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RESUMO: Nota prévia de um estudo quase experimento com delineamento de série de tempo,
que procura descrever uma estratégia de ensino na disciplina de enfermagem neonatológica,
com módulos auto-instrucionais de exame físico do Recém-Nascido a Termo (RNT). O locus
desta pesquisa é uma Universidade privada do Estado de São Paulo. Os participantes utilizarão
módulos auto-instrucionais em forma de CD-ROM para aprendizagem do exame físico do RNT.
Este estudo trará contribuição aos docentes de enfermagem e aos alunos quanto a auto apren-
dizagem e desenvolvimento da habilidade na realização do exame físico do RNT.
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INTRODUÇÃO

Em nossa experiência como do-
centes na disciplina de enfermagem
neonatológica, percebemos a dificul-
dade do aluno associar o conteúdo
teórico recebido em sala de aula com
a prática. A preocupação com essa
dicotomia nos impulsionou a realizar
este estudo, buscando direcionar o
processo ensino-aprendizagem de
forma mais eficiente para que o alu-
no execute a prática com segurança
e fundamentado no conhecimento
teórico científico.

O emprego de módulos auto-
instrucionais como estratégia de en-
sino, visa  estimular a auto-aprendi-
zagem, gerando alunos conscientes
da responsabilidade pelo seu desen-
volvimento profissional e capazes de

associar o conhecimento adquirido
à tomada de decisão ao realizar
um procedimento no campo clínico.
Nesse contexto, há necessidade de
que os docentes mudem de compor-
tamento e possam refletir e até dei-
xar de lado a tradição do processo
educacional, permitindo que o alu-
no, de forma integrada, deixe de ser
passivo para se tornar participante
no processo ensino. No entanto, res-
saltamos, que:

estudos em nível de micro-ensino
são urgentes para diminuírem a la-
cuna entre o que deveria ser e o
que é o processo de formação do
enfermeiro(1).

Assim, o docente de enferma-
gem deve estar atento para pro-

porcionar ao graduando uma ex-
periência que contribua para a sua
formação e que vá de encontro as
suas necessidades de aprendiza-
gem, tanto em sala de aula como
no campo clínico(2). Pesquisa re-
fere-se que os softwares educaci-
onais, para determinados conteú-
dos “caem como uma luva” po-
dendo ajudar e facilitar os proces-
sos de trabalhos, além de contri-
buírem nos processos cognitivos
e motivacionais(3). Portanto, este
CD-ROM tem finalidades peda-
gógicas, e acreditamos que cola-
bore no ensino do conteúdo
do exame físico do RNT, como
facilitador do processo ensino-
aprendizagem na qualidade de fer-
ramenta útil à docência em enfer-
magem neonatológica.
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A utilização de Módulos auto-
instrucionais permite aprender
determinado conteúdo de forma in-
dependente, é um método que ofe-
rece alternativas para realizar a
aprendizagem, sendo o aluno res-
ponsável pelo processo. A cada tér-
mino do módulo, as avaliações são
para verificar se atingiram os ob-
jetivos propostos pelo professor
no assunto estudado. Os módulos
auto-instrucionais, doravante, de-
nominados módulos representam
uma estratégia de ensino confiável
que facilita o processo ensino-
aprendizagem, desenvolvem habi-
lidades (perceptivo e motora) e o
auto-conhecimento usados na en-
fermagem desde o final da década
de 1970(4-14).

O fator motivador para traba-
lhar com essa estratégia baseou-se
nas pesquisas realizadas com
módulos auto-instrucionais em con-
teúdos diferentes que apresentaram
resultados satisfatórios. Para elabo-
rar o emprego dos módulos instru-
cionais, é necessário conhecer esse
tipo de estratégia de ensino e identi-
ficar qual o melhor modo de utilizá-
la, sendo preciso rever seu concei-
to. Esta estratégia de ensino acredi-
ta na capacidade do estudante para
adquirir responsabilidade e confian-
ça, fundamentando–se  na aprendi-
zagem para domínio de determina-
do assunto e no ensino baseado em
competências(15-16).

Didática foi definida como

estudo do conjunto de procedi-
mento que visa orientar a aprendi-
zagem do estudante mais eficien-
temente na aquisição de conheci-
mento, automatismo, atitudes e
idéias

sendo os elementos da didática o alu-
no, o professor, o conteúdo, os ob-
jetivos e os métodos(17). É através
de módulos auto-instrucionais que
são estudados a inter-relação destes
elementos(16). Os módulos auto
instrucionais são instrumentos que

levam o aluno a adquirir conheci-
mento por si mesmo, através da auto
avaliação(11). O docente deve utilizar
variadas estratégias de ensino, mas
não pode esquecer o seu papel de
facilitador do processo ensino–
aprendizagem, sempre visando  a
qualidade do ensino. A utilização de
módulos auto-instrucionais é uma
estratégia  simples e de baixo custo
para ajudar o enfermeiro-docente a
realizar o ensino-aprendizagem
com mais eficiência e eficácia e con-
tribuir para a formação do  futuro
profissional(5).

Este estudo tem como objeti-
vos gerais: elaborar os módulos
auto-instrucionais em forma de CD-
ROM e descrever o emprego da pes-
quisa quase experimento, aplicando
módulos auto-instrucionais de exa-
me físico RNT como estratégia de
ensino, buscando verificar o desem-
penho na aprendizagem. Como pres-
suposto para este estudo, bom de-
sempenho será considerada a nota
igual ou maior que sete em uma prova
escrita de conhecimento específico.
Hipótese de estudo: A utilização de
módulos auto-instrucionais de exa-
me físico de enfermagem do RNT
como estratégia de ensino, levará o
aluno a um bom desempenho dessa
habilidade.

MÉTODO

Para verificar a hipótese do es-
tudo está em andamento,  uma pes-
quisa quase-experimental, com deli-
neamento de série de tempo. Esse
tipo de pesquisa é um simples expe-
rimento constituído por um grupo,
previamente definido, para se verifi-
car a influência da introdução de um
estímulo(18) que será a utilização dos
módulos auto-instrucionais, como
estratégia de ensino no grupo deter-
minado. A pesquisa quase-experi-
mental com delineamento de série de
tempo envolve a coleta de informa-
ções ao longo de um período de tem-
po (grupos de alunos antes e depois
da utilização de módulos auto-

instrucionais) quando ocorre a intro-
dução de um estímulo, que vai per-
mitir verificar a significância do es-
tímulo introduzido(19).

O estudo está acontecendo em
uma Universidade privada na região
do grande ABC no Estado de São
Paulo. Fazem parte deste estudo alu-
nos matriculados na graduação de
enfermagem que estão cursando o
6º semestre na disciplina de enfer-
magem neonatológica e que consen-
tirem em participar do trabalho, as-
sinando o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Para verifica-
ção da hipótese serão utilizadas pro-
vas de conhecimentos específicos
do exame físico do RNT antes e
após emprego do CD-ROM em for-
ma de módulos auto-instrucionais.

RESULTADOS PRELIMINARES

Para a confecção dos módulos
auto-instrucionais em forma de CD-
ROM, o conteúdo sobre exame físi-
co do RNT foi elaborado baseado
na literatura norteadora do assunto,
visando alunos da graduação de en-
fermagem. Foi organizada com base
na proposta do plano Keller, estru-
turada no enfoque sistêmico(20) e
fundamentada na teoria moderna
da aprendizagem de Gagné (21). Utili-
zou-se a adaptação do modelo de
Price  seguindo o modelo de Instru-
ção Auxiliada pelo Computador (CAI)
nas seguintes etapas: planejamento,
desenvolvimento do CD-ROM e
avaliação(22). O primeiro momento do
planejamento foi a seleção do tema,
caracterização da população, estru-
turação do conteúdo como sistema
instrucional, definição dos objetivos
instrucionais, descrição dos recur-
sos tecnológicos, materiais e huma-
nos. A segunda etapa foi o desen-
volvimento do CD-ROM, onde fo-
ram definidos: computação gráfica,
edição do conteúdo de exame físico
do RNT e diagrama de navegação.
Na terceira etapa foi elaborada a for-
ma de avaliação do conteúdo estu-
dado por meio do CD-ROM. Antes
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de utilizar o CD-ROM com alunos
de graduação, o conteúdo do exa-
me físico do RNT em forma de
módulos auto-instrucionais passa
no momento por uma avaliação fei-
ta por peritos da área de enferma-
gem neonatológica. Foram estabe-
lecidos os seguintes critérios de in-
clusão dos avaliadores: enfermeiros
docentes ou assistenciais ligadas à
área de ensino, com no mínimo dois
anos de experiência em neonato-
logia e ou pediatria no exercício ple-
no de suas atividades na área espe-
cifica e titulação mínima de especi-
alista. Os peritos avaliam: objetivi-
dade do conteúdo; informações
atualizadas; abrangência do tema;
vocabulário empregado; forma, dis-
tribuição, apresentação do conteú-
do (didática); descrição dos concei-
tos utilizados e critérios estabeleci-
dos ou seja,  insatisfatório, péssi-
mo, regular, bom e excelente. Até o
momento temos avaliação parcial
dos peritos; após esta avaliação de
todos os peritos do conteúdo do
exame físico do RNT, será editado
o CD-ROM e aplicado e testado
como estratégia de ensino para
alunos da graduação de enferma-
gem na disciplina de enfermagem
neonatológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota prévia de uma pesquisa
em andamento sobre uma estraté-
gia de ensino na disciplina de en-
fermagem neonatológica por meio
de módulos auto-instrucionais em
forma de CD-ROM do exame físi-
co do RNT.
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ABSTRACT: This is a previous note of an almost experimental
study with time series aiming teaching strategy in neonatal nursing
discipline with self-instructional modules of physical examination
in Full-Term Newborns Infant (TNBI). The site of this research will
be a private University in the State of São Paulo.  The particicipants
will use CD-ROM self-instructional modules to learn how to perform
physical examination in TNBI. This study will bring much contribution
to the nursing academic staff regarding their self-learning and
development in the ability to perform physical examination in TNBI.

Descriptors: Neonatal nursing; Physical examination; Infant,
newborn; Models, educational

Fernandes MGO, Barbosa VL, Naganuma M. [Estudio con
módulos auto-instruccionales como una estrategia de enseñanza
en la disciplina de enfermería neonatológica.] Acta Paul Enferm
2005; 18(1):110-3.

RESUMEN:Nota previa de un estudio casi experimental con
delineamiento de serie de tiempo que tiene como objetivo la
estrategia de  enseñanza de enfermería neonatal, con módulos
auto-instruccionales en al examen físico de los Recién Nacidos a
Término (RNT). El locus de esta pesquisa será en una Universidad
privada del Estado de São Paulo. Los participantes irán utilizar
módulos auto-instruccionales en forma de CD-ROM para el
aprendizaje del examen físico del RNT. Esse estudio hará una
contribuición a los docentes de enfermería y a los alumnos cuanto
al auto-aprendizaje y desarrollo de la habilidad en l realización del
examen físico del RNT.

Descriptores: Enfermería neonatal; Examen físico;  Recién nacido;
Modelos educacionales


