade para o aluno aplicar os conhecimentos 

adquiridos por meio de questões relacionadas a situações práticas para 

testar aquisição de habilidades e competências. 

 

Essas ferramentas são definidas por Rodrigues (2008): 

Hipertexto 

O hipertexto 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, produz 

diferentes significados ou significações para o material estudado, bem como assimila e 

transforma o material dentro da experiência de vida do aluno. 
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Figura 12 – Tela de acesso ao hipertexto contido na hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

Links 

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. 

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, como é possível observar na 

figura 13. 



68 

 

 

Figura 13 – Tela de acesso ao link interno contido na hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

Fotografias e figuras 

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. 

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.  
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Figura 14 – Tela de acesso às fotografias contidas na hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

Animações 

São recursos dinâmicos de vídeo e áudio, utilizados com a finalidade de melhor ilustrar ou 

demonstrar situações descritas ao longo dos textos nos módulos. As animações foram construídas 

no Flash MX da Macromedia  pelo designer gráfico e programador do AVA, para criação e 

desenvolvimento de conteúdos dinâmicos e interativos pela internet, produzindo conteúdos 

atraentes e hipermidiáticos, permitindo trabalhar com arquivos de som, imagens e vídeos. 

No presente AVA utilizou-se vídeos com a demonstração do procedimento da punção 

venosa periférica e as ações de não conformidade. Na figura 15, tem-se o vídeo com as ações de 

não-conformidade.  
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Figura 15 – Tela de acesso às animações contidas na hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

Exercícios 

Os exercícios foram disponibilizado nos módulos 3 e 4; 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. 

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.  
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Figura 16 – Tela de acesso aos exercícios contidos na hipermídia “Atuação da enfermagem na 

punção venosa periférica”, SOLAR, 2012. 

 

 

 

6.1.3 Desenvolvimento 

A hipermídia foi desenvolvida na linguagem HTML (Hyper Text Makup Language), 

utilizando-se o programa Microsoft Office Word 2003-2007®, uma vez que a linguagem é 

própria para desenvolvimento de websites e em seguida as aulas foram postadas no AVA Solar 

(GALVIS-PANQUEVA, 1999; XELEGATI; ÉVORA, 2011).  

A vantagem da utilização da linguagem HTML é a possibilidade de navegação rápida por 

uma grande quantidade de informações. Em conjunto, pode-se dizer que permite a exploração do 

assunto de forma não linear, pois o acesso aos textos de interesse ocorre por meio de um "clicar" 

no link desejado (MITUSHIMA, 2004). 

Quanto à linguagem utilizada na interface, ela deve apresentar simplicidade, clareza e 

objetividade, tornando os conteúdos mais acessíveis ao usuário, de maneira que ele possa 

aprender e avançar nos estudos com maior facilidade (NASCIMENTO, 2006). 
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Alguns autores recomendam as fontes arial, verdana ou tahoma, por serem mais legíveis 

na tela, tornando a leitura mais adequada para o estudo em ambientes via web, para o presente 

estudo optou-se pela fonte verdana (MITUSHIMA, 2004; XELEGATI; ÉVORA, 2011).  

 

6.2 Validação e avaliação da hipermídia 

6.2.1 Validação dos especialistas  

Nesta fase foram selecionados os especialistas de acordo com os critérios citados 

anteriormente, e enviado uma carta convite por e-mail com a finalidade de fornecer explicações 

sobre o estudo e o convite para participação na pesquisa (APÊNDICES D e E).  

Os especialistas que aceitaram participar do estudo receberam um segundo e-mail 

(APÊNDICE H) com as orientações de acesso ao AVA, acompanhado de um link de acesso a um 

vídeo produzido para esta hipermídia que demonstra a realização do cadastro no AVA Solar e 

como solicitar a matrícula no curso “Atuação da enfermagem na punção venosa periférica”. Após 

a solicitação de matricula pelo especialista e liberação pela pesquisadora, o mesmo tornou-se apto 

a realizar o curso. 

No mesmo e-mail, foram encaminhados também o instrumento de avaliação da 

hipermídia e o TCLE, que foram preenchidos pelos especialistas e encaminhados para e-mail da 

pesquisadora. 

 

6.2.1.1 Validação por especialistas de enfermagem 

Os 22 especialistas da área de enfermagem que participaram do processo de validação 

desta hipermídia possuíam como principais características as que seguem na Tabela 1. 

Tabela 1 – Dados referentes ao perfil dos especialistas em enfermagem. Fortaleza, CE, Brasil, 

2012. (n=22). 

Variáveis f % 

Sexo   

Feminino 20 90,9 

Masculino 2 9,1 

Titulação   

Mestrado 10 45,5 

Doutorado 12 54,5 

Atuação   

Ensino 8 36,3 

Ensino e assistência 12 54,5 
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Assistência 2 9,1 

Trabalhos na área de interesse*   

Sim 22 100 

Não 0 0 

Participação em grupo de pesquisa   

Sim 20 90,9 

Não 2 9,1 

 Média DP 

Idade 38,3 8,60 

Tempo de formação profissional 17,7 9,89 
*Área de interesse: Construção e validação de material educativo na enfermagem; Informática no 

ensino; Educação à distância; Enfermagem em emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes 

clínicos e cirúrgicos; Procedimentos básicos de enfermagem; Saúde do adulto. 

De acordo com a Tabela 1, a maioria dos especialistas era do sexo feminino com 90,9%, 

sendo 54,5% doutores, com atuação tanto no ensino quanto na assistência 54,5%. No que se 

refere à produção científica na área de interesse, 100% apresentavam pelo menos um trabalho na 

área, o que denota a sua experiência na temática e potencializa sua participação no estudo. Em 

relação às atividades de pesquisa, 90,9% afirmou participar de grupos de pesquisa sobre a área de 

interesse e que já desenvolveu e orienta trabalhos na área. 

A média de idade dos especialistas foi de 38,3 anos (DP=8,60) e média de tempo de 

formação profissional 17,7 anos (DP=9,89). A idade mínima encontrada foi de 26 anos e a 

máxima de 57 anos. O tempo mínimo de formação profissional observado entre os especialistas 

foi de dois anos e no máximo 32 anos. No presente estudo, houve um leve predomínio de 

enfermeiros doutores em relação àqueles com o título de mestre.  

Com relação aos pontos obtidos, segundo os critérios pré-estabelecidos na metodologia do 

estudo, variou de 5,0 a 18,0 pontos, tornando possível julgar a hipermídia com maior confiança 

no que diz respeito à adequabilidade do material construído. 

Conforme a tabela 2, os especialistas em enfermagem avaliaram a hipermídia quanto aos 

objetivos educacionais, verificando se os mesmos foram atingidos pela hipermídia produzida, 

bem como a interface do conteúdo proposto, a relevância para a prática de enfermagem e a 

utilização do ambiente da hipermídia. 

Para compor a construção final da hipermídia, considerou-se um índice de proporção entre 

os especialistas acima de 85%. Além disso, cada sugestão fornecida pelos especialistas foi 

criteriosamente analisada pelos pesquisadores, e aceita, se houvesse concordância entre ambas. 
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Tabela 2 – Avaliação da hipermídia pelos especialistas de enfermagem quanto aos objetivos, 

conteúdo, relevância e ambiente. Fortaleza, CE, Brasil, 2012. (n=22). 

Variáveis Proporção Valor p* 

Objetivos   

São coerentes com a prática de enfermagem 1,00 0,000 

Estão coerentes com o conteúdo apresentado 1,00 0,000 

Estão adequados para serem efetivados 1,00 0,000 

Conteúdo   

O conteúdo atinge com precisão a abordagem do 

tema 

1,00 0,000 

É adequado para acadêmicos de enfermagem 0,95 0,000 

A hipermídia apresenta um número de aulas e 

tópicos suficientes 

0,95 0,000 

Relevância   

Os itens ilustram aspectos importantes para a 

prática de enfermagem 

1,00 0,000 

Os itens são relevantes para o aprendizado do 

estudante 

1,00 0,000 

É coerente para a prática de enfermagem nessa 

temática 

1,00 0,000 

Ambiente   

O AVA é adequado para apresentação do conteúdo 1,00 0,000 

Os recursos são adequados para o aprendizado na 

temática 

1,00 0,000 

Os recursos proporcionam situações de 

aprendizagem 

0,95 0,000 

*Teste binomial 

No que concerne à coerência dos objetivos educacionais com a prática de enfermagem, os 

valores dos itens foram significantes, pois os valores de proporção entre os especialistas foi acima 

de 85% (p=0,000), o que torna este item válido.  

O conteúdo da hipermídia também apresentou uma avaliação eficaz, uma vez que os 

valores da proporção entre os especialistas foram maiores que 85% (p=0,000), sendo, portanto, 

este item considerado válido. No entanto, houve sugestões dos especialistas para melhor 

apresentação do conteúdo proposto.  

Um dos especialistas considerou o vídeo sobre as “Ações de não-conformidade” confuso, 

uma vez que este apresentou apenas o que era incorreto durante a realização do procedimento, 

fato este que poderia confundir o estudante a medida que este fosse assistindo o vídeo. A 

sugestão feita pelo mesmo foi acrescentar o procedimento errado e em seguida o procedimento 
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realizado de forma correta. A sugestão foi acatada, o vídeo foi corrigido e disponibilizado 

novamente na hipermídia. 

Outro especialista sugeriu a inserção de materiais complementares no idioma português, 

uma vez que nem todos os alunos possuem familiaridade com a língua estrangeira. Além do 

conteúdo na língua inglesa, adicionou-se também textos complementares em português. 

No entanto, houve sugestões dos especialistas para melhor apresentação do conteúdo 

proposto. Obtiveram-se opiniões divergentes quanto à disponibilização das aulas, pois dois 

especialistas sugeriram que a aula 5 sobre “Pacientes especiais” fosse dividida em dois tópicos, 

sendo um tópico para a punção venosa no recém-nascido e outro para a punção venosa no idoso. 

A sugestão foi acatada e implementada. 

Outra sugestão proposta foi à retirada da foto do esparadrapo, pois um dos especialistas 

alegou que não se recomendava mais o uso desta fita adesiva. Porém este ponto não foi acatado, 

tendo em vista que apesar de existir alternativas de fita adesiva no mercado, é importante que o 

aluno visualize o que existe e o que tem disponível nas instituições de saúde.  

No que se refere à relevância dos itens apresentados na hipermídia educativa, os 

especialistas fizeram uma avaliação muito boa, uma vez que os valores da proporção entre estes 

foram maiores que 85% (p=0,000), tornando assim, este item válido. Além da escolha da 

temática ter sido um item elogiável, com aspectos importantes para o aprendizado principalmente 

na prática de enfermagem, os exercícios também foram um ponto destacado positivamente entre 

as observações. 

A respeito do ambiente, os quesitos foram considerados válidos, já que a proporção foi 

maior que 85% (p=0,000), entretanto dois especialistas fizeram algumas observações, conforme 

disposto a seguir. 

Dois especialistas chamaram atenção quanto à utilização do navegador utilizado para 

acessar o ambiente. O mesmo informou que o Mozilla Firefox e o Internet Explorer apresentam 

certa limitação quanto ao tempo de download e apresentação dos vídeos, bem como a 

disponibilização dos recursos presentes na hipermídia.  

O software utilizado para a elaboração da hipermídia foi o Macromedia Flash MX®, 

devido às suas características de favorecer mais recursos de animação, em arquivos de pequeno 

tamanho, preservando a autoria. Além disso, a hipermídia encontra-se disponível em um 
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ambiente open-source, ou seja, qualquer usuário pode cadastra-se e utilizar, desde que sua 

matrícula seja liberada pelo professor ou tutor responsável. 

Então torna-se importante, orientar os usuários quanto a utilização de um navegador 

adequado para o ambiente, sendo o Google Chrome a melhor opção de acesso a plataforma Solar. 

De acordo com os valores apresentados através do uso do teste estatístico, foi possível 

identificar valores significativos em todos os itens avaliados da hipermídia, porém em alguns 

itens foram dadas sugestões pelos especialistas, tais como acréscimo de literatura complementar 

com referências na língua portuguesa. Frente a este contexto, finalizou-se a avaliação da 

hipermídia pelos especialistas de enfermagem, resultando na sua validação, com a realização de 

alterações referentes a algumas considerações propostas pelos mesmos. 

 

6.2.1.2 Validação por especialistas de informática 

 Os 22 especialistas que participaram do processo de validação desta hipermídia possuem 

como principais características as que seguem na Tabela 3. 

Tabela 3 – Dados referentes ao perfil dos especialistas em informática. Fortaleza, CE, Brasil, 

2012. (n=22). 

Dados de identificação f % 

Sexo   

Masculino 20 90,9 

Feminino 2 9,1 

Titulação   

Graduação 5 22,7 

Especialização 15 68,2 

Mestrado 2 9,1 

Atuação   

Ensino 3 13,6 

Tecnologia da Informação 19 86,4 

Experiência na construção de web-sites   

Sim 20 90,9 

Não 2 9,1 

Experiência em EaD   

Sim 15 68,2 

Não 7 31,8 

 Média DP 

Idade 29,0 7,23 

Tempo de formação profissional 5,7 7,81 
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Quanto ao sexo houve uma prevalência no masculino com 90,9% dos participantes. No 

que se refere à titulação dos profissionais houve uma variação de graduado a mestre, sendo o 

predomínio o título de especialista com 68,2%.  

A área de atuação dos especialistas foi a Tecnologia da Informação (TI) com 86,4% dos 

casos, levando em conta que 90,9% apresentavam experiência na construção de web-sites e 

68,2% experiência em atividades desenvolvidas por meio da educação à distância.  

A média de idade dos especialistas foi de 29,0 anos (DP= 7,23), com tempo de formação 

profissional com média de 5,7 anos (DP= 7,81). 

Os pontos obtidos pelos especialistas de informática, a partir dos critérios pré-

estabelecidos na metodologia do estudo variou de 3,0 a 15,0 pontos, tornando possível julgar a 

hipermídia com maior confiança. 

 

Tabela 4 – Avaliação da hipermídia pelos especialistas de informática quanto à funcionalidade, 

usabilidade e eficiência. Fortaleza, CE, Brasil, 2012. (n=22). 

Variáveis Proporção Valor p* 

Funcionalidade   

A hipermídia apresenta-se como ferramenta adequada 

para a proposta a que se destina 

0,86 0,001 

A hipermídia permite gerar resultados positivos 1,00 0,000 

Usabilidade   

A hipermídia é fácil de usar 0,95 0,000 

É fácil de aprender os conceitos utilizados e suas 

aplicações 

0,95 0,000 

Fornece ajuda de forma clara 1,00 0,000 

Fornece ajuda de forma completa 1,00 0,000 

Fornece ajuda de forma rápida, não cansativa 1,00 0,000 

Eficiência   

O número de aulas está coerente com o tempo 

proposto 

1,00 0,000 

Os recursos são utilizados de forma adequada 1,00 0,000 

Os recursos são utilizados de forma compreensível 1,00 0,000 
*Teste binomial 

No que concerne à funcionalidade da hipermídia, a mesma foi avaliada como uma 

ferramenta adequada para a proposta a que se destina com proporção de 86% (p=0,001), tornando 

o item válido. Ainda no quesito funcionalidade, a hipermídia permitiu gerar resultados positivos, 

com proporção acima de 85% (p=0,000), o que também torna este item válido.  
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No item usabilidade a hipermídia foi considerada fácil de usar e de aprender os conceitos 

utilizados, fornecendo ajuda de forma clara, concisa e rápida, com uma proporção acima de 85% 

(p=0,000). Entretanto, foi sugerido melhorar a mobilidade das janelas utilizadas para facilitar o 

rolamento lateral e o fechamento dos links, além da padronização da cor das fontes das 

ilustrações e do quadro de referências. Ressalta-se que esta sugestão foi acatada. 

Com relação a usabilidade, um especialista referiu que os hipertextos das aulas dos 

módulos 4 e 6 não estavam disponíveis, ou seja, o conteúdo estava vazio. Este problema ocorreu 

devido inadequação do navegador utilizado. 

A eficiência também apresentou uma proporção significativa, acima de 85% (p=0,000) 

quanto ao número de aulas e o tempo, a forma de utilização dos recursos, bem como, a 

compreensão dos mesmos na hipermídia. 

Quanto à eficiência da hipermídia, a mesma foi bem avaliada, com proporção acima de 

85% (p=0,000), entretanto um especialista considerou que o tempo de conclusão da hipermídia 

era longo, duas semanas. Este sugeriu diminuição do tempo com prazo de apenas uma semana, 

uma vez que a hipermídia é dividida em seis módulos. O planejamento deste tempo baseou-se na 

densidade informacional de cada conteúdo, bem como no nível de exigências das atividades. A 

delimitação do tempo é uma tarefa difícil, pois o usuário pode realizar o curso todo em um dia, 

bem como fracionar a realização deste. Portanto, o prazo para os estudos somente poderá ser 

avaliado quando a hipermídia for implementada.  

Os valores apresentados, com base no teste estatístico utilizado, revelaram resultados 

significantes, tornando também a hipermídia válida no quesito da informática. 

 

6.2.2 Avaliação dos estudantes 

Os 21 estudantes que participaram do processo de avaliação desta hipermídia possuem 

como principais características as que seguem na Tabela 5. 

Tabela 5 – Dados referentes ao perfil dos estudantes de enfermagem. Fortaleza, CE, Brasil, 2012. 

(n=21). 

Dados de identificação  f % 

Sexo    

Feminino  20 95,2 

Masculino  1 4,8 

Idade (anos)    

Até 20 anos  7 33,3 
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21 a 25 anos  14 66,7 

Curso à distância    

Sim  10 47,6 

Não  11 52,4 

Acesso fácil a Internet    

Sim  20 95,2 

Não  1 4,8 

  Média DP 

Idade  21,29 1,384 

 

Houve um predomínio do sexo feminino com percentual de 95,2% em relação ao sexo 

masculino. A idade dos estudantes era de até 25 anos, sendo 33,3% até 20 anos e 66,7% entre 21 

e 25 anos. A média de idade do grupo foi de 21,29 e o desvio padrão de 1,384. 

Sobre a experiência dos estudantes em cursos na modalidade EaD, identificou-se que 

52,4% não havia realizado cursos anteriormente, sendo que 47,6% dos participantes não 

possuíam experiência na temática sobre PVP, demonstrando que essa foi a primeira experiência 

deles com esse método de aprendizagem. Entre os estudantes que afirmaram ter experiência com 

EaD, os temas citados por eles eram sobre planejamento familiar, úlcera por pressão, 

quimioterapia, gestão no Sistema Único de Saúde (SUS) e ética.  

O acesso à Internet foi um dos critérios para participação no estudo e para realização da 

intervenção educativa. A maioria dos estudantes 95,2% afirmou ter fácil acesso à Internet, sendo 

este acesso realizado em casa e na faculdade.  

 

Tabela 6 – Distribuição dos resultados das questões referentes ao conhecimento dos estudantes 

de enfermagem sobre punção venosa periférica antes e depois da intervenção educativa. 

Fortaleza, CE, Brasil, 2012. (n=21). 

 

 

Variáveis 

Pré-teste* Pós-teste* Valor de p** 

Acertos Erros Acertos Erros Pontuação 

Questões de 

1,0 ponto 

f % f % f % f %  

1 11 52,4 10 47,6 21 100 - -  

7 12 57,1 9 42,9 19 90,5 2 9,5 ˂0,001 

8 16 76,2 5 23,8 21 100 - -  
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9 15 71,4 6 28,6 18 85,7 3 14,3  

Questões de 

1,5 pontos 

         

3 13 61,9 8 38,1 17 81 4 19  

4 16 76,2 5 23,8 20 95,2 1 4,8 ˂0,001 

6 16 76,2 5 23,8 19 90,5 2 9,5  

Questões de 

2,0 pontos 

         

2 7 33,3 14 66,7 19 90,5 2 9,5  

5 6 28,6 15 71,4 7 33,3 14 66,7 ˂0,001 

10 13 61,9 8 38,1 18 85,7 3 14,3  

Média  8,238   11,929   

DP  2,4679   1,8927   

*Frequência e porcentagem de acertos e erros do total de estudantes avaliados antes e depois da intervenção.  

**Teste T pareado. 

 

Na avaliação utilizou-se de dez questões objetivas que receberam uma pontuação 

conforme o nível de dificuldade, assim a média de acertos no pré-teste foi de 8,2 com 

DP=2,4679, sendo no pós-teste a média de 11,9 com DP=1,8927.  

As questões foram classificadas em pontuação de 1,0; 1,5 e 2,0 ponto, de acordo com o 

nível de dificuldade. Nas questões que receberam 1,0 ponto, ou seja, classificadas com menor 

grau de dificuldade, teve-se como resultados do pré e pós teste respectivamente, 52,4% e 100% 

de acertos na questão 1; 57,1% e 90,5% na questão 7; 76,2% e 100% na questão 8; e valores de 

71,4% e 85,7% na questão 9. Estes valores demonstram que houve melhora no índice de acertos 

dos estudantes nas referidas questões. 

No que se refere às questões que valem 1,5 pontos, tem-se acertos no pré e pós-teste 

respectivamente, tendo valores de 61% e 82% para a questão 3; 76,2% e 95,2% para a questão 4;  

e 76,2% e 90,5% na questão 6. Nesta questão, considerada de médio nível de complexidade, 

também apresentou uma melhora nos acertos após a realização do curso. 

Nas questões classificadas em 2,0 pontos, ou seja, com um maior grau de dificuldade, 

temos os seguintes resultados de acertos no pré e pós-teste, respectivamente, 33,3% e 90,5% para 

questão 2; 28,6% e 33,3% na questão 5; e 61,9% e 85,7% na questão 10.  
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Em todas as questões os estudantes obtiveram melhores resultados no pós-teste em 

número de acertos, bem como adquiriram uma pontuação maior no que se refere ao grau de 

dificuldade das questões propostas, sendo que as questões um e dois apresentaram uma diferença 

de 47,6% e 57,2%, respectivamente, na diferença de acertos do pré e pós-teste, com isso, tem-se 

o valor de p ˂0,001, o que torna os resultados do estudo estatisticamente significantes e mostra 

que a hipermídia causou mudanças positivas no conhecimento dos alunos sobre a temática de 

PVP.  

Ao final do pós-teste os alunos tiveram a oportunidade de expressar sua opinião sobre a 

hipermídia, por meio de sugestões e contribuições para melhorar a adequabilidade do material. 

Um dos itens sugerido por estes foi o aumento do tempo para realizar o curso e a dificuldade para 

utilizar os chats. Como ponto positivo, os mesmos relataram que na hipermídia havia 

informações pertinentes sobre a temática de PVP que muitas vezes não era discutida em sala de 

aula, como é o caso do tamanho do cateter que deve ser utilizado, bem como as complicações 

locais e sistêmicas encontradas neste procedimento.  

Na análise geral a hipermídia foi avaliada como “MUITA BOA” e “BOA” por 92,3% e 

7,7% dos estudantes, respectivamente. Esta avaliação foi justificada pelos alunos devido a 

hipermídia ser um recurso facilitador e complementar no processo de ensino-aprendizagem.  

 

6.3 Administração 

Nesta fase ocorre a manutenção do sistema operacional, visando garantir seu correto 

funcionamento e atualização. A administração consiste na instalação e configuração do sistema, 

administração antes do curso, durante e após o curso (GALVIS-PANQUEVA, 1999).  

As mídias utilizadas no AVA devem passar por constantes revisões, principalmente no 

que se refere ao próprio conteúdo que deve ser revisado e atualizado constantemente, a fim de 

melhorar a qualidade das informações e a forma de interatividade.   
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7 DISCUSSÃO 

Concernente à prevalência do sexo feminino na amostra de especialistas deste estudo, 

outros trabalhos que validaram hipermídias na área de enfermagem (BARBOSA, 2009; 

FREITAS, 2010; MORAIS, 2011) encontram também alta prevalência de especialistas do sexo 

feminino. Segundo Oliveira (2001), a predominância do sexo feminino deve-se ao fato de a 

Enfermagem ainda ser uma profissão essencialmente feminina. 

Em relação à média de idade e ao tempo de formação profissional dos especialistas, os 

dados encontrados foram semelhantes aos estudos de Chaves (2008) e Cavalcante (2011), os 

quais encontraram uma média de idade de 45 anos e uma média de 21 anos de experiência 

profissional. De acordo com Oliveira (2001), o tempo de experiência profissional é uma 

importante característica para identificação do especialista, tendo em vista que para serem 

especialistas, os enfermeiros necessitam possuir vários anos de formação profissional. Assim 

sendo, os resultados encontrados no estudo conferem à amostra de especialistas um perfil de 

qualidade. 

 O modelo proposto por Fehring (1994) prioriza mais as questões acadêmicas, 

considerando que a titulação acadêmica aumenta a credibilidade dos dados. Apesar de o autor 

supracitado atribuir mais pontos as questões acadêmicas, vale ressaltar que o mesmo ainda 

defende o tempo de experiência profissional, desde que acompanhada de cursos de atualização e 

formação complementar e do desenvolvimento de pesquisas, tornando os profissionais mais aptos 

a participarem de estudos que abordem fenômenos de enfermagem relacionados à prática clínica. 

No tocante a área de atuação dos especialistas, grande parte referiu que exercia as suas 

atividades profissionais de forma concomitante em instituições de nível superior e em hospitais, o 

que se assemelha com os achados de Cavalcante (2011), no qual houve predomínio de 

especialistas na área do ensino e assistência. 

A avaliação da hipermídia foi divida em aspectos relativos ao conteúdo, objetivos, 

relevância e ambiente pelos especialistas em enfermagem; e quanto à funcionalidade, usabilidade 

e eficiência pelos especialistas em informática. 

Segundo Caetano e Peres (2007), a organização dos objetivos de um material educativo 

digital deve ter alguns cuidados específicos para que os mesmos sejam alcançados. Para isto, 

deve-se levar em conta o público a que se destina, a familiarização do usuário ao conteúdo do 
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ambiente virtual a ser projetado, a organização do fluxograma e consequentemente os objetivos 

propostos (CAETANO; PERES, 2007). 

Peres e Leite (2000) afirmam que os objetivos propostos devem ser claros e concisos, pois 

visam nortear o design instrucional e auxiliar na avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Outro ponto considerado importante por Lowman (2007) é se realmente os objetivos propostos 

serão atingidos, entretanto, para isto, a descrição dos objetivos deve ficar no início das aulas, pois 

facilita a compreensão do conteúdo pelos estudantes e favorece um feedback ao final da aula.  

Guohong et al., (2012) apontam que o conteúdo apresentado em AVAs deve seguir uma 

sequência lógica, com uma abordagem autoexplicativa e ao mesmo tempo dinâmica. Concernente 

à questão do conteúdo utilizado, faz-se necessário, com base na teoria de Vygotsky, a correlação 

entre novos conhecimentos e conhecimentos anteriores, com utilização de recursos didáticos 

intrínsecos a este processo (MELO; DAMASCENO, 2006). 

O conteúdo proposto em um curso à distância é um aspecto que vem sendo debatido pelos 

educadores, na busca de facilitar a compreensão e o interesse do aluno pela temática do estudo. 

Para aprofundar os temas apresentados na modalidade à distância, torna-se essencial a utilização 

de textos complementares com vistas a aprofundar o conteúdo apresentado (FARIA, 2010). 

Ainda com relação ao item conteúdo, foi sugerido por um especialista a retirada da foto 

do esparadrapo como fita adesiva para a punção venosa periférica. Entretanto esta consideração 

não foi acatada, uma vez que a Infusion Nursing Society (2010), afirma que a utilização de fitas 

adesivas não deve prejudicar a integridade da pele do paciente, servindo como suporte ao 

procedimento a ser realizado. Entretanto não há citações quanto ao impedimento do uso do 

esparadrapo como cobertura para a punção venosa periférica.  

Apesar da hipermídia ter sua importância no processo ensino-aprendizagem para o aluno 

de enfermagem é necessário um rigor intenso nas formas e nos conteúdos abordados, nos 

instrumentos que serão utilizados, bem como no referencial pedagógico que embasará o produto 

final (DAL SASSO; BARBOSA, 2000). 

Todavia, a utilização do AVA no ensino de enfermagem é uma estratégia, que por ser 

inovadora, necessita ser desenvolvida com esforços direcionados a proposta a qual se destina, 

tornando o ambiente um local propício ao estudo, favorecendo o ensino-aprendizagem e 

individualizando o aprendizado (FERNANDES; BARBOSA; NAGANUMA, 2006).  
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Os especialistas também destacaram a importância do “Scalpelito” com vistas a colaborar 

e enriquecer os objetos educacionais, bem como as orientações aos alunos. Destaca-se que a 

atuação do “Scalpelito” consiste em uma interação entre o aluno e o AVA, sendo o início de um 

vínculo social, que é importante para que seja iniciada a interação social proposta por Vygotsky, 

além de ser uma ferramenta promotora do aprendizado (THOFEHRN; LEOPARDI, 2006). 

Visando a qualidade da hipermídia no aspecto da informática, a mesma foi avaliada por 

especialistas na área com o intuito de aprimorar alguns pontos considerados importantes. No 

estudo de Barbosa e Marin (2009), a avaliação do ambiente virtual de aprendizagem foi 

semelhante aos achados do presente estudo, uma vez que os especialistas em informática 

avaliaram o tempo de resposta, a qualidade de interface, as ferramentas, os aspectos educacionais, 

a qualidade do ambiente e os recursos didáticos adequados ao ambiente, proporcionando 

situações de aprendizagem. Além disso, oito especialistas elogiaram a escolha pela temática, uma 

vez o que a punção venosa periférica é um procedimento realizado rotineiramente pela equipe de 

enfermagem nos serviços de saúde (SILVA; COGO, 2007). 

No entanto, no que se refere ao navegador utilizado, os especialistas referiram dificuldade 

em abrir alguma páginas e links quando utilizaram o navegador Internet Explorer e Mozilla 

Firefox. Freitas (2010) e Morais (2011) também encontraram a mesma dificuldade quanto à 

utilização destes navegadores, pois suas hipermídias também foram disponibilizadas na 

plataforma Solar. Uma alternativa para facilitar a navegabilidade dos usuários é utilizar como 

navegador o Google Chrome devido sua facilidade e agilidade com o uso destes recursos. 

Segundo Fonseca et al., (2008) a qualidade da interface e o layout deve propiciar uma 

navegação interativa, além de encorajar a descoberta e a exploração. A interface adequada 

oferece ao usuário a compreensão do local no qual está navegando e o porquê, fazendo com que o 

usuário sinta-se no controle. 

De acordo com a teoria de Vygotsky, o comando da utilização do recurso pelo próprio 

aluno é elemento fundamental (MELO; DAMASCENO, 2006). Em um estudo desenvolvido por 

Kaya (2012) na Turquia, mostrou que a facilidade de acesso do estudante ao ambiente que será 

utilizado é o alicerce inicial para o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que deve ser 

levado em conta o acesso em qualquer hora e lugar, a recuperação do material disponível no 

curso oferecido, notas de aula, material de apoio, bem como a utilização de um software livre. 
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Além do ambiente, outro ponto que chamou a atenção dos especialistas foi à utilização 

dos exercícios. Semelhante ao estudo de Araújo et al., (2010) sobre validação de um jogo 

educativo com a temática de cardiologia, a relevância dos exercícios foi um dos itens que teve 

evidência entre os especialistas, uma vez que os mesmos proporcionavam situações de 

aprendizagem, estimulando o raciocínio crítico dos alunos frente a uma situação real do conteúdo 

abordado. 

A preparação de um material educativo na modalidade a distância deve estar apoiada na 

implementação de exercícios práticos. No estudo Holmgren (2012), o autor fez uma comparação 

entre dois grupos de estudantes no desempenho de exercícios práticos, um grupo na modalidade à 

distância e o outro grupo na modalidade presencial. Os resultados mostraram que apesar da 

interação e colaboração do grupo presencial, o grupo na modalidade a distância apresentou 

resultados mais satisfatórios, uma vez que estes apresentaram uma maior responsabilidade com 

os estudos, refletindo mais com sua própria aprendizagem.  

Em relação à avaliação da usabilidade da hipermídia, a grande vantagem em testá-la 

reside na descoberta de problemas, os quais podem representar dificuldades no desenvolvimento 

do curso. Acredita-se que a opção de avaliar os critérios de usabilidade, junto a especialistas de 

informática, baseado nos critérios de ergonomia de interface proporcionou analisar aspectos 

técnicos relevantes para o aprendizado, os quais podem facilitar ou dificultar a navegação e 

favorecer ou comprometer a aprendizagem (JEFFRIES, 2005; GÓES et al., 2011).  

Ao longo da construção do estudo, percebeu-se que a utilização da informática no ensino 

de enfermagem, especialmente no caso de uma hipermídia educativa, tem-se intensificado nos 

últimos anos, principalmente junto às universidades, sendo a graduação em enfermagem 

beneficiada pelo seu uso no ensino de procedimentos e técnicas. Entretanto, ressalta-se que a 

utilização de ferramentas tecnológicas, como a hipermídia, apesar de tornar a aprendizagem mais 

interativa e ajudar na diminuição do tempo necessário para as aulas teóricas, deve ser utilizada 

como um recurso complementar e não substitutivo ao ensino tradicional (MORAIS, 2011). 

Além da avaliação com os especialistas, é importante avaliar a repercussão do uso da TIC 

com a população ao qual se destina, ou seja, com os estudantes de enfermagem para que seja 

possível mensurar as possíveis mudanças ocorridas quanto a aprendizagem.  
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Semelhante aos estudos de Souza (2008) e Pierantoni (2008), a prevalência do sexo 

feminino no exercício da enfermagem e nas escolas de formação ainda é um ponto em destaque, 

uma vez que a profissão ainda é essencialmente feminina. 

A realidade de ensino aprendizagem na modalidade à distância e o acesso à Internet vem 

crescendo a cada dia, uma vez que esta tecnologia tem se tornado cada vez mais palpável pela 

população. Esta disponibilização de acesso a Internet se utilizada para fins de ensino irá 

possibilitar um diferencial na formação e capacitação de graduandos para o mercado de trabalho, 

indo ao encontro das exigências do novo perfil profissional da era da informação (COGO et al., 

2009b).  

No Brasil, as experiências na modalidade educacional a distância ainda são tímidas se 

comparadas a outros países. Nos Estados Unidos, os ambientes de aprendizado mediados pela 

Internet tem tornado possível o oferecimento de cursos de graduação, mestrado, educação 

continuada, dentre outros, sendo esta estratégia parcial ou inteiramente a distância (DIAS; 

CASSIANI, 2004). 

Corroborando com os achados do presente estudo, Lewis et al., (2012) também 

encontraram resultados favoráveis na utilização da TIC na Universidade Ain Shams no Egito, 

com acadêmicos de enfermagem na prática cardiológica. A pesquisa revelou diferenças 

estatisticamente significantes no conhecimento dos estudantes nos escores obtidos no pós-teste. 

Alemán, Gea e Mondejar (2011) também utilizaram a TIC e avaliaram seu impacto entre 

116 estudantes de enfermagem na disciplina médico cirúrgico comparado a um método 

convencional de aprendizagem. Foram pré-requisitos a experiência com informática e estar 

matriculado no segundo ano do curso. Os alunos passaram por quatro avaliações, sendo que a da 

intervenção online foi realizada dentro do AVA. Um método de competição foi aplicado para 

motivar a participação dos alunos na intervenção. Os ganhos na aprendizagem cognitiva foram 

melhores na proposta educativa online, com diferença significativa comparada à proposta 

educativa convencional (p˂0,05) na primeira avaliação. Entretanto, a retenção de conhecimento 

foi observada em ambos os grupos durante as 10 semanas de acompanhamento. Na intervenção 

online também foi possível observar uma diminuição na carga horária dos instrutores, na 

retroalimentação positiva realizada no AVA e na promoção da aprendizagem independente. 

Outra experiência favorável quanto ao uso da TIC foi à pesquisa de Barbosa e Marin 

(2009), onde os mesmos desenvolveram um programa de simulação em terapia intensiva baseado 
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na Internet. Os resultados do estudo demonstraram que os estudantes sentiram-se encorajados a 

aprender e relataram facilidades no manuseio do programa. Para que o ensino clínico torne-se 

eficaz é necessário permitir que os alunos pratiquem estes cuidados críticos e cenários de 

emergência usando o computador como tecnologia de simulação permitindo uma prática mais 

segura (DUTILE et al., 2012). 

A utilização da TIC na área de enfermagem tem demonstrado ser uma ferramenta auxiliar 

útil que possibilita uma ruptura espaço/temporal, por permitir que o tempo e o espaço sejam 

estabelecidos pelos alunos, de acordo com suas necessidades, interesses e disponibilidade (DIAS; 

CASSIANI, 2004).  

O incentivo de investimentos em pesquisas na área das TICs deve permanecer crescente, 

uma vez que os métodos de comunicação eletrônica vêm transformando a informática em uma 

parte importante do currículo em todos os níveis de ensino (QUELHAS; LOPES; ROPOLI, 

2008). 

Ao final desta estratégia educativa, observa-se que houve mudanças favoráveis no que se 

refere à aquisição e reforço do conhecimento dos alunos sobre a temática de PVP. Assim, a 

hipermídia apresentou efeitos positivos para os estudantes, logo poderá ser disponibilizada na 

disciplina como suporte ao ensino presencial.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Diante da realidade do uso das tecnologias no ensino, principalmente na área da 

enfermagem, há uma necessidade de uma constante capacitação de alunos e profissionais para 

promover a busca contínua do conhecimento. Para o desenvolvimento de tecnologias em saúde é 

necessário passar pela validação com especialistas na área de interesse para possíveis correções e 

ajustes, bem como uma avaliação com o público-alvo para identificar a adequabilidade dos 

resultados da utilização das tecnologias. 

No processo de validação do material educativo, algumas sugestões foram realizadas 

pelos especialistas de enfermagem e informática a fim de ajustar e melhorar o desempenho da 

hipermídia. Após realizar as modificações a hipermídia tornou-se válida do ponto de vista técnico 

no que se refere à funcionalidade, usabilidade e eficiência, e do ponto de vista de conteúdo com 

aspectos relacionados aos objetivos, conteúdo, relevância e ambiente. 

Após a validação, a hipermídia tornou-se apta para ser aplicada com os estudantes de 

enfermagem, com vistas a facilitar o processo de ensino-aprendizagem na temática de PVP. A 

comparação entre os estudantes antes e depois da utilização da hipermídia apresentou diferenças 

significantes no que se refere às pontuações e acertos das questões da avaliação, ponto 

considerado favorável para a apreensão do conhecimento após a intervenção educativa.  

A construção de novas tecnologias para o ensino de enfermagem contribui para otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aos estudantes novas possibilidades de estudo 

por meio da interatividade e autonomia. Pois de acordo com o modelo proposto por Vigotsky, a 

interação e a autonomia gera no aluno o hábito de responsabilizar-se pelo seu próprio 

aprendizado, tornando este futuro profissional familiarizado com o mundo globalizado. 

Para tanto, a hipermídia deve ser atualizada constantemente, para que seja cumprida a fase 

de administração, que consiste em revisões e atualizações periódicas, a fim de melhorar a 

qualidade do conteúdo das aulas, bem como atualizar as possíveis mudanças sobre a temática. 

Percebe-se que a utilização dessas tecnologias constitui uma ferramenta importante para a 

disseminação de informações sobre a temática de punção venosa periférica, além de subsidiar o 

ensino de enfermagem com o uso das TICs dentro da academia, auxiliando o professor no 

aprendizado do aluno e fornecendo novas estratégias para complementar o ensino presencial. 

Além deste benefício no ensino, a utilização desta hipermídia junto aos alunos da graduação, irá 
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facilitar e auxiliar a prática de enfermagem nessa área, colaborando com o processo de ensino-

aprendizagem e propiciando oportunidades para que os futuros enfermeiros estejam aptos e sejam 

capazes de atuar com vistas à promoção da saúde à clientela por ele assistida.  

Tem-se como principal limitação do estudo o fato da hipermídia está direcionada apenas a 

um ponto pertencente à terapia intravenosa, que consiste no procedimento de punção venosa 

periférica. Para tanto, sugere-se a construção de materiais complementares com vistas a 

aprofundar o ensino de enfermagem nesta área de atuação, não só para o ensino na academia, mas 

que tenha uma expansão para os profissionais do serviço de saúde, a fim de aprimorar o 

conhecimento desta população. 

Considera-se ainda que há muito para se pesquisar na área da tecnologia da informação e 

comunicação, para aprender a construir modelos que sejam adequados com a prática de 

enfermagem. Para tanto, é preciso que as Instituições de Ensino Superior criem elos com os 

pesquisadores com vistas a fornecer um apoio no desenvolvimento neste tipo de material, uma 

vez que torna-se oneroso o processo de construção e manutenção dessas tecnologias.  
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA HIPERMÍDIA SOBRE PUNÇÃO VENOSA 

ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO 

Avaliador: _____________________________________________________________ 

Idade: ______ 

Ocupação atual: 1. Assistência (  ) 2. Ensino (   )  3. Pesquisa  4. Outro (   ) __________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________________ 

Experiência na docência: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 1.7. Nível: 1. Médio (   ) 2. Superior (  ) 

Experiência na assistência: 1. Alta complexidade ( ) 2. Média complexidade 3. Atenção básica ( ) 

Experiência na assistência em anos: _________ 

 

FORMAÇÃO 

Ano de conclusão do curso: _______________ 

Especialização: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

Mestrado: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

Doutorado: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

Participação em grupo de pesquisa: 1. Sim (   ) 2. Não (   )  

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (relacionada a hipermídia, tecnologias, punção venosa periférica) 

Orientação de tese: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) Quantas: _______ 

Orientação de dissertação: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) Quantas: ________ 

Orientação de monografia: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) Quantas: ________ 

Autoria de artigo em periódico: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) Quantos: _________ 

 

INSTRUÇÕES 

Analise cuidadosamente o material, em seguida responda as perguntas utilizando os seguintes 

critérios: 

1. Muito de acordo - MA 

2. De acordo - A 
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3. Em desacordo - D 

4. Total desacordo - TD 

5. Não se aplica – NA 

Observação: Caso o item escolhido não seja o MA (muito de acordo) ou A (de acordo), por 

favor, sugerir correções e/ou mudanças. 

 

1. OBJETIVOS: referem-se a propósitos, metas ou fins que se deseja atingir por meio da 

hipermídia educativa. 

Objetivos MA A D TD NA 

1.1. São coerentes com a prática de enfermagem      

1.2. Estão coerentes com o conteúdo apresentado      

1.3. Estão adequados para serem efetivados      

 

Sugestões: 

 

 

 

2. CONTEÚDO: refere-se à forma de apresentar a hipermídia, incluindo sua organização geral, 

sua estrutura, estratégia de apresentação e suficiência. 

 

Conteúdo MA A D TD NA 

2.1. O conteúdo atinge com precisão a abordagem 

do tema 

     

2.2. É adequado para acadêmicos de enfermagem      

2.3. As informações são atuais e verdadeiras      

 

Sugestões: 

 

 

 

3. RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de significação dos itens 

apresentados na hipermídia. 
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Relevância MA A D TD NA 

3.1. Os itens ilustram aspectos importantes para a 

prática de enfermagem 

     

3.2. O material é relevante para reforçar o 

conteúdo 

     

3.3. É coerente para a prática de enfermagem 

nessa temática  

     

 

Sugestões: 

 

 

 

4. AMBIENTE: Refere-se ao cenário do aprendizado. 

Ambiente MA A D TD NA 

4.1. O AVA é adequado para apresentação do 

conteúdo 

     

4.2. Os recursos são adequados para o aprendizado 

na temática 

     

4.3. Os recursos proporcionam situações de 

aprendizagem 

     

 

Sugestões: 

 

 

Fonte: Instrumento de Avaliação adaptado a partir de LOPES (2009); VIEIRA (2010). 

 

 

 

 

 



112 

 

 

APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA HIPERMÍDIA SOBRE PUNÇÃO VENOSA 

ESPECIALISTA EM INFORMÁTICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Avaliador: _________________________________________________________________   

Idade: ______ 

Ocupação atual: ________________________________________________________________ 

Local de trabalho: ______________________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________________________ 

Experiência na docência: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

 

FORMAÇÃO 

Ano de conclusão do curso: _______________ 

Especialização: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

Mestrado: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

Doutorado: 1. Sim (   ) 2. Não (   ) 

 

3. INSTRUÇÕES:  

Analise cuidadosamente o material, em seguida responda as perguntas utilizando os seguintes 

critérios: 

1. Muito de acordo - MA 

2. De acordo - A 

3. Em desacordo - D 

4. Total desacordo - TD 

5. Não se aplica – NA 

 

Observação: Caso o item escolhido não seja o MA (muito de acordo) ou A (de acordo), por 

favor, sugerir mudanças ou correções. 

 

1. FUNCIONALIDADE: Refere-se às funções que são previstas pela hipermídia que são 

dirigidas a facilitar o ensino. 
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Funcionalidade MA A D TD NA 

1.1. A hipermídia apresenta-se como ferramenta 

adequada para a proposta a que se destina 

     

2.2. A hipermídia permite gerar resultados 

positivos 

     

 

Sugestões: 

 

 

 

2. USABILIDADE: Refere-se ao esforço necessário para usar a hipermídia. 

 

Usabilidade MA A D TD NA 

2.1. A hipermídia é fácil de usar      

2.2. É fácil de aprender os conceitos utilizados e 

suas aplicações 

     

2.3. Fornece ajuda de forma clara      

2.4. Fornece ajuda de forma completa      

2.5.Fornece ajuda de forma rápida, não cansativa      

 

Sugestões: 

 

 

 

3. EFICIÊNCIA: Refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho da hipermídia e a 

quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas. 

 

EFICIÊNCIA MA A D TD NA 

3.1 O número de aulas está coerente com o tempo 

proposto  

     

3.2. Os recursos são utilizados de forma adequada      
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3.3. Os recursos são utilizados de forma 

compreensível 

     

 

Sugestões: 

 

 

Fonte: Instrumento de Avaliação adaptado a partir de LOPES, 2009 e VIEIRA, 2010. 
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APÊNDICE C 

 AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A TEMÁTICA – PRÉ-TESTE 

Data: ___/___/___  

Nome: ______________________________________ Idade: ________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

 

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? 

(       ) nenhum tempo             (       ) +5 horas por semana    (      ) +10 horas por semana   

(       ) +15 horas por semana  (       ) +20 horas por semana  

 

Responda os itens abaixo de acordo com a alternativa correta: 

 

1. Marque a opção correta quanto a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

a. Durante a punção venosa, recomenda-se a utilização do equipamento de proteção individual, 

entretanto não é necessário utilizar os equipamentos de proteção coletiva. 

b. O uso das luvas é dispensável para os profissionais com mais experiência. 

c. Os equipamentos de proteção individual (EPI‟s) utilizados durante o procedimento de punção 

venosa periférica são: óculos, máscara, luvas e jaleco. 

d. Os equipamentos de proteção individual (EPI‟s) utilizados durante o procedimento de punção 

venosa periférica são: máscara, luvas e jaleco 
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2. A punção venosa periférica proporciona uma via de administração de medicamentos, fluidos, 

hemocomponentes e hemoderivados direto na corrente sanguínea. Marque a alternativa que 

apresenta melhor escolha da veia para tal procedimento. 

a. Veias basílicas e cefálicas 

b. Veias da fossa antecubital 

c. Veias metacarpianas 

d. Veias digitais e cefálicas 

 

3. Sobre o procedimento de punção venosa periférica marque a alternativa correta: 

a. O procedimento de punção venosa periférica é considerado um procedimento estéril, devendo 

o profissional utilizar luvas estéreis. 

b. A punção venosa deve ser realizada apenas através da palpação. 

c. As punções iniciais devem ser feitas na região proximal, pois caso necessário, existe alternativa 

de direcionar-se para veias distais. 

d. As punções iniciais devem ser feitas na região distal, pois caso necessário, existe alternativa de 

direcionar-se para veias mais proximais. 

 

4. Qual a distância recomendada do torniquete (garrote) do local de inserção da punção venosa? 

a. 10 cm 

b. 10 a 15 cm 

c. 15 a 20 cm 

d. 20 cm 

 

5. 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 no 

membro do paciente: 

a. Hematoma 

b. Flebite 

c. Infiltração 

d. Oclusão 
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6. Algumas complicações podem está associadas ao procedimento de punção venosa periférica. 

Marque a alternativa que apresenta apenas complicações locais deste procedimento: 

a. Oclusão, hematoma, edema, sepse e infiltração 

b.Infiltração, embolia aérea, flebite, tromboflebite e oclusão 

c. Sobrecarga circulatória, flebite, oclusão, deslocamento de cateter e infiltração 

d. Flebite, oclusão, hematoma, edema, infiltração e tromboflebite 

 

7. Com relação ao uso do Scalp (cateter agulhado), marque a alternativa correta: 

a. É considerado o tipo de cateter ideal para administração endovenosa em bolus de 

medicamentos não irritantes. 

b. O Scalp é utilizado para terapia de longa duração, sendo seu tempo de permanência de 24 a 48 

horas. 

c. Mais indicado para veias tortuosas. 

d. Perfuração acidental menos provável que o Abocath (cateter flexível). 

 

8. Com relação ao uso do Abocath (cateter flexível), marque a alternativa correta: 

a. O tempo de permanência pode ser de até 72 horas. 

b. A numeração através do Galge é classificada em números ímpares. 

c. O cateter flexível possui maior risco de infiltração em relação ao cateter agulhado. 

d. O tempo de permanência é de até 24 horas. 

 

9. Sobre a utilização do procedimento de punção venosa periférica, marque a alternativa correta: 

a. A literatura recomenda o uso de soro fisiológico a 0,9% durante o procedimento ao invés de 

águas destilada. 

b. Evita-se fazer a punção venosa em membro com presença de fístula arteriovenosa. 

c. A gaze é um dos materiais utilizados na punção venosa com Scalp, devido a presença do 

refluxo de sangue na veia. 

d. 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. 

 



118 

 

 

10. Nos pacientes idosos e recém-nascidos é necessário ter alguns cuidados especiais. Analise os 

itens abaixo e marque a alternativa correta. 

I. Um cuidado importante durante o procedimento no paciente idoso é aplicar o torniquete com 

cuidado para evitar fisgar a pele. Se necessário, aplica-lo sobre o avental do paciente. 

II. A punção venosa pode ser dificultada devido a redução do refluxo sanguíneo, fragilidade e 

tortuosidade dos vasos. 

III. 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. 

IV. 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.  

a. I, II e III estão corretas 

b. I, III e IV estão corretas 

c. Apenas II e III estão corretas 

d. I, II, III e IV estão corretas 
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APÊNDICE C 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A TEMÁTICA - PÓS TESTE 

Data: ___/___/___  

Nome: _______________________________________________________________  

Responda os itens abaixo de acordo com a alternativa correta: 

1. Marque a opção correta quanto a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

a. Durante a punção venosa, recomenda-se a utilização do equipamento de proteção individual, 

entretanto não é necessário utilizar os equipamentos de proteção coletiva. 

b. O uso das luvas é dispensável para os profissionais com mais experiência. 

c. Os equipamentos de proteção individual (EPI‟s) utilizados durante o procedimento de punção 

venosa periférica são: óculos, máscara, luvas e jaleco. 

d. Os equipamentos de proteção individual (EPI‟s) utilizados durante o procedimento de punção 

venosa periférica são: máscara, luvas e jaleco 

   2. A punção venosa periférica proporciona uma via de administração de medicamentos, fluidos, 

hemocomponentes e hemoderivados direto na corrente sanguínea. Marque a alternativa que 

apresenta melhor escolha da veia para tal procedimento. 

a. Veias basílicas e cefálicas 

b. Veias da fossa antecubital 

c. Veias metacarpianas 

d. Veias digitais e cefálicas 

 

3. Sobre o procedimento de punção venosa periférica marque a alternativa correta: 

a. O procedimento de punção venosa periférica é considerado um procedimento estéril, devendo 

o profissional utilizar luvas estéreis. 

b. A palpação deve ser realizada apenas através da palpação. 

c. As punções iniciais devem ser feitas na região proximal, pois caso necessário, existe alternativa 

de direcionar-se para veias distais. 

d. As punções iniciais devem ser feitas na região distal, pois caso necessário, existe alternativa de 

direcionar-se para veias mais proximais. 
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4. Qual a distância recomendada do torniquete (garrote) do local de inserção da punção venosa? 

a. 10 cm 

b. 10 a 15 cm 

c. 15 a 20 cm 

d. 20 cm 

 

5. 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 no 

membro do paciente: 

a. Hematoma 

b. Flebite 

c. Infiltração 

d. Oclusão 

 

6. Algumas complicações podem está associadas ao procedimento de punção venosa periférica. 

Marque a alternativa que apresenta apenas complicações locais deste procedimento: 

a. Oclusão, hematoma, edema, sepse e infiltração 

b.Infiltração, embolia aérea, flebite, tromboflebite e oclusão 

c. Sobrecarga circulatória, flebite, oclusão, deslocamento de cateter e infiltração 

d. Flebite, oclusão, hematoma, edema, infiltração e tromboflebite 

 

7. Com relação ao uso do Scalp (cateter agulhado), marque a alternativa correta: 

a. É considerado o tipo de cateter ideal para administração endovenosa em bolus de 

medicamentos não irritantes. 

b. O Scalp é utilizado para terapia de longa duração, sendo seu tempo de permanência de 24 a 48 

horas. 

c. Mais indicado para veias tortuosas. 

d. Perfuração acidental menos provável que o Abocath (cateter flexível). 

 

8. Com relação ao uso do Abocath (cateter flexível), marque a alternativa correta: 

a. O tempo de permanência pode ser de até 72 horas. 
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b. A numeração através do Galge é classificada em números ímpares. 

c. O cateter flexível possui maior risco de infiltração em relação ao cateter agulhado. 

d. O tempo de permanência é de até 24 horas. 

 

9. Sobre a utilização do procedimento de punção venosa periférica, marque a alternativa correta: 

a. A literatura recomenda o uso de soro fisiológico a 0,9% durante o procedimento ao invés de 

águas destilada. 

b. Evita-se fazer a punção venosa em membro com presença de fístula arteriovenosa. 

c. A gaze é um dos materiais utilizados na punção venosa com Scalp, devido a presença do 

refluxo de sangue na veia. 

d. 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. 

 

10. Nos pacientes idosos e recém-nascidos é necessário ter alguns cuidados especiais. Analise os 

itens abaixo e marque a alternativa correta. 

I. Um cuidado importante durante o procedimento no paciente idoso é aplicar o torniquete com 

cuidado para evitar fisgar a pele. Se necessário, aplica-lo sobre o avental do paciente. 

II. A punção venosa pode ser dificultada devido a redução do refluxo sanguíneo, fragilidade e 

tortuosidade dos vasos. 

III. 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. 

IV. 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.  

a. I, II e III estão corretas 

b. I, III e IV estão corretas 

c. Apenas II e III estão corretas 

d. I, II, III e IV estão corretas 
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Agora faça uma análise geral da hipermídia sobre punção venosa periférica. 

1. Como você avalia a hipermídia de modo geral: 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Muito Ruim 

 

2. A utilização da modalidade a distância foi um facilitador para o processo de ensino 

aprendizagem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3. Você considera que a hipermídia serviu como suporte as aulas presenciais no que se refere a 

punção venosa periférica. Por que? 

(   ) Sim (   ) Não 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

CARTA-CONVITE ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM  

 

Prezado(a) (nome do especialista), 

Sou enfermeira e aluna do mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará 

– UFC e estou desenvolvendo uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica sob a 

orientação da profa. Dra. Joselany Áfio Caetano. A hipermídia foi construída no Ambiente virtual 

de Aprendizagem (AVA) da plataforma Solar – UFC e agora nesta etapa da pesquisa (avaliação 

de conteúdo do AVA) precisamos de pessoas com experiência na temática de punção venosa para 

atuar como especialistas. 

 O formulário para avaliação contém questões referentes a temática de punção venosa e 

devem ser preenchidas em forma de check-list. Convido-o (a) participar da pesquisa como 

avaliador (a) técnico (a) na área da enfermagem. Se aceitar participar como avaliador (a), 

encaminharei maiores informações de como será sua participação. 

Gostaria de poder contar com a sua valorosa cooperação e agradeço antecipadamente. 

   

Natasha Marques Frota 
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APÊNDICE E 

 

CARTA-CONVITE ESPECIALISTA EM INFORMÁTICA  

 

Prezado(a) (nome do especialista), 

Sou enfermeira e aluna do mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará 

– UFC e estou desenvolvendo uma hipermídia educativa sobre punção venosa periférica sob a 

orientação da profa. Dra. Joselany Áfio Caetano. A hipermídia foi construída no Ambiente virtual 

de Aprendizagem (AVA) da plataforma Solar – UFC e agora nesta etapa da pesquisa (avaliação 

técnica do AVA) precisamos de pessoas com experiência para atuar como especialista avaliador 

(a). 

 O formulário para avaliação contém questões que devem ser preenchidas em forma de 

check-list. Convido-o (a) participar da pesquisa como avaliador (a) técnico (a) na área da 

informática. Se aceitar participar como avaliador (a), encaminharei maiores informações de como 

será sua participação. 

Gostaria de poder contar com a sua valorosa cooperação e agradeço antecipadamente. 

   

Natasha Marques Frota 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro (a) especialista, 

Sou Natasha Marques Frota, enfermeira e aluna do mestrado em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, cujo projeto de dissertação consiste em construir e validar uma 

hipermídia educativa sobre punção venosa periférica como suporte aos estudantes da graduação.  

Venho por meio deste, convidá-lo (a) a participar do processo de validação da referida 

hipermídia, devido seu amplo conhecimento na área, sendo relacionados aos aspectos da 

enfermagem ou informática. Caso aceite participar da pesquisa, o (a) senhor (a) receberá uma 

senha de acesso a hipermídia e um instrumento para avaliação da mesma.  

Asseguro que a qualquer momento da pesquisa o (a) senhor (a) 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. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (COMEPE) poderá ser 

consultado pelo telefone: (085) 3366-8344. Caso necessite entrar em contato comigo, informo-lhe 

meu nome e endereço: 

Natasha Marques Frota 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua: Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8448 

Contato: (085) 8859-3558 / Endereço eletrônico: natashafrota_@hotmail.com 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu,___________________________________________,____anos, RG:_____________, 

declaro que é de livre e espontânea vontade a minha participação na pesquisa. Eu li 

cuidadosamente este termo e após sua leitura fiz perguntas sobre o conteúdo e recebi as devidas 

explicações. Declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ___ de _______________de 2012. 

__________________________              __________________________ 

Assinatura do voluntário                           Assinatura do pesquisador 

_________________________________ 

Assinatura do profissional que aplicou o TCLE 

mailto:natashafrota_@hotmail.com
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro (a) estudante, 

Sou Natasha Marques Frota, enfermeira e aluna do mestrado em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, cujo projeto de dissertação consiste em construir e validar uma 

hipermídia educativa sobre punção venosa periférica como suporte aos estudantes da graduação.  

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. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (COMEPE) poderá ser 

consultado pelo telefone: (085) 3366-8344. Caso necessite entrar em contato comigo, informo-lhe 

meu nome e endereço: 

Natasha Marques Frota 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua: Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8448 

Contato: (085) 8859-3558 / Endereço eletrônico: natashafrota_@hotmail.com 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu,__________________________________________,____anos,RG:______________, 

declaro que é de livre e espontânea vontade a minha participação na pesquisa. Eu li 

cuidadosamente este termo e após sua leitura fiz perguntas sobre o conteúdo e recebi as devidas 

explicações. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ___ de _______________de 2012. 

__________________________              __________________________ 

Assinatura do voluntário                           Assinatura do pesquisador 

_________________________________ 

Assinatura do profissional que aplicou o TCLE 

mailto:natashafrota_@hotmail.com
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APÊNDICE H 

GUIA INSTRUCIONAL PARA OS AVALIADORES 

Caro (a) Especialista, 

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. 

Segue em anexo dois documentos: o formulário de avaliação da hipermídia, que deverá 

ser respondido pelo (a) senhor (a), e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLC), 

para que a sua participação neste estudo esteja em consonância com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CONEP). Solicito que o TCLE seja encaminhado à pesquisadora 

assinado pelo (a) senhor (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/
http://www.youtube.com/watch?v=iQw_i_xBqH8
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