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RESUMO 

 

A disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem proporciona o desenvolvimento de 

habilidades necessárias à prática profissional da enfermagem e ao estudo de procedimentos teórico-

práticos. Na avaliação desse componente, torna-se fundamental observar como o estudante trabalha 

o conhecimento adquirido, como o aplica e o progresso no uso de instrumentos e recursos, bem 

como sua capacidade de julgamento crítico; favorecendo a concretização da assistência proveniente 

do processo educativo eficiente. Assim, o estudo tem como objetivo geral analisar os 

conhecimentos e as habilidades dos acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) matriculados em diferentes períodos sobre os procedimentos de 

higienização simples das mãos-HSM, mensuração da pressão arterial-PA, punção venosa periférica 

com cateter agulhado-PVP e sondagem vesical de demora masculina-SVD. Trata-se de estudo 

analítico com abordagem quantitativa, realizado no Departamento de Enfermagem da UFRN, em 

Natal/RN desenvolvido em duas etapas: validação de conteúdo de quatro questionários e quatro 

listas de verificação; e identificação dos conhecimentos e habilidades dos procedimentos em 

questão. A população foi composta por dois públicos alvos, sendo o primeiro 27 juízes docentes de 

Universidades do Estado responsáveis por avaliar os instrumentos de coleta de dados, sendo todos 

considerados válidos quanto ao conteúdo e, o segundo, 186 acadêmicos de enfermagem da UFRN, 

matriculados do 5° ao 9° período do curso. O estudo obteve parecer favorável do CEP/HUOL 

(CAAE nº 0002.0.294.000-10).  A verificação dos conhecimentos ocorreu por meio da aplicação de 

questionários estruturados validados, com 12 questões objetivas cada (máximo de acertos) e 

observação da execução dos procedimentos com preenchimento das listas de verificação validadas, 

em laboratório de simulação. Os resultados foram analisados no programa SPSS 20.0 por meio de 

estatística descritiva e inferencial, utilizando-se os testes ANOVA, Wilcoxon e Friedman, adotando 

nível de significância estatística de p-valor < 0,05. Dos 186 pesquisados, 89,8% eram do sexo 

feminino, com idade entre 18 a 26 anos (88,2%), solteiro/divorciado (86,6%), renda de 1 a 5 

salários mínimos (74,2%). Quanto à experiência laboral, 18,3% tiveram experiência em saúde 

anterior a graduação; 15,6% tinham formação como técnico de enfermagem; e 10,2% trabalharam 

na área da saúde. Atualmente, 14,0% trabalham. A média de acertos do conhecimento nos quatro 

procedimentos variou de 6,2 a 8,8, sendo maior em HSM (8,6), seguida por SVD (7,8), PVP (7,4) e 

PA (6,7); o 6º período apresentou as piores médias em três dos quatro procedimentos (HSM, PA e 

SVD). Quanto às habilidades, o procedimento de PVP apresentou melhor média de acerto geral 

(21,2 ± 2,6), e a SVD masculina a média mais baixa, com maior variação (média 27,2 e DP 4,4), 

sendo a diferença entre períodos significante (p=0,041). Verificou-se que existem diferenças 

significativas entre os conhecimentos e habilidades dos quatro procedimentos nos diferentes 

períodos da graduação em enfermagem (p<0,001, para cada procedimento). Os acadêmicos detêm 

melhor habilidade, de forma geral, ao comparar habilidade com o conhecimento nos procedimentos 

em estudo. Conclui-se pela rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa, na qual se 

evidencia que existem diferenças significativas entre os conhecimentos e habilidades dos 

procedimentos de HSM, mensuração da PA, PVP e SVD nos diferentes períodos da graduação em 

enfermagem. A pesquisa acarretará repercussão para as profissões da saúde dada a natureza do 

cuidado, colaborando especialmente na formação dos enfermeiros, melhoria do ensino e expansão 

das reflexões acerca do ensino em Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. 

 

Descritores: Alunos de enfermagem; Avaliação Educacional; Competência 

profissional; Enfermagem Primária. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The department of Semiology and Semiotics of Nursing provides the development of the abilities 

needed for the professional practice of nursing and the study of theoretical and practical procedures. 

In the evaluation of the subject, it is essential to observe how the student works acquired 

knowledge, applies it, and the progress in the use of instruments and resources, as well as the ability 

of critical judgment; favoring the implementation of assistance, from the efficient educational 

process. Thus, the study's general objective is to analyze the knowledge and skills of nursing 

undergraduate of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) enrolled in different 

periods on the procedures of simple handwashing-SHW, measurement of blood pressure-PA, 

peripheral venipuncture catheter needle punched-PVP and male indwelling urinary cateter-ICU. 

Analytical study with a quantitative approach, conducted in the Department of Nursing UFRN in 

Natal/RN developed developed in two stages: content validation of four questionnaires and four 

checklists; and identification of the knowledge and skills of the procedures in question. The 

population was composed of two target audiences, the first consists of  27 judging professors of 

Universities of the State responsible for evaluating the instruments of data collection, they were all 

considered valid as the contente, and the second one, 186 nursing undergraduate of UFRN, enrolled 

from 5th to 9th periods of the course. The study had a favorable opinion of the CEP/HUOL (CAAE 

No 0002.0.294.000-10). Verification of knowledge occurred through the application of validated 

structured questionnaires with 12 objective questions each (maximum hits) and observation of the 

execution of the procedures filling the validated verification lists, at the simulation lab. The results 

were analyzed using SPSS 20.0 software using descriptive and inferential statistics, using ANOVA, 

Wilcoxon and Friedman tests, with a level of statistical significance of p-value <0.05. Of the 186 

surveyed, 89,8% were female, aged 18-26 years (88,2%), single/divorced (86,6%), income of 1-5 

minimum wages (74,2%). As for work experience, 18,3% had previous health care experience 

before the universtity; 15,6% had training as a nursing technician; and 10,2% worked in health care 

facilities. Currently, 14,0% work. The mean score of the knowledge on the four procedures ranged 

from 6,2 to 8,8, higher in SHW (8.6), followed by ICU (7,8), PVP (7,4) and BP (6,7); the 6th period 

had the worst averages in three of the four procedures (SHW, BP and ICU). As for the skills, the 

PVP procedure showed the best average overall (21,2 ± 2.6), and ICU had the lowest average with 

greatest variation (mean 27,2, SD 4.4), with significant difference between periods (p = 0.041). It 

was found significant differences between the knowledge and the skills of the four procedures in the 

different periods of nursing undergraduate (p <0.001, for each procedure). Students hold better 

skills, in general, when comparing them with knowledge on the studied procedures. It concludes by 

rejecting the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, in which it shows that there are 

significant differences between the knowledge and skills of procedures HSM, BP measurement, 

PVP and ICU in different periods of undergraduate nursing. The research will lead to repercussions 

in the healthcare professions given the nature of, helping with nurse training, improving education 

and expanding reflections on education in Semiology and Semiotics of Nursing. 

 

Descriptors: Students, Nursing; Educational Measurement; Professional Competence; Primary 

Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização, no qual a ciência, informação e tecnologia estão ao 

alcance de muitos, as profissões, especialmente a Enfermagem, necessitam cada vez mais 

aprimorar seus processos de trabalho, buscando novos modos de construção do conhecimento, 

com vistas à formação de profissionais competentes, adaptados às novas exigências de 

organização do trabalho em saúde e do perfil profissional voltado para transdisciplinaridade, 

capazes de pensar criticamente, no contexto global, e agir de forma eficiente para o 

atendimento à saúde da população (AMORIM; NASCIMENTO, 2013; SILVA et al, 2010). 

O ensino de enfermagem no país passou por várias fases de desenvolvimento ao 

longo dos anos, tendo como reflexo de cada mudança o seu contexto histórico e da sociedade 

brasileira. Consequentemente, o perfil de enfermeiros apresenta significativas mudanças em 

decorrência das transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde 

no Brasil e no mundo (ITO et al, 2006).  

Nessa conjuntura, os cursos de Graduação em Enfermagem brasileiros, seguindo a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que fundamenta a formação na educação superior mediante 

o desenvolvimento de competências e habilidades numa perspectiva de mudança para a 

formação profissional (BRASIL, 1996), associado às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Enfermagem (DCNENF), procuraram atender as novas configurações 

curriculares, buscando perfil de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, balizada 

em princípios éticos, na Reforma Sanitária Brasileira e no Sistema Único de Saúde (SUS); 

inseridos no contexto biopsicossociais da população, com capacidade de intervir nos 

problemas/situações da atenção à saúde e seus determinantes (BRASIL, 2001). 

Com as novas visões transformadoras baseadas em teorias críticas, vários 

estudiosos advertem que as escolas necessitam buscar, por meio de seus currículos, ou 

qualquer mudança que neles fizessem, o atendimento às necessidades contemporâneas de 

saúde da população (ITO et al, 2006). Dentro desse contexto de críticas ao modelo de ensino 

tradicional foi que a enfermagem passou a discutir a reformulação curricular e suas práticas 

pedagógicas, ganhando destaque a formação baseada em competências. 

Na área da saúde, competência profissional pode ser entendida como capacidade 

de recrutar, articular e por em prática conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desenvolvimento das ações requeridas no exercício profissional, colocando-os em ação para 

atuar de acordo com as necessidades de saúde da população, em situações específicas 

(SANTOS, 2011a). 
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O conhecimento denota uma série de informações incorporadas e organizada pelo 

indivíduo, trata-se da dimensão do saber. O conceito de habilidade está associado ao saber 

fazer, à capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento adquirido com vistas à 

consecução de um propósito específico. E a atitude refere-se à dimensão dos aspectos sociais 

e afetivos relacionados ao trabalho. As três dimensões estão articuladas e são 

interdependentes (SANTOS, 2011b). 

Destaca-se a compreensão do termo competência conhecimento como o domínio 

de um saber, e a competência habilidade como a capacidade da instrumentalização deste saber 

(FONTES; LEADEBAL; FERREIRA, 2010). Considerando que o processo de formação do 

enfermeiro visa desenvolver competências, o ensino da Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem na graduação perpassa como componente fundamental à formação profissional.  

As disciplinas de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, incorporadas ao 

currículo de acordo com a Resolução nº 314/94 do Conselho Federal de Enfermagem, que 

fixa os conteúdos mínimos e duração do curso de Graduação em Enfermagem, estão inseridas 

como obrigatória, podendo ser uma disciplina específica ou conteúdo integrante de outra, com 

flexibilidade na forma de abordagem. 

Semiologia corresponde à investigação e estudo dos sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente, enquanto que semiotécnica se refere ao estudo e metodização das 

ações que sucedem o exame físico, técnica em si (POSSO, 2006). A Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem têm como características proporcionar a elaboração do cuidado 

individual e sistemático que envolva conhecimento e habilidade técnica para realização da 

avaliação física e emocional do indivíduo, fundamentada em sinais e sintomas.  O acadêmico 

confere à disciplina marco na mudança para o contato com a realidade profissional, 

requerendo, por parte dos docentes e discentes, o exercício da prática dialógica que possa 

fortalecer o processo ensino-aprendizagem (SANTOS; CATRIB; VIEIRA, 2004). 

A disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem da Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está inserida, na 

estrutura curricular, no quarto período e exige como pré-requisitos disciplinas básicas como 

anatomia, fisiologia, bioquímica e farmacologia. Tem como objetivo fazer a primeira 

aproximação do acadêmico com a realidade profissional e, para tanto, volta-se para o ensino e 

desenvolvimento dos procedimentos fundamentais necessários à promoção da saúde e 

recuperação do indivíduo, família e comunidade, considerando o cuidado holístico (UFRN, 

2008). 
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Na Graduação da UFRN, a disciplina busca a avaliação do estado de saúde do 

indivíduo, família e comunidade, por meio do estudo do método epidemiológico e clínico, 

relacionando os achados com os determinantes do processo saúde-doença, mediada pela 

sistematização da assistência de enfermagem, pautada nos princípios da ética e das 

características do grupo populacional ao qual pertence. Como também aborda as técnicas de 

avaliação clínica e procedimentos básicos de enfermagem, sistematizando o cuidado de saúde 

em laboratórios de habilidades, centros de saúde e unidades de internação (UFRN, 2008). 

O estudo integra o projeto-mestre intitulado “Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”, integrado ao Grupo de Pesquisa 

Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, com a finalidade de analisar habilidades e 

conhecimentos de procedimentos da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem dos 

acadêmicos de enfermagem da UFRN. 

Considerando a relevância da disciplina Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem na formação dos acadêmicos, a presente proposta é parte do projeto-mestre e 

abordará os conhecimentos e habilidades dos acadêmicos de enfermagem da UFRN em 

relação aos procedimentos de higienização simples das mãos (HSM), mensuração da pressão 

arterial (PA), punção venosa periférica com cateter agulhado (PVP) e sondagem vesical de 

demora no sexo masculino (SVD). 

Por se tratarem de procedimentos que embasam a boa prática em saúde, faz-se 

necessário que os conhecimentos e as habilidades para desenvolvê-los sejam apresentados aos 

acadêmicos na disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem de forma eficaz. 

Além disso, deve haver a consolidação desse conhecimento no decorrer do curso, de forma a 

ocorrer o aperfeiçoamento da técnica e desenvolvimentos das habilidades.  

A avaliação das competências, inserida no processo de ensino-aprendizagem, 

deve estimular a aplicação e a síntese do conhecimento, associado à capacidade para a 

resolução de problemas, às habilidades técnicas, às atitudes e à ética. O papel da avaliação 

necessita ser ampliado; deve-se observar o indivíduo em atividades mais completas e 

complexas, considerando o perfil do profissional desejado, de forma contextualizada, o que 

requer, no processo crítico-emancipatório, estratégias que permitam a expressão e 

demonstração não somente dos conhecimentos adquiridos, mas, especialmente, do saber em 

ação (EGRY; MARQUES; FONSECA, 2006). 

Assim, a avaliação dos conhecimentos e das habilidades dos acadêmicos de 

enfermagem em relação à HSM, PA, PVP e SVD configura-se importante instrumento para o 
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processo formativo que se desenvolve no decorrer da graduação, ao mesmo tempo em que é 

relevante para a reflexão sobre as metodologias de ensino empregadas no nível superior. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Partindo da vivência enquanto bolsista de iniciação científica, mestranda e 

doutoranda, da participação em estágio a docência na Disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem da UFRN, assim como membro do grupo de pesquisa 

Incubadora de Procedimentos de Enfermagem surgiram inquietações a respeito da formação 

acadêmica de enfermagem, mais especificamente do ensino de Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem. Observou-se que problemas detectados nos procedimentos realizados pelos 

profissionais são decorrentes, sobretudo, de um ensino acadêmico deficiente, no qual 

conhecimentos e habilidades ensinados na graduação não fundamentam de forma efetiva a 

prática profissional, contudo, outros fatores como adequação da estrutura física, quantidade de 

recursos humanos e materiais, entre outros, também influenciam no seu desenvolvimento.  

Os acadêmicos se espelham nos professores, preceptores e profissionais que 

trabalham no serviço, sendo eles uma das principais fontes de aprendizado. Partindo-se dessa 

premissa, se verificado que esses profissionais desempenham os procedimentos de maneira 

incorreta e inconsistente, os alunos, futuros profissionais, tenderão a perpetuar más práticas, 

gerando ciclo vicioso. 

Tais observações revelam situação preocupante e digna de análise, pois são reais 

os indicativos das deficiências nos conhecimentos e habilidades dos acadêmicos e 

profissionais acerca dos procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. 

É de natureza primária, dentre os procedimentos de Semiologia e Semiotécnica, 

que a higienização simples das mãos, considerada técnica simples e barata, é a medida mais 

eficaz para combater as infecções hospitalares. Mesmo assim, o procedimento é negligenciado 

por parte dos profissionais da área de saúde, que nem sempre o executam, demonstrando a sua 

baixa adesão, ou a executam inadequadamente em sua prática diária, seja por motivos 

materiais, comportamentais ou institucionais (BATHKE et al, 2013). 

Estudo com acadêmicos de enfermagem verificou que 90,0% dos alunos 

declararam ter participado de alguma atividade de ensino relacionada à higienização das mãos 

(HM), apesar de afirmarem ter conhecimento teórico, apenas 9,6% descreveu o procedimento 

corretamente, o que denota que a abordagem realizada pelas instituições de ensino não tem 
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proporcionado sedimentação do conhecimento que resultasse no seu correto desenvolvimento 

(TIPPLE et al, 2010). 

Em relação às baixas taxas de adesão, estudo aponta que o aspecto interpessoal 

mais comumente relatado refere-se à influência de profissionais mais experientes que não 

aderem às recomendações de controle de infecção como determinantes para diminuir a adesão 

entre profissionais mais novos. Sugere, ainda, que as universidades devem dar maior ênfase à 

HM durante a formação dos profissionais da área da saúde de modo a influenciar profissionais 

formadores de opinião e perpetuadores de boas práticas (OLIVEIRA; PAULA, 2014). 

Quanto à mensuração da PA, foi desenvolvida pesquisa com enfermeiros de 

Unidades de Terapia Intensiva adulto de hospitais públicos e de ensino paulistas, a qual 

detectou resultados preocupantes. Constatou-se que haviam enfermeiros atuando no 

acompanhamento de pacientes graves que se auto conceituam como bons quanto ao 

conhecimento sobre a PA, entretanto, ao responderem questionário específico sobre métodos 

e medida da pressão arterial, acertaram média de 21,5 questões de um total de 40 

(ALMEIDA; LAMAS, 2013). 

Os sujeitos objeto dessa pesquisa referiram que carecem de treinamento sobre a 

medida da PA, sendo as maiores necessidades relacionadas à fisiologia da PA (46,3%), 

métodos de medida (40,7%) e métodos indiretos (37,0%). Dentre as causas levantadas para a 

necessidade de treinamento no setor, destaca-se o fato do assunto não ter sido abordado 

adequadamente durante a graduação. Essas lacunas no conhecimento podem interferir na 

habilidade do enfermeiro e segurança do binômio enfermeiro/paciente, fato de notável 

relevância, já que esse profissional tem a responsabilidade de tomar decisões rápidas diante 

do paciente crítico (ALMEIDA; LAMAS, 2013). 

Na mesma linha do que se discute, é imperioso destacar que a punção venosa 

periférica trata-se de procedimento invasivo e, como tal, não está isento de riscos, seja da 

inserção de um cateter para coleta de sangue, infusão contínua de fluídos ou administração de 

medicamentos, exigindo conhecimentos e habilidades consistentes de forma que a intervenção 

seja permeada pela segurança e efetividade. Constata-se, portanto, que qualquer intercorrência 

ou falha relacionada ao processo de dispensação, preparo e administração de medicamentos 

pode trazer  consequências  danosas para os usuários (ARBOIT; SILVA, 2012). 

Pesquisa realizada na Unidade de Clínica Médica de hospital geral de Goiás, entre 

2002 a 2007, detectou 230 erros de medicação, sendo a maioria no preparo e administração de 

medicamentos (64,3%) e outros referentes à dose, omissão e horário (SILVA, et al, 2011). 

Outro estudo realizado com estudantes de enfermagem identificou que suas maiores 
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dificuldades em relação ao procedimento são a falta de destreza manual (19,0%), seguida da 

introdução do cateter (14,9%) e da insegurança (11,9%) (PRETO; MARTINS, 2013). 

Em se tratando do cateterismo vesical, sabe-se que o uso da sonda vesical de 

demora favorece o desencadeamento de fatores de risco associados à infecção que estão 

relacionados ao desenvolvimento da técnica, colonização do meato uretral por bactérias 

potencialmente patogênicas, da inserção, manipulação e duração da cateterização. Sendo 

procedimento privativo do enfermeiro, esses profissionais devem estar preparados técnica, 

ética e teoricamente ao realizá-lo (MERCES et al, 2013). 

Conterno, Lobo e Massom (2011) identificaram, em seu estudo, falhas no 

processo de sondagem vesical, como quebra de assepsia e longo tempo de permanência do 

cateter. Com isso, o uso inadequado do cateter se associou a maiores taxas de infecção do 

trato urinário e maior tempo de permanência hospitalar. 

O produto final do déficit de conhecimento e habilidades na realização dessas 

técnicas específicas são implicações para os pacientes, que podem culminar em complicações 

e iatrogenias graves, bem como em inadequações no planejamento e implementação de ações, 

aumentando o tempo de internação e o número de reinternações hospitalares. 

Para que a prática da enfermagem seja desenvolvida de forma mais segura e 

precisa, os conhecimentos e habilidades necessários devem ser adquiridos e aprimorados nas 

instituições de ensino superior, as quais precisam privilegiar as maneiras específicas de 

conhecer o profissional que pretende formar. Para tanto, é parte essencial do processo de 

aprendizagem ensinar os alunos, mantê-los atualizados e, principalmente, avaliá-los de 

maneira a articular todos os domínios do aprendizado (ALAVARCE; PIERIN, 2011). 

Contudo, o que se observa na realidade das instituições acadêmicas é a abordagem 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes como entidades diferentes e separadas. Ora 

valoriza-se a construção do conhecimento, ora são contempladas oportunidades práticas de 

aprendizagem, gerando fragilidades que podem perpassar pelas poucas oportunidades de 

aprendizado prático dos conteúdos, em especial dos procedimentos de enfermagem 

(AGUIAR; RIBEIRO, 2010). 

Cabe a cada instituição de ensino superior definir sua matriz de competências, 

estabelecer e descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes a serem enfatizados na 

formação de seus discentes, estratificar seu desenvolvimento ao longo do currículo e elaborar 

um sistema de avaliação devidamente ajustado aos objetivos educacionais. Toda essa 

construção deve considerar a realidade docente-discente, a situação atual da instituição, os 

anseios e necessidades da comunidade local (SANTOS, 2011a). 
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Diante do exposto, tem-se como objeto de estudo os conhecimento e habilidades 

em procedimentos de Semiologia de Semiotécnica da Enfermagem. Para tanto, propõe-se, 

através desta investigação, buscar resposta para as seguintes questões de pesquisa: Quais os 

conhecimento e habilidades dos acadêmicos de enfermagem relacionados à higienização 

simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção venosa periférica com cateter 

agulhado e sondagem vesical de demora masculina? Existem diferenças entre os 

conhecimentos e as habilidades dos procedimentos em Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem no decorrer da graduação?  

Assim, evidencia-se a importância da preocupação quanto às capacidades 

cognitivas e motoras dos futuros enfermeiros em desenvolver os procedimentos de 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, uma vez que as lacunas de conhecimento 

dificultam o planejamento e implementação de ações que contribuem para uma assistência 

adequada, segura e de qualidade. 

Partindo da pressuposição da existência de diferenças entre os conhecimentos e 

habilidades dos procedimentos em questão nos diferentes períodos da graduação em 

enfermagem, elegeram-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 

Hipótese nula: Não existem diferenças significativas entre os conhecimentos e as habilidades 

dos procedimentos (higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção 

venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora masculina) nos 

diferentes períodos da graduação em enfermagem. 

Hipótese alternativa: Existem diferenças significativas entre os conhecimentos e as 

habilidades dos procedimentos (higienização simples das mãos, mensuração da pressão 

arterial, punção venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora 

masculina) nos diferentes períodos da graduação em enfermagem. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os dados provenientes deste estudo sobre conhecimentos e habilidades dos 

graduandos nos procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem acarretarão 

repercussão na sociedade e na área da saúde, colaborando com a formação dos enfermeiros, 

como também de outros profissionais de saúde, uma vez que oferecerá subsídios para 

melhoria do ensino nas áreas com deficiência na graduação, permitindo a formação de 

profissionais mais capacitados e completos, além de expandir as reflexões acerca do ensino 
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em Semiologia e Semiotécnica na perspectiva de sua maior projeção, garantindo 

fundamentação científica aos acadêmicos em associação com a prática. 

Consequentemente, isso repercutirá nos serviços de saúde, possibilitando reflexão 

mais atenta acerca do cuidado e, por conseguinte, melhoria na qualidade da assistência, como 

também na redução de gastos hospitalares com possíveis iatrogenias aos pacientes. Em 

reflexo, têm-se maior satisfação do usuário, o qual terá as suas necessidades atendidas de 

maneira satisfatória.  

O estudo poderá fomentar o debate e reflexão entre a comunidade acadêmica, 

profissionais de saúde e acadêmicos sobre a relação teoria-prática na graduação e os desafios 

das universidades para transformar currículos e processos de ensino-aprendizagem-avaliação, 

pressupondo a organização curricular que, constantemente, equilibra e alterna a aquisição de 

conhecimento com o desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias à boa prática 

assistencial, procurando articular todos esses domínios do aprendizado. 

Pretende-se também, com o estudo, proporcionar a formulação de novas práticas 

na área, com o uso de instrumentos para avaliação dos conhecimentos e habilidades validados 

e confiáveis, visando sua proposição às instituições de ensino para aplicação junto aos 

graduandos de enfermagem. O que contribui para análise da situação e para novas 

intervenções que fornecerão subsídios ao desenvolvimento e aprimoramento da assistência de 

enfermagem. Como também a adequação e melhoria do laboratório de habilidades do 

Departamento de Enfermagem da UFRN, desenvolvida com o auxílio financeiro 

proporcionado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para 

aquisição de insumos e equipamentos, que permanecerão no laboratório para uso contínuo no 

ensino, pesquisa e extensão. 

Outro fator importante é sua contribuição para a ciência, possibilitando a 

ampliação da produção científica e atualização dos conhecimentos nessa área, mediante 

publicação de artigos em periódicos científicos qualificados, indexados nas bases de dados da 

área de enfermagem e saúde. Como também serão desenvolvidos trabalhos para apresentação 

e publicação em anais dos eventos científicos nos âmbitos nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar os conhecimentos e as habilidades dos acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte matriculados em diferentes períodos do curso 

em relação aos procedimentos de higienização simples das mãos, mensuração da pressão 

arterial, punção venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora 

masculina. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

  

 Identificar os conhecimentos dos acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte quanto aos procedimentos de higienização simples das mãos, 

mensuração da pressão arterial, punção venosa periférica com cateter agulhado e 

sondagem vesical de demora masculina; 

 Comparar os conhecimentos e as habilidades dos acadêmicos de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte quanto aos procedimentos de 

higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção venosa 

periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora no sexo masculino; 

 Identificar as principais falhas relacionadas ao desenvolvimento das habilidades. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão da literatura que respalda este estudo aborda a formação do enfermeiro 

no Brasil; as bases legais e conceituais do projeto pedagógico da Graduação em Enfermagem; 

a simulação no ensino de Enfermagem e conhecimentos e habilidades na formação de 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NO BRASIL 

 

Com a globalização, o rápido processo de modernização científica e tecnológica e 

as novas formas de organização do mundo do trabalho, outras maneiras de construção do 

conhecimento são exigidas. O processo de formação do enfermeiro sofre alterações de acordo 

com o modelo político-econômico-social em vigência do país (SILVA et al, 2010). 

Nas últimas duas décadas o formato dos currículos dos cursos de Graduação em 

Enfermagem entrou em processo de transformação, saindo do modelo hospitalocêntrico, em 

busca de um currículo adaptado as problemáticas da saúde pública brasileira, buscado o 

compromisso com a reforma sanitária e o SUS (VASCONCELOS; BACKES; GUE, 2011). 

Em todo o campo de educação na área da saúde, inclusive na Enfermagem, 

observa-se nos últimos anos a inserção de um modelo de educação transformadora e 

construtivista, com currículos adequados à realidade de cada região, em consonância com os 

interesses da comunidade, em oposição às concepções positivistas, biologicistas, centradas no 

professor (VASCONCELOS; BACKES; GUE, 2011; VALE; GUEDES, 2004). 

Entretanto, apesar das iniciativas de discussão terem ocorrido há mais de vinte 

anos, ainda enfrentam-se políticas socioeconômicas de ensino e saúde desfavoráveis ao 

processo de mudança e existência de modelos tradicionais de ensino na Enfermagem, 

centralizadores, assistencialistas, em desarmonia com a realidade (VASCONCELOS; 

BACKES; GUE, 2011). 

As reformulações na educação brasileira vão desde os referenciais teórico-

metodológicos à própria organização do sistema. A situação promove discussões sobre qual o 

perfil dos profissionais que se deseja inserir no mercado de trabalho (VALE; GUEDES, 

2004). 

Na década de 1980 e 1990 a Enfermagem passou a reivindicar por uma formação 

generalista. Predominava a tendência do ensino voltado para o ambiente hospitalar e clamava-

se pela formação do enfermeiro capaz de atuar na promoção, prevenção, tratamento, cura e 
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reabilitação dos usuários do SUS, sem deixar de considerar as exigências do mercado de 

trabalho (RODRIGUES, 2000). 

Após pressões da classe, o Estado reconheceu o ensino de enfermagem como 

matéria de Lei. Todavia, determinou as condições de definição do currículo, atendendo ao 

setor empresarial. Ciências físicas e biológicas foram estabelecidas como obrigatórias, 

enquanto as ciências sociais ficaram restritas, direcionando o ensino para ambientes 

hospitalares (SILVA et al, 2010). 

Em 1997, os cursos de graduação em enfermagem do Brasil implantaram o novo 

currículo, que seguia a Lei de Diretrizes e Bases. A administração e o corpo docente das 

instituições passaram por atualizações para se adequarem às inovações (SILVA et al, 2012). 

A Portaria 1721/94 do Ministério da Educação (MEC) aprovada no novo currículo 

determinou que a semiologia e semiotécnica seriam componentes obrigatórios no curso de 

enfermagem, podendo ser contempladas em diferentes disciplinas ou não (FONSECA et al, 

2009). 

Dessa maneira, a semiologia e semiotécnica tornaram-se itens essenciais para a 

assistência de enfermagem, orientando o estudante nas avaliações clínicas e sistematização da 

assistência. O ensino desses conteúdos devem fornecer bases científicas para suas práticas 

responsáveis (FONSECA et al, 2009). 

Em 2001 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

enfermagem, estabelecendo as competências e habilidades exigidas na formação do 

enfermeiro. Segundo as DCNENF o perfil dos enfermeiros deve abranger formação 

generalista, crítica e reflexiva (BRASIL, 2001). 

A implantação dessas diretrizes estabeleceu a regulamentação legal do processo 

de formação dos profissionais de cada área (VALE; GUEDES, 2004). De acordo com elas a 

formação do enfermeiro tem por objetivo fornecer ao profissional os conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, 

tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente (ITO et al, 2006). 

A formação do enfermeiro deve incorporar as análises das práticas da profissão, 

as mudanças nos serviços de saúde e perfil epidemiológico e demográfico da população 

(SILVA et al, 2012). Os artigos 4º e 5º das DCNENF estabelecem que o enfermeiro deve ser 

capaz de exercer as competências e habilidades gerais e específicas. Atenção à saúde, tomada 

de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente 

são considerados como competências e habilidades gerais (SANTOS, 2004). 
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Os pontos de destaque das DCNENF são a formação centrada no aluno com o 

professor como facilitador, o caráter generalista, humanista, crítico e reflexivo, a pedagogia 

das competências e o aprender a aprender, a flexibilidade dos currículos, a presença da 

pesquisa na graduação, a formação para licenciatura e o SUS como foco da formação 

(RODRIGUES, 2000). 

Atualmente a formação do enfermeiro é voltada para o exercício das 

competências, articulação teoria e prática, centralização no aluno, associação ensino-pesquisa-

extensão, diversidade nos cenários de aprendizagem, uso de metodologias ativas, 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem (FERNANDES, 2006). Além disso, devem 

contemplar as ciências biológicas e da saúde, as ciências humanas e sociais e as ciências da 

enfermagem, nas quais se incluem seus fundamentos, a assistência, administração e ensino de 

enfermagem (SILVA et al, 2010). 

A articulação ensino-serviço-comunidade tem se intensificado nas instituições, 

com a inserção do acadêmico cada vez mais cedo nessas atividades, contribuindo para a 

formação do enfermeiro orientado pelos problemas da realidade (SILVA et al, 2012). Além 

do estágio curricular supervisionado que deve ter carga horária mínima de 20% do total do 

curso e ser oferecido nos dois últimos semestres do curso, dividido entre rede básica e 

hospitalar (FERNANDES, 2006). 

A formação do enfermeiro generalista, crítico, reflexivo e humano só será 

possível mediante transformações nas práticas pedagógicas que possibilitem a 

interdisciplinaridade e relação das competências e habilidades (SILVA et al, 2010). 

A proposta da formação com base nas DCNENF e políticas de educação e saúde 

vive em constante disputa com a formação orientada pelo mercado de trabalho e pela 

competição (SILVA et al., 2012). É desafio formar enfermeiros que além de suprirem o 

domínio teórico-prático tornem-se agentes transformadores da realidade no mercado de 

trabalho, com percepção e sensibilidade para as questões da sociedade, comprometidos com a 

democracia, capazes de humanizar e inovar (VASCONCELOS; BACKES; GUE, 2011; 

SILVA et al., 2010). 

 

3.2 BASES LEGAIS E CONCEITUAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO DA GRADUAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, a instituição de ensino possui a responsabilidade de elaborar, executar e 
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avaliar seu projeto pedagógico. No artigo 12, inciso I, a lei prevê que os estabelecimentos de 

ensino, respeitada as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de 

elaborar e executar sua proposta pedagógica (BRASIL, 1996). Esse preceito estabelecido na 

LDB sustenta-se na ideia de que a instituição de ensino, enquanto ambiente pedagógico e 

administrativo possui como uma das principais tarefas a reflexão sobre sua intencionalidade 

educativa (VEIGA, 2009). 

Os Ministérios da Educação e da Saúde têm buscado promover mudanças no 

processo de formação dos cursos de graduação da área da saúde, por meio de estratégias 

articuladas que possam propor educação voltada aos problemas de saúde da população, sendo 

necessária a adequação dos currículos a formatos mais atuais, baseados em competências 

gerais e habilidades específicas, associadas a um perfil profissional e humano (CHAVES et 

al, 2010). 

Discussões sobre mudanças na formação dos profissionais de saúde, 

especificamente dos enfermeiros, foi reforçada por meio da proposição das DCNENF que 

ressaltam a necessidade de formar profissionais competentes, críticos e comprometidos com a 

saúde da população (BRASIL, 2001). Assim, gestores da educação enviaram esforços com 

vistas à construção de projetos pedagógicos inovadores e flexíveis que atendessem as 

demandas dessa diretriz (CHAVES et al, 2010). 

O Projeto Pedagógico (PP) pode ser compreendido como processo de 

planejamento participativo, sistematizado que está em constante avaliação e aperfeiçoamento. 

É elemento organizativo de integração das atividades práticas da instituição de ensino, que se 

constitui em tarefa comum do corpo diretivo e dos serviços pedagógicos (coordenação 

pedagógica, orientação educacional), cabendo a esses o papel de construir, executar e avaliar 

permanentemente (VASCONCELOS, 2002; VEIGA, 2009). 

O PP é um documento que norteia e serve de orientação para toda e qualquer ação 

desenvolvida na instituição de ensino. Deve ser desenvolvido em conjunto entre direção, 

corpo docente, funcionários, pais e discentes, levando em consideração a opinião e as 

necessidades de todas as categorias mencionadas (VEIGA, 1998). 

Essa elaboração coletiva proporciona ao PP a particularidade de orientação em 

cada universidade e para cada um de seus cursos da graduação. Deve ser expressivo, 

comunicativo, interagir com os aspectos subjetivos e objetivos, reflexivo e criativo, cuja 

dependência e iniciativa são de responsabilidade dos sujeitos inseridos nesse processo. Para a 

construção do PP, parte-se de um processo interativo-colaborativo que integra racionalidade e 

saberes pertinentes ao contexto analisado (NÓBREGA-THERRIEN, 2010). 
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O Curso de Enfermagem da UFRN, ao envolver diversos atores do ensino, 

serviço, gestão e comunidade em suas ações de ensino, pesquisa e extensão, contribui para a 

realização de experiências em ambientes de aprendizagem que podem acarretar significados 

técnicos, éticos, sociais e culturais, imprescindíveis ao processo de educação cidadã. 

Promove, também, a flexibilização nas relações interinstitucionais, o respeito à diversidade 

cultural e das ideias, a interdisplinaridade e a associação de saberes e práticas avançando as 

fronteiras do conhecimento (UFRN, 2008). 

Tratando-se da Enfermagem, o PP permite ações políticos-educacionais na 

direção de mudanças no interior do processo de formação. Deve ser entendido como algo vivo 

e dinâmico, passível de mudanças em suas concepções e condutas, como processo que 

proporciona subsídios na condução das ações e na direção de perspectivas (NÓBREGA-

THERRIEN, 2010). 

Dessa forma, o PP da Enfermagem no Brasil deve ser centrando no discente como 

sujeito da aprendizagem e apoiado no corpo docente como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem. Deverá permitir a formação integral e adequada por meio da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência (BRASIL, 2001). 

Além disso, possui a perspectiva da formação acadêmica do profissional em 

bacharelado, licenciatura em enfermagem/especialista em formação pedagógica em 

saúde/enfermagem, de forma crítica, reflexiva, que possa torná-los aptos e capazes de 

conhecer, compreender, intervir no processo de produção dos serviços de saúde, sobre os 

problemas e situações de saúde-doença prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com 

ênfase em sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais e atender às 

necessidades sociais relativas à sua área de atuação, através de uma ação transformadora 

(BRASIL, 2001; UFRN, 2008). 

A finalidade do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN é formar 

enfermeiro com competência técnico-científica, ética e política, para intervir na realidade 

concreta da produção dos serviços de saúde/enfermagem, de forma a contribuir para a 

transformação dos perfis epidemiológicos nacional/regional/local e intervir, de forma decisiva 

e enfática, no processo de reorganização dos serviços integrantes do SUS, em busca da 

integralidade e resolutividade de suas ações (UFRN, 2008). 

O enfermeiro formado pela UFRN deve ter perfil generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, baseado no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Carece 

possuir competências e habilidades voltadas para atenção a saúde em todas as faixas etárias e 

níveis de complexidade, tomada de decisões, trabalho em equipe, comunicação, liderança, 
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administração, gerência e educação permanente. O que remete às concepções e princípios que 

norteiam o Curso, os quais compreendem um todo indissociável do trabalho da enfermagem 

que deverá integrar cuidar, gerenciar, educar, investigar, eixos integradores da formação do 

enfermeiro (UFRN, 2008). 

 

3.3 SIMULAÇÃO NO ENSINO DE ENFERMAGEM 

 

Em uma era em que se observa uma crescente valorização da segurança do 

paciente e constante preocupação com a humanização dos cuidados, a formação dos 

profissionais de saúde tem se mostrado um fator essencialmente ligado a esse contexto 

(TREVIZAN et al, 2010).  

No cenário das inovações educacionais, a simulação tem se configurado como 

dispositivo tecnológico e didático amplamente utilizado na formação acadêmica na área da 

saúde, especialmente na medicina e enfermagem (GOMEZ; VIEIRA; SCALABRINI NETO, 

2011). 

Um estudo que analisou 72 artigos que abordaram estratégias de ensino-

aprendizagem na área de enfermagem constatou que o método de simulação é o mais utilizado 

(WATERKEMPER; PRADO, 2011). Trata-se de uma metodologia ativa de ensino, que 

envolve todos os sentidos do aluno estimulando o pensamento crítico e reflexivo, além de 

representar mais de perto a realidade (BLAND; TOPPING; WOOD, 2011). 

A experiência clínica simulada se propõe a replicar os aspectos reais e essenciais 

de uma situação clínica para consolidar saberes e desenvolver as capacidades de raciocínio 

crítico, julgamento clínico, tomada de decisão e as competências técnicas, relacionais e éticas 

(JEFFRIES, 2007; NEHERING, 2010). 

Acrescenta-se que a vivência da simulação estimula o desenvolvimento da 

habilidade psicomotora e da autoconfiança do aluno à medida que o estudante pode repetir um 

procedimento quantas vezes considerar necessário para assegurar a sua correta realização e 

ainda constitui-se um ambiente favorável para que o discente expresse suas dúvidas 

(SILVEIRA; ROBAZZI, 2011; SILVA; SABÓIA; TEIXEIRA, 2009; TEIXEIRA; FELIX, 

2011). 

A despeito desse fato, os próprios discentes constatam a relevância da exposição a 

essas situações simuladas como fundamental para superar o medo, a angústia e a insegurança 

que surgem na presença do paciente (SILVA; SABÓIA; TEIXEIRA, 2009). 
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Estudo que buscou avaliar o uso de simuladores no ensino da avaliação clínica 

observou que o grupo que utilizou o simulador acertou em seu desempenho 3,6 vezes mais na 

avaliação prática do que o grupo que não utilizou o simulador. Neste sentido, o uso de 

simuladores no ensino de semiologia demonstrou favorecer o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para prática subsequente (TEIXEIRA et al, 2011). 

O laboratório de habilidades é local onde se concretiza a prática da simulação, 

devendo empregar diversos materiais e recursos e contar com equipe docente dedicada e 

afinada com a filosofia do método (PEZZI; PESSANHA NETO, 2008). Quanto mais 

completo e real ele for, maior será a motivação dos discentes em se inserir ativamente no 

processo de aprendizagem e melhores serão seus resultados. 

Os manequins de simulação humana podem ser classificados em três categorias: 

simuladores de baixa, moderada ou de alta fidelidade, conforme sua capacidade de reproduzir 

precisamente sons ou imagens. Os simuladores de baixa fidelidade são caracterizados como 

estáticos ou partes anatômicas, tais como braços para punções intravenosas e pelves para 

cateterismo vesical. Os simuladores de moderada fidelidade permitem ao discente a ausculta 

de sons respiratórios, cardíacos, pulsação ou a identificação de diferentes diagnósticos, sendo 

mais realísticos. Os simuladores de alta fidelidade são manequins extremamente realísticos, 

pois muitos possuem movimentação torácica, olhos funcionais que piscam e reagem com a 

luz, sons cardíacos, pulmonares, gastrointestinais e vocais, apresentam sangramentos e 

secreções e reagem de acordo com as intervenções realizados pelos estudantes (NEIL, 2009; 

ROTHGEB, 2008). 

As principais desvantagens/dificuldades dos simuladores de alta fidelidade se 

referem à complexidade do equipamento, alto custo tecnológico, elevados recursos de tempo 

e pessoal, manutenção contínua (HOPE; GARSIDE; PRESCOTT, 2011; REID-SEARL et al, 

2010; SHEPHERD et al, 2010).  

Nesse caso, os manequins de média fidelidade oferecem alternativa de 

aprendizagem (NICKLESS, 2011), de forma a obter efeitos semelhantes sobre o raciocínio 

clínico, a aquisição de conhecimento e satisfação dos alunos, exigindo um quinto do custo de 

manequins de alta fidelidade no exercício de competências no contexto de uma situação 

clínica (LAPKIN; LEVETT-JONES, 2011). 

Para que uma experiência clínica simulada tenha todo seu potencial explorado é 

importante que um simulador seja associado a um espaço realista, com materiais e 

equipamentos reais e tecnologia de som e imagem que permitam a filmagem do desempenho 

dos estudantes e sua posterior utilização para a discussão. Nesse sentido, além do ambiente de 
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ensino, tem-se um método avaliativo de todo o processo e ferramenta de feedback 

(MARTINS et al, 2012). 

No contexto da avaliação formativa, estudos reconhecem que o processo 

cognitivo é apoiado pelo feedback recebido do docente, de outros colegas e da própria 

autoavaliação. É relevante considerar que o feedback gera conscientização valiosa para a 

aprendizagem, porque ressalta as dissonâncias entre o resultado pretendido e o real, 

incentivando a mudança (SANTOS; LEITE, 2010; PEREIRA, 2008). 

O uso do laboratório de habilidades pode ser considerado ainda mais valioso 

quando se trata de discentes que estão cursando a disciplina de Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem, os quais estão iniciando a vivência da prática de enfermagem.  

Estudantes de enfermagem que haviam concluído a referida disciplina foram 

unânimes em expressar a importância da utilização do laboratório de Enfermagem nas 

demonstrações de procedimentos em situações simuladas. Ressaltaram ainda que a prática em 

laboratório contribui tanto para o preparo técnico e psicomotor quanto para o preparo 

psicológico (GOMES; GERMANO, 2007). 

É imperativo dizer que o ensino com simulação não busca substituir o contato 

entre pacientes e profissionais de saúde na prática clínica, mas complementa outras 

abordagens de ensino e aprendizagem na formação de profissionais com vistas a proporcionar 

um cuidado de qualidade ao paciente (TEIXEIRA et al, 2011).  

 

3.4 CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA FORMAÇÃO DE SEMIOLOGIA E 

SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM 

 

Com o progresso técnico-científico, com ênfase no conhecimento, torna-se 

imprescindível a busca de novas competências que influenciem o modelo de organização do 

trabalho, de forma a determinar atitudes profissionais associadas aos sistemas sociais de 

relações e interações múltiplas, nos diversos contextos, abrangências e especificidades 

(ERDMANN et al, 2006). 

O desígnio pela busca da melhoria das práticas implica em mudanças no 

comportamento individual/coletivo/organizacional, nos processos de trabalho, na 

disponibilização de informações e na inclusão da reflexão crítica. A atribuição de valores às 

questões intelectuais e modificação da maneira de trabalhar com o conhecimento contribuem 

para a transformação do melhor pensar e do fazer, numa perspectiva tanto teórica quanto 

prática (ERDMANN et al, 2006). 
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Dias et al (2003) abordam a proposta do ensino emancipatório na semiologia para 

a enfermagem. Em especial, por esta ser a essência do curso, caracterizando-se como 

momento singular de construção da teoria/prática capaz de preparar os futuros enfermeiros 

para o cuidado humanístico. Ressalta-se também a importância da disciplina como suporte 

para as práticas assistenciais da enfermagem desenvolvidas em disciplinas posteriores. 

Ressalta-se que, embora a HM seja um procedimento simples, ainda requer 

mudança de hábito, e existem discrepâncias entre conhecimento da HM e sua prática. Tipple 

et al (2007) em estudo com alunos da área de saúde de Goiás/GO destacaram que, apesar da 

maioria das situações nas quais exista necessidade de HM tenha sido citada, nenhuma 

apresentou índices superiores a 50%. Percebe-se que existe lacuna entre o reconhecer a 

necessidade de uma prática e sua adesão, pois, embora os alunos conheçam a técnica e a 

importância das mãos como veículo de contaminação cruzada, a adesão é baixa. 

É notória e preocupante a falta de um perfil de continuidade no percurso 

formativo, transformando o aprendizado em algo fragmentado, o que prejudica a formação do 

aluno. Para agravar a situação, os métodos de avaliação utilizados são incipientes para 

detectar a forma como o conhecimento e o comportamento em relação à HM são aprendidos e 

praticados em todas as disciplinas (VAN DE MORTEL, 2009). 

Para Ito e Takahashi (2002) é fundamental, na avaliação de um conteúdo, 

observar como o aluno trabalha o conhecimento adquirido, aproveita o aprendizado, e o 

aplica; qual o seu comportamento nas diversas situações e progresso no uso de instrumentos e 

recursos, bem como sua capacidade de usar a inteligência e o julgamento crítico; favorecendo 

a concretização da assistência proveniente do processo educativo eficiente. 

A aprendizagem do procedimento de mensuração da PA tem gerado constante 

preocupação para as instituições formadoras, uma vez que se trata de procedimento realizado 

comumente na prática dos enfermeiros, sendo uma das suas atribuições, e a correta execução 

assegura confiabilidade e imagem de excelência da instituição de saúde e da profissão. 

(ALAVARCE; PIERIN, 2011; BOLL; IRIGOYEN; GOLDMEIER, 2012). 

Segundo Alavarce e Pierin (2011), ensinar os graduandos de enfermagem, mantê-

los atualizados e, sobretudo, avaliá-los quanto à mensuração da PA tem sido desafio para a 

academia. São notórias as deficiências nos conhecimentos e habilidades dos estudantes e 

profissionais acerca da mensuração da PA. Ribeiro e Lamas (2012) mostram como fonte de 

erro na medida da PA os próprios cursos de graduação, que podem não estar preparando 

adequadamente os profissionais para o procedimento. 
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Estudo com enfermeiros de uma Unidade de Terapia Intensiva adulto verificou 

que esses profissionais apresentaram conhecimento insuficiente sobre a medida direta e 

indireta da PA, com nota média de 4,6 no questionário aplicado. Metade dos pesquisados 

sentiu-se pouco satisfeito com relação ao que sabe sobre PA. Hiatos entre teoria e prática 

podem interferir no desenvolvimento da habilidade, o que sugere a necessidade de estratégias 

de avaliação da execução do procedimento e de educação continuada, com o desígnio de 

evitar defasagem do conhecimento (ALMEIDA; LAMAS, 2013). 

O processo de punção venosa é uma das atividades rotineiramente desenvolvida 

pelos profissionais de saúde, especialmente pela equipe de enfermagem. A competência 

técnica para o correto desempenho desse procedimento exige conhecimentos provenientes da 

anatomia, fisiologia, microbiologia, farmacologia, psicologia, dentre outros, além da 

habilidade manual (TORRES; ANDRADE; SANTOS, 2005). Infelizmente, etapas do 

desenvolvimento do procedimento são suprimidas, fato este que torna os pacientes 

susceptíveis a eventos adversos sejam eles infecciosos ou não (FERREIRA; PEDREIRA; 

DICCINI, 2007; TORRES; ANDRADE; SANTOS, 2005). 

Pesquisa com acadêmicos de enfermagem também identificou falhas quanto à 

execução do procedimento de PVP. Os erros ocorreram em etapas que são fundamentais para 

a eficácia do procedimento, como fatores ligados à proteção e segurança do cliente e do 

profissional, ao conforto e bem estar do cliente (ALVES; MACHADO; MARTINS, 2013). 

Nesse sentido, o conhecimento e habilidade da equipe de enfermagem tornam-se fundamental, 

uma vez que lhe permitirão desempenhar o procedimento corretamente e prevenir a 

ocorrência de possíveis complicações (BATALHA et al, 2010). 

Parte dos alunos de enfermagem concorda que aprendem e assimilam melhor os 

procedimentos quando são realizados por eles próprios, porém, nem sempre na aprendizagem 

prática é possível encontrar oportunidades (JARZEMSKY; MCGRATH, 2008). O espaço 

físico em que o estudante aprende o procedimento de sondagem vesical de demora, suas 

condições físicas e a instrumentalização utilizada influenciam diretamente na apreensão dos 

conhecimentos e no desenvolvimento de suas habilidades (BALDUÍNO et al, 2012). 

A sondagem vesical de demora é um procedimento complexo, para sua execução 

é necessário aplicação de conhecimentos de base científica, e tomada de decisões imediatas 

por parte do enfermeiro. O conhecimento da equipe de enfermagem torna-se fundamental pelo 

fato da SVD ser um dos principais fatores de risco para infecção em pacientes hospitalizados 

(CHERAGHI; SALSALI; SAFARI, 2010). 
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Evidencia-se a necessidade de mudança na concepção hegemônica tradicional do 

ensino, baseada no pensamento racionalista e concentrada na produção do conhecimento, 

buscando investir em visão mais interacionista, problematizadora das práticas e saberes, 

estimulando à produção do conhecimento por sensibilidade e autocrítica (MOURA; 

MESQUITA, 2010). 

A formação profissional que se almeja para os graduandos de enfermagem deve 

fundamentar-se em conhecimentos e na ética, associada à capacidade para a resolução de 

problemas, por meio do desenvolvimento do raciocínio crítico, da autonomia, da criatividade 

e comunicação, proporcionando a sedimentação das competências profissionais (BARLEM et 

al, 2012). 

Assim, o ensino na enfermagem busca a formação do profissional capacitado à 

prestação de cuidados de saúde ao ser humano, mediante embasamento científico e o 

envolvimento de habilidades que superem a formação centrada na doença, considerando o 

cliente holisticamente (MOURA; MESQUITA, 2010). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 ETAPAS DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas: a primeira consistiu na validação de 

conteúdo dos instrumentos para avaliação dos conhecimentos e das habilidades sobre os 

procedimentos de higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção 

venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora no sexo masculino, 

para tanto foi construído artigo que descreve a etapa metodológica da validação de conteúdo 

dos instrumentos, o qual foi submetido a um periódico de Qualis B1 em enfermagem. 

Na segunda etapa, avaliaram-se os conhecimentos e as habilidades dos 

acadêmicos de enfermagem da UFRN, com uso dos instrumentos validados. Assim, para 

facilitar a compreensão, as etapas serão descritas separadamente. 
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RESUMO 

Estudo metodológico desenvolvido com 27 juízes cujo objetivo foi verificar a validade de 

conteúdo de instrumentos de avaliação dos conhecimentos e habilidades sobre 

higienização simples das mãos, verificação da pressão arterial, punção venosa periférica 

com cateter agulhado e sondagem vesical de demora masculina. Construíram-se quatro 

questionários do conhecimento e quatro listas de verificação composta pelos passos de 

cada procedimento. Para validação de conteúdo, foi aplicado o Índice Kappa e Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC), aceitando valores mínimos de 0,61 e 0,75, 

respectivamente. Todos os questionários do conhecimento obtiveram índices Kappa e IVC 

dentro do estabelecido, variando entre 0,81 e 0,94 (Kappa geral) e de 0,90 a 0,97 (IVC 

geral). Quanto às listas de verificação, todos os Kappa e IVC ultrapassaram os valores 

mínimos. Os instrumentos são considerados válidos quanto ao conteúdo e adequados 

para a verificação dos conhecimentos e habilidades sobre os procedimentos estudados. 

Descritores: Estudos de validação; Avaliação; Enfermagem primária; Pesquisa 

metodológica em enfermagem.  
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INTRODUÇÃO 

A Semiologia e Semiotécnica assume lugar de destaque como disciplina na 

graduação em enfermagem, sendo considerada de extrema importância pelos 

graduandos, profissionais e docentes da área uma vez que fundamenta os procedimentos 

técnicos praticados durante toda a sua vida profissional(1).  

Trata-se de um momento particular na vida do acadêmico de enfermagem, o qual 

se vivencia, pela primeira vez, técnicas, materiais e equipamentos que lhes causam 

estranheza e que requerem conhecimentos e habilidades(2). Observa-se que esse 

primeiro contato com o paciente é marcado por transformações intensas no modo de 

pensar-agir dos acadêmicos. Um mundo novo está à frente desses alunos que se 

deparam com sentimentos diferenciados e, muitas vezes, nunca experimentados, como 

medo, ansiedade, insegurança e preocupação em entender os procedimentos e executá-

los de forma correta(3-4).  

Para que a prática da enfermagem seja desenvolvida de forma mais segura e 

precisa, os conhecimentos e habilidades necessários devem ser adquiridos e aprimorados 

na instituição de ensino, a qual precisa privilegiar as maneiras específicas de conhecer o 

profissional que pretende formar. Para tanto, é parte essencial do processo de 

aprendizagem ensinar os alunos, mantê-los atualizados e, principalmente, avaliá-los, o 

que tem se constituído um grande desafio no meio acadêmico(5).  

Verificou-se na literatura situações inadequadas relacionadas à prática de 

enfermagem. Em estudo em hospital escola da região Centro-oeste, a categoria de 

enfermagem (acadêmicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos e professores) apresentou 

maiores registros de oportunidades de higienização das mãos (56,8%). Destes, apenas 

33,0% realizaram a higienização e em 79,3% dos casos a técnica foi realizada de forma 

incorreta(6). Pesquisa destaca que, apesar da aparente facilidade da mensuração da 

pressão arterial, a técnica não é realizada de forma correta, uma vez que as orientações 

recomendadas geralmente não são seguidas na íntegra(5).  

Com relação à prática do acadêmico de enfermagem quanto à punção venosa 

periférica, também se identificou falhas, especialmente associadas à proteção e 

segurança do cliente e do profissional(7). Em uma avaliação dos conhecimentos da equipe 

de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva sobre a sondagem vesical de 

demora, verificou-se que os enfermeiros apresentaram nível de conhecimento de bom a 

ótimo e os técnicos de enfermagem, de regular a ruim(8).  

Diante desse cenário, a avaliação dos conhecimentos e habilidades na área de 

semiologia e semiotécnica da enfermagem configura-se como estratégia importante para 

o processo formativo de estudantes e profissionais, ao mesmo tempo em que é relevante 

para a reflexão sobre as metodologias de ensino empregadas. 
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Enfocou-se os procedimentos de higienização simples das mãos, mensuração da 

pressão arterial, punção venosa periférica e sondagem vesical de demora masculina por 

se tratarem de procedimentos fundamentais que embasam as boas práticas de 

enfermagem.  Lacunas nos conhecimentos e nas habilidades dificultam o planejamento e 

a implementação de ações que contribuem para uma assistência adequada, segura e de 

qualidade. 

Ressalta-se que, ao se planejar um método de ensino ou avaliação, deve-se pensar 

em procedimentos que garantam indicadores confiáveis para averiguar e medir de forma 

correta o desempenho e a evolução de quem está sendo avaliado. A decisão vai 

depender da seleção de ferramentas e instrumentos de medidas adequados e precisos, 

que devem ser respaldados em teorias científicas existentes(9-10). 

Neste contexto, estudos de validação são fundamentais para que esses 

instrumentos sejam embasados cientificamente, garantindo a sua confiabilidade e 

legitimidade. Dentre os tipos de estudos de validação, destaca-se a de conteúdo que se 

refere ao julgamento sobre o instrumento, se ele realmente cobre os diferentes aspectos 

do seu objeto e não contém elementos que possam ser atribuídos a outros. Ela não é 

determinada estatisticamente, mas resulta do julgamento de diferentes juízes 

especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação às áreas de 

conteúdo e a relevância dos objetos passíveis de mensuração(10-11).  

Tendo em vista os problemas concernentes aos procedimentos relacionados à 

semiologia e semiotécnica, as lacunas nas habilidades e conhecimentos de estudantes e 

profissionais, bem como a preocupação com a padronização das medidas e a qualidade 

da assistência, o objetivo do estudo é verificar a validade de conteúdo de instrumentos 

para avaliação dos conhecimentos e habilidades dos seguintes procedimentos: 

higienização simples das mãos (HSM), mensuração da pressão arterial (PA), punção 

venosa periférica com cateter agulhado (PVP) e sondagem vesical de demora (SVD) no 

sexo masculino.  

 

MÉTODOS 

Estudo metodológico, desenvolvido entre junho e setembro de 2012, tendo como 

propósito a validação de conteúdo de instrumentos de avaliação dos conhecimentos e 

habilidades sobre higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, 

punção venosa periférica e sondagem vesical de demora no sexo masculino, utilizando 

como referencial metodológico a teoria e o modelo de elaboração de instrumental 

psicológico apresentado por Pasquali(12). 

Os instrumentos foram desenvolvidos a partir de levantamentos na literatura. Para 

cada procedimento, elaborou-se um questionário de avaliação do conhecimento contendo 

12 questões objetivas, com cinco alternativas cada, bem como uma lista de verificação 
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para avaliação da habilidade, composta por observações iniciais, passos da técnica e 

observações finais, com exceção da lista sobre HSM que contempla apenas os passos da 

técnica. No total, foram quatro instrumentos para avaliação dos conhecimentos e quatro 

listas de verificação para avaliação da habilidade dos procedimentos estudados. 

Esse tipo de validação propõe-se a análise do conteúdo dos instrumentos 

elaborados, para tanto foi realizada a identificação e seleção de juízes a fim de avaliarem 

os instrumentos. Assim, entrou-se em contato com as coordenações dos cursos de 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte/UERN e Universidade Potiguar/UnP, sendo solicitados os 

contatos de todo o corpo docente das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica em 

enfermagem.  

Consideraram-se como critérios de seleção para composição do painel de juízes ser 

enfermeiro, docente das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica, com mínimo de um 

ano de experiência nas disciplinas, da UFRN, UERN e UnP.  

Uma carta-convite foi enviada a 34 docentes por meio de correio eletrônico, destes 

28 se disponibilizaram a participar. Aos que aceitaram, foram entregues pessoalmente os 

instrumentos acompanhados de uma carta que esclarecia os objetivos da pesquisa, o 

roteiro do processo de avaliação e o termo de consentimento livre esclarecido. 

A avaliação de cada item dos instrumentos ocorreu a partir da classificação em 

adequado, adequado com alterações e inadequado. Nos últimos dois casos, os juízes 

deveriam justificar suas respostas e fornecer sugestões para aperfeiçoar os 

instrumentos. E, por último, um parecer final de cada instrumento, segundo 10 requisitos 

de avaliação adaptados dos critérios sugeridos por Pasquali(12), sendo eles: 

utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, ser exequível, 

atualização, vocabulário, precisão e sequência instrucional de tópicos. 

Após o recebimento dos instrumentos um foi excluído por estar incompleto, 

totalizando amostra de 27 juízes para os instrumentos sobre HSM, mensuração da PA e 

SVD.  Ressalta-se que três juízes não devolveram a avaliação do questionário e da lista 

de verificação sobre PVP, perfazendo uma amostra de 24 juízes para os mesmos.  

A validação de conteúdo foi realizada com aplicação do Índice Kappa (K) e do 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC). O Índice Kappa informa o nível de concordância e 

consistência dos juízes em relação à permanência ou não dos itens dos instrumentos e 

varia de "menos 1" a "mais 1"; quanto mais próximo de 1, melhor o nível de 

concordância entre os observadores(13), sendo sua distribuição e interpretação a 

seguinte: ruim < 0,00; fraco: 0,00 a 0,20; sofrível: 0,21 a 0,40; regular: 0,41 a 0,60; 

bom: 0,61 a 0,80; ótimo: 0,81 a 0,99; perfeito:  1,00. Como critério de aceitação, foi 

estabelecida concordância superior a 0,61 entre os juízes. 
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O IVC avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em 

relação ao conteúdo abordado. O qual é calculado dividindo-se o número de juízes que 

julgaram o item com escore de extrema relevância (adequado) pelo total de juízes (IVC 

para cada item). O cálculo do IVC para o instrumento como um todo foi realizado a partir 

da soma de todos os IVC calculados separadamente, divido pelo número de itens dos 

instrumentos(14). Como consenso, considerou-se índice mínimo IVC de 0,75, tanto para 

avaliação de cada item como para avaliação geral de cada instrumento, sendo este 

adequado. 

O projeto desta pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes e obteve parecer favorável, CAAE de número 

0002.0.294.000-10. 

Os dados coletados foram analisados através de leitura reflexiva e por meio de 

estatística descritiva. Posteriormente, reformularam-se os instrumentos de acordo com 

as orientações e sugestões dos juízes.  

 

RESULTADOS 

A análise dos juízes compreendeu o julgamento do conteúdo de cada item de 

avaliação das quatro listas de verificação sobre as habilidades e dos quatro questionários 

acerca dos conhecimentos sobre a higienização simples das mãos, mensuração da 

pressão arterial, punção venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de 

demora no sexo masculino, bem como a avaliação geral dos instrumentos de acordo com 

os 10 requisitos de avaliação que baseiam a construção de itens no processo de 

elaboração de um instrumento. 

Todos os quatro questionários que avaliam os conhecimentos sobre os 

procedimentos em questão obtiveram índices de concordância IVC e Kappa dentro dos 

parâmetros estipulados (IVC 0,75 e Kappa 0,61). Observou-se que os juízes 

consideraram, de forma geral, os questionários e suas alternativas adequados, 

permanecendo as 12 questões para cada um. Os índices Kappa geral permaneceram 

entre 0,81 e 0,94 e o IVC geral entre 0,90 e 0,97, conforme apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Julgamento dos questionários de avaliação do conhecimento sobre quatro 

procedimentos de semiologia e semiotécnica da enfermagem. Natal, RN, Brasil, 2012 

PROCEDIMENTOS 
QUESTIONÁRIO (conhecimento) 

IVC GERAL KAPPA GERAL 

Mensuração da pressão arterial 0,97 0,94 

Punção venosa periférica com cateter agulhado 0,94 0,89 

Higienização simples das mãos 0,91 0,85 

Sondagem vesical de demora masculina 0,90 0,81 
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O questionário sobre mensuração da PA obteve melhores índice de concordância, 

com poucas sugestões para adequação, após a análise e com base na literatura, apenas 

duas questões foram modificadas. O questionário que envolve a SVD apresentou 

menores níveis de concordância entre juízes, necessitando de reformulação em oito das 

12 questões, principalmente com relação à melhoria do vocabulário para tornar as 

questões mais claras. 

Os instrumentos do tipo lista de verificação para avaliação da habilidade técnica 

foram subdivididos em três blocos: observações iniciais, passos da técnica e observações 

finais. Os valores apresentados na tabela 2 demonstram os índices IVC e Kappa dos 

blocos das listas de verificação e de forma geral. Observa-se que todos os blocos 

superaram os índices mínimos adotados no estudo, assim como a avaliação geral dos 

instrumentos, não sendo necessário excluir itens dos blocos. Desta forma, 

permaneceram: 14 passos da técnica de HSM; 4 itens de observações iniciais, 20 passos 

da técnica e 4 observações finais sobre a mensuração da PA;  4 itens de observações 

iniciais, 19 passos da técnica e 3 observações finais sobre PVP; 6 observações iniciais, 26 

passos da técnica e 4 observações finais sobre a SVD masculina. As listas de verificação 

contemplam aos passos considerados importantes para se avaliar a habilidade técnica 

acerca dos procedimentos citados. 

 

Tabela 2. Julgamento das listas de verificação para avaliação da habilidade técnica sobre 

quatro procedimentos de semiologia e semiotécnica da enfermagem. Natal, RN, Brasil, 

2012 

PROCEDIMENTOS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ETAPAS 

IVC 

GERAL 

KAPPA 

GERAL 

Observações 

iniciais 

Passos da 

técnica 

Observações 

finais 

IVC K IVC K IVC K 

Higienização simples 

das mãos 
- - 0,95 0,91 - - 0,95 0,91 

Mensuração da 

pressão arterial 
0,97 0,95 0,92 0,86 0,98 0,97 0,94 0,89 

Punção venosa 

periférica com cateter 

agulhado 

0,93 0,88 0,90 0,83 1,0 1,0 0,91 0,85 

Sondagem vesical de 

demora masculina 
0,85 0,75 0,91 0,83 0,98 0,97 0,90 0,83 

 

Destaca-se a lista de verificação sobre HSM que obteve índices de concordância 

ótimos, mesmo com o alto nível de concordância, os juízes fizeram sugestões para 
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melhoria dos itens, principalmente quanto à adição de termos e adequações no 

vocabulário que foram acatadas em cinco itens. A lista de verificação acerca da SVD 

exibiu índice Kappa e IVC gerais mais baixos, especialmente no que concerne ao bloco de 

observações iniciais, no qual apenas um item não foi modificado baseado nas sugestões 

dos juízes e literatura pertinente. 

No parecer final dos juízes acerca dos questionários de avaliação do conhecimento, 

baseado nos 10 requisitos de avaliação adaptados de Pasquali(12), todos obtiveram IVC 

acima de 0,75 e índice Kappa bom (0,61-0,80), como mostra o quadro 1. Dentre esses 

requisitos, apenas a atualização, clareza e vocabulário não apresentaram índice Kappa 

ótimo (0,81 a 0,99), sendo a clareza o requisito com menores índices nos questionários 

sobre HSM, mensuração da PA e SVD e o vocabulário no questionário sobre PVP. 

 

REQUISITOS DE 

AVALIAÇÃO 

PARECER FINAL QUESTIONÁRIOS (conhecimento) 

Higienização 

simples das 

mãos 

Mensuração 

da pressão 

arterial 

Punção venosa 

periférica com 

cateter agulhado 

Sondagem vesical 

de demora 

masculina 

IVC K IVC K IVC K IVC K 

Atualização 0,93 0,86 0,96 0,93 0,88 0,77 0,79 0,89 

Clareza 0,78 0,64 0,93 0,86 0,88 0,77 0,79 0,89 

Consistência 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,84 1,00 1,00 

Exequível 1,00 1,00 0,96 0,93 0,96 0,92 0,96 0,93 

Objetividade 0,96 0,93 1,00 1,00 0,92 0,84 0,96 0,93 

Precisão  0,96 0,93 1,00 1,00 0,96 0,92 0,93 0,86 

Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

1,00 1,00 0,96 0,93 0,96 0,92 0,79 0,89 

Simplicidade 0,93 0,86 1,00 1,00 0,96 0,92 0,93 0,86 

Utilidade/pertinência 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,92 1,00 1,00 

Vocabulário 0,89 0,79 0,96 0,93 0,83 0,71 0,93 0,86 

Quadro 1. Parecer final dos juízes sobre os questionários de avaliação do conhecimento 

acerca dos quatro procedimentos de semiologia e semiotécnica da enfermagem. Natal, 

RN, Brasil, 2012 

 

Com relação ao parecer final das listas de verificação (quadro 2) para avaliação da 

habilidade técnica dos quatro procedimentos de semiologia e semiotécnica da 

enfermagem abordados, dentre os requisitos fundamentais para a elaboração adequada 

do conjunto dos itens, a utilidade/pertinência obteve um nível de concordância perfeito 

em todos os instrumentos. Os demais requisitos variaram em um nível de concordância 
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entre juízes de bom a ótimo. Destaca-se, novamente, a clareza e vocabulário como os 

requisitos que obtiveram menores índices de concordância entre os juízes nas quatro 

listas de verificação. 

 

REQUISITOS DE 

AVALIAÇÃO 

PARECER FINAL LISTAS DE VERIFICAÇÃO (habilidade) 

Higienização 

simples das 

mãos 

Mensuração 

da pressão 

arterial 

Punção venosa 

periférica com 

cateter agulhado 

Sondagem vesical 

de demora 

masculina 

IVC K IVC K IVC K IVC K 

Atualização 1,00 1,00 0,96 0,93 0,96 0,92 0,89 0,79 

Clareza 0,81 0,69 0,89 0,79 0,92 0,84 0,81 0,69 

Consistência 1,00 1,00 0,93 0,86 0,92 0,84 0,96 0,93 

Exequível 1,00 1,00 0,96 0,93 1,00 1,00 0,93 0,86 

Objetividade 0,96 0,93 0,96 0,93 1,00 1,00 0,89 0,79 

Precisão  0,96 0,93 0,96 0,93 0,92 0,84 0,85 0,74 

Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

1,00 1,00 0,89 0,79 0,96 0,92 0,78 0,64 

Simplicidade 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,86 

Utilidade/pertinência 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vocabulário 0,89 0,79 0,85 0,74 0,79 0,66 0,96 0,93 

Quadro 2. Parecer final dos juízes sobre as listas de verificação para avaliação da 

habilidade técnica sobre os quatro procedimentos de semiologia e semiotécnica da 

enfermagem. Natal, RN, Brasil, 2012 

 

Assim, esses requisitos foram analisados para adaptação de acordo com as 

sugestões dos juízes e da literatura mais atual, a fim de viabilizar a construção da versão 

final dos instrumentos. 

 

DISCUSSÃO  

Na área da saúde, evidencia-se um crescimento na quantidade de instrumentos 

para avaliação dos fenômenos de interesse. Para tanto, é imprescindível que esses 

instrumentos possuam validade para minimizar a possibilidade de julgamentos 

subjetivos(10-11). 

Apesar da existência de diversos tipos de instrumentos de avaliação na literatura 

científica, a ausência de instrumentos previamente construídos para a avaliação de 

determinados fenômenos faz com que seja necessário o desenvolvimento de novos. Ao 

optar pela sua construção, às vezes os instrumentos são elaborados sem apresentarem 
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um processo de validação adequado, havendo instrumentos cujas propriedades 

psicométricas são inexistentes ou obscuras(15). Demonstrando a importância de se 

realizar validação prévia de instrumentos de avaliação. 

Associado à ausência de instrumentos específicos, há a inadequação dos já 

existentes. Estudo sobre a avaliação da habilidade técnica e do conhecimento sobre 

higienização das mãos identificou variações na técnica descrita na literatura, 

apresentando divergências entre elas. Ressalta-se que vários estudos não passaram por 

nenhum processo de validação(16).   

Uma revisão de literatura sobre os aspectos contextuais da mensuração da pressão 

arterial na prática clínica identificou uma inadequação na realização da técnica 

auscultatória da pressão arterial, mostrando que tal medida não está sendo realizada de 

forma correta, na rotina assistencial, por diversos profissionais. E que parte dessas falhas 

advém das lacunas no conhecimento sobre o tema, tanto nos aspectos técnicos, como 

nos anátomofisiológicos(17).  

Pesquisa sobre os passos da técnica de punção venosa periférica identificados na 

literatura verificou diferenças e supressão de alguns passos da técnica em vários 

estudos. E que todos os materiais selecionados exibiam evidências oriundas de estudos 

descritivos, classificados em um nível de evidência seis. Destaca-se a deficiência de 

protocolos, manuais e de instrumentos que padronizem tal procedimento(18). 

Ao questionar a equipe de enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva de um 

Hospital Universitário sobre se sentir informado acerca do procedimento de SVD, 97,6% 

referiram que sim, sendo 11,9% enfermeiros e 85,7% técnicos de enfermagem. Apesar 

do afirmarem sentir-se informados, 92,9% apresentaram conhecimento inadequado 

sobre SVD, dos quais 88,1% eram técnicos de enfermagem.(8) 

Evidencia-se, assim, a importância do desenvolvimento de instrumentos 

adequados, bem como a validação dos mesmos, sendo de extrema importância a sua 

padronização, visando a diminuição das divergências existentes entre teoria e prática, de 

forma a proporcionar uma assistência segura(16).   

No processo de validação de um instrumento existem diversos métodos. Dentre os 

usados na pesquisa de enfermagem associado à investigação clínica, o mais mencionado 

foi a validação de conteúdo, onde 71,4% dos estudos usaram esse método(19). O que 

ocorre pela necessidade de desenvolvimento de instrumentos que realmente abordem o 

conteúdo do fenômeno em investigação de forma clara. 

A avaliação do conteúdo de um fenômeno de interesse é uma etapa fundamental no 

desenvolvimento de novas medidas, uma vez que representa o começo dos processos 

para associação de conceitos abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis(11, 20). 

Além do uso do método de validação de conteúdo, no presente estudo também foi 

utilizado o referencial metodológico de Pasquali(12) para embasar o desenvolvimento dos 
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instrumentos. O modelo baseia-se em três grandes procedimentos: teóricos, empíricos 

(experimentais) e analíticos (estatísticos). O primeiro procedimento focaliza a questão da 

teoria, que fornece subsidio para fundamentação de qualquer processo científico, sendo 

desenvolvido a partir de regras de construção de itens. O procedimento empírico envolve 

o planejamento da aplicação do instrumento piloto e da coleta da informação. E o 

analítico determina os processos de análises estatísticas a serem executados sobre os 

dados para estabelecer a validade de um instrumento e precisão(12). 

Dada esta etapa, também são necessárias algumas regras para a construção 

adequada dos itens, as quais se aplicam tanto à construção de cada item 

separadamente, como para o seu conjunto(12). Desta forma, cada instrumento foi 

avaliado quanto aos 10 requisitos de avaliação adaptados de Pasquali: 

utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, ser exequível, 

atualização, vocabulário, precisão e sequência instrucional de tópicos. 

 No parecer final dos juízes quantos aos requisitos de avaliação dos questionários e 

listas de verificação, os requisitos clareza e vocabulário merecem atenção, pois foram os 

que obtiveram índices Kappa e IVC mais baixos, em alguns instrumentos próximos ao 

mínimo estabelecido para aceitação no estudo. Dessa forma, foram necessárias 

adequações dos questionários e listas de verificação, sendo incorporadas as sugestões e 

observações dos juízes antes da proposição da versão final, especialmente quanto à 

clareza dos itens, os quais devem ser explicitados de forma clara, simples e inequívoca. 

Quanto à clareza, os itens de ser compreensíveis pela população a que se destina, 

podendo ser utilizadas expressões típicas da população alvo, sendo a compreensão o foco 

e não a elegância(12). 

 Em uma revisão da literatura sobre a validade de conteúdo, autores afirmam que 

diversas publicações têm apresentado diferentes métodos para quantificar o grau de 

concordância entre os juízes na avaliação da validade de conteúdo de um instrumento(10). 

Neste estudo, foi utilizado o IVC por ser um método bastante usado na área da 

saúde e por permitir a medida da proporção de juízes que estão em concordância tanto 

na análise de cada item separadamente, como na avaliação do instrumento como um 

todo. Também foi aplicado o índice Kappa por ser um indicador de concordância 

ajustado, uma vez mede o grau de concordância entre avaliadores além do que seria 

esperado somente pelo acaso(9, 14). 

Na avaliação geral dos questionários do conhecimento, todos obtiveram 

concordância entre avaliadores ótima, com índices Kappa a partir de 0,81 e, IVC ≥ a 

0,90, destacando-se o questionário sobre mensuração da pressão arterial, o qual 

alcançou ótima concordância entre juízes quanto à representatividade do conteúdo, 

necessitando de poucas alterações. 
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Na avaliação geral das listas de verificação dos quatro procedimentos, apenas o 

bloco de observações iniciais sobre a sondagem vesical de demora no sexo masculino 

atingiu um nível bom, todos os outros alcançaram o nível de concordância ótimo. 

Para um instrumeto ser julgado como tendo excelente validade de conteúdo, ele 

deveria ser composto por itens que tiveram IVC de 0,78 ou superior e uma IVC geral 

para o instrumento de 0,90 ou superior(14).  

Assim, é possível afirmar que as listas de verificação e os questionários foram 

considerados com excelente validade de conteúdo, sendo os instrumentos 

representativos quanto os conteúdos dos procedimentos abordados, superando, de forma 

expressiva, os parâmetros mínimos determinados para avaliação dos instrumentos.  

O processo de validação e testagem das propriedades psicométricas de um 

instrumento de avaliação deve ser criterioso. O uso de instrumentos inadequados pode 

levar ao erro e por em prova os resultados de uma pesquisa. A qualidade dos 

instrumentos de avaliação, tão somente, não garante uma boa pesquisa, mas é uma fase 

de extrema importância, e o reconhecimento dessa qualidade é aspecto fundamental 

para legitimidade e credibilidade dos resultados, o que reforça a importância do processo 

de validação(9, 15). 

No processo de avaliação é necessário estabelecer critérios avaliativos precisos, 

coerentes, que servirão de fundamento para que se possa julgar algo. Torna-se 

fundamental que o processo de avaliação propicie o crescimento contínuo, exercendo sua 

função de diagnosticar, reforçar e permitir crescer, sendo um mecanismo motivador que 

estimule o domínio e incorporação de habilidades, competências e conhecimentos (21). 

 

CONCLUSÃO 

Todos os itens avaliados separadamente e a avaliação geral, tanto das listas de 

verificação para avaliação da habilidade, quanto dos questionários do conhecimento 

sobre higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção venosa 

periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora masculina, obtiveram 

índices de concordância entre juízes, na análise da validade de conteúdo, dentro dos 

parâmetros estabelecidos (IVC > 0,75 e Kappa > 0,61), evidenciando que são válidos 

quanto ao conteúdo, sendo considerados satisfatórios e adequados. 

Entre os 10 requisitos de avaliação utilizados, a clareza foi o que apresentou 

menores índices tanto nos questionários quanto nas listas de verificação, sendo a maioria 

das sugestões dos juízes e as modificações dos instrumentos relacionadas a tal requisito. 

Esse processo se mostrou complexo, pois envolve uma série de fatores que 

abrangem o processo de avaliação, necessitando de investigações mais aprofundadas e 

desenvolvimento de novas etapas dentro do processo de validação.  
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Reconhecem-se as limitações do estudo relacionadas à técnica de seleção dos 

juízes por meio do contato com as coordenações dos cursos de universidades do Rio 

Grande do Norte, restringindo o tamanho da amostra e a distribuição geográfica dos 

juízes. 

Entende-se que os instrumentos poderão facilitar a avaliação das habilidades e dos 

conhecimentos de estudantes e profissionais da área de enfermagem, por meio de 

instrumentos objetivos e claros, no sentido de serem capazes de identificar a real 

situação, buscando gerar subsídios para reflexão sobre o conhecimento e atuação de 

cada sujeito e das práticas desenvolvidas. Reforçando a necessidade do uso de métodos 

sistemáticos para o desenvolvimento de instrumentos validados, destacando-se a 

importância dos instrumentos desenvolvidos. 
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4.3 SEGUNDA ETAPA 

 

4.3.1 Tipo de estudo  

 

Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa de tratamento e análise 

de dados, realizado de fevereiro a maio de 2014, tendo como propósito verificar as 

competências do acadêmico de enfermagem da UFRN, focalizando os conhecimentos e 

habilidades sobre os procedimentos de HSM, mensuração da PA, PVP e SVD. 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2011) as pesquisas analíticas estão usualmente 

subordinadas a uma ou mais questões científicas, que relacionam eventos a uma suposta causa 

e a um dado efeito. Nos estudos transversais a causa e o efeito são detectados num mesmo 

espaço de tempo. 

Quanto ao enfoque quantitativo, permite a coleta sistemática de informações 

numéricas, mediante condições de controle e analisa essas informações por meio de estatística 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

 

4.3.2 Local do estudo  

 

O estudo foi realizado no Departamento de Enfermagem da UFRN, vinculado ao 

Centro de Ciências da Saúde, situado no Campus Universitário.  A instituição assume grande 

importância como a primeira entidade pública do Estado responsável pela formação de 

enfermeiros destinados à inserção no mercado de trabalho. Apresenta instalações físicas, 

adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando 

com laboratório de habilidades e de informática, salas de aulas com multimídia, biblioteca 

setorial, auditórios, entre outros ambientes de convivência, estudo e reunião.   

A verificação dos conhecimentos dos acadêmicos ocorreu em sala de aula, após 

autorização das coordenações das disciplinas e marcação da data para aplicação dos 

questionários. Para verificação das habilidades foi montado, na sala 1 do Departamento de 

Enfermagem, laboratório de simulação especifico para atender as necessidades da pesquisa.  

O laboratório de simulação foi equipado com todos os materiais e insumos 

(Quadro 1) necessários à realização correta dos procedimentos de HSM, mensuração da PA, 

PVP e SVD, bem como, com dois manequins de simulação realística do tipo simulador 

avançado de cuidados com o paciente adulto e gerenciamento de vias aéreas, modelo 45 CWA 

SimulaCare®. Duas camas hospitalares Fowler manual com 03 manivelas foram cedidas pelo 
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Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). A aquisição dos insumos e equipamentos se 

deu mediante financiamento proporcionado pelo CNPq por meio do Edital Universal 14/2012. 

Para operacionalização dos casos e simulação da interação cliente/enfermeiro, enfermeiros 

voluntários foram treinados para responder aos estímulos realizados pelos pesquisados e 

realização de procedimentos não invasivos e três câmeras filmadoras posicionadas 

estrategicamente no interior do laboratório, para que posteriormente os procedimentos 

pudessem ser avaliados minunciosamente. 

 

PROCEDIMENTOS INSUMOS/ EQUIPAMENTOS 

Higienização simples das mãos 

Pia com torneira de acionamento por cotovelo; 

Dispensador de papel toalha e de sabão; Sabão líquido; 

Papel toalha; Lixeira basculante 60 lts.  

Mensuração da pressão arterial 

Braçadeira para obeso com velcro; Tensiômetro adulto 

fecho com velcro e com metal; Tensiômetro infantil; 

Estetoscópio cardiológico duplo; Bandeja retangular; 

Álcool etílico 70% e algodão; Fita métrica. 

Punção venosa periférica com 

cateter agulhado 

Medicações: Dipirona sódica 500mg/ml AMP 2ml; 

Metoclopramida 10mg AMP 2ml; ABD 10ml; Cateteres 

agulhados descartáveis: 19G; 21G e 23G; Seringas 

descartáveis: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml e 20ml; Agulhas: 40x12, 

25x7, 30x8, 13x4; Braçadeira para injeção; Luvas de 

procedimento (tamanhos P e M); Esparadrapo e fita 

micropore; Torniquete adulto; Álcool etílico 70% e 

algodão; Cuba rim. 

Sondagem vesical de demora 

no sexo masculino 

Mesa auxiliar Mayo inox; Bandeja de cateterismo: Pinça 

Rochest, bandeja inox, cuba rim inox, cuba redonda, tecido 

para campo estéril e fita teste para autoclave; Soluções: 

PVPI aquoso, clorexidina 2% degermante, clorexidina 

aquosa 0,2% e soro fisiológico 0,9%; Anestésico lidocaína 

2%; Equipamentos de proteção individual: touca 

descartável, luva de procedimento; luva estéril 7, 7,5 e 8 e 

máscara descartável; Compressa gaze estéril e limpa; 

Campo operatório 45x50 s/fio 35GR; Sonda foley 2 vias 

(números 14, 16, 18 e 20); Coletor de urina sistema 

fechado; Lixeira pedal 36 lts; Saco de lixo hospitalar; 

Biombo triplo esmaltado.  

Quadro 1. Insumos e equipamentos utilizados para o desenvolvimento dos quatro 

procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem em laboratório de habilidades 

 

4.3.3 População 

 

Buscou-se atingir o universo da população de acadêmicos matriculados no 

primeiro semestre de 2014 do 5º ao 9º período da graduação em Enfermagem da UFRN, 
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sendo excluídos os discentes do 1º ao 4º período, uma vez os mesmos não cursaram a 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. A seleção dos períodos justifica-se 

devido à intenção de realizar comparativo entre os acadêmicos que cursaram a disciplina 

recentemente e os concluintes do curso. 

No que se refere à quantidade de acadêmicos matriculados no curso de 

Enfermagem no primeiro semestre de 2014, do total de 204, 186 participaram da verificação 

dos conhecimentos, totalizando 91,2% da população e 152 discentes participaram da 

verificação das habilidades em laboratório de simulação. O Quadro 2 apresenta o quantitativo 

de acadêmicos regularmente matriculados em 2014.1 e a população que participou da 

verificação dos conhecimentos e das habilidades, nos cinco períodos avaliados. 

 

PERÍODOS 

NÚMERO DE ACADÊMICOS 

Matriculados 

em 2014.1 

População do 

conhecimento 

População da 

habilidade 

5º 37 35 31 

6º 47 46 34 

7º 31 27 25 

8º 54 45 35 

9º 35 33 27 

TOTAL 204 186 152 

Quadro 2. Distribuição quantitativa dos acadêmicos de enfermagem da UFRN regularmente 

matriculados e população atingida na pesquisa. Natal/RN, 2014 

 

Para inclusão dos acadêmicos no estudo adotou-se os seguintes critérios: 

- Ser regularmente matriculado do 5º ao 9º período do curso de Graduação em 

Enfermagem da UFRN durante a coleta de dados;  

- Ter cursado a Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem; 

- Estar presente no Departamento de Enfermagem da UFRN no período da coleta 

de dados. 

Foram excluídos do estudo os acadêmicos que não concluíram todos os processos 

da coleta de dados e a pedido do mesmo. 

 

4.3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

A avaliação dos conhecimentos sobre os procedimentos em questão ocorreu 

mediante aplicação dos quatro questionários validados quanto ao conteúdo. No momento 

observacional, a coleta foi realizada com auxílio das listas de verificação, uma para cada 

procedimento a ser analisado (higienização simples das mãos, verificação da pressão arterial e 
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sondagem vesical de demora masculina), de maneira a verificar as habilidades dos 

acadêmicos na execução dos mesmos. 

Visando operacionalizar a coleta de dados, devido ao excesso de informações as 

quais o acadêmico seria submetido e à disponibilidade de tempo, os procedimentos foram 

divididos em dois grupos: grupo 1 – questionários referentes a HSM, mensuração da PA e 

PVP; grupo 2 – questionários sobre HSM e SVD. 

A alocação de cada acadêmico em um grupo ocorreu a partir da organização das 

listas de cada período, em ordem alfabética e numerada, de todos os matriculados no primeiro 

semestre de 2014 do 5º ao 9º período do curso, os discentes com números impares 

responderam os questionários e desenvolveram as habilidades referente ao grupo 1 e os 

discentes elencados com números pares, os do grupo 2. 

A primeira parte do questionário de HSM (todos os acadêmicos responderam, 

uma vez que o procedimento pertencia aos dois grupos) foi direcionada às características e a 

experiência profissional/laboral da população estudada (Apêndice C). Quadro 3. 

 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
CATEGORIAS 

Nome  Iniciais 

Sexo 1. Feminino; 2. Masculino 

Idade Em anos 

Período no curso 
1. 5º período; 2. 6º período; 3. 7º período; 4. 

8º período; 5. 9º período 

Renda familiar Em salários mínimos  

Estado civil  
1. Solteiro; 2. União estável; 3. Casado;  

4. Divorciado; 5. Viúvo 

Quantidade de filhos Número 

Experiência em saúde anterior a graduação 

em enfermagem 
1. Não; 2. Sim 

Formação na área da enfermagem 1. Não 2. Téc. de enfermagem 

Ano de formação Em anos 

Local de formação Nome da instituição formadora 

Trabalhou na área da saúde 1. Não; 2. Sim 

Local de trabalho Nome do local de trabalho 

Trabalha atualmente 1. Não; 2. Sim 

Tempo de trabalho atual Em anos 

Quadro 3. Variáveis de caracterização e experiência profissional dos pesquisados. Natal/RN, 

2014 

 

Os quatro questionários eram compostos por duas partes: a oportunidade de 

desenvolvimento do procedimento nos diferentes períodos do curso e 12 questões objetivas 
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específicas sobre o conhecimento de HSM, mensuração da PA (Apêndice D), PVP (Apêndice 

E) e SVD (Apêndice F), com cinco alternativas cada, havendo uma única resposta correta.  

Para verificação das habilidades utilizou-se as quatro listas de verificação 

validadas (Apêndices G ao J), que contemplam os passos importantes para avaliar as 

habilidades acerca dos quatro procedimentos estudados, divididas em blocos: observações 

iniciais, passos da técnica e observações finais, com exceção da lista sobre HSM que aborda 

apenas os passos da técnica. O Quadro 4 apresenta o quantitativo de etapas em cada um dos 

blocos dos instrumentos, sendo o máximo de acerto em cada bloco e no procedimento de 

forma geral.  

PROCEDIMENTO 

BLOCOS 

TOTAL Observações 

iniciais 

Passos da 

técnica 

Observações 

finais 

Higienização simples das mãos - 14 - 14 

Mensuração da pressão arterial 6 18 4 28 

Punção venosa periférica com 

cateter agulhado 
4 19 3 26 

Sondagem vesical de demora 

no sexo masculino 
7 27 4 38 

Quadro 4. Quantitativo de etapas nos blocos e total nos quatro procedimentos de Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem. Natal/RN, 2014 

 

O julgamento de cada um dos itens que compõe as listas de verificação ocorreu 

mediante a classificação em adequado e inadequado, em caso de inadequações na etapa 

deveria ser justificada e especificada a inadequação. Como base para auxiliar no correto 

julgamento de cada etapa, cada lista de verificação tinha um anexo com os critérios adotados 

para a avaliação do procedimento em questão. 

 

4.3.5 Coleta de dados 

 

A aplicação dos questionários para avaliação dos conhecimentos ocorreu em sala 

de aula. Previamente realizou-se contato por endereço eletrônico com as coordenações das 

disciplinas de cada período, solicitando-se autorização para coleta de dados e disponibilização 

de um horário em sala de aula. Aos acadêmicos presentes, foram explicados os objetivos da 

pesquisa, a forma correta de preenchimento dos questionários e solicitada participação 

voluntária com a assinatura do TCLE (Apêndice K). Cada discente respondeu os 

questionários referentes a um grupo, anteriormente alocados. 
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Todos os acadêmicos que responderam os questionários foram convidados, por 

meio de correio eletrônico e mensagem de texto, para participar da fase de verificação das 

habilidades. A observação das habilidades ocorreu em laboratório previamente preparado para 

o desenvolvimento simulado dos procedimentos, com disponibilidade de todos os 

materiais/insumos adequados e com uso dos manequins de simulação real, além de 

voluntários para procedimentos não invasivos. 

No laboratório eram explicados o processo da coleta de dados, a dinâmica do 

laboratório e solicitada assinatura do termo de autorização para uso de imagens (fotos e 

vídeos) (Apêndice L). Para o desenvolvimento das habilidades, foram elaborados dois casos 

clínicos, a prescrição e os prontuários dos pacientes simulados, que envolviam os 

procedimentos do grupo 1 – HSM, PA e PVP (Apêndice M) e o outro os do grupo 2 – HSM e 

SVD (Apêndice N).  

Cada acadêmico era direcionado ao caso simulado de acordo com o grupo (1 ou 2) 

que ele foi anteriormente elencado na aplicação dos questionários do conhecimento e 

orientado quanto ao uso do laboratório e materiais. Eles desempenharam os procedimentos 

após a leitura e interpretação do caso e do prontuário, a partir daí, os mesmos deveriam retirar 

todas as informações necessárias para que pudessem prestar os cuidados adequados ao seu 

paciente simulado.  

O momento da execução dos procedimentos foi filmado, a partir do 

posicionamento estratégico de três câmeras filmadoras no interior do laboratório de 

habilidades, para que posteriormente tais procedimentos pudessem ser avaliados 

minunciosamente. 

Auxiliaram, na coleta de dados em laboratório de habilidades, sete enfermeiras 

integrantes do Grupo de Pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem previamente 

treinada para verificação das habilidades referente aos quatro procedimentos estudados. 

 

4.3.6 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel
®

 

2010 e, após correção, exportados e analisados no software SPSS
®
 versão 20.0 Windows. 

Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial, considerou-se 

como máximo de acerto (100%), em cada questionário, 12 questões. A quantidade de acertos 

nas habilidades variou da seguinte forma: 0 a 14 itens adequados na HSM; 0 a 28 itens 
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adequados na mensuração da PA; 0 a 26 itens adequados na PVP; 0 a 38 itens adequados na 

SVD. Sendo o maior valor, o máximo de adequações em cada um dos procedimentos (100%). 

Para verificação da normalidade dos dados, utilizou o teste Shapiro-Wilk em 

relação às variáveis quantidade de acertos do conhecimento dos quatro procedimentos e 

quantidade de adequações das quatro habilidades. Verificou-se que o conjunto de dados não 

apresenta distribuição normal, para tanto, nas análises inferências utilizou-se testes estatísticos 

não-paramétricos. 

No software SPSS realizou-se as análises descritivas com frequências absolutas e 

relativas, máximo, mínimo, média e desvio padrão (DP) dos escores das variáveis e análise 

inferencial nos cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de p-valor < 

0,05, e na aplicação dos seguintes testes: 

 ANOVA, utilizado para averiguar se há diferença significante entre as médias do 

conhecimento (em cada um dos procedimentos) entre os diferentes períodos da 

graduação em enfermagem, tanto na avaliação geral como nos domínios das 

questões. 

 Teste de Friedman, usado para verificar se existe diferença significativa entre as 

médias dos conhecimentos no grupo 1 (HSM, PA e PVP), como também entre as 

médias dos conhecimentos no grupo 2 (HSM e SVD). 

 Teste de Wilcoxon, empregado para identificar se existe diferença significativa 

entre a média do conhecimento e da habilidade em cada um dos procedimentos 

separadamente (HSM, mensuração da PA, PVP e SVD), por período do curso. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto que existem diferenças entre os 

conhecimentos e habilidades nos diferentes períodos do curso de graduação em Enfermagem, 

elegeu-se as seguintes hipóteses de pesquisa expressas no Quadro 5. 
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DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES 

TIPOS TEÓRICA ESTATÍSTICA 

Hipótese nula 

(H0)  

Não existem diferenças significativas entre os 

conhecimentos e habilidades dos 

procedimentos (HSM, PA, PVP e SVD) nos 

diferentes períodos da graduação em 

enfermagem. 

H
0
 = %µCON nos 

períodos (5º ao 9º) ≠ µHAB 

(Teste de Wilcoxon p-valor > 

0,05).  

 

Hipótese 

alternativa (H1) 

Existem diferenças significativas entre os 

conhecimentos e habilidades dos 

procedimentos (HSM, PA, PVP e SVD) nos 

diferentes períodos da graduação em 

enfermagem. 

H
1
 = %µCON nos 

períodos (5º ao 9º) ≠ µHAB 

(Teste de Wilcoxon, p-valor < 

0,05). 

 

Obs.: Em que, H0 = Hipótese nula; H1 = Hipótese alternativa; 

%µCON= Porcentagem média dos conhecimentos nos procedimentos de semiologia e 

semiotécnica; 

%µHAB= Porcentagem média das habilidades nos procedimento de semiologia e semiotécnica. 

Quadro 5. Descrição e estatísticas das hipóteses do estudo. Natal/RN, 2014 

 

Após este processo, os dados foram codificados, tabulados e apresentados na 

forma de tabelas, quadros e figuras, com suas respectivas distribuições percentuais e 

resultados dos testes estatísticos. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo está de acordo com a Resolução 196/96, revisada pela 466/12 

(BRASIL, 2012), que envolve projetos pesquisa com seres humanos, devendo ser 

apreciados em seus aspectos éticos por Comissões de Ética em Pesquisa (CEP). Sendo 

assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado pela CEP/HUOL, com Parecer número 385/09, 

CAAE número 0002.0.294.000-10 (Anexo A). Antes de iniciar a coleta de dados 

solicitadou-se autorização institucional para realização da pesquisa (Apêndice O). 

Para os juízes da pesquisa que concordaram em participar da pesquisa foi 

solicitada assinatura do TCLE. Aos acadêmicos solicitou-se participação voluntária, com 

assinatura do TCLE e autorização para uso de imagens (fotos e vídeos). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados e discussão estão apresentados em forma de artigos a serem 

submetidos em periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme exposto no Quadro 

6. 

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO 
QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

1 

Conhecimentos dos 

acadêmicos de 

enfermagem sobre 

procedimentos de 

semiologia e semiotécnica 

da enfermagem 

Descrever os conhecimentos dos 

acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte quanto aos procedimentos 

de higienização simples das mãos, 

mensuração da pressão arterial, 

punção venosa periférica com cateter 

agulhado e sondagem vesical de 

demora masculina. 

A2 

2 

Conhecimentos e 

habilidades em 

procedimentos de 

semiologia e semiotécnica 

de acadêmicos de 

enfermagem 

Identificar os conhecimentos e as 

habilidades dos acadêmicos de 

Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte quanto aos 

procedimentos de higienização 

simples das mãos, mensuração da 

pressão arterial, punção venosa 

periférica com cateter agulhado e 

sondagem vesical de demora no sexo 

masculino. 

A1 

Quadro 6. Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussões por título, 

objetivo e qualis que serão submetidos 
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5.1 ARTIGO 1   

CONHECIMENTOS DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE 

PROCEDIMENTOS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM
*
 

 

KNOWLEDGE OF NURSING UNDERGRADUATES ON PROCEDURES OF 

SEMIOLOGY AND SEMIOTICS OF NURSING  

 

CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SEMIOLOGÍA Y SEMIÓTICA DE LA ENFERMERÍA 

 

RESUMO  

Objetivo: Identificar os conhecimentos dos acadêmicos de enfermagem quanto aos 

procedimentos de higienização simples das mãos (HSM), mensuração da pressão arterial 

(PA), punção venosa periférica com cateter agulhado (PVP) e sondagem vesical de demora 

masculina (SVD). Método: Estudo analítico realizado com 186 acadêmicos do 5° ao 9° 

período da graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 

aplicação de quatro questionários, com 12 questões cada. Resultados: A média de acertos do 

conhecimento variou de 6,2 a 8,8, sendo maior na HSM (8,6), seguida por SVD (7,8), PVP 

(7,4) e PA (6,7). Apenas 30,1% e 44,1% dos pesquisados obtiveram escores superiores a 60% 

nos procedimentos da PA e PVP, respectivamente. Conclusão: Os acadêmicos apresentaram 

média de acertos baixa nos questionários, apenas a média da HSM foi superior a oito 

questões. Faz-se necessário trabalhar estratégias de acompanhamento dos conhecimentos, a 

fim de incentivar o constante aprimoramento. 

Descritores: Alunos de enfermagem; Conhecimento; Pesquisa em Avaliação de 

Enfermagem;  Enfermagem primária. 

 

ABSTRACT 

Objective: To identify students' knowledge of nursing procedures as simple handwashing 

(SHW), measurement of blood pressure (BP), peripheral venipuncture with needle-catheter 

(PVP) and male indwelling urinary catheterization (IUC). Method: An analytical study with 

186 students from 5th to 9th period in undergraduate nursing, from the Federal University of 

Rio Grande do Norte, with application of four questionnaires with 12 questions each. Results: 

                                                           
*
 O projeto da pesquisa obteve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico por meio do Edital Universal 14/2012. 
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The mean score of knowledge ranged from 6.2 to 8.8, being higher in SHW (8,6), followed by 

IUC (7,8), PVP (7,4) and BP (6,7). Only 30.1% and 44.1% of respondents scored above 60% 

on BP and PVP, respectively. Conclusion: The undergraduates had a mean low scores in 

questionnaires, only the mean of SHW was more than eight questions. It is necessary to work 

follow-up strategies of knowledge in order to encourage continuous improvement. 

Descriptors: Students, Nursing; Knowledge; Nursing Evaluation Research; Primary Nursing. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar los conocimiento de los estudiantes de enfermería sobre el higienización 

simple de las manos (HSM), medición de la presión arterial (PA), la punción venosa 

periférica con agujas de catéter (PVP) y lo cateterismo urinario de demora en hombres 

(CUD). Método: Estudio descriptivo, con 186 estudiantes de 5 º a 9 º período de graduación 

en enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, con la aplicación de cuatro 

cuestionarios, con 12 preguntas cada. Resultados: La media de puntuación de conocimiento 

varió desde 6,2 hasta 8,8, siendo mayor en HSM (8,6), seguida de CUD (7,8), PVP (7,4) y PA 

(6,7). Sólo 30,1% y 44,1% de los estudiantes tuvieron una calificación por encima de 60% en 

los procedimientos de la PA y el PVP, respectivamente. Conclusión:  

Los estudiantes de enfermería tuvieron puntuaciones medias más bajas en los cuestionarios, 

sólo el media de HSM fue de más de ocho preguntas. Es necesario trabajar estrategias de 

seguimiento de los conocimientos con el fin de fomentar la mejora continua. 

Descriptores: Estudiantes de Enfermería; Conocimiento; Investigación en Evaluación de 

Enfermería; Enfermería Primaria.  

 

INTRODUÇÃO 

A evolução da enfermagem como ciência e profissão retrata a busca de referenciais 

teóricos que orientem a prática profissional, dando visibilidade ao saber e ao fazer acadêmico 

e profissional.
(1)

 

Na Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, enfatiza-se a importância 

do embasamento teórico, como também o estímulo ao desenvolvimento, na prática, das 

técnicas estudadas, associando teoria e prática.
(2) 

Neste contexto de conhecimento, ora valoriza-se a construção da competência do 

conhecimento, ora são contempladas as oportunidades práticas de aprendizado, buscando 

promover a compreensão teórica necessária à execução da prática, contribuindo para 
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fragmentação do saber e do fazer. O que demonstra a importância da construção em conjunto, 

das competências de conhecimento e habilidades.
(3)

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária, que acompanha o passo a passo do 

processo ensino-aprendizagem. No entanto, quando educar se confunde com informar, a 

avaliação assume caráter seletivo e competitivo, e, muitas vezes, o aluno é visto como ser 

passivo e repetitivo.
(4)

 

Essa visão de avaliação vem transformando-se e o ato de avaliar tem se tornado um 

instrumento que busca acompanhar o desempenho do aluno, facilitando a tomada de decisões 

acerca do seu desenvolvimento. A avaliação deixou de ser instrumento de aprovação ou 

reprovação para ser uma etapa essencial no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre os procedimentos da Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, 

está a higienização das mãos, procedimento simples e eficaz na prevenção e controle das 

infecções relacionadas à assistência à saúde. Contudo, em estudo com acadêmicos de 

enfermagem, 90,0% afirmaram ter participado de alguma atividade de ensino com relação ao 

procedimento, apesar de alegarem ter conhecimento teórico, apenas 9,6% descreveram-no 

corretamente.
(5)

 

Além de ser um dos sinais vitais, a mensuração da pressão arterial, também é abordada 

na disciplina como método diagnóstico recomendado para identificar a alterações na pressão 

arterial e deve ser realizada em toda avaliação de saúde.
(6)

 A relevância do conhecimento e 

aplicação correta da técnica é fundamental a fim de evitar falhas que possam comprometer os 

valores obtidos, interferindo na avaliação clínica e causando danos aos pacientes.
(7)  

 

A punção venosa periférica é um procedimento simples e da rotina hospitalar, contudo o 

acadêmico o desenvolve poucas vezes na graduação e, muitas vezes, são identificadas falhas 

no procedimento. Mesmo a execução não sendo frequente, faz-se necessário a educação 

continuada acerca do procedimento com tentativa de evitar essas falhas e deixar fixadas 

questões relacionadas a conceitos de biossegurança e prática correta.
(8)

 

A Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem é imprescindível na 

formação acadêmica, especialmente no que se refere à técnica do cateterismo vesical de 

demora, a constante procura por novos métodos de ensino é realizada pelos docentes 

enfermeiros, na tentativa de minimizar as complicações e dificuldade dos estudantes.
(9)   

Estudo realizado com adultos internados em enfermaria e submetidos à cateterização 

vesical identificou falhas no processo de sondagem vesical, como indicação inadequada, 

quebra de assepsia e longo tempo de permanência do cateter. É essencial que os profissionais 
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de enfermagem estejam preparados técnica, ética e teoricamente, para o desenvolvimento de 

atividades em relação aos pacientes com cateterismo vesical de forma proativa.
(10) 

Considerando a relevância da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem na formação 

dos acadêmicos, a avaliação dos conhecimentos sobre higienização simples das mãos (HSM), 

mensuração da pressão arterial (PA), punção venosa periférica com cateter agulhado (PVP) e 

sondagem vesical de demora no sexo masculino (SVD) caracteriza-se como estratégia 

relevante no processo de formação, sendo estes procedimentos fundamentais para boa prática 

em saúde. 

Nesse contexto, objetivou-se identificar os conhecimentos dos acadêmicos de 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte quanto aos procedimentos de 

higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção venosa periférica com 

cateter agulhado e sondagem vesical de demora masculina. 

 

MÉTODO 

Estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado com acadêmicos do 5º ao 9º 

período da graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), de fevereiro a maio de 2014. 

A população do estudo constituiu-se de acadêmicos do 5º ao 9º período da graduação 

em enfermagem/UFRN. Como critérios de inclusão foram adotados os seguintes: estar 

regularmente matriculado do 5º ao 9º período da Graduação em Enfermagem da UFRN 

durante a coleta de dados; ter cursado a Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem; estar presente no Departamento de Enfermagem da UFRN no período da coleta 

de dados. Do total de 204 acadêmicos matriculados no primeiro semestre de 2014, 186 

participaram da pesquisa, totalizando 91,2% da população.  

Os dados foram obtidos mediante quatro questionários validados quanto ao conteúdo e 

previamente testados, um para cada procedimento. Por questões operacionais relacionadas ao 

tempo e à quantidade de informações às quais os acadêmicos seriam submetidos, optou-se por 

agrupar os questionários em dois grupos: grupo 1 – questionários referentes a HSM, PA e 

PVP; grupo 2 – questionários sobre HSM e SVD. Os questionários eram compostos por três 

partes: perfil sociodemográfico; experiência profissional anterior e questões específicas sobre 

o conhecimento de cada procedimento em questão. Cada instrumento continha 12 questões 

objetivas, com cinco alternativas, havendo uma única resposta correta.  

A aplicação dos questionários ocorreu em sala de aula, mediante autorização das 

coordenações das disciplinas. Inicialmente foram explicados os objetivos da pesquisa, a forma 
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de preenchimento dos questionários, e solicitada assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Cada acadêmico respondeu os questionários referentes a um grupo. Para tanto, 

organizou-se as listas, em ordem alfabética e numeradas, de todos os matriculados no 

primeiro semestre de 2014 do 5º ao 9º período do curso. Os acadêmicos com números impares 

responderam os questionários do grupo 1 (93 alunos) e os discentes elencados com números 

pares, os do grupo 2 (93 alunos). 

O projeto desta pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, obtendo parecer favorável, CAAE de número 0002.0.294.000-

10. Também solicitou-se autorização institucional para a coleta de dados pela chefia do 

Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Para análise, as questões de cada um dos quatro questionários foram agrupadas em 

dois domínios: conceitos relacionados ao procedimento e passos da técnica, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

QUESTIONÁRIOS 

DOMÍNIOS 

Conceitos relacionados 

ao procedimento 
Passos da técnica 

Higienização simples das mãos Questões 1, 2, 3, 4, 5 e 7 Questões 6, 8, 9, 10, 11 e 12 

Mensuração da pressão arterial Questões 1, 2, 4, 5, 7 e 9 Questões 3, 6, 8, 10, 11 e 12 

Punção venosa periférica com 

cateter agulhado 
Questões 1, 2, 5, 6, 10 e 11 Questões 3, 4, 7, 8, 9 e 12 

Sondagem vesical de demora 

masculina 
Questões 2, 4, 6, 7, 10 e 11 Questões 1, 3, 5, 8, 9 e 12 

Quadro 1. Domínios dos questionários sobre quatro procedimentos de semiologia e 

semiotécnica da enfermagem. Natal/RN, 2014 

  

Considerou-se como nível satisfatório do conhecimento ter acertado, no mínimo, 60% 

das questões, totalizando 100% as 12 questões. Tal análise baseou-se nas avaliações 

realizadas em universidades brasileiras, que adotam níveis de aprovação entre 50 e 70% de 

aproveitamento. 

Os dados coletados foram inseridos em bancos de dados do Programa Excel
®
 e 

exportados para o software SPSS
®
 20.0. A análise foi conduzida mediante estatística 

descritiva e inferencial utilizando o teste ANOVA e teste de Friedman, adotando nível de 

significância estatística de p-valor < 0,05.  

 

RESULTADOS 

Dos 186 pesquisados, 89,8% eram do sexo feminino, e 88,2% na faixa etária de 18 a 26 

anos. A idade variou de 18 a 36 anos, com média de 23,1 anos (desvio padrão–DP=3,4). 
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Predominaram a renda familiar de 1 a 5 salários mínimos-SM (74,2%), variando de 1 a 30, 

com média de 4,8 (DP=3,5); o estado civil solteiro/divorciado (86,6%), sem filhos (93,0%), 

conforme Tabela 1. 

Quanto à experiência anterior em saúde, 18,3% tiveram alguma experiência anterior à 

graduação; 15,6% tinham formação como técnico de enfermagem e, destes, 75,9% formaram-

se nos últimos 5 anos, sendo a Escola de Enfermagem Natal/UFRN a principal formadora, 

com 69,0% dos alunos. Dos 10,2% que trabalharam na área da saúde, 52,6% eram lotados em 

hospitais gerais. Na época da coleta, 14,0% dos acadêmicos trabalhavam. Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e da experiência profissional anterior dos 

acadêmicos de enfermagem da UFRN. Natal/RN, 2014 

CARACTERIZAÇÃO 

PERÍODOS NO CURSO 
TOTAL 

5º  6º 7º 8º 9º 

n % N % n % n % n % n % 

Sexo 

Feminino 30 16,1 40 21,5 27 14,5 42 22,6 28 15,1 167 89,8 

Masculino 5 2,7 6 3,2 0  0,0 3 1,6 5 2,7 19 10,2 

Faixa etária 

18 a 26 anos 32 17,2 37 19,9 23 12,4 41 22,0 31 16,7 164 88,2 

27 a 36 anos 3 1,6 9 4,8 4 2,2 4 2,2 2 1,1 22 11,8 

Renda 

1 a 5 SM 26 14,0 40 21,5 17 9,1 31 16,7 24 12,9 138 74,2 

Maior que 5 SM 9 4,8 6 3,2 10 5,4 14 7,5 9 4,8 48 25,8 

Estado civil 

Solteiro/ Divorciado 32 17,2 37 19,9 22 11,8 40 21,5 30 16,1 161 86,6 

Casado/  

União estável 
3 1,6 9 4,8 5 2,7 5 2,7 3 1,6 25 13,4 

Experiência em saúde anterior à graduação 

Não 30 16,1 36 19,4 26 14,0 33 17,7 27 14,5 152 81,7 

Sim 5 2,7 10 5,4 1 0,5 12 6,5 6 3,2 34 18,3 

Formação na área da enfermagem 

Não 31 16,7 39 21,0 26 14,0 33 17,7 28 15,1 157 84,4 

Técnico de enf. 4 2,2 7 3,8 1 0,5 12 6,5 5 2,7 29 15,6 

Trabalhou na área da saúde 

Não 30 16,1 41 22,0 27 14,5 40 21,5 29 15,6 167 89,8 

Sim 5 2,7 5 2,7 0 0,0 5 2,7 4 2,2 19 10,2 

Trabalha atualmente 

Não 31 16,7 42 22,6 26 14,0 35 18,8 26 14,0 160 86,0 

Sim 4 2,2 4 2,2 1 0,5 10 5,4 7 3,8 26 14,0 

TOTAL 35 18,8 46 24,7 27 14,5 45 24,2 33 17,7 186 100,0 
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Ao analisar a média de acertos dos conhecimentos (Figura 1), verifica-se que não 

houve diferença significativa entre as médias de acertos de cada procedimento nos diferentes 

períodos do curso. Destaca-se a HSM, por alcançar as melhores médias em todos os períodos, 

considerando o máximo de acertos de 12 questões, com nível ótimo de conhecimento 

(superior a 8,5 em todos os períodos), havendo conhecimento homogêneo em relação ao 

procedimento. A mensuração da PA obteve as menores médias de acertos, tanto no geral 

quanto por período, sendo o 6º e 7º períodos os que apresentaram as menores médias (6,2 

cada). Verifica-se tendência de melhor conhecimento, referente a todos os procedimentos, no 

8º, e menor média de acertos no 6º período, o qual apresenta maiores fragilidades. 

 
Figura 1. Média de acertos nos questionários sobre os quatros procedimentos de Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem nos diferentes períodos do curso. Natal/RN, 2014 

 

Verificou-se pouco conhecimento teórico sobre a mensuração da PA e PVP, visto que 

apenas 30,1% e 44,1% dos pesquisados, respectivamente, obtiveram escores de acertos 

superiores a 60% das questões. Mesmo que 60,2% dos acadêmicos tenham atingido o nível 

considerado satisfatório sobre a SVD, esse número ainda foi baixo em relação ao desejado. O 

procedimento de HSM obteve melhor índice de acerto, 78,5% dos pesquisados acertaram 

mais de 60% das questões, este foi o único procedimento em que acadêmicos obtiveram 

100% de acertos (cinco discentes). 

Para melhor compreensão, as questões foram agrupadas no domínio “conceitos”, que 

aborda conhecimento teórico e no domínio “passos da técnica”, que engloba questões 

p=0,957 

p=0,209 

p=0,074 

p=0,106 
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relativas à técnica em si, conforme disposto na Tabela 2. Nos quatro procedimentos, o 

domínio conceito apresentou menor rendimento de acertos ao comparar com o domínio 

passos da técnica, de forma geral, essa diferença mostrou-se significativa para a HSM (p-valor 

< 0,001), PVP (p-valor < 0,004) e SVD (p-valor < 0,001).  

O máximo de acerto em cada domínio são seis questões, entre os períodos, 6º 

demonstrou as piores médias em cinco, dos oito domínios avaliados, sendo três referentes ao 

conceito (HSM, PA e SVD) e dois aos passos da técnica (PVP e SVD). No procedimento de 

HSM verificou-se diferença significativa no conhecimento entre os domínios conceito e 

passos da técnica em todos os períodos do curso (p-valor < 0,001 cada). Na SVD essa 

diferença não foi significante apenas entre os acadêmicos do 7º período, mostrando uma 

homogeneidade entre os domínios. 

No domínio conceito da mensuração da PA, a diferença entre períodos mostrou-se 

significante (p-valor = 0,020), o 6º e 7º períodos apresentaram as médias mais baixas, 2,9 

cada. Em relação ao domínio “passos da técnica”, no procedimento de PVP houve diferença 

significativa (p-valor = 0,012) entre os períodos, o 6º período foi o que apresentou a menor 

média de acerto (3,3) e maior variação (DP = 1,4) e o 8º período obteve o melhor resultado 

(média = 4,3 e DP = 0,6), mais próximo do total de acertos do domínio (seis questões). 
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Tabela 2. Média de acertos nos domínios sobre conceitos e passos da técnica nos quatro 

procedimentos avaliados, segundo período do curso. Natal/RN, 2014 

DOMÍNIOS 

QUESTÕES 

PERÍODOS NO CURSO 
TOTAL 

Méd (DP) 
P-valor 

ANOVA 
5º 

Méd (DP) 

6º 

Méd (DP) 

7º 

Méd (DP) 

8º 

Méd (DP) 

9º 

Méd (DP) 

Higienização simples das mãos 

Conceitos 3,8 (0,9) 3,5 (1,1) 3,8 (1,3) 3,9 (1,2) 3,7 (1,2) 3,7 (1,1) 0,625 

Passos da 

técnica 
4,8 (0,9) 5,1 (1,0) 4,9 (0,9) 4,9 (0,8) 4,9 (1,1) 4,9 (0,9) 0,816 

P-valor 

wilcoxon 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  

Mensuração da pressão arterial 

Conceitos 3,1 (1,6) 2,9 (0,9) 2,9 (1,2) 3,8 (1,1) 3,9 (1,3) 3,3 (1,3) 0,020 

Passos da 

técnica 
3,4 (0,9) 3,3 (1,3) 3,4 (0,8) 3,4 (0,8) 3,2 (0,7) 3,3 (0,9) 0,975 

P-valor 

wilcoxon 
0,384 0,133 0,191 0,154 0,063 0,901  

Punção venosa periférica com cateter agulhado 

Conceitos 3,2 (0,6) 3,8 (1,0) 3,0 (1,0) 3,8 (1,3) 3,5 (1,2) 3,5 (1,1) 0,140 

Passos da 

técnica 
3,9 (0,7) 3,3 (1,4) 3,9 (0,9) 4,3 (0,6) 4,1 (1,2) 3,9 (1,1) 0,012 

P-valor 

wilcoxon 
0,025 0,153 0,019 0,091 0,090 0,004  

Sondagem vesical de demora masculina 

Conceitos 3,1 (0,9) 3,1 (1,0) 3,8 (1,0) 3,5 (1,0) 3,2 (1,1) 3,3 (1,0) 0,165 

Passos da 

técnica 
4,7 (0,9) 4,1 (1,0) 4,4 (0,9) 4,6 (0,9) 4,7 (0,7) 4,5 (0,9) 0,133 

P-valor 

wilcoxon 
0,001 0,004 0,261 0,001 0,003 <0,001  

 

Ao comparar a média de acertos entre os procedimentos de cada grupo por período, no 

grupo 1 verificou-se variância das médias entre os três procedimentos (HSM, PVP e PA) nos 

cinco períodos avaliados, sendo esta diferença significante, não havendo conformidade entre 

os conhecimentos dos acadêmicos quanto aos procedimentos em questão. No grupo 1 a PA 

apresentou os menores escores, destacando-se o 6º e 7º períodos com as piores médias, 6,2 

(DP = 1,9) e 6,2 (DP = 1,6) respectivamente.  A HSM atingiu as melhores médias, e o 5 e 8º 

período se destacaram com melhor valor médio (média = 8,9; DP = 1,3 e média = 8,8; DP = 

1,4 respectivamente), conforme o Quadro 2. 
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PERÍODOS 

NO 

CURSO 

GRUPO 1 

P-valor 
(Friedman) 

GRUPO 2 

P-valor 
(Friedman) 

HSM  

Méd(DP) 

PVP 

Méd(DP) 

PA 

Méd(DP) 

HSM 

Méd(DP)  

SVD 

Méd(DP) 

5º 8,9 (1,3) 7,2 (0,6) 6,4 (2,1) < 0,001 8,3 (1,2) 7,8 (1,3) 0,109 

6º 8,5 (1,3) 7,0 (1,8) 6,2 (1,9) < 0,001 8,7 (1,5) 7,2 (1,4) 0,016 

7º 8,6 (2,1) 6,9 (1,3) 6,2 (1,6) 0,006 8,6 (1,7) 8,2 (0,8) 0,564 

8º 8,8 (1,4) 8,1 (1,3) 7,2 (1,7) 0,003 8,8 (1,4) 8,1 (1,4) 0,180 

9º 8,7 (1,3) 7,6 (1,5) 7,2 (1,4) 0,002 8,5 (2,3) 7,9 (1,1) 0,796 

Quadro 2. Média de acertos do conhecimento nos grupos 1 e 2 nos diferentes períodos do 

curso. Natal/RN, 2014 

 

No grupo 2 (Quadro 2), não ocorreu variação significante das médias entre a HSM e a 

SVD nos diferentes períodos, com exceção do 6º período, no qual a diferença entre os 

procedimentos foi estatisticamente significante (p-valor=0,016). Mostrando maior deficiência 

referente ao conhecimento dos acadêmicos deste período do curso de Enfermagem. 

A HSM foi o único procedimento desenvolvido pelos dois grupos, ao comparar a 

média de acertos entre eles, percebeu-se que não existe diferenças significativas entre o grupo 

1 e 2 (p-valor ANOVA = 0,957), apresentando similaridade entre os conhecimentos dos 

acadêmicos de cada grupo nos diferentes períodos do curso. 

 

DISCUSSÃO 

Em se tratando do perfil dos pesquisados, a maior presença do sexo feminino era 

prevista. O predomínio das mulheres é reflexo do processo de feminização da enfermagem, 

que persiste desde o início da profissionalização.
 
Deve-se, especialmente, ao fato do cuidar 

estar associado ao sexo feminino, sendo ação concebida especificamente como feminina.
(11)

 

Percebeu-se, no estudo, predomínio de alunos solteiros e sem filhos. Na atualidade, os jovens 

estão dando preferência à formação profissional, em detrimento do casamento.
(12)

 

Nos últimos anos, tem se percebido uma mudança no perfil dos ingressantes nos cursos 

de graduação em Enfermagem. Esse novo perfil constitui-se por acadêmicos já inseridos no 

mercado de trabalho, seja na área de saúde ou não. Os que trabalham na saúde buscam a 

graduação como oportunidade de crescimento profissional e melhoria salarial, sendo a 

maioria técnicos de enfermagem. Essa mudança também está ligada à facilidade de acesso, 

associada ao aumento do número de vagas no ensino superior no país e pela flexibilidade nas 

formas de ingresso.
(13)
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Com relação ao procedimento que obteve melhores médias de acertos do conhecimento 

entre os períodos, destacou-se a HSM. A higienização das mãos é considerada procedimento 

simples, rápido, fácil, mas de extrema importância na prevenção e controle das infecções. 

Apesar das evidências científicas mostrarem a importância da técnica e da facilidade do seu 

desenvolvimento, no âmbito da saúde, é notória a negligência de profissionais e acadêmicos 

em não realizá-la frequentemente ou fazê-la de forma inadequada.
(14)  

Segundo acadêmicos de enfermagem, as principais barreiras que contribuem para a não 

adesão à higienização das mãos são falta de tempo e extensa carga de trabalho, além do efeito 

negativo sobre a pele. Por outro lado, eles perceberam outros trabalhadores da saúde como 

fator de influência para o cumprimento do procedimento, resultante da percepção de que eles 

devem se integrar com aqueles que trabalham na área.
(15)

 

O fato de haver disciplinas que trabalham o conhecimento e a execução do 

procedimento de higienização das mãos não significa que o tema seja abordado de forma a 

gerar construção do conhecimento e mudança de hábitos dos alunos. Um dos fatores 

dificultadores para o processo ensino-aprendizagem é a falta de um perfil de continuidade no 

percurso formativo, transformando o aprendizado em algo fragmentado, diminuindo a 

possibilidade de realizar a conexão da teoria com a prática, de forma efetiva e consciente.
(5,16)

  

Apesar da aparente facilidade do procedimento de mensuração da PA, no presente 

estudo, os acadêmicos apresentaram menores médias de acertos do conhecimento, de forma 

geral e individualizada por período. As falhas que afetam a mensuração da PA geralmente 

ocorrem, uma vez que grande parte dos profissionais de saúde apresentam lacunas no 

conhecimento sobre o tema, com dúvidas sobre aspectos teóricos, técnicos e fatores 

anatomofisiológicos que influenciam a medida.
(17) 

Baseado nas avaliações realizadas em universidades brasileiras e nos cursos de 

graduação em enfermagem, que adotam níveis de aprovação entre 50 e 70% de 

aproveitamento, ao considerar a pontuação mínima de 60%, a população teria conceito 

considerado insuficiente relacionado ao conhecimento sobre PA e PVP. Apesar de mais da 

metade ter atingindo o escore de 60% de acertos quanto à SVD, esse número não foi 

expressivo. Demonstrando que o conhecimento sobre tais técnicas ainda é insuficiente e 

precisam ser enfatizados na formação. 

Ao agrupar as questões em domínios (conceitos e passos da técnica), buscou-se 

compreender onde se situam as principais dificuldades dos acadêmicos relativas aos 

conhecimentos. Evidenciou-se maior fragilidade relacionada ao domínio conceitos nos quatro 

procedimentos, a diferença entre eles foi significante na HSM, PVP e SVD. A mensuração da 
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PA destacou-se, de forma geral, com o menor rendimento em ambos os domínios, a 

divergência entre os períodos foi significante em relação aos conceitos. Em todos os períodos, 

a diferença entre os dois domínios da HSM apresentou significância estatística. 

Além da baixa adesão, observa-se que quando a HSM é feita raramente todas as etapas 

são executadas de forma correta. Estudo identificou que apenas 8,8% dos acadêmicos de 

enfermagem observados realizaram todos os passos da técnica corretamente.
(18)

 Pesquisa com 

graduandos de enfermagem verificou que apesar deles alegarem ter conhecimento teórico, 

apresentaram baixo desempenho ao descrever a técnica de HSM. Demonstrando que a 

abordagem dada pelas instituições de ensino não tem proporcionado sedimentação do 

conhecimento que resultasse na execução correta da técnica.
(5)

  

Estudo sobre o conhecimento de enfermeiros de unidades de terapia intensiva acerca da 

medida direta e indireta da PA verificou que, apesar deles executarem a medida diariamente e 

com frequência, o conhecimento sobre o tema ainda é insuficiente, uma vez que somente 

30,2% dos profissionais acertaram mais que 60% das questões. No mesmo estudo, os próprios 

pesquisados perceberam a precariedade do conhecimento sobre PA, tendo a maioria analisado 

seu conhecimento como bom antes do questionário, modificando a classificação para ruim, 

regular e péssima após respondê-lo.
(19)

 Proporcionar a revisão de conceitos que dão 

significados à realização do procedimento, abordando-o de maneira sistemática, pode ser 

importante estratégia para modificar tal situação, auxiliando profissionais de saúde formados, 

além de contribuir com a formação de novos, especialmente dos futuros enfermeiros.
(7) 

A PVP, embora seja procedimento corriqueiro na prática de enfermagem, apresentou 

divergência significativa no conhecimento sobre o domínio passos da técnica, entre os cinco 

períodos. Falhas no processo de PVP podem gerar diversos agravos relacionados às condições 

de recuperação do cliente. Embora o procedimento não seja exclusivo da enfermagem, faz 

parte da rotina assistência, sendo sua responsabilidade conhecer que os medicamentos 

prescritos e as questões a ele associadas, exigindo que seja uma técnica desenvolvida por 

pessoas que detenham conhecimento sobre o procedimento e experiência.
(8)

 

Estudo realizado com acadêmicos de enfermagem quanto à realização da punção venosa 

periférica verificou que os alunos, após realizarem o procedimento e verificarem seus acertos 

e erros, perceberam a importância de se manterem atualizado e prestar atenção ao executar o 

procedimento.
(8) 

Esperava-se que os acadêmicos demonstrassem maior conhecimento em relação ao 

domínio passos da técnica, uma vez que, durante o processo de formação da graduação em 

enfermagem, há maior ênfase à prática e ao domínio da técnica, em detrimento do 
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conhecimento teórico, em especial quanto aos quatro procedimentos avaliados, que estão 

intimamente ligados à prática diária do enfermeiro assistencial. 

O conhecimento apresenta propriedades muito dinâmicas, associado ao processo de 

aprendizagem contínuo e complexo, gerado pela constante construção, desconstrução e 

reconstrução do mesmo.  Assim, a aquisição e construção individual do conhecimento 

resultam da compreensão das diversas situações vivenciadas, a partir das quais se constituem 

conhecimentos, competências e habilidades, diretamente atreladas à vida cotidiana através do 

ensino, da prática e da pesquisa científica.
(20)

 

Verifica-se tendência dos períodos finais do curso de apresentarem melhor 

conhecimento, em detrimento dos iniciais. O que pode ser explicado pelo distanciamento 

entre as aulas e demonstrações, inclusão de conhecimentos novos e mais complexos, além da 

carga horária extensa. A abordagem teórico-prática dos procedimentos em questão fica 

restrita à Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, não sendo revista nos 

períodos subsequentes pela suposição de que os acadêmicos dominam esse conteúdo. 

Os acadêmicos do último ano do curso agregaram conhecimentos durante a graduação, 

tendo a oportunidade de desenvolver frequentemente os procedimentos, por estarem direto em 

campo de prática, e de revisar os conhecimentos relacionados à assistência prestada. 

A falta de um perfil de continuidade no percurso formativo é preocupante, o que 

transforma o aprendizado em algo fragmentado e prejudica a formação, diminuindo as 

oportunidades de aperfeiçoamento dos conhecimentos. É fundamental que as outras 

disciplinas não encarem o acadêmico como pronto e acabado. A aquisição do conhecimento 

deve ser entendida como processo contínuo, não pode ser compreendida como algo concluído. 

Essa postura imobiliza o aluno, afeta sua formação e pode gerar a falsa sensação de estar 

completo em termos profissionais.
(21)

  

Atrelados às mudanças no perfil dos acadêmicos de enfermagem estão os desafios para 

a formação, como trabalhar com o despreparo, devido ao déficit de conhecimento prévio 

relacionado à falta de base no ensino fundamental e médio. E aqueles recém-egressos do 

ensino médio que não tiveram experiência de trabalho na saúde geralmente desconhecem a 

profissão e são imaturos para cursar o ensino superior, comprometendo a formação.
(13) 

 

Ao comparar os grupos, quanto ao conhecimento dos procedimentos, preocupa o fato de 

que, em todos os períodos, os escores de acertos no grupo 1, que engloba a HSM, PVP e PA, 

foram diferentes e apresentaram variações. Novamente, na PA houve o menor rendimento de 

acertos. Os três procedimentos são importantes para prática da enfermagem e deveriam 
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apresentar médias de conhecimento semelhantes, essas divergências demonstram tendência de 

maior domínio teórico de um procedimento em detrimento do outro. 

O conhecimento dos acadêmicos com relação à HSM e SVD foi bem semelhante, não 

havendo grandes variações. Por ser um procedimento complexo, para execução da SVD é 

fundamental o emprego dos conhecimentos científicos, especialmente pela necessidade de 

tomada de decisões imediatas pelo enfermeiro.  

Ao avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre SVD, pesquisadores 

identificaram predominância de escores inadequados, com diferenças significativas entre os 

enfermeiros e os técnicos de enfermagem. O conhecimento sobre a sondagem pela equipe de 

enfermagem configura-se essencial, especialmente, devido a SVD ser um dos principais 

fatores de risco para infecção em pacientes hospitalizados. Assim, educação continuada é de 

fundamental importância, permitindo constante atualização, além da mudança da prática 

diária a partir da percepção dos erros.
(22) 

Por se tratar de procedimentos fundamentais que embasam a assistência de 

enfermagem, faz-se necessário que os conhecimentos para desenvolvê-los sejam apresentados 

aos acadêmicos na Disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem de forma eficaz. 

Como também deve haver a consolidação desse conhecimento no decorrer da graduação, de 

forma a ocorrer o aperfeiçoamento da técnica, favorecendo a concretização da assistência de 

qualidade. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos, com relação ao conhecimento acerca dos procedimentos 

de HSM, mensuração da PA, PVP e SVD, observa-se que os acadêmicos de enfermagem do 

estudo apresentaram média de acertos baixa, apenas a média da HSM foi superior a oito 

questões. Considerando a porcentagem de acertos, apenas nos procedimentos de HSM e SVD 

mais da metade dos pesquisados obtiveram 60% de acertos.  

Percebem-se lacunas no conhecimento dos graduandos do 5º ao 9º período 

especialmente no domínio relacionado aos conceitos, nos procedimentos avaliados, o que 

pode interferir na habilidade e segurança do acadêmico/paciente, uma vez que pode gerar 

situações que coloquem em risco a segurança e saúde do paciente e a qualidade da assistência. 

A partir da identificação das fragilidades, pode-se atuar a fim de rever os pontos com 

deficiências, fornecendo subsídios para melhoria do ensino, buscando garantir bom 

embasamento teórico associado à prática. 
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Aponta-se como limitação do estudo o uso apenas de questões objetivas nos 

questionários, uma vez que restringiu a possibilidade do acadêmico responder com mais 

liberdade e maior elaboração do pensamento. 

Em virtude da importância dos quatro procedimentos para assistência de enfermagem, 

verifica-se a necessidade de investir no aperfeiçoamento dos conhecimentos no decorrer da 

graduação em enfermagem, visto que os principais prejudicados com déficits são os pacientes. 

Faz-se necessário trabalhar o processo avaliativo durante o curso, bem como a 

elaboração de estratégias de acompanhamento dos acadêmicos quanto aos procedimentos de 

HSM, mensuração da PA, PVP e SVD, a fim de evitar desatualização do seu conhecimento 

sobre os temas e incentivar o seu constante aprimoramento. 
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5.2 ARTIGO 2 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM 

PROCEDIMENTOS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM
*
 

 

KNOWLEDGE AND SKILLS OF NURSING UNDERGRADUATE IN PROCEDURES 

OF SEMIOLOGY AND SEMIOTICS OF NURSING  

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

EN PROCEDIMIENTOS DE LA SEMIOLOGÍA Y LA SEMIÓTICA DA 

ENFERMAGEM 

 

RESUMO  

Objetivo: Comprar conhecimentos e habilidades dos acadêmicos de enfermagem sobre 

higienização simples das mãos (HSM), mensuração da pressão arterial (PA), punção venosa 

periférica com cateter agulhado (PVP) e sondagem vesical de demora no sexo masculino 

(SVD) e identificar os principais erros das habilidades. Método: Estudo analítico realizado 

com 152 acadêmicos de enfermagem do 5° ao 9° período da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com aplicação de quatro questionários e quatro listas de verificação das 

habilidades. Resultados: Verificou-se diferença significativa entre conhecimento e habilidade 

nos quatro procedimentos (p-valor<0,001, cada). Apenas o conhecimento sobre HSM obteve 

acerto superior a 70% das questões. Os acadêmicos realizaram mais de 70% dos 

procedimentos de HSM, PA e PVP corretamente. A etapa com mais inadequações foi 

medição da circunferência do braço na PA. Conclusão: Os pesquisados apresentaram melhor 

habilidade que conhecimento, verificando necessidade de fomentar estratégias de ensino-

aprendizagem que articulem teoria e prática. 

Descritores: Alunos de enfermagem; Ensino; Competência profissional;  Cuidados básicos de 

enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare the knowledge and skills of nursing undergraduates about simple 

handwashing (SHW), measurement of blood pressure (BP), peripheral venipuncture with 

needle-catheter (PVP) and indwelling urinary catheter in males (IUC). Method: An analytical 

                                                           
*
 O projeto da pesquisa obteve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico por meio do Edital Universal 14/2012. 
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study with 152 undergraduate nursing from 5th to 9th period from the Federal University of 

Rio Grande do Norte, with application of four questionnaires and four skill-assessment 

checklists. Results: There was significant difference between knowledge and skill in all four 

procedures (p-value <0.001, each). Knowledge about SHW alone obtained higher level of 

accuracy to 70% of the questions. The students performed more than 70% of the procedures 

of SHW, BP and PVP correctly. The step with more inadequacies was measurement of arm 

circumference in PA. Conclusion: The surveyed showed better skill than knowledge, 

verifying the need to foster teaching-learning strategies that combine theory and practice. 

Descriptors: Students, Nursing; Teaching; Professional Competence; Primary Nursing.   

 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar los conocimientos y habilidades de los estudiantes de enfermería sobre 

higienización simple de las manos (HSM), medición de la presión arterial (PA), la punción 

venosa periférica con agujas de catéter (PVP) y lo cateterismo urinario de demora en hombres 

(CUD). Método: Estudio analítico, con 152 estudiantes de enfermería de 5 º a 9 º período de 

la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, con la aplicación de cuatro  cuestionarios y 

cuatro listas de verificación de habilidades. Resultados: No hubo diferencia significativa 

entre el conocimiento y habilidad en los cuatro procedimientos (p-valor<0,001, cada uno). 

Sólo el conocimiento acerca de HSM tuvo mayor nivel de precisión a 70% de las preguntas. 

Los estudiantes hubieron ejecutado más del 70% de los procedimientos del HSM, PA y PVP  

correctamente. Cuanto a las habilidades, en HSM, PA y PVP los estudiantes hubieron 

ejecutado más del 70% de los procedimientos correctamente. La etapa con más insuficiencias 

fue la medición de la circunferencia del brazo en el PA. Conclusión: Los encuestados 

mostraron un mejor conocimiento de que habilidades, verificando la necesidad de fomentar 

estrategias de enseñanza aprendizaje que combinan la teoría y práctica. 

Descriptores: Estudiantes de Enfermería; Enseñanza; Competencia Profesional; Enfermería 

Primaria. 

 

INTRODUÇÃO 

 A globalização traz significativas mudanças decorrentes da inovação tecnológica, 

impondo novo ritmo ao homem e alterando a dinâmica da interdependência entre as esferas 

econômica, política e social. Diante do mercado de trabalho cada vez mais incerto e flexível, 

as instituições necessitam formar profissionais que se adaptem às novas exigências, com 

capacidade crítica de pensar no contexto global, agir de forma eficiente e transformar a 
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realidade social com responsabilidade e cidadania.
(1)

 Nesse contexto, ganha destaque a 

formação baseada em competências.   

  Entende-se por competência em educação a capacidade de mobilizar, articular e 

colocar em ação um conjunto de saberes para desempenhar de modo eficiente e efetivo as 

atividades requeridas no contexto do trabalho.
(2)

 Quando analisada sob a ótica da formação 

em saúde, a competência deverá se traduzir na capacidade do ser humano cuidar do outro, 

colocando em ação conhecimentos, habilidades e valores necessários para prevenir e resolver 

problemas de saúde em situações específicas do exercício profissional.
(3) 

 Em se tratando dos elementos que compõem a competência profissional, existem três 

eixos comuns: os conhecimentos, ligados à dimensão cognitiva e que se referem à aquisição e 

aplicação do conhecimento científico para a solução de problemas; as habilidades, que 

envolvem a dimensão técnica e o saber fazer específico em diversas situações e realidades; e 

as atitudes, também entendidas como saber agir, julgar, escolher e decidir.
(4-5)

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCNENF) apontam as competências como aspectos fundamentais na adequação dos projetos 

pedagógicos e grades curriculares dos cursos de Enfermagem, devendo integrar metodologias 

de ensino-aprendizagem, práticas educacionais, contextos de aprendizagem e processos de 

avaliação de modo a articular os domínios do aprendizado
(4,6)

 

 Contudo, o que se observa na realidade das instituições acadêmicas, é a abordagem 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes como entidades diferentes e separadas. Ora 

valoriza-se a construção do conhecimento, ora são contempladas oportunidades práticas de 

aprendizagem, gerando fragilidades que podem perpassar pelas poucas oportunidades de 

aprendizado prático dos conteúdos, em especial dos procedimentos de enfermagem.
(7)

 

 O problema ganha maior dimensão quando esbarra no processo de avaliação, 

considerado tarefa difícil e complexa em função da natureza multidimensional da 

competência profissional. Para refletir essa multidimensionalidade, ele deve integrar 

múltiplos instrumentos ajustados aos domínios do aprendizado em análise, incluindo: 

instrumentos de base cognitiva que avaliam os conhecimentos e sua aplicação, como testes 

escritos ou orais; e métodos voltados para avaliar o desempenho dos alunos em situações 

práticas ou reais, como exame prático com o paciente real, simulações, exame clínico objetivo 

estruturado, entre outros.
(3)

 

No contexto das inovações educacionais, a simulação vem sendo cada vez mais 

utilizada como dispositivo tecnológico e didático na formação acadêmica na área da saúde. 
(8)

 

A prática da simulação pode ser utilizada tanto como atividade de ensino-aprendizagem, 
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como oportunidade de avaliar e medir sua integração às múltiplas competências profissionais. 

Seu uso pode contribuir para um processo avaliativo mais interativo e contextualizado tanto 

dos conhecimentos, quanto das habilidades para aplicar esse conhecimento em diversas 

situações.
 (9) 

Considera-se avaliar habilidades tarefa complexa, pois é necessário capturar 

informações da interação, armazená-las e reproduzi-las posteriormente em modelos 

experimentais. 
(10)

 

 Tendo em vista a importância da integração do aprendizado e que o processo de 

avaliação torna-se importante para que os alunos conheçam suas fragilidades teóricas e 

práticas e, assim, busquem capacitação para o exercício mais competente de sua profissão. A 

partir do pressuposto da existência de diferenças entre os conhecimentos e habilidades dos 

procedimentos estudados nos diferentes períodos, têm-se como hipótese, a existência de 

diferenças significativas entre os conhecimentos e as habilidades dos procedimentos (HSM, 

PA, PVP e SVD) nos diferentes períodos da graduação em enfermagem. 

Assim, o objetivo deste estudo foi comparar os conhecimentos e as habilidades dos 

acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) quanto 

aos procedimentos de higienização simples das mãos (HSM), mensuração da pressão arterial 

(PA), punção venosa periférica com cateter agulhado (PVP) e sondagem vesical de demora no 

sexo masculino (SVD) e identificar as principais falhas relacionadas ao desenvolvimento das 

habilidades. 

 

MÉTODO 

Trata-se de estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa, realizado com 

alunos do 5º ao 9º período da Graduação em Enfermagem da UFRN, no período de fevereiro 

a maio de 2014. 

Buscou-se atingir o universo da população de alunos matriculados do 5º ao 9º período 

do curso. Para inclusão foram adotados os seguintes critérios: ser aluno regularmente 

matriculado do 5º ao 9º período do curso de Graduação em Enfermagem da UFRN no 

primeiro semestre de 2014; ter cursado a Disciplina de Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem; estar presente no Departamento de Enfermagem da UFRN no período da coleta 

de dados; e concluir as duas etapas do estudo. Dos 204 alunos elegíveis, 152 participaram das 

duas etapas do estudo, totalizando 74,5% da população.  

Para realização do estudo, o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes, obtendo parecer favorável (CAAE nº 
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0002.0.294.000-10). Também, solicitou-se autorização institucional para a coleta de dados à 

chefia do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

A coleta de dados ocorreu em duas etapas: verificação dos conhecimentos mediante 

quatro questionários estruturados validados; e observação da execução dos procedimentos 

com preenchimento das listas de verificação validadas (quatro), em laboratório de simulação. 

Os questionários eram compostos por três partes: perfil sociodemográfico; experiência 

profissional anterior; questões específicas dos conhecimentos acerca de cada procedimento, 

com 12 questões objetivas cada, máximo de acertos no conhecimento. E as listas de 

verificação para avaliação das habilidades, divididas em blocos: observações iniciais, passos 

da técnica e observações finais, com exceção da lista sobre HSM, que aborda apenas os 

passos da técnica. 

As listas de verificação contemplam os itens importantes para avaliar a habilidade 

acerca dos procedimentos, sendo compostas por: 14 passos da técnica de HSM; 28 itens da 

mensuração da PA (6 observações iniciais, 18 passos da técnica e 4 observações finais); 26 

itens da PVP (4 observações iniciais, 19 passos da técnica e 3 observações finais); 38 itens da 

SVD (7 observações iniciais, 27 passos da técnica e 4 observações finais). Os quantitativos 

apresentados se referem ao máximo de acertos em cada um dos procedimentos.  

Para operacionalizar a coleta de dados, os procedimentos foram divididos em dois 

grupos: grupo 1: referente à HSM, mensuração da PA e PVP; grupo 2: HSM e SVD. Para 

distribuição dos acadêmicos, foram organizadas as listas dos cinco períodos, em ordem 

alfabética e numeradas, os discentes com números ímpares foram alocados no grupo 1, e os 

com números pares, no grupo 2. Cada acadêmico respondeu os questionários e desenvolveu 

as habilidades referentes apenas ao grupo em que se integrava. 

A primeira etapa, para verificação dos conhecimentos, ocorreu em sala de aula, após 

autorização das coordenações das disciplinas. Para tanto, foram especificados os objetivos do 

estudo, a forma de preenchimento dos questionários, e solicitada participação voluntária com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Todos os acadêmicos que responderam os questionários foram convidados, por meio 

de correio eletrônico e mensagem de texto, para participar da segunda fase da pesquisa. A 

qual foi desenvolvida em laboratório de simulação de habilidades no Departamento de 

Enfermagem da UFRN, montado especificamente para atender às necessidades da pesquisa, 

equipado com dois manequins de simulação realística do tipo simulador avançado de 

cuidados com o paciente adulto modelo 45 CWA SimulaCare
®
. Após o aceite, foram 

agendados o dia e o horário para cada acadêmico. 
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No laboratório eram explicados o processo da coleta de dados, a dinâmica do 

laboratório, e solicitada assinatura do termo de autorização para uso de imagens (fotos e 

vídeos). Para o desenvolvimento das habilidades, foram elaborados dois casos clínicos e os 

prontuários dos pacientes simulados, que envolviam os procedimentos do grupo 1 e o outro, 

os do grupo 2. Cada aluno era direcionado a um caso de acordo com o grupo em que ele foi 

alocado na verificação dos conhecimentos. Além da verificação das habilidades por meio das 

listas de verificação, as estações também foram filmadas, permitindo posterior checagem dos 

vídeos. 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do Programa Excel
®
, exportados 

para o software SPSS
®
 20.0 e analisados por meio de estatística descritiva e inferencial 

utilizando os testes: teste de Wilcoxon e ANOVA, adotando nível de significância menor que 

5%.  

 

RESULTADOS 

Foram observados 152 acadêmicos do 5º ao 9º período, 31 (83,8%) do 5º, 34 (72,3%) 

do 6º, 25 (80,6%) do 7º, 35 (64,8%) do 8º e 27 (77,1%) do 9º período, do total de acadêmicos 

regularmente matriculados no primeiro semestre de 2014 da graduação em Enfermagem da 

UFRN. 

Dos pesquisados, 91,4% eram do sexo feminino, e 87,5% estavam na faixa etária de 18 

a 26 anos. Predominaram a renda familiar de 1 a 5 salários mínimos (73,7%) e o estado civil 

solteiro/divorciado (85,5%). Em relação à experiência anterior em saúde, 18,4% tiveram 

alguma experiência anterior à graduação; 15,1% tinham formação como técnico de 

enfermagem; 9,2% trabalharam na área da saúde; e, na época da coleta, 9,9% dos acadêmicos 

trabalhavam. 

Ao comparar a porcentagem média de acertos do conhecimento com a habilidade, em 

cada um dos quatro procedimentos de forma geral (Figura 1), verificou-se diferença 

estatisticamente significante entre o conhecimento e a habilidade em todos os procedimentos 

(p-valor < 0,001, cada). Os acadêmicos apresentaram melhor habilidade em comparação ao 

conhecimento. E o procedimento da mensuração da PA exibiu maior discrepância entre o 

conhecimento e a habilidade, seguido pela PVP. 



81 
 

 

Figura 1. Porcentagem de acertos dos conhecimentos e habilidades acerca dos quatro 

procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. Natal/RN, 2014 

 

Ao analisar o conhecimento separadamente, não houve diferença estatisticamente 

significante em cada um dos procedimentos nos diferentes períodos do curso (Tabela 1). 

Contudo a PVP apresentou maiores diferenças de conhecimento entre os períodos, o 6º 

(média = 6,6 e DP = 1,8) e o 8º período (média = 8,0 e DP = 1,4) foram os que mais 

influenciaram na diferença geral. O conhecimento sobre a HSM mostrou-se o mais 

homogêneo entre os períodos e com melhores escores.  O 6º obteve as menores médias de 

acertos em todos os procedimentos e maior variação, com exceção da HSM. 

 

Tabela 1. Média do conhecimento acerca dos quatro procedimentos de Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem nos diferentes períodos do curso. Natal/RN, 2014 

PROCEDIMENTO 

PERÍODOS NO CURSO 

QUANTIDADE ACERTOS CONHECIMENTO 
TOTAL 

Méd. 

(DP) 

p-valor 
ANOVA 5º  

Méd. (DP) 
6º  

Méd. (DP) 
7º  

Méd. (DP) 
8º  

Méd. (DP) 
9º  

Méd. (DP) 

HSM 8,8 (1,2) 8,7 (1,5) 8,6(1,9) 8,7(1,3) 8,6 (1,8) 8,7 (1,5) 0,974 

PA 6,9 (1,6) 6,2 (2,2) 6,5(1,4) 7,0(1,8) 7,5 (1,4) 6,8 (1,7) 0,337 

PVP 7,2 (0,7) 6,6 (1,8) 6,9(1,4) 8,0(1,4) 7,7 (1,5) 7,3 (1,5) 0,054 

SVD 7,7 (1,3) 7,1 (1,6) 8,2(0,8) 8,2(1,5) 7,6 (0,8) 7,7 (1,3) 0,098 

 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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Com relação à habilidade (Quadro 1), apenas  os passos da técnica de HSM (p-valor = 

0,041) e o bloco das observações iniciais da PVP (p-valor = 0,004) obtiveram diferença 

estatisticamente significativa na média de acertos entre os períodos. A HSM apresentou maior 

variância entre os períodos, o 8º período contribuiu para essa divergência com a menor média 

e maior variação (média = 10,3; DP = 2,3) e o 9º apresentou os melhores escores (média = 

11,7; DP = 1,9). Nas observações iniciais da PVP, a maior fragilidade foi verificada no 9º 

período (média = 2,8; DP = 1,0) e o 6º destacou-se com a maior média e menor variação 

(média = 3,8; DP = 0,4). De todos os passos da técnica, a SVD sobressaiu com a menor média 

de acertos; dos 27 passos deste bloco, a média foi de 18,6, acertos, o que equivale, apenas, a 

68,9% da etapa realizada de forma adequada. 

 

PROCEDI-

MENTOS 

PERÍODOS NO CURSO  

QUANTIDADE ACERTOS HABILIDADE TOTAL 

Méd. (DP) 
p-valor 
ANOVA 5º  

Méd. (DP) 
6º  

Méd. (DP) 
7º 

Méd. (DP) 
8º 

Méd. (DP) 
9º 

Méd. (DP) 

HSM 

Passos da técnica 
11,4 (1,9) 10,8 (2,0) 11,5 (2,1) 10,3 (2,3) 11,7 (1,9) 11,0 (2,1) 0,041 

PA 

Observações 

iniciais 
3,6 (1,0) 3,5 (0,9) 4,3 (0,9) 3,8 (0,9) 3,2 (1,0) 3,7 (1,0) 0,062 

Passos da técnica 15,5 (1,7) 14,6 (1,3) 14,4 (1,5) 14,8 (1,5) 15,0 (1,7) 14,9 (1,5) 0,363 

Observações 

finais 
3,1 (0,8) 3,7 (0,5) 3,4 (0,5) 3,5 (0,6) 3,5 (0,7) 3,4 (0,6) 0,121 

PVP        

Observações 

iniciais 
3,2 (0,9) 3,8 (0,4) 3,7 (0,5) 3,1 (0,7) 2,8 (1,0) 3,4 (0,8) 0,004 

Passos da técnica 15,5 (2,3) 15,2 (1,7) 15,3 (1,4) 15,3 (2,2) 15,2 (2,4) 15,3 (2,0) 0,988 

Observações 

finais 
2,3 (0,8) 2,6 (0,5) 2,5 (0,5) 2,5 (0,6) 2,8 (0,4) 2,5 (0,6) 0,319 

SVD        

Observações 

iniciais 
5,9 (0,7) 5,4 (1,1) 5,8 (0,8) 5,8 (0,5) 5,2 (0,8) 5,6 (0,8) 0,140 

Passos da técnica 18,9 (4,5) 17,6 (2,7) 21,0 (2,0) 18,5 (3,8) 17,6 (3,9) 18,6 (3,6) 0,101 

Observações 

finais 
2,9 (0,9) 2,5 (1,0) 3,3 (0,9) 3,2 (0,6) 2,9 (0,9) 2,9 (0,9) 0,100 

Quadro 1. Média da habilidade nos quatro procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem nos diferentes períodos do curso. Natal/RN, 2014 

 

Ao analisar o desempenho dos períodos quanto às habilidades, dos 10 blocos 

analisados, o 9º período apresentou menores médias em cinco, acentuando-se na PVP e SVD. 
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O 5º sobressaiu com melhores médias em três blocos, destacando-se nos passos da técnica da 

PA (15,5) e PVP (15,5) conforme o Quadro 1. 

O Quadro 2 apresenta os dados sobre a avaliação dos acadêmicos de enfermagem 

acerca de suas competências, considerando os conhecimentos e as habilidades necessárias à 

operacionalização dos quatro procedimentos em questão. Percebeu-se que os acadêmicos 

detêm melhor habilidade ao comparar com o conhecimento, nos quatro procedimentos. Essa 

diferença se sobressai em relação aos procedimentos de mensuração da PA e PVP, nos quais a 

média da porcentagem de acertos foi estatisticamente significante em todos os períodos. Na 

HSM o 5º (p-valor = 0,016), 7º (p-valor = 0,021) e 9º períodos (p-valor = 0,005) obtiveram 

divergências significativas entre conhecimento e habilidade. O procedimento de SVD 

apresentou maior equilíbrio, apenas no 7º período houve maior discrepância entre o 

conhecimento e habilidade (p-valor = 0,008), contudo as porcentagens de acertos da 

habilidade foram as mais baixas em comparação com os demais procedimentos. 

 

PROCEDIMENTOS 

PERÍODO NO CURSO 

 PORCENTAGEM DE ACERTOS 

5º  

Méd. (DP) 
6º 

Méd. (DP) 
7º 

Méd. (DP) 
8º 

Méd. (DP) 
9º 

Méd. (DP) 

HSM 

Conhecimento 73,1 (10,2) 72,3 (12,2) 71,3 (16,0) 72,8 (11,1) 71,3 (15,4) 

Habilidade 81,1 (13,9) 76,9 (14,4) 82,0 (15,0) 73,3 (16,2) 83,6 (14,0) 

p-valor 
Wilcoxon 

0,016 0,138 0,021 0,611 0,005 

 

PA 

Conhecimento 57,8 (13,0) 51,9 (18,0) 53,8 (11,6) 58,3 (14,7) 62,2 (11,6) 

Habilidade 79,2 (8,7) 78,1 (6,9) 78,8 (8,5) 79,0 (8,2) 77,7 (9,6) 

p-valor 
Wilcoxon 

0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,003 

 

PVP 

Conhecimento 59,9 (5,5) 55,4 (15,3) 57,7 (11,5) 66,7 (11,8) 64,1 (12,4) 

Habilidade 81,0 (11,5) 83,0 (7,3) 82,5 (7,8) 81,7 (10,3) 79,9 (12,6) 

p-valor 
Wilcoxon 

<0,001 <0,001 0,002 0,003 0,007 

 

SVD 

Conhecimento 63,9 (10,7) 58,2 (13,0) 68,0 (7,0) 68,0 (12,5) 63,7 (7,0) 

Habilidade 72,8 (13,7) 67,2 (9,5) 79,4 (7,7) 72,4 (11,0) 67,7 (12,4) 

p-valor 
Wilcoxon 

0,053 0,055 0,008 0,306 0,396 

Quadro 2. Média da porcentagem de acertos dos conhecimentos e habilidades nos quatro 

procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem nos diferentes períodos. 

Natal/RN, 2014 
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No Quadro 3 são expostas as principais etapas da habilidade com inadequações nos 

quatro procedimentos. Do total de 152 pesquisados, 134 realizaram alguma etapa da HSM de 

forma inadequada; o principal erro foi relacionado à etapa de esfregar o punho (59,0%), e a 

inadequação estava associada, sobretudo, à quantidade de movimentos menor que cinco. 

 

PROCEDIMENTOS PRICIPAIS ETAPAS COM INADEQUAÇÕES TOTAL (n=134)   

HSM    n % 

Passos da técnica 

Esfrega o punho 79 59,0 

Entrelaça dedos e esfrega espaços interdigitais 76 56,7 

Esfrega o polegar  63 47,0 

PA   TOTAL (n=76) 

Observações iniciais 
Seleção do material  74 97,4 

Desinfecção do estetoscópio 37 48,7 

Passos da técnica 

Mede a circunferência do braço do cliente 76 100,0 

Após medida indireta, desinfla manguito e aguarda 

antes de iniciar medida  
34 44,7 

Posiciona o cliente 28 36,8 

Observações finais 
Higieniza as mãos 34 44,7 

Registra o procedimento 7 9,2 

PVP   TOTAL (n=72) 

Observações iniciais 
Identifica-se para o paciente  20 27,8 

Higieniza as mãos 14 19,4 

Passos da técnica 

Higieniza as mãos 52 72,2 

Retira o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo 52 72,2 

Antissepsia do local escolhido 40 55,6 

Observações finais 
Higieniza as mãos 21 29,2 

Registra o procedimento 9 12,5 

SVD   TOTAL (n=76) 

Observações iniciais 
Seleção material 72 94,7 

Identifica-se para o paciente  21 27,6 

Passos da técnica 

Prepara gel anestésico/lubrificante  55 76,3 

Fixação da sonda na região suprapúbica 58 72,4 

Posiciona o usuário 51 67,1 

Observações finais 
Orienta em relação aos cuidados com a sonda 38 50,0 

Higieniza as mãos 18 23,7 

Quadro 3. Principais etapas da habilidade com inadequações nos quatro procedimentos de 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem nos diferentes períodos. Natal/RN, 2014 

 

Quanto à mensuração da PA, no bloco das observações iniciais, 97,4% dos 

acadêmicos não selecionaram adequadamente o material, apenas dois discentes pegaram a fita 
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métrica. Nos passos da técnica, a etapa da medição da circunferência do braço do cliente 

estava inadequada em 100% dos casos, predominando a não realização da medida (97,4%); 

apenas dois acadêmicos tentaram realizar a medida, mas a fizeram de forma errada. Nas 

observações finais, 44,7% dos acadêmicos não realizaram ou fizeram de forma inadequada a 

higienização das mãos. 

Sobre as inadequações cometidas na PVP, 27,8% dos pesquisados não se identificaram 

para o paciente (observações iniciais); nos passos da técnica, as etapas de higienização das 

mãos e retira o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo obtiveram a mesma porcentagem de 

inadequações (72,2% cada); e nas observações finais destacou-se a higienização das mãos 

(29,2%).  

Com relação à SVD, em 94,7% dos casos os materiais foram selecionados de forma 

inadequada (observações iniciais); 76,3% dos acadêmicos realizaram a etapa de preparação do 

gel anestésico/lubrificante inadequadamente (passos da técnica); e 50,0% não orientaram em 

relação aos cuidados com a sonda (observações finais). 

 

DISCUSSÃO 

Compreende-se a competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes essenciais ao desenvolvimento de uma atividade, associada, também, aos 

comportamentos adotados e realizações decorrentes deste.
(11) 

A discussão a seguir foi 

construída considerando o termo “competência conhecimento” como a detenção de um saber, 

e a “competência habilidade” como a capacidade de aplicação deste saber no 

desenvolvimento de uma atividade.
(5) 

 

No que se refere aos conhecimentos e habilidades dos procedimentos de HSM, PA, 

PVP e SVD, o estudo revela, ao comparar a porcentagem de acertos, diferença significativa 

entre os conhecimentos e habilidades. Os alunos detêm mais habilidade do que conhecimento 

frente aos procedimentos estudados, especialmente na PVP, e, entre os períodos, este 

procedimento apresentou as maiores divergências no conhecimento. Quanto às habilidades, o 

bloco das observações iniciais da PVP obteve diferença significativa entre a média de acertos 

dos períodos; apesar de ser um dos procedimentos mais realizados na prática de enfermagem, 

o estudo demonstrou inadequações tanto nos conhecimento, quanto nas habilidades. 

O preparo de medicamentos e o manejo de acessos venosos, por mais que exijam 

conhecimentos complexos, geralmente são entendidos, pela enfermagem, como práticas 

simples e rotineiras. Dessa forma, o manejo inadequado chama a atenção, principalmente 
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pelas consequências para os pacientes, além de interferir na segurança microbiológica e 

eficácia terapêutica dos mesmos.
(12)

 

Estudo que avaliou o conhecimento de enfermeiros sobre diretrizes para prevenção de 

infecções associadas a cateteres venosos periféricos (CVP) identificou que a maior parte deles 

não conhecia os procedimentos recomendados para manejo dos cateteres, sugerindo adesão 

parcial às diretrizes em sua prática e que diferenças no manejo do CVP podem estar 

associadas à evidência de má qualidade no embasamento da prática.  O que suscita 

necessidade de reflexão sobre a formação em enfermagem, educação e atualização 

contínuas.
(13)

 

Neste estudo, a maior divergência entre o conhecimento e habilidade foi verificada na 

mensuração da PA. Em todos os períodos o procedimento obteve porcentagem de acerto no 

conhecimento menor que 65%, demonstrando a dissociação entre teoria e prática. Por mais 

que os profissionais de enfermagem estejam habituados com a mensuração da PA, estudo 

demonstra a realização do procedimento de maneira inadequada, com erros durante a 

aferição
(14)

 e lacunas no conhecimento teórico-prático que podem interferir no 

desenvolvimento da habilidade, pondo em risco a segurança do enfermeiro e paciente, o que 

indica a necessidade de estratégias de avaliação da execução do procedimento e de 

acompanhamento dos profissionais, com o propósito de evitar defasagem em seu 

conhecimento.
(15)

  

Na avaliação da habilidade, considerando o bloco passos da técnica, que trata do 

desenvolvimento da técnica em si, a SVD sobressaiu com menor índice de acertos, pois, dos 

27 passos do bloco, apenas 68,9% foram realizados de forma correta. Bem como, ao avaliar a 

competência habilidade, as menores porcentagens de acerto estiveram relacionadas a esse 

procedimento. 

Revisão integrativa sobre o contexto do processo ensino-aprendizagem da sondagem 

vesical de demora identificou que os métodos de ensino, os conhecimentos dos educadores, as 

condições proporcionadas pelas instituições formadoras e os aspectos culturais influenciam 

diretamente na aquisição dos conhecimentos e no desenvolvimento das habilidades sobre 

SVD. O que requer dos educadores a busca de condições favoráveis a cada tipo de aluno, 

considerando o contexto no qual ele está inserido, contribuindo para formação do enfermeiro 

cada vez mais qualificada, o que irá refletir diretamente na qualidade assistência.
(16)

 

A habilidade está associada ao saber-fazer, correspondendo à capacidade de fazer uso, 

de forma adequada, do conhecimento adquirido com vista ao alcance de um objetivo 

específico.
(11)

 Assim, evidências de mais habilidade do que conhecimento tornam-se um dado 
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preocupante, que pode acarretar em fragilidades no desenvolvimento dos procedimentos 

como um todo, revelando a divergência entre as respostas dos alunos e aplicação do 

conhecimento para o desenvolvimento da habilidade. 

Ressalta-se a influência da formação acadêmica frente à fragmentação entre teoria e 

prática, o que fragiliza a construção simultânea das competências conhecimento, habilidade e 

atitude. Tais fragilidades também podem estar associadas às poucas oportunidades de 

aprendizado prático dos conteúdos teóricos, especialmente dos procedimentos de enfer-

magem, condição imprescindível ao desenvolvimento da competência habilidade.
(5)

 

Observa-se a importância de avaliar não somente a habilidade dos alunos nos 

procedimentos realizados, mas também de descrever os erros mais frequentes no 

desenvolvimento dos mesmos, visando atuar de forma mais contundente nas principais 

fragilidades para garantir assistência segura e de qualidade. 

Na HSM, percebeu-se que a etapa com maiores inadequações se referiu a esfregação 

do punho, sendo a quantidade de movimentos o erro mais frequente. Destaca-se a quantidade 

de movimentos na esfregação das áreas das mãos, uma vez que se indica a realização de cada 

movimento cinco vezes para sujidades não visíveis e dez para sujidades visíveis, em todas as 

superfícies das mãos, para assegurar a remoção de toda a sujidade, garantindo a eficácia do 

procedimento.
(17) 

 Dentre as etapas da mensuração da PA, todos os alunos erraram na medição da 

circunferência do braço do cliente. A inadequação estava relacionada à não realização da 

medida, contudo a mensuração da circunferência do braço é fundamental na escolha correta 

do manguito e, consequentemente, para evitar imprecisões na mensuração da PA.  A largura 

do manguito influi nos valores obtidos da PA, sendo a pressão subestimada quando utilizados 

manguitos maiores e superestimada quando menores. A razão da circunferência braquial-

CB/largura do manguito deve ser em torno de 0,40, a largura deve circundar 40% da CB e o 

comprimento de 80 a 100% da CB.
(18-19)

 

 As etapas higienização das mãos e retirada do garrote ao evidenciar retorno sanguíneo, 

do bloco dos passos da técnica, obtiveram os maiores níveis de inadequações na PVP. 

Medidas de prevenção associadas aos procedimentos com acesso vascular estão sendo 

negligenciadas na prática assistencial, em especial pela equipe de enfermagem.  Ressalta-se a 

importância da higienização das mãos antes e após inserção e manutenção do sistema, o que 

diminui as chances de contaminação do sítio de inserção do acesso vascular e, 

consequentemente, de disseminação para a corrente sanguínea. No entanto, percebe-se que a 
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mudança de comportamento dos profissionais com relação às medidas de prevenção e 

controle de infecções não tem sido alcançada, sobretudo devido à baixa adesão às mesmas.
(20) 

Resultado semelhante ao do presente estudo foi encontrado em pesquisa sobre a 

prática de acadêmicos de enfermagem quanto à PVP, na qual nenhum dos alunos soltou o 

garrote imediatamente após a punção e, destes, 40% não soltaram o torniquete em nenhum 

momento. Esta inadequação pode ocasionar a perda do acesso.
(21)

 

 Com relação à SVD, a maioria dos alunos desenvolveu a etapa da seleção do material 

de forma inadequada. Estudo sobre conhecimentos da equipe de enfermagem de uma unidade 

de terapia intensiva sobre SVD, com relação aos erros no conhecimento, verificou que os 

enfermeiros apresentaram mais respostas inadequadas na escolha da SVD (40,0%) e na 

lavagem das mãos (30,0%), e os técnicos, na lavagem das mãos (74,4%) e no conteúdo da 

bandeja (34,7%). Ressaltando a responsabilidade dos profissionais de saúde na inserção e 

manuseio do cateter vesical de demora, proporcionando maior segurança e minimizando os 

riscos de possíveis complicações.
(22)

 

O processo de formação na atualidade necessita de uma abordagem de continuidade 

associada às transformações sociais e à globalização, que demanda flexibilidade e 

criatividade; e a quebra com as práticas pedagógicas do conhecimento dicotomizado, 

dissociado do contexto vivenciado. Implica, também, na articulação teoria/prática, como 

elemento essencial à implantação de metodologias para o desenvolvimento de competências. 

Destaca-se, também, que a oposição às mudanças, a pouca reflexão sobre a docência, o 

distanciamento dos serviços de saúde e tecnicismo constituem algumas das condições que 

necessitam de contestação e superação para melhoria na formação do profissional 

enfermeiro.
(23)

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados apontam para divergências entre conhecimentos e habilidades sobre a 

higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção venosa periférica com 

cateter agulhado e sondagem vesical de demora no sexo masculino. Os acadêmicos de 

enfermagem detêm melhor habilidade, de forma geral, ao comparar com o conhecimento nos 

quatro procedimentos em estudo. Dos quais, a mensuração da PA apresentou a maior 

discrepância entre o conhecimento e a habilidade. 

Ao avaliar os conhecimentos separadamente, entre o 5º e 9º períodos da graduação em 

enfermagem, apenas a HSM obteve nível de acerto superior a 70% das questões. Quanto às 

habilidades, considerando os cinco períodos, a avaliação foi mais positiva, uma vez que em 
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três dos quatro procedimentos a quantidade de acertos dos acadêmicos superou a taxa de 70%; 

apenas na SVD alguns valores foram inferiores, sendo o 6º e 9º períodos os que obtiveram 

avaliações abaixo da média de 70% de acertos. 

As principais etapas das habilidades com inadequações foram esfregação do punho na 

HSM; medição inadequada da circunferência do braço na mensuração da PA; higienização 

das mãos e retirada o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo na PVP; e seleção inadequada 

dos materiais para SVD. 

Assim, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a alternativa, a qual evidencia a existência 

de diferenças significativas entre os conhecimentos e habilidades dos procedimentos 

estudados nos diferentes períodos da graduação em enfermagem. 

A limitação do estudo estava relacionada à falta de flexibilidade do material que 

compõe o órgão genital masculino do manequim, uma vez que não simulava de forma 

fidedigna a flacidez do órgão, acarretando dificuldades na avaliação do seu manuseio. 

Os resultados sinalizam incongruência entre conhecimento e habilidade no 

desenvolvimento de cada procedimento. Tal aspecto pode gerar reflexos importantes na 

formação dos futuros enfermeiros, uma vez que o bom desempenho do cuidado depende do 

emprego conjunto das competências que envolvem conhecimento, habilidades e atitudes. 

Verifica-se a necessidade de fomentar estratégias de ensino-aprendizagem baseadas em 

competências, que articulem de forma dinâmica, teoria e prática, ensino, serviço e 

comunidade, com responsabilidade social e atuação holística, atendendo às necessidades e 

realidades sociais da saúde. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Na etapa metodológica foi necessário desenvolvimento e validação de 

instrumentos específicos para avaliação dos conhecimentos e habilidades sobre os 

procedimentos de higienização simples das mãos, mensuração da pressão arterial, punção 

venosa periférica com cateter agulhado e sondagem vesical de demora no sexo masculino. 

Com relação à validação de conteúdos, todos os itens avaliados separadamente e a avaliação 

geral dos quatro questionários sobre conhecimentos obtiveram índices de concordância IVC e 

Kappa dentro dos parâmetros estipulados, os juízes consideraram os questionários e suas 

alternativas válidos quanto aos conteúdos para mensuração dos conhecimentos. 

Todos os blocos das quatro listas de verificação das habilidades superaram os 

índices mínimos adotados, assim como a avaliação geral dos instrumentos, contemplando os 

passos importantes para avaliação das habilidades acerca dos procedimentos em questão, 

evidenciando que são válidas quanto ao conteúdo, consideradas satisfatórias e adequadas. 

Reconhecem-se as limitações do estudo relacionadas à técnica de seleção dos 

juízes por meio do contato com as coordenações dos cursos de universidades do Rio Grande 

do Norte, restringindo o tamanho da amostra e a distribuição geográfica dos juízes. 

Os instrumentos facilitaram a avaliação das habilidades e dos conhecimentos 

acadêmicos de enfermagem, por meio de instrumentos objetivos e claros, capazes de 

identificar a real situação. Reforçando a necessidade do uso de métodos sistemáticos para o 

desenvolvimento de instrumentos validados. 

A partir dos instrumentos validados, verificaram-se os conhecimentos e 

habilidades dos acadêmicos de enfermagem da UFRN. Em relação aos conhecimentos, 

observou-se que os acadêmicos apresentaram média de acertos baixa. Destaca-se a HSM, 

único procedimento com nível de acerto superior a 70% das questões. E a mensuração da PA 

que apresentou as menores médias de acertos, tanto no geral quanto por período. 

Ao agrupar as questões nos domínios “conceitos” e “passos da técnica”, 

identificaram-se maiores lacunas no conhecimento dos graduandos do 5º ao 9º período 

especialmente no domínio relacionado aos conceitos, em todos os quatro procedimentos, o 

que pode interferir na habilidade e segurança do aluno/paciente, podendo gerar situações que 

coloquem em risco a segurança e saúde do paciente e a qualidade da assistência. 

Em virtude da importância dos quatro procedimentos para assistência de 

enfermagem, verifica-se a necessidade de investir no aperfeiçoamento dos conhecimentos, 

trabalhar o processo avaliativo e estratégias de acompanhamento dos conhecimentos no 
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decorrer da graduação em enfermagem, a fim de incentivar o constante aprimoramento e 

garantir um bom embasamento teórico para o desenvolvimento das habilidades. 

Quanto às habilidades, considerando os cinco períodos, a avaliação foi mais 

positiva, uma vez que em três (HSM, PA e PVP) dos quatro procedimentos a quantidade de 

acertos dos alunos superou 70%. A SVD destacou-se com a menor média de acerto, dos 27 

passos deste bloco, a média foi de 18,6, acertos, o que equivalente a 68,9% da etapa realizada 

de forma adequada, sendo o 6º e 9º períodos os que obtiveram avaliações mais baixas. 

As principais etapas das habilidades com inadequações foram esfregação do 

punho na HSM; medição inadequada da circunferência do braço na mensuração da PA; 

higienização das mãos e retirada o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo na PVP; e seleção 

inadequada dos materiais para SVD. 

Os resultados apontam para divergências entre conhecimentos e habilidades sobre 

a HSM, PA, PVP e SVD. Os alunos detêm melhor habilidade ao comparar habilidade com o 

conhecimento nos quatro procedimentos estudados. Dos quais, a mensuração da PA 

apresentou a maior discrepância entre o conhecimento e a habilidade. 

Os resultados sinalizam incongruência entre o conhecimento e a habilidade no 

desenvolvimento de cada procedimento. Tal aspecto pode gerar reflexos na formação dos 

futuros enfermeiros, uma vez que o bom desempenho do cuidado depende do emprego 

conjunto das competências que envolvem conhecimento, habilidades e atitudes. Verifica-se a 

necessidade de fomentar estratégias de ensino-aprendizagem baseadas em competências, que 

articulem teoria e prática, ensino, serviço e comunidade, com responsabilidade social e 

atuação holística, atendendo as necessidades e realidades sociais da saúde. 

Conclui-se pela rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa, na 

qual se evidencia que existem diferenças significativas entre os conhecimentos e habilidades 

dos acadêmicos de enfermagem nos procedimentos de HSM, mensuração da PA, PVP e SVD 

nos diferentes períodos da graduação. 

Quanto às limitações, na etapa de identificação dos conhecimentos destaca-se a 

presença apenas de questões objetivas nos questionários, o que pode ter restringido a 

oportunidade de responder com mais liberdade e maior elaboração do pensamento, além da 

possibilidade do acadêmico ter sido influenciado pelas alternativas apresentadas.  

Na fase de verificação das habilidades, aponta-se a falta de flexibilidade do 

material que compõe o órgão genital masculino do manequim, uma vez que, ao permanecer 

na mesma posição, não simulava de forma fidedigna a flacidez do genital masculino, gerando 

dificuldade na avaliação do manuseio do pênis. Contudo não se encontrou no mercado peça 
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mais flexível para possível substituição. Bem como, o estresse apresentado pelo acadêmico na 

verificação das habilidades, o que pode ter influenciado o seu desenvolvimento, poderia ter 

sido avaliado o nível de estresse relacionado aos procedimentos e comparado com o 

rendimento na habilidade. 

A construção do laboratório de simulação específico para o estudo foi um ponto 

positivo, pois além de estar adequado para atender as necessidades relacionadas aos quatro 

procedimentos, o livre acesso ao laboratório e a exclusividade facilitaram o processo de 

coleta, permitindo agendamento de qualquer horário para o acadêmico desenvolver a parte da 

habilidade. Como também, o laboratório estava sempre montando, não havendo necessidade 

de dividir o espaço com outras atividades. Outro ponto que merece destaque é a aquisição de 

novos manequins simuladores e dos insumos para o desenvolvimento da prática que ficarão 

disponíveis para uso no laboratório de habilidades do Departamento de Enfermagem/UFRN. 

Após a análise do diagnóstico ocorrerá o curso de extensão, vinculado à pró-

reitoria de extensão da UFRN, com todos os alunos participantes das duas etapas do estudo. 

Consistirá na atualização teórica e prática, de acordo com as dificuldades identificadas no 

diagnóstico, no que tange aos conhecimentos e habilidades dos procedimentos quatro de 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem em questão, buscando proporcionar retorno ao 

acadêmico, mediante atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos científico e prático. 

A proposição dos instrumentos validados traz contribuições às instituições de 

ensino e serviços de saúde, uma vez que os instrumentos estarão disponíveis, colaborando 

para análise da situação, a qual dará subsídios para novas intervenções, objetivando a 

melhoria da qualidade do ensino. Como também, permitirá a padronização dos 

procedimentos. 

Os resultados deste estudo trarão repercussões às instituições formadoras, ao 

fornecer subsídios ao reconhecimento das necessidades de formação de procedimentos 

fundamentais para assistência de enfermagem e consequente melhoria do ensino nas áreas 

com maiores deficiências, permitindo atuar na formação das competências profissionais, 

fomentando estratégias de ensino-aprendizagem capazes de estimular a construção de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, garantindo associação da teórica com a prática, além 

de expandir as reflexões acerca do ensino em Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem na 

perspectiva de que este seja um tema amplamente discutido. 

Destaca-se que o estudo terá continuidade com a construção, validação e testagem 

de outros procedimentos de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. 
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APÊNDICE A – carta convite aos juízes da pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

 

Aos avaliadores, 

Vimos por meio desta respeitosamente convidá-lo a compor o Corpo de Juízes 

destinado a avaliar os instrumentos (questionários e check lists) para verificar os 

conhecimentos e habilidades técnicas referentes aos procedimentos básicos de Semiologia e 

Semiotécnica dos alunos de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Desta forma, solicitamos sua colaboração na leitura e apreciação 

dos instrumentos, assim como comentários e sugestões acerca da manutenção ou exclusão dos 

itens e inclusão de novos, caso julgue necessário. 

A avaliação deste material compõe a primeira etapa do projeto de pesquisa a nível de 

mestrado intitulado: “Análise dos conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica 

da Enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”. O projeto obteve parecer favorável 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (protocolo 

CEP/HUOL: 385/2009) e está sendo desenvolvido pelas mestrandas Aminna Kelly Almeida 

de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele Câmara Balduíno, Manuela Pinto 

Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, sob a orientação do Prof. Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres.  

Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material será 

disponibilizado através de correspondência eletrônica e deverá ser avaliado em 15 dias a 

contar da data de recebimento dos instrumentos. Gostaríamos de ressaltar que os instrumentos 

deverão ser mantidos em completo sigilo, pois posteriormente serão aplicados aos alunos de 

graduação em enfermagem da UFRN, o que constitui a segunda etapa da pesquisa. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dos docentes, agradecemos 

antecipadamente. 

 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos juízes da pesquisa 

 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU, __________________________________________________________, RG 

___________________________, declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) 

por Aminna Kelly Almeida de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele 

Câmara Balduíno, Manuela Pinto Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, mestrandas do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, consinto em participar como juiz avaliador na pesquisa intitulada “Análise dos 

conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem: proposta de 

ação acadêmica associada”, sob  coordenação do professor orientador Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres, que tem como objetivo geral analisar os conhecimentos e habilidades dos 

alunos de graduação em enfermagem da UFRN sobre os procedimentos básicos de 

Semiologia e Semiotécnica (lavagem das mãos, mensuração da pressão arterial, sondagem 

vesical de demora, sondagem nasogástrica e administração de medicamentos por via 

endovenosa). 

Estou ciente que tenho a liberdade para participar e para retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo de caráter econômico, social, psicológico ou 

moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Sei 

também que terei acesso aos resultados desta pesquisa, se assim desejar, após sua publicação 

e que a equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos, bem como indenizações 

de danos decorrentes da minha participação na pesquisa, desde que fique comprovado 

legalmente sua necessidade. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, brasileiro, 

CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN, 

CEP:59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email: gilsonvtorres@hotmail.com, discuti 

as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

 Natal, _____ de ____________de 2012. 

  

 

 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – questionário de avaliação dos conhecimentos em sobre higienização simples das mãos  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS              N° DO AVALIADO:________ 
 

1. PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DOS PESQUISADOS 

1.1 Nome (iniciais):___________           1.2 Sexo: F(    )      M(    )    1.3 Idade:_____anos        1.4 Período: 5º (    )     6º (    )     7º (    )     8º (    )     9º (    ) 

1.5 Renda familiar (em salários mínimos): _________          1.6 Estado civil: (    ) Solteiro   (    ) União estável   (    ) Casado   (    ) Divorciado   (    ) Viúvo 

1.7 Quantidade de filhos: _______ 
 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/LABORAL: 

2.1 Já teve alguma experiência em saúde anterior ao curso de graduação em enfermagem? (    ) Não    (    ) Sim 

2.2 Tem alguma formação na área da enfermagem?   (    ) Não    (    ) Técnico de  enfermagem (    ) Auxiliar de enfermagem 

      Ano de formação? __________ Onde?______________________________________________________________________________________________  

2.3 Já trabalhou na área de saúde? (    ) Não     (    ) Sim  Local de trabalho? ______________________________________ tempo de experiência? __________ 

2.4 Trabalha atualmente? (    ) Não    (    ) Sim, há quantos anos?____________________________________________________________________________ 
 

3. OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

3.1 Marque com um “X” a frequência de oportunidade de desenvolvimento da técnica de higienização simples das mãos: 

PÉRIODO  Nunca  Raramente  As vezes  Sempre 

5º período     

6º período     

7º período     

8º período     

9º período     

4. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS  

(Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta). 

4.1 Marque a alternativa que corresponde ao termo higienização das mãos, segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2007):  

a) Lavagem das mãos com  água e sabão. 

b) Uso anti-séptico para fricção das mãos. 

c) Higienização antisséptica das mãos. 

d) Antissepsia cirúrgica das mãos. 

e) Todas as opções acima. 
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4.2 Em qual situação a higienização simples das mãos é indicada?  

a) Para precaução de contato para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos casos de surtos. 

b) Para remoção da microbiota residente que coloniza as mãos. 

c) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com fluidos corporais. 

d) Somente após a remoção das luvas estéreis. 

e) Após realizar a fricção antisséptica das mãos. 

 

4.3 A lavagem das mãos com água e sabão neutro deve ser realizada, EXCETO:  

a) Após a antissepsia pré-operatória das mãos pela equipe cirúrgica. 

b) Antes e após o contato com o paciente 

c) Antes de preparo e manipulação de medicamentos. 

d) Ao iniciar o turno de trabalho. 

e) Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos. 

 

4.4 As afirmações a seguir sobre a higinização das mãos são verdadeiras, EXCETO:  

a) Uso de loções ou cremes hidratantes são indicados, pois minimizam a ocorrência de dermatite de contato irritativa associada à lavagem das mãos. 

b) A higienização simples das mãos não é necessária se as luvas são usadas durante o contato com o paciente sem infecção. 

c) Uso de unhas artificiais têm sido associados à transmissão de infecção pelas mãos dos profissionais de saúde. 

d) A má adesão à prática de lavagem das mãos é um dos principais contribuintes para a infecção associadas à saúde e transmissão de patógenos. 

e) Pele com lesões abertas transporta cargas mais elevadas de microrganismos patogênicos do que a pele intacta. 

 

4.5 Com relação aos insumos necessários para a adequada higienização simples das mãos assinale a alternativa correta:  

a) Os produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inapropriada, podem ser criadouros de bactérias através da contaminação dos antissépticos e 

sabões durante a fabricação ou uso desses produtos. 

b) A utilização de toalhas de tecido pode ser feita em unidades ambulatoriais e na ausência de outros métodos para secagem das mãos. 

c) O secador elétrico é indicado nos serviços de saúde, pois o tempo para a secagem é mais rápido, é de fácil acionamento e o ar quente reduz o número de 

agentes da microbiota transitória e residente.  

d) As pias devem estar apenas no posto de enfermagem, possuir torneiras com contato direto das mãos para o fechamento da água e os dispensadores de sabão 

devem ser de contato direto do tipo almotolia. 

e) O acondicionamento do material utilizado na secagem das mãos deve ser feito em qualquer lixeira, não havendo necessidade de recipiente próprio próximo a 

pia. 
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4.6 Qual a duração total ideal do procedimento de higienização simples das mãos?  

a) 20 a 30 segundos. 

b) 10 a 20 segundos. 

c) 15 a 35 segundos. 

d) 40 a 60 segundos. 

e) 10 a 40 segundos. 

 

4.7 Qual das seguintes afirmações esta INCORRETA?  

a) As unhas devem ser mantidas tão curtas quanto possível para evitar acumulo de sujidades e microrganismos. 

b) No caso de torneiras com contato manual utilizar papel toalha para fechamento. 

c) A água quente não deve ser utilizada em ambiente de saúde para lavar as mãos, pois aumenta o risco de irritação da pele. 

d) A higienização das mãos deve ser realizada ao passar de um local contaminado para um mais limpo durante o atendimento ao mesmo paciente. 

e) Os adornos só devem ser retirados antes da higienização antisseptica das mãos. 

  

4.8 Antes de iniciar o procedimento de higienização simples das mãos a primeira ação a ser realizada é:  

a) Umedecer as mãos com água corrente.  

b) Aplicar uma pequena quantidade de sabão diretamente nas mãos. 

c) Retirar todos os adornos. 

d) Proteger a torneira com papel toalha para evitar contaminação. 

e) Abrir a torneira ou acioná-la. 

 

4.9 Com relação às áreas das mãos que devem ser lavadas conforme a técnica adequada de higienização simples das mãos assinale a alternativa correta:  

a) Não há necessidade de lavar os punhos, somente as faces das mãos. 

b) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta reta com movimentos circulares. 

c) Esfregar o polegar de uma mão, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando-se movimento circular e vice-versa. 

d) Utilizar escovas para lavagem do leito ungueal e subungueal. 

e) A lavagem deve ser feita até o cotovelo. 

 

4.10 Com relação aos passos da técnica de higienização simples das mãos, NÃO faz parte:  

a) Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia. 

b) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos durante o procedimento. 

c) A eficácia da lavagem das mãos depende da fricção manual vigorosa de todas as áreas e da duração da técnica empregada. 

d) Fechar a torneira diretamente com a mão entre os passos para evitar desperdício de água. 

e) Realizar a secagem das mãos com toalhas de papel descartáveis. 
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4.11 Com relação ao enxágue das mãos na técnica de higienização simples das mãos, assinale a alternativa correta:  

a) Após o enxágue, encostar a mão na pia não interfere na execução da técnica. 

b) Deve respeitar o sentido dos dedos para os punhos, no sentido para cima, com a finalidade de evitar a recontaminação. 

c) Deve enxaguar as mãos independente do sentido, uma vez que o intuito é apenas retirar todo o resíduo de sabão. 

d) Deve respeitar o sentido dos punhos para os dedos com a finalidade de evitar a recontaminação. 

e) Deve realizar movimentos vibratórios com as mãos após a lavagem para diminuir a quantidade de água na superfície e facilitar a secagem. 

 

4.12 Assinale a alternativa que contempla a sequência mais correta da técnica de higienização simples das mãos:  

a) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, polegar, unhas e extremidades 

dos dedos, e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

b) Retirar adornos; usar sabão líquido; molhar as mãos; friccionar as palmas das mãos, espaços interdigitas, articulações, polegar, unhas e extremidades dos 

dedos, e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

c) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar dorso das mãos, unhas, espaços interdigitas, extremidades dos dedos, polegar e punho; 

enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

d) Colocar sabão líquido nas mãos, molhar as mãos; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos, 

polegar e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 

e) Molhar as mãos; colocar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos e punho; 

enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 
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APÊNCDICE D - questionário de avaliação dos conhecimentos em sobre mensuração da pressão arterial 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

N° DO AVALIADO:________ 

1. OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

1.1 Marque com um “X” a frequência de oportunidade de desenvolvimento da técnica de mensuração da pressão arterial: 
 

PÉRIODO  Nunca  Raramente  As vezes  Sempre 

5º período     

6º período     

7º período     

8º período     

9º período     
 

2. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta. 

 

2.1 A pressão arterial é: 

a) A onda pulsátil que é transmitida ao longo da árvore arterial. 

b) O resultado do volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca (PA= VS x FC). 

c) A força que a parede arterial exerce sobre a coluna de sangue. 

d) Determinada pela eficiência do bombeamento do coração e pelo grau de resistência ao fluxo sanguíneo oferecido pelo sistema vascular. 

e) A expansão e retração alternadas de uma artéria correspondentes aos batimentos cardíacos. 
 

2.2 Em relação aos sons de Korotkoff é correto afirmar: 

a) São sons ouvidos durante a medida da pressão arterial decorrentes da variação do fluxo pulsátil. 

b) São sons decorrentes da vibração das paredes das veias jugulares. 

c) São sons que decorrem da pressão da coluna sanguínea sobre as artérias. 

d) A escala de Korotkoff é constituída pelas fases I, II, III e IV. 

e) Devido às características estetoacústicas dos sons de Korotkoff recomenda-se utilizar o diafragma do estetoscópio para a realização da técnica auscultatória. 
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2.3 Que materiais são necessários para a realização ideal da medida indireta da pressão arterial? 

a) Estetoscópio, algodão com antisséptico e material para registro. 

b) Esfigmomanômetro, estetoscópio e material para registro. 

c) Estetoscópio, esfigmomanômetro, fita métrica, algodão com antisséptico e material para registro. 

d) Estetoscópio, esfigmomanômetro e algodão com antisséptico. 

e) Estetoscópio, fita métrica e algodão com antisséptico. 
 

2.4 As seguintes artérias podem ser utilizadas para a verificação indireta da pressão arterial: 

a) Pediosa, radial, braquial, poplítea. 

b) Braquial, radial, pediosa, temporal. 

c) Carótida, radial, pediosa, braquial. 

d) Poplítea, ulnar, braquial, tibial posterior. 

e) Braquial, femoral, pediosa, tibial posterior. 
 

2.5 As dimensões da largura e do comprimento da bolsa inflável do manguito devem corresponder a, respectivamente: 

a) 10% e 40% da circunferência do braço. 

b) 40% e 80% da circunferência do braço. 

c) 30 e 60% da circunferência do braço. 

d) 20 e 40% da circunferência do braço. 

e) 50% e 70% da circunferência do braço. 
 

2.6 No preparo do cliente para a realização da técnica indireta da medida da pressão arterial é correto: 

a) Por se tratar de uma técnica não invasiva, não é necessário higienizar as mãos antes e após o procedimento. 

b) Realizar o procedimento o mais rápido possível, não sendo necessário deixar o cliente em repouso. 

c) Questionar se o cliente não está com bexiga cheia, não praticou exercícios físicos nos últimos 30-90 minutos, não ingeriu bebidas alcóolicas, café, alimentos 

ou fumou até 30 min antes da medida. 

d) Certificar que as pernas do cliente estão relaxadas e cruzadas e o dorso afastado da cadeira. 

e) Conversar com o cliente no decorrer da aferição a fim de aliviar a tensão e a ansiedade. 
 

2.7 Sobre o método palpatório de medida indireta da pressão arterial é incorreto afirmar: 

a) Deve sempre ser realizado antes do método auscultatório. 

b) Permite a identificação da pressão arterial sistólica. 

c) É uma maneira de evitar erros na aferição da pressão arterial em decorrência do hiato auscultatório. 

d) Possibilita a determinação precisa da pressão arterial diastólica. 

e) É muito útil na detecção da pressão arterial de pacientes graves, com hipotensão arterial. 
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2.8 Em relação ao método auscultatório da verificação da pressão arterial é correto afirmar: 

a) O estetoscópio deve ser posicionado sobre a artéria radial, na fossa antecubital. 

b) O manguito deve ser inflado lentamente, de 5 em 5mmHg, até ultrapassar 10 a 20mmHg do nível estimado da pressão sistólica, este verificado no método 

palpatório. 

c) Proceder à deflação do manguito lentamente com velocidade de 2 a 4mmHg por segundo e, após a determinação da pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 

6mmHg por segundo. 

d) Determina a pressão diastólica no momento do aparecimento do primeiro som, seguido de batidas regulares. 

e) Determina a pressão sistólica no desaparecimento do som. 
 

2.9 São fatores relacionados ao observador que contribuem para erros de leitura da pressão arterial: 

a) Lacunas de conhecimento, tanto nos aspectos técnicos, como nos anátomo – fisiológicos. 

b) Diminuição da acuidade auditiva. 

c) Interpretação incorreta dos sons de Korotkoff. 

d) Diminuição da acuidade visual. 

e) Todas as alternativas acima. 
 

2.10 Para se evitar erros de leitura da pressão arterial decorrentes do esfigmomanômetro e estetoscópio é necessário, exceto: 

a) Elevar o aparelho acima do nível do coração no momento da medida da pressão arterial. 

b) Verificar a integridade e a presença de vazamentos dos tubos, conexões e válvulas. 

c) Verificar se o ponteiro do manômetro aneróide se encontra exatamente na escala zero, no início da medição. 

d) Testar a calibração dos manômetros aneróides pelo menos a cada seis meses. 

e) Posicionar o estetoscópio no ouvido com a curvatura das olivas voltadas para frente. 
 

2.11 Os seguintes fatores podem superestimar os valores da pressão arterial, exceto: 

a) Manguito demasiadamente estreito para a extremidade. 

b) Insuflação excessiva do manguito. 

c) Membro utilizado para medida da pressão posicionado acima do nível do coração. 

d) Verificação da pressão em rápida sucessão na mesma extremidade (sem intervalos). 

e) Pressão demasiada do estetoscópio sobre a artéria, causando obstrução parcial do fluxo sanguíneo. 
 

2.12 No registro de enfermagem referente a mensuração da pressão arterial é incorreto: 

a) Registrar a posição do paciente, o tamanho do manguito, o braço usado para a medida e os valores de pressão arterial sistólica e diastólica encontrados em mmHg. 

b) Arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados com zero ou cinco. 

c) Conter a assinatura do profissional que realizou o procedimento e o carimbo contendo nome completo, número de inscrição/autorização no Conselho Profissional e 

categoria profissional. 

d) Registrar a presença do hiato auscultatório, quando identificada. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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APÊNCDICE E - questionário de avaliação dos conhecimentos em sobre punção venosa periférica com cateter agulhado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO       
 N° DO AVALIADO:________ 

 

1. OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO  
1.1 Marque com um “X” a frequência de oportunidade de desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica com cateter agulhado: 

 

PÉRIODO  Nunca  Raramente  As vezes  Sempre 

5º período     

6º período     

7º período     

8º período     

9º período     
 

2. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta. 
2.1 A introdução de grande quantidade de líquido na veia denomina-se: 

a) Enteróclise  

b) Enema  

c) Lavagem vesical  

d) Venóclise  

e) Instilação 

 
2.2 Na administração de medicamentos por via endovenosa, além de conhecer a indicação, o modo de preparo e os eventos adversos dos medicamentos, é direito do 

profissional de enfermagem: 

a) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. 

b) Executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem o carimbo do profissional. 

c) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem a assinatura e o registro do profissional, inclusive em situações de urgência e emergência. 

d) Ter autonomia para aplicar medicamentos não prescritos. 

e) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto em situações de urgência e emergência. 
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2.3 Previamente à punção venosa periférica com cateter agulhado, é necessário que o profissional de enfermagem selecione os seguintes materiais:  

a) luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

b) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, algodão e álcool a 70%. 

c) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

d) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

e) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 

70%. 

 

2.4 Durante o procedimento de uma punção venosa periférica com cateter agulhado é adequado realizar a antissepsia do seguinte modo: 

a) Realizar antissepsia em sentido inverso ao do retorno venoso, trocando as faces do algodão. 

b) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso ou em seu sentido inverso, trocando as faces do algodão. 

c) Realizar antissepsia com movimentos circulares, não trocando as faces do algodão. 

d) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, trocando as faces do algodão. 

e) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, independentemente da realização das trocas das faces do algodão. 

 

2.5 Para realização da punção venosa periférica, é recomendável:  

a) Selecionar o calibre da agulha de acordo com a veia a ser puncionada 

b) Optar por locais em que tenham sido realizadas punções recentemente 

c) Selecionar a veia cubital mediana para realizar punção venosa em terapia de infusão de longa duração. 

d) Não administrar volumes menores que 5 ml, uma vez que esses volumes devem ser administrados por via intramuscular. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

2.6 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, para perfurar a pele, é recomendado utilizar um ângulo de:  

a) 60°  

b) 15° a 30°  

c) 35° 

d) 45° a 75°  

e) 5 a 30° dependendo da profundidade do vaso 

 

2.7 Ao realizar uma punção venosa periférica com cateter agulhado, o bisel da agulha deve estar:  

a) Voltado para cima ou lateralizado. 

b) Lateralizado. 

c) Voltado para cima. 

d) Voltado para baixo ou para cima. 

e) Voltado para baixo. 
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2.8 Durante um procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, deve-se:  

a) Inserir de uma só vez o cateter na veia e observar o aparecimento de sangue. 

b) Inserir uma parte do cateter, aguardar o aparecimento de sangue e deslizar o restante do cateter dentro da veia. 

c) Inserir de uma só vez o cateter na veia e só retirar o mandril quando ocorrer o aparecimento de sangue. 

d) Inserir uma parte do cateter, verificar se não houve transfixação da veia, retirar o mandril e deslizar o restante do cateter dentro da veia. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

2.9 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, o garrote:  

a) Não deve ser retirado após a punção da veia  

b) Deve ser mantido durante a punção da veia  

c) Deve ser retirado e mantido alternadamente  

d) Deve ser abolido, pois não há necessidade de seu uso.  

e) Deve ser usado apenas em casos previstos na prescrição médica 

 

2.10 Em relação à fixação do cateter é correto afirmar:  

a) Não é necessário realizar a fixação do cateter na punção venosa. 

b) Fixação do cateter deve ser realizada apenas quando prescrita pelo médico. 

c) A fixação do cateter deve ser realizada de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. 

d) O tipo de dispositivo utilizado na punção venosa não interfere no modo de se realizar a fixação. 

e) Somente é recomendada a fixação do cateter em pacientes agitados. 

 

2.11 Ao administrar um medicamento por via endovenosa, devemos fazê-lo:  

a) Rapidamente, para que se evite a infiltração. 

b) No tempo e velocidade indicados na prescrição médica  

c) Lentamente 

d) De qualquer modo, uma vez que o importante é a dosagem.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores.   

 

2.12 Ao retirar o cateter agulhado, logo após administração de medicamentos por punção venosa periférica, deve-se:  

a) Evitar pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de hematomas. 

b) Pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de hematomas. 

c) Pressionar o local da punção, no intuito de conter possíveis sangramentos e a formação de hematomas. 

d) Evitar pressionar o local da punção. 

e) Evitar pressionar o local da punção, para que se previnam lesões aos vasos sanguíneos. 
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APÊNCDICE F - questionário de avaliação dos conhecimentos em sobre sondagem vesical de demora no sexo masculino 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – SONDAGEM VESICAL DE DEMORA NO SEXO MASCULINO         N° DO AVALIADO:________ 
 

1. OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE SONDAGEM VESICAL DE DEMORA NO SEXO MASCULINO 

1.1 Marque com um “X” a frequência de oportunidade de desenvolvimento da técnica de sondagem vesical de demora no sexo masculino: 
 

PÉRIODO  Nunca  Raramente  Às vezes  Sempre 

5º período     

6º período     

7º período     

8º período     

9º período     
 

2. QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO ACERCA DA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA (SVD) NO SEXO MASCULINO 

Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta. 

 

2.1 Das relações de material hospitalar a seguir, em qual todos os itens são necessários para o procedimento de SVD? 

a) Biombo, PVP-I, cuba rim, clorexidina alcoólica. 

b) Luvas de procedimento, clorexidina degermante, AGE, gaze esterilizada. 

c) Papel toalha ou compressa, esparadrapo, vaselina, coletor fechado de diurese. 

d) Gel anestésico, álcool 70%, campo fenestrado, biombo. 

e) Seringas 10ml, luvas estéreis, Sonda Foley, ampolas de água destilada. 
 

2.2 Para realizar o procedimento de inserção da sonda vesical de demora em pacientes conscientes, algumas providências devem ser tomadas, que alternativa 

indica melhor a sequência correta desse processo? 

a) Verificar o horário da última micção do paciente, orientar o paciente quanto ao procedimento, obter consentimento do paciente consciente e orientado para 

iniciar a sondagem. 

b) Abrir corretamente o material da sondagem, orientar o paciente quanto ao procedimento, obter consentimento do paciente consciente e orientado para iniciar 

a sondagem. 

c) Posicionar corretamente o paciente, orientar o paciente quanto ao procedimento, abrir corretamente o material de sondagem. 

d) Calçar luvas de procedimento, identificar e avaliar o usuário, obter consentimento do paciente consciente e orientado para realizar o procedimento. 

e) Orientar o paciente quanto ao procedimento, posicionar corretamente o paciente, obter consentimento do paciente consciente e orientado para iniciar a 

sondagem. 
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2.3 Com relação à sequência correta da técnica de sondagem vesical de demora, a mais correta é: 

a) Calçar luvas estéreis; abrir corretamente o material de cateterismo. 

b) Colocar o paciente em decúbito dorsal com as pernas afastadas; realizar lavagem externa da genitália. 

c) Lubrificar a sonda; testar o balonete. 

d) Injetar gel anestésico em uretra masculina; conectar a sonda de Foley à bolsa coletora. 

e) Não contaminar o material durante o procedimento, colocar o antisséptico na cuba redonda ou nas bolas de algodão, colocar a sonda de Foley dentro da 

bandeja. 
 

2.4 A enfermagem pode, de várias formas, evitar uma infecção do trato urinário (ITU) relacionada à sonda vesical de demora, o PRIMEIRO passo dentre as 

etapas abaixo para se evitar esse tipo de complicação é: 

a) Manter o sistema coletor suspenso, mas abaixo do nível de bexiga. 

b) Realizar técnica asséptica de inserção. 

c) Esvaziar bolsa coletora frequentemente. 

d) Lavar as mãos antes de esvaziar o sistema de drenagem. 

e) Realizar urocultura conforme requisição médica. 
 

2.5 Fazem parte do processo de sondagem vesical de demora, EXCETO: 

a) Lavagem de mãos 

b) Anotações de enfermagem 

c) Verificar idade do paciente 

d) Verificar horário da última evacuação 

e) Obter consentimento do paciente 
 

2.6 Assinale a alternativa correta: 

a) A bolsa coletora deverá ser esvaziada somente quando houver 2/3 de sua capacidade já preenchida. 

b) Deve-se escolher a sonda de maior calibre para cada paciente. 

c) Não é necessária a rotina de troca da sonda vesical de demora se não houver protocolo específico na instituição. 

d) Não é preciso registrar o procedimento de troca de sonda sempre que este for realizado. 

e) Trocar a sonda a cada 15 dias. 
 

2.7 Das proposições a seguir sobre o processo de sondagem vesical de demora, assinale a correta: 

a) Calçar luvas substitui o ato da lavagem das mãos antes e após a manipulação do sistema de drenagem. 

b) O balonete da sonda pode ser instilado com soro fisiológico à 0,9% de NaCl. 

c) Antes de se iniciar a sondagem vesical de demora, não é necessário verificar o estado de consciência da paciente bem como sua mobilidade e/ou limitação 

física. 

d) Durante o procedimento de inserção do cateter, nem todo material estéril deve ser trocado caso haja contaminação. 

e) A desconexão do sistema de drenagem da SVD só deve ser indicada em casos de obstrução e troca deste. 
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2.8 A lavagem externa para iniciar o procedimento no sexo masculino está correta na sequência: 

a) Meato urinário, glande, corpo e base do pênis, púbis e bolsa escrotal. 

b) Glande, meato urinário, corpo e base do pênis, púbis e bolsa escrotal. 

c) Corpo e base do pênis, meato urinário, glande, púbis e bolsa escrotal. 

d) Meato urinário, corpo e base do pênis, glande, púbis e bolsa escrotal. 

e) Meato urinário, glande, corpo e base do pênis, bolsa escrotal e púbis. 

 

2.9 Todos os passos a seguir fazem parte do procedimento de sondagem, EXCETO: 

a) Abrir corretamente os materiais. 

b) Calçar luvas de procedimento. 

c) Colocar campo fenestrado antes da assepsia. 

d) Instilar xilocaína no meato. 

e) Conectar a sonda à bolsa coletora. 

 

2.10 Com relação às etapas do procedimento de SVD no sexo masculino, assinale a alternativa incorreta: 

a) Eleva-se o pênis para colocar a uretra em linha reta, injeta o gel anestésico no meato, pressionando a glande para evitar refluxo. 

b) O cateter é introduzido no meato urinário até a sua extremidade com o pênis elevado perpendicularmente, baixando-o para facilitar a passagem da sonda na 

uretra bulbar. 

c) Deve-se tracionar suavemente a sonda até atingir o colo vesical após insuflar o balonete. 

d) A bolsa coletora deve ser conectada à sonda de Foley após a retirada do campo fenestrado. 

e) Registro do procedimento no prontuário do paciente. 

 

2.11 Qual das etapas finais do processo de sondagem está explicado corretamente: 

a) Retirada do campo fenestrado: retira o campo fenestrado perpassando-o pela sonda e depois de tirado o campo, conecta-se a sonda à bolsa coletora. 

b) Fixação da sonda: fixa a sonda na região supra-púbica sem tracioná-la. 

c) Posicionamento da bolsa coletora: coloca a bolsa coletora no mesmo nível ao da inserção da SVD e sem dobras. 

d) Orientação em relação aos cuidados com a sonda: anuncia o final do procedimento e explica os cuidados somente com a sonda. 

e) Deixa o local em ordem: não é necessário dar destino adequado ao material descartável. 

 

2.12 Qual das etapas abaixo não faz parte do final do procedimento de SVD? 

a) Lava as mãos. 

b) Registra o procedimento. 

c) Retira o campo fenestrado 

d) Calça luvas de procedimento. 

e) Deixa o usuário confortável. 
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APÊNDICE G – listas de verificação para avaliação da higienização simples das mãos 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS  
N° DO AVALIADO:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO   

Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________ Período:        5º (     )        6º (     )        7º (     )        8º (     )         9º (     ) 
 

 

 

 

   

 

 

2. ETAPAS DA TÉCNICA  

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a inadequação A I Se inadequado, justifique 

1. Possui unhas curtas.    

2. Retira adornos (anéis, pulseiras e relógio).    

3. Molha as mãos da ponta dos dedos para o punho.    

4. Utiliza sabão em quantidade adequada o suficiente para que a espuma cubra toda a superfície das mãos.    

5. Esfrega palma com palma com os dedos entremeados com movimentos para frente e para trás.    

6. Esfrega dorso com palma da mão oposta com os dedos entremeados e vice-versa.    

7. Entrelaça os dedos e esfrega espaços interdigitais.    

8. Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta em gancho, com movimento de vai e vem e vice-

versa. 

  
 

9. Esfrega o polegar com o auxílio da palma da mão oposta.    

10. Fricciona as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da outra fazendo movimento circular.    

11. Esfrega o punho, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando movimento circular.    

12. Enxágua as mãos da ponta dos dedos para o punho, no sentido para cima, retirando os resíduos e evita contato 

direto das mãos com a torneira. 

  
 

13. Em caso de torneira com contato manual, fecha a torneira com papel toalha.     

14. Seca as mãos utilizando papel toalha das pontas dos dedos para o punho.    

  Tempo gasto para execução do procedimento:_________  
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CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

1 – Possui unhas curtas 
Adequado – apresenta unhas curtas. 

Inadequado – unhas com tamanho médio ou grande. 

2 – Retira adornos 
Adequado – Retirou anéis, pulseiras e relógios. 

Inadequado –Só retirou um dos três citados/não retirou os acessórios. 

3 – Molha as mãos 
Adequado – Molhou as mãos antes de colocar o sabão no sentido da ponta dos dedos para o punho. 

Inadequado – Utiliza o sabão e molha em seguida/utiliza o sabão sem molhar as mãos/não molha no sentido adequado. 

4 – Utiliza sabão 
Adequado – Utilizou sabão em quantidade adequada para que a espuma cubra toda a superfície das mãos (5 ml). 

Inadequado – Utilizou pouco sabão/não usou nenhum produto. 

5 – Esfrega palma a palma 
Adequado – Esfregou as palmas das mãos 5 vezes ou mais com os dedos entremeados com movimento para frente e para trás. 

Inadequado – Esfregou as palmas menos de 5 vezes/não esfregou a palma das mãos. 

6 – Esfrega dorso com palma  
Adequado – Esfregou dorso com a palma das duas mãos com os dedos entremeados 5 vezes ou mais. 

Inadequado - Esfregou menos de 5 vezes/não esfregou o dorso com palma de apenas uma das mãos.  

7 – Esfrega espaços interdigitais 
Adequado – Esfregou os espaços interdigitais mais de 5 vezes. 

Inadequado - Esfregou os espaços interdigitais menos de 5 vezes/não esfregou os espaços interdigitais. 

8 – Esfregar o dorso dos dedos 

de uma mão com a palma da 

mão oposta  

Adequado – Esfregou o dorso dos dedos 5 vezes ou mais com a palma da mão oposta em gancho. 

Inadequado – Friccionou o dorso dos dedos menos de 5 vezes ou não o fez com a palma da mão oposta/não esfregou o dorso dos 

dedos. 

9 – Esfregar o polegar com o 

auxílio da palma da mão oposta 

Adequado – Esfregou o polegar 5 vezes ou mais. 

Inadequado - Esfregou o polegar menos de 5 vezes ou não fez uma mão contra a palma da outra mão/não esfregou. 

10 – Friccionar as polpas 

digitais e unhas 

Adequado – Friccionou as polpas digitais/unhas 5 vezes ou mais contra a palma da mão oposta com movimento circular 

Inadequado – Friccionou as polpas digitais/unhas menos de 5 vezes/não friccionou as polpas digitais/unhas. 

11 – Esfregar o punho, com o 

auxílio da palma da mão oposta 

Adequado – Esfregou o punho 5 vezes ou mais. 

Inadequado – Esfregou o punho menos de 5 vezes/não o fez com auxilio da palma da mão oposta/não esfregou o punho. 

12 – Enxague 

Adequado – Enxaguou as mãos completamente da ponta dos dedos para o punho, no sentido para cima, e evita contato direto das 

mãos com a torneira. 

Inadequado – Enxaguou, mas ficaram resquícios de sabão/não enxaguou as mãos. 

13 – Fechar a torneira com papel 

toalha 

Adequado – Fechou a torneira com papel toalha em caso de torneira com conato manual. 

Inadequado – Apenas retirou resquícios de sabão da torneira com água e não protegeu a mão para fechá-la/utilizou a mão sem 

proteção para fechar a torneira. 

14 – Secagem 
Adequado – Utilizou papel toalha para enxugar as mãos das pontas dos dedos para o punho e secou-a por completo. 

Inadequado – Fez de forma ou com material inadequado que pode contaminar as mãos após a lavagem/não secou as mãos. 
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APÊNDICE H – listas de verificação para avaliação da mensuração da pressão arterial 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO 

 N° DO AVALIADO:________ 

 

Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________ Período:        5º (     )        6º (     )        7º (     )        8º (     )         9º (     ) 

 

2. ETAPAS DA TÉCNICA 

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a inadequação A I Se inadequado, justifique 

1. OBSERVAÇÕES INICIAIS    

1.1 Verifica dados no prontuário do cliente    

1.2 Higieniza as mãos    

1.3 Seleciona o material necessário    

1.4 Faz a desinfecção da campânula e das olivas do estetoscópio    

1.5 Identifica-se para o cliente e explica o procedimento a ser realizado    

1.6 

Investiga possíveis condições fisiológicas e externas que possam alterar a 

mensuração da pressão arterial: 

(   ) bexiga cheia; (   ) pratica de exercícios físicos nos últimos 60-90 minutos;  

(   ) ingestão de bebidas alcoólicas, café ou bebidas estimulantes;  

(   ) fumou até 30 minutos antes da medida. 

   

2 VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL    

2.1 Mantém o cliente em repouso por 5 a 10 minutos, se necessário    

2.2 Mede a circunferência do braço do cliente    

2.3 Posiciona o cliente    

2.4 Seleciona o manguito adequado    

2.5 Localiza artéria braquial por palpação    
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2.6 Coloca o manguito selecionado no braço    

2.7 Mantém o braço do cliente bem apoiado na altura do coração    

2.8 
Posiciona os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do manômetro 

aneroide 

   

2.9 Estima o nível da pressão sistólica    

2.10 Desinfla o manguito rapidamente e aguarda antes de iniciar a medida    

2.11 Posiciona o estetoscópio no ouvido    

2.12 Posiciona a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial    

2.13 Infla rapidamente o manguito    

2.14 Procede à deflação lentamente    

2.15 Identifica a pressão sistólica    

2.16 Identifica a pressão diastólica    

2.17 Procede à deflação do manguito    

2.18 Realiza novas medidas, se necessário    

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Interpreta o valor obtido e informa ao cliente    

3.2 Organiza o ambiente    

3.3 Higienização das mãos    

3.4 Registra o procedimento no prontuário    
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CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA DE MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL  

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS ADEQUAÇÃO 

1.1 Verifica os dados no prontuário do cliente Verifica os dados de identificação do cliente, o diagnóstico e outros dados no prontuário antes do 

procedimento. 

1.2 Higieniza as mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

1.3 Seleciona o material necessário Estetoscópio, esfigmomanômetro, fita métrica, algodão com antisséptico. 

1.4 Faz a desinfecção da campânula e das olivas do 

estetoscópio 

Faz a desinfecção da campânula e olivas do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70%. 

1.5 Identifica-se para o cliente e explica o procedimento a ser 

realizado 

Adequa a linguagem ao cliente. 

1.6 Investiga possíveis condições fisiológicas e externas que 

possam alterar a mensuração da pressão arterial: 

(   ) bexiga cheia; (   ) pratica de exercícios físicos nos 

últimos 60-90 minutos; (   ) ingestão de bebidas alcoólicas, 

café ou bebidas estimulantes; (   ) fumou até 30 minutos 

antes da medida 

Certifica se o cliente não está com bexiga cheia; não praticou exercícios físicos nos últimos 60-90 

minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou estimulantes, ou fumou até 30 minutos antes da 

medida. 

2 VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

2.1 Mantém o cliente em repouso por 5 a 10 minutos, se 

necessário 

Manter o cliente em repouso por 5 a 10 minutos em ambiente calmo e com temperatura adequada. 

2.2 Mede a circunferência do braço do cliente Medir a distância entre o acrômio e o olecrano determinando o ponto médio, com o braço desnudo, 

fletido e com a mão na altura da cintura; estender o braço ao longo do corpo e no ponto determinado 

medir a circunferência do braço. 

2.3 Posiciona o cliente Mantém os pés do cliente apoiados no chão, as pernas descruzadas e o dorso recostado na cadeira. 

2.4 Seleciona o manguito adequado Circunferência do braço menor que 10cm- manguito recém nascido (bolsa de borracha com 4cm de 

largura e 8cm de comprimento); Circunferência do braço entre 11-15cm- manguito criança (bolsa 

de borracha com 6cm de largura e 12cm de comprimento); Circunferência do braço entre 16-22cm- 

manguito infantil (bolsa de borracha com 9cm de largura e 18cm de comprimento); Circunferência 

do braço entre 20-26cm- manguito adulto pequeno (bolsa de borracha com 10cm de largura e 17cm 

de comprimento); Circunferência do braço entre 27-34cm- manguito adulto (bolsa de borracha com 

12cm de largura e 23cm de comprimento); ); Circunferência do braço entre 27-34cm- manguito 

adulto grande (bolsa de borracha com 16cm de largura e 32cm de comprimento). 

2.5 Localiza artéria braquial por palpação Ao longo da face interna superior do braço, na fossa antecubital, palpando-a (método palpatório). 

2.6 Coloca o manguito selecionado no braço Coloca o manguito cerca de 2 a 3cm acima da fossa anticubital, ajustando-o de modo que ele não 

fique frouxo ou apertado demais; centraliza a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. 

2.7 Mantém o braço do cliente bem apoiado na altura do 

coração 

Na altura do 4º espaço intercostal. 

2.8 Posiciona os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio 

ou do mostrador do manômetro aneroide 

Posiciona os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do manômetro aneróide. 
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2.9 Estima o nível da pressão sistólica Palpa o pulso radial, inflando o manguito até o desaparecimento do pulso (método palpatório). 

2.10 Desinfla o manguito rapidamente e aguarda antes de iniciar 

a medida 

Aguarda de 15 a 30 segundos antes de iniciar a medida. 

2.11 Posiciona o estetoscópio no ouvido Posiciona o estetoscópio no ouvido com a curvatura das olivas voltadas pra frente. 

2.12 Posiciona a campânula do estetoscópio sobre a artéria 

braquial 

Posiciona a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial, na fossa antecubital; evitando 

compressão excessiva. 

2.13 

 

Infla rapidamente o manguito Infla rapidamente o manguito, de 10 em 10mmHg, até ultrapassar 20 a 30mmHg do nível  da 

pressão sistólica estimado no método palpatório.  

2.14 Procede à deflação lentamente Procede a deflação lentamente com a velocidade de 2 a 4mmHg por segundo e, após a determinação 

da pressão arterial sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6mmHg por segundo. 

2.15 Identifica a pressão sistólica A determinação da pressão arterial sistólica deve ser no momento do aparecimento do primeiro som 

audível, seguido de batidas regulares. 

2.16 Identifica a pressão diastólica A determinação da pressão arterial diastólica deve ser no desaparecimento do som, ausculta cerca 

de 20 a 30mmHg abaixo do último som, para confirmar seu desaparecimento. 

2.17 Procede à deflação do manguito A deflação do manguito deve ser rápida e completa. 

2.18 Realiza novas medidas, se necessário Espera 1 a 2 minutos para realizar novas medidas no mesmo braço. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Interpreta o valor obtido e informa ao cliente Adequa a linguagem ao cliente e explica o significado do valor da PA para não gerar ansiedade. 

3.2 Organiza o ambiente Recolhe todo o material e coloca o paciente em posição confortável. 

3.3 Higienização das mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

3.4 Registra o procedimento no prontuário Registra os valores das pressões sistólica e diastólica, posição do paciente, tamanho de manguito 

utilizado e braço em que foi feito a medida. 
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APÊNDICE I – listas de verificação para avaliação da punção venosa periférica com cateter agulhado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO  
N° DO AVALIADO:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO   

Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________ Período:        5º (     )        6º (     )        7º (     )        8º (     )         9º (     ) 

 

2. ETAPAS DA TÉCNICA 

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a inadequação A I Se inadequado, justifique 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1.1 Verifica dados no prontuário do usuário    

1.2 Higieniza as mãos     

1.3 

Reúne o material necessário: 

(  )cuba rim   (  )luvas de procedimento (  )seringa  (  )agulha para aspirar medicamento 

(  )medicamento a ser aspirado   (  )cateter periférico   (  )garrote   (  )esparadrapo     

(  )algodão   (  )  álcool a 70%. 

   

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o procedimento a ser realizado    

2 VERIFICAÇÃO DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 Desinfeta o frasco/ampola    

2.2 Conecta a seringa e agulha    

2.3 Aspira o medicamento    

2.4 Retira a agulha e conecta a seringa ao dispositivo intravenoso    

2.5 Preenche a luz do cateter    

2.6 Identifica a seringa    

2.7 Higieniza as mãos    
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2.8 Usa luvas de procedimento    

2.9 Seleciona a veia para punção    

2.10 Faz o garroteamento    

2.11 Realiza antissepsia do local escolhido    

2.12 Realiza distensão da pele fixando o vaso    

2.13 Ângulo da agulha de 5 a 30°    

2.14 Posiciona o bisel para cima    

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno venoso    

2.16 Retira o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo    

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso    

2.18 Administra o medicamento conforme prescrição médica    

2.19 Retira o dispositivo intravenoso e pressiona local da punção    

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente    

3.2 Higienização das mãos     

3.3 Registra o procedimento no prontuário    
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CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS ADEQUAÇÃO 

1.1 Verifica os dados no prontuário do usuário Verifica os dados de identificação do usuário, o diagnóstico e outros dados no prontuário antes do procedimento. 

1.2 Higieniza as mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

1.3 Reúne o material necessário 
Cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter 

periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

1.4 
Identifica-se para o paciente e explica o 

procedimento a ser realizado 
Adequa a linguagem ao usuário. 

2 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 Desinfeta o frasco/ampola 
Faz a desinfecção do frasco/ampola com algodão embebido em álcool a 70%, através da fricção e de movimentos 

unidirecionais. 

2.2 Conecta a seringa e agulha Conecta a seringa à agulha sem contaminar. 

2.3 Aspira o medicamento Aspira o medicamento sem contaminar o êmbolo da seringa. 

2.4 
Retira a agulha e conecta a seringa ao dispositivo 

intravenoso 
Retira agulha da seringa e a conecta ao dispositivo intravenoso sem contaminar. 

2.5 Preenche a luz do cateter 
Preenche, previamente a punção, a luz do cateter com a solução da seringa, ou preenche, após a punção, com sangue por 

meio do retorno venoso espontâneo. 

2.6 Identifica a seringa Identifica seringa com nome do paciente, medicamento, n° do leito, dose, via de administração e horário. 

2.7 Higieniza as mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

2.8 Usa luvas de procedimento Utiliza luvas de procedimento.  

2.10 Faz o garroteamento Garroteia o membro a aproximadamente 10 cm acima do local a ser puncionado. 

2.9 Seleciona a veia para punção Seleciona o calibre da agulha de acordo com a veia selecionada. 

2.11 Realiza antissepsia do local escolhido 
Faz ampla antissepsia do local a ser puncionado com algodão embebido em álcool a 70%, mudando suas faces, no sentido 

do retorno venoso.  

2.12 Realiza distensão da pele fixando o vaso Distende a pele para fixar o vaso. 

2.13 Ângulo da agulha de 5 a 30° Utiliza ângulo de 5 a 30°, dependendo da profundidade do vaso. 

2.14 Posiciona o bisel para cima Realiza punção venosa com bisel voltado para cima. 

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno venoso Insere o cateter na veia e observa o retorno venoso antes de administrar o medicamento. 

2.16 Retira o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo 
Desfaz garroteamento após inserir o cateter dentro da veia, ao evidenciar retorno sanguíneo, e antes de realizar a 

administração do medicamento. 

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso Realiza fixação do dispositivo utilizado. 

2.18 
Administra o medicamento conforme prescrição 

médica 

Administra o medicamento, conforme prescrição médica, observando o retorno venoso, sinais de infiltração, o paciente e 

as reações apresentadas.  

2.19 
Retira o dispositivo intravenoso e pressiona local da 

punção 
Retira o dispositivo intravenoso e pressiona o local da punção com algodão seco. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente Recolhe todo o material e coloca o paciente em posição confortável. 

3.2 Higienização das mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

3.3 Registra o procedimento no prontuário. Registra o medicamento administrado, via de administração, horário, possíveis intercorrências e identificação profissional. 

APÊNDICE J – listas de verificação para avaliação da sondagem vesical de demora no sexo masculino 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE SONDAGEM VESICAL DE DEMORA NO SEXO MASCULINO 

N° DO AVALIADO:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO 
Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________ Período:        5º (     )        6º (     )        7º (     )        8º (     )         9º (     ) 
 

  

2. ETAPAS DA TÉCNICA 

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a 

inadequação 
A I Motivo(s) e/ou sugestão(ões) para as inadequações 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1.1 Higieniza as mãos    

1.2 Identifica e avalia o usuário                          

1.3 Identifica-se para o paciente     

1.4 Orienta o paciente sobre o procedimento    

1.5 Obtém o consentimento do paciente    

1.6 

Prepara o material necessário.  

(  )máscara,  (  )gorro, (  )óculos, (  )luvas de procedimentos, (  )luva estéril,  

(  )gaze limpa, (  )gaze esterilizada, (  )SF0,9%, (  )solução degermante,  

(  )solução anti-séptica, (  )lubrificante, (  )agulha 40x12, (  )ampolas de ABD,  

( )seringas (2 seringas de 10 ml), ( )cuba rim/bandeja, ( )papel toalha ou 

compressa, ( )material específico para cateterismo vesical/bandeja (ou os 

seguintes itens: cuba rim, cuba redonda, pinça, campo fenestrado), (  )sonda 

folley, (  )coletor fechado de diurese,  (  )esparadrapo, (  )biombo. 

   

1.7 Assegura a privacidade    

2 PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DA SONDA VESICAL DE DEMORA 

2.1 Posiciona o usuário    

2.2 Calça as luvas de procedimento    

2.3 Realiza a higiene íntima    

2.4 Retira as luvas    

2.5 Higieniza as mãos    

2.6 Coloca a bandeja próxima ao usuário    



127 
 

2.7 Abre corretamente o material de cateterismo e demais materiais    

2.8 Coloca a sonda dentro da bandeja    

2.9 Coloca o antisséptico na cuba redonda ou nas gazes    

2.10 Calça as luvas estéreis    

2.11 Testa o balonete da sonda    

2.12 Conecta a sonda à bolsa coletora    

2.13 Prepara gel anestésico/lubrificante    

2.14 Prepara ABD    

2.15 Realiza a antissepsia    

2.16 Despreza corretamente as gazes utilizadas    

2.17 Coloca o campo fenestrado    

2.18 Substitui o material eventualmente contaminado    

2.19 Injeta gel anestésico/lubrificante no meato uretral do paciente    

2.20 Introduz o cateter no meato urinário após posicionar o pênis corretamente    

2.21 Infla o balão com 5 a 15 ml de ABD    

2.22 Posiciona a mão não dominante durante o procedimento de forma correta    

2.23 Traciona suavemente a sonda até atingir o colo vesical    

2.24 Não contamina o material durante o procedimento    

2.25 Retira o campo fenestrado    

2.26 Fixa a sonda na região supra-púbica    

2.27 Posiciona a bolsa coletora de maneira correta    

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Orienta em relação aos cuidados com a sonda    

3.2 
Deixa o usuário confortável e o local em ordem, dando destino adequado ao 

material 

   

3.3 Higieniza as mãos    

3.4 Registra o procedimento     
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CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA DE SONDAGEM VESICAL DE DEMORA NO SEXO MASCULINO 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS ADEQUAÇÃO 

1.1 Higieniza as mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

1.2 Identifica e avalia o usuário Identifica o paciente certo e avalia o estado do paciente. 

1.3 Identifica-se para o paciente  Realiza identificação profissional ao paciente 

1.4 Orienta o paciente sobre o procedimento Orienta e explica o procedimento ao paciente. 

1.5 Obtém o consentimento do paciente Obtém autorização do paciente consciente e orientado para início do procedimento. 

1.6 Prepara o material necessário. 

(  )máscara, (  )gorro, (  )óculos, (  )luvas de procedimentos, 

(  )luva estéril, ( )gaze limpa, ( )gaze esterilizada, 

(  )SF0,9%, ( )solução degermante, ( )solução anti-séptica, 

(  )lubrificante, (  )agulha 40x12, (  )ampolas de ABD, 

(  )seringas (2 seringas de 10 ml), (  )cuba rim/bandeja, 

( )papel toalha ou compressa, ( )material específico para 

cateterismo vesical/bandeja (ou os seguintes itens: cuba rim, cuba 

redonda, pinça, campo fenestrado), (  )sonda folley,  

(  )coletor fechado de diurese, (  )esparadrapo, (  )biombo. 

Seleciona todo o material disponibilizado pela instituição: máscara, gorro, óculos, luvas de 

procedimentos, luva estéril, gaze limpa, gaze esterilizada, SF 0,9%, solução degermante, solução 

anti-séptica (PVPI tópico/clorexidina tópica), lubrificante (cloridrato de lidocaína 2% geléia 

estéril), agulha 40x12, ampolas de ABD (2 amp de 10ml ou 1 amp de 20ml), seringas (2 seringas 

de 10 ml), cuba rim/bandeja, papel toalha ou compressa, material específico para cateterismo 

vesical/bandeja (ou os seguintes itens: cuba rim, cuba redonda, pinça, campo fenestrado), sonda 

folley, coletor fechado de diurese,  esparadrapo, biombo. 

1.7 Assegura a privacidade Coloca biombo, cortina ou lençol a fim de assegurar a privacidade do paciente. 

2 PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DA SONDA VESICAL DE DEMORA 

2.1 Posiciona o usuário Coloca o usuário em decúbito dorsal com as pernas afastadas. 

2.2 Calça as luvas de procedimento Calça as luvas de procedimento antes de manipular a região genital do paciente. 

2.3 Realiza a higiene íntima Realiza a higiene íntima com água ou SF 0,9% e sabão líquido ou degermante, seguindo sentido 

unidirecional da genitália (do limpo para o sujo), na sequência: meato urinário, glande, corpo e 

base do pênis, púbis e bolsa escrota. 

2.4 Retira as luvas Retira as luvas de procedimento sujas para manipular material estéril. 

2.5 Higieniza as mãos Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

2.6 Coloca a bandeja próxima ao usuário Coloca a bandeja de cateterismo vesical em mesa específica próxima ao paciente ou entre as 

pernas do paciente. 

2.7 Abre corretamente o material de cateterismo e demais materiais Tocando com as mãos na parte externa do pacote, com cuidado para não tocar a parte interna 

(estéril). Despeja agulha, seringas, gazes e coletor de urina sistema fechado, com cuidado para 

não contaminar o campo nem os materiais. 

2.8 Coloca a sonda dentro da bandeja Coloca sonda de Foley com cuidado para não contaminar o campo nem a sonda. 

2.9 Coloca o antisséptico na cuba redonda ou nas gazes Despreza o primeiro jato do antisséptico e, com cuidado para não contaminar o campo, o despeja 

na cuba estéril com gazes. 

2.10 Calça as luvas estéreis. Calça o par de luvas sem contaminar a parte externa da mesma. 

2.11 Testa o balonete da sonda. Testa o lúmem do balão da sonda Folley insuflando ar com uma seringa. 

2.12 Conecta a sonda à bolsa coletora. Conecta a sonda Folley à bolsa coletora e verifica se a mesma se encontra fechada na parte distal. 

2.13 Prepara gel anestésico/lubrificante. Despreza a primeira porção do gel anestésico/lubrificante e em seguida o coloca diretamente no 

êmbolo da seringa para instilação na uretra (5 a 10ml). 

2.14 Prepara ABD Prepara seringa com 5 a 15 ml de ABD. 
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2.15 Realiza a antissepsia Realiza a antissepsia segurando a pinça montada com gaze embebida em anti-séptico com a mão 

dominante, segurando o corpo do pênis com indicador e polegar da mão não dominante com 

auxílio de gaze estéril em posição perpendicular ao abdome e expondo a glande, na sequencia: 

meato urinário, glande, corpo e base do pênis, friccionando em um único sentido (púbis-ânus), 

trocando as faces das gazes e utilizando cada uma única vez. Caso precise soltar o pênis algum 

momento, este deve ser protegido com uma gaze. 

2.16 Despreza corretamente as gazes utilizadas Despreza as gazes utilizadas em local apropriado fora do campo estéril ou na cuba rim destinada 

para lixo. 

2.17 Coloca o campo fenestrado Coloca o campo fenestrado (com fenda) com a mão direita, de maneira que a fenestra mantenha 

exposta à região genital da paciente, apoiando o pênis sobre o mesmo. 

2.18 Substitui o material eventualmente contaminado Percebe contaminação de material estéril e o substitui. 

2.19 Injeta gel anestésico/lubrificante no meato uretral do paciente Eleva o pênis para colocar a uretra em linha reta, injeta o gel anestésico (10 ml, no mínimo 5 ml) 

no meato, pressionando a glande para evitar refluxo. 

2.20 Introduz o cateter no meato urinário após posicionar o pênis 

corretamente 

Introduz o cateter no meato urinário até a sua extremidade com o pênis elevado 

perpendicularmente, baixando-o na uretra bulbar para facilitar a passagem. Ao verificar a saída de 

urina pela sonda, introduz mais ou menos 1cm a sonda. 

2.21 Infla o balão com ABD Conecta a seringa com ABD no canal apropriado da sonda e instila o ABD. 

2.22 Posiciona a mão não dominante durante o procedimento de forma 

correta 

Durante todo o procedimento utilizou a mão dominante com habilidade e a mão não-dominante 

para auxílio. 

2.23 Traciona suavemente a sonda até atingir o colo vesical Traciona com a mão direita delicadamente a sonda, verificando a sua fixação na bexiga. 

2.24 Não contamina o material durante o procedimento Não contaminou nenhum material e não precisou substituí-lo. 

2.25 Retira o campo fenestrado Retira o campo fenestrado perpassando-o pela sonda conectada à bolsa coletora enrolada para 

passar pela fenestra. 

2.26 Fixa a sonda na região supra-púbica Fixa a sonda na região supra-púbica com esparadrapo ou micropore sem tracioná-la. 

2.27 Posiciona a bolsa coletora de maneira correta Coloca a bolsa coletora em nível abaixo ao da inserção da SVD e sem dobras. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS  

3.1 Orienta em relação aos cuidados com a sonda Anuncia o final do procedimento e explica os cuidados com a sonda e o sistema coletor. 

3.2 Deixa o usuário confortável e o local em ordem, dando destino 

adequado ao material 

Deixa o paciente em posição confortável, recoloca o lençol sobre o paciente (se necessário) e 

deixa a unidade em ordem encaminhando os materiais para o expurgo de acordo com a rotina da 

instituição. 

3.3 Higieniza as mãos  Higieniza com água e sabão ou álcool em gel. 

3.4 Registra o procedimento  Anota no prontuário do paciente e no sistema coletor, o horário do procedimento, nº da sonda, 

volume e aspecto da urina drenada, intercorrências durante o procedimento. 
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APÊNDICE K – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos alunos 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro acadêmico (a) de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

 

O objetivo deste termo é solicitar o seu consentimento para participar, voluntariamente, do 

projeto de pesquisa intitulado: “Semiologia e Semiotécnica em enfermagem: proposta de ação 

acadêmica associada” o qual tem como objetivo geral avaliar os conhecimentos e habilidades dos 

alunos de graduação em enfermagem da UFRN sobre lavagem das mãos, verificação da pressão 

arterial, administração de medicamentos através da via endovenosa e passagem de sonda 

nasogástrica e vesical. 

A coleta das informações será efetivada pelos pesquisadores e colaboradores da pesquisa por 

meio de um questionário estruturado de entrevista e um formulário em formato de checklist, o que 

será necessário a sua prévia autorização para a observação dos procedimentos e uso do questionário, 

cujos conteúdos serão utilizados especificamente no estudo. 

Os procedimentos de coleta de dados, durante a sua participação no projeto, poderão 

oferecer pequenos desconfortos e riscos mínimos. Caso ocorram, serão de inteira responsabilidade 

do pesquisador minimizá-los. 

Os registros da sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo. Nós guardaremos os 

registros de cada pessoa, e somente o pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a estas 

informações. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do 

acadêmico não será revelada. Resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será 

identificada. 

Ressaltamos ainda que sua participação neste estudo é totalmente voluntária, portanto 

poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe seja imputada penalidades ou 

prejuízos. A equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos, bem como indenizações de 

danos ou ressarcimentos decorrentes de sua participação na pesquisa, desde que fique comprovada 

legalmente a necessidade da indenização ou ressarcimento.  

Esta pesquisa terá a coordenação do Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres, Professor 

Titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o Comitê de ética em 

Pesquisa/UFRN pelo telefone 3215-3135 ou pelo endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa 

Nova, CEP.59072-970. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do estudo, 

e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Conscientemente, fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os 

possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que 

minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional 

que eu venha a solicitar durante o transcurso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou 

minha família. 
 

__________________________________________________________________ 
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Assinatura do participante 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, brasileiro, CPF: 

513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN, CEP:59086-260, 

Tel: (84) 32084308/99873769, E-mail: gilsonvtorres@hotmail.com, discuti as questões acima 

apresentadas ao participante no estudo. 

 

 

 Natal, _____ de ____________de 2014. 

 

 

 

           

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE L – Termo de autorização para uso de imagens 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu,_________________________________________________, AUTORIZO o Professor Gilson 

de Vasconcelos Torres, coordenador da pesquisa intitulada: CONHECIMENTOS E 

HABILIDADES EM SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM: proposta de 

ação acadêmica associada, a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de fotos e vídeos 

com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em 

outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

O pesquisador responsável Gilson de Vasconcelos Torres, assegurou-me que os dados 

serão armazenados em bancos de dados eletrônicos no Grupo de Pesquisa Incubadora de 

Procedimentos de Enfermagem, localizado no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídas.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal, _____ de ____________de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE M – Prontuário do paciente simulado do grupo 1 

PRONTO SOCORRO ANA NÉRI 

RELATÓRIO DE PRESCRIÇÃO  

 

 

Paciente: Maria das Graças de Jesus Data: __/___/____ 

Data de nascimento: 20/07/1938  Convênio: SUS 

Data da internação: ___/___/___    

Prestador: Antônio da Silva   

Especialidade: clínica médica   

Unid internação: Setor de urgência Leito: 03  

Diagnóstico: a investigar   

 

 

*Nº prontuário*                          PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

MEDICAMENTOS 
Qtd 

Unid 
SN Aplicação Frequência 

Data 

Horários 

1. Dipirona sódica (500mg/ml) –  

2 ml 

   + Água bidestilada – 08 ml 

1 amp 

 

1 amp 

 IV Agora  
OBS.: após 

medicação retirar 

dispositivo 

intravenoso 

 

2. Metoclopramida, cloridrato  

(5mg/ml) – 2 ml 

    Obs.: vômitos 

+ Água bidestilada – 08 ml 

1 amp 

 

 

1 amp 

 IV Agora  
OBS.: após 

medicação retirar 

dispositivo 

intravenoso 

 

 

 

 

CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

Qtd 

Unid 
SN Aplicação Frequência Data Horários 

1. Verificar pressão arterial Agora  
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APÊNDICE N – Prontuário do paciente simulado do grupo 2 

HOSPITAL ANA NÉRI 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

DADOS DO PACIENTE 

PRONTUÁRIO: 012014 

Nome: João Maria da Silva 

Sexo: Masculino  

Data de nascimento: 26/06/1950 

Nome da mãe: Maria das Graças Silva 

Estado civil: Divorciado 

Identidade: 1825946 Órgão emissor: ITEP/RN 

CPF: 056710504-05   

Endereço: Rua Pedro Velho 

Complemento: 

Bairro: Centro Cidade: Parelhas 

CEP: Estado: RN 

Profissão: Pedreiro   

 

 

 

DADOS DA INTERNAÇÃO 

  

Data da internação: 04/02/2014 

Médico: Francisco José dos Santos 

Especialidade: Urologia 

Unidade de internação: enfermaria cirúrgica 

Leito: 02 

Convênio: SUS 
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HOSPITAL ANA NÉRI 

RELATÓRIO DE PRESCRIÇÃO  

 

 

Paciente: João Maria da Silva Data: __/___/____ 

Data de nascimento: 26/06/1950  Convênio: 

Data da internação: 04/02/2014    

Prestador: Francisco José dos Santos   

Especialidade: urologia   

Unid internação: enfermaria cirúrgica Leito: 02  

Diagnóstico: hiperplasia benigna prostática   

 

 

 

*Nº prontuário - 012014*                          PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

MEDICAMENTOS 
Qtd 

Unid 
SN Aplicação Frequência Data Horários 

- - - - - - 

      

 

DIETA 
Qtd 

Unid 
SN Aplicação Frequência Data Horários 

1. Dieta branda   VO   

      

 

CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

Qtd 

Unid 
SN Aplicação Frequência Data Horários 

1. Inserção de sonda vesical de demora, verificar calibre.   
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APÊNDICE O – Autorização institucional 
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ANEXO A – Aprovação do comitê de ética em pesquisa 

 


