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Esse trabalho relata o processo de elaboração de um website relacionando a f́ısica com a biologia com o
objetivo de instrumentalizar o professor para o ensino de biof́ısica aplicada ao curso de enfermagem. O material
inclui compilações de textos, exerćıcios, v́ıdeos, animações, situações problematizadoras e artigos cient́ıficos sobre
biof́ısica aplicada à enfermagem. Os temas abordados foram definidos a partir de uma pesquisa realizada junto a
enfermeiros, professores e alunos do curso de enfermagem da cidade de Itaúna (MG). No material são discutidos
temas relacionados com a hidrostática, hidrodinâmica e leis de escalas na biologia, incluindo sugestões de como
abordar os conteúdos, com base na metodologia da aprendizagem baseada em problemas (ABP). Uma avaliação
feita por professores de f́ısica e biologia indica que o material é adequado, cumprindo seu objetivo de fornecer
informações sobre biof́ısica considerando a prática profissional dos futuros enfermeiros.
Palavras-chave: ensino de biof́ısica, enfermagem, aprendizagem baseada em problemas, website.

In this paper we report the elaboration process of a didactic material, in the form of a website, designed
to help teachers to prepare biophysics classes in nursing programmes. The material includes compiled texts,
exercises, videos, applets, problem-based situations and scientific papers about biophysics applied to nursing.
The methodology used to select the discussed topics involves research carried out with teachers and students
in nursing programs, in addition to professional nurses. The topics discussed in the material are related to
hydrostatics, hydrodynamics, and scaling laws in biology, including instructions suggesting how to approach the
contents, based on the problem-based learning (PBL) methodology. Biology and physics teachers indicated, th-
rough an evaluation, that the material is appropriate, providing useful information about biophysics considering
the professional practice of the future nurses.
Keywords: biophysics education, nursing, problem-based learning, website.

1. Introdução

A relação entre a biologia e a f́ısica torna-se cada vez
mais presente e importante no cenário educacional.
Esta conexão ocorre constantemente na aplicação de
conceitos, técnicas, e também por meio do intenso uso
de aparelhos para exames de diagnóstico, na sua maio-
ria baseados em prinćıpios f́ısicos. Segundo Coelho [1],
as aplicações da f́ısica na biologia, e em outras áreas
afins como a biof́ısica, a bioqúımica e a ecologia ma-
temática, vão desde o uso de moléculas orgânicas mar-
cadas com átomos radioativos, até o uso de satélites
para o monitoramento de ecossistemas terrestres.

Diante dessa realidade, as relações entre as áreas
do conhecimento se modificam, reestruturando-se para
produzir novos conhecimentos, fazendo-se necessária

uma interação mais efetiva entre as várias áreas. En-
tretanto, as novas disciplinas que surgem dessas fusões
criam desafios para professores de áreas espećıficas,
pois, geralmente, estes precisam explorar e integrar co-
nhecimentos diferentes daqueles diretamente ligados à
sua área de formação acadêmica e à sua experiência
profissional. Um exemplo desta situação é o caso dos
professores de biof́ısica para o curso de enfermagem,
sendo essencial que os professores saibam discutir os
conteúdos de f́ısica relacionados à prática da enferma-
gem.

Um bom livro didático é importante para auxiliar
a prática docente, entretanto, embora seja posśıvel en-
contrar vários livros de biof́ısica, [2-8], cujo conteúdo
atende às necessidades didáticas de vários cursos da
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área da saúde, abordando conhecimentos gerais sobre
f́ısica, biologia e anatomia, é dif́ıcil encontrar um livro
que discuta os conteúdos da biof́ısica direcionados para
um determinado curso, em especial o de enfermagem.

Em geral, devido à escassez de material de f́ısica
espećıfico para este curso, o professor recorre a dife-
rentes livros e textos, produzindo, ele próprio, o mate-
rial a ser utilizado. Entretanto, a mera compilação de
conteúdos pode tornar o ensino de f́ısica fragmentado
e descontextualizado, apontando para uma necessária
implementação de mudanças metodológicas e curricu-
lares.

A importância da articulação teoria-prática e a mi-
nimização do conhecimento fragmentado está refletida
na pesquisa feita por Angotti [9], que propõe o ensino
de saberes sistematizados e interligados em qualquer
campo do conhecimento, sobretudo nas ciências natu-
rais. Angotti argumenta que o ensino de f́ısica, biologia
e qúımica caracteriza-se “por um conjunto de fragmen-
tos de saberes que, embora associados, não são assim
discutidos...” e que esses saberes “resultam separados,
ilhados, mesmo para a maioria dos professores dessas
ciências” [10]. Um dos passos rumo a essa articulação
seria, na perspectiva de Angotti, o esforço em detectar
o que é relevante e fundamental, o que é secundário, e
em reduzir os atomicismos de cada disciplina [9].

Ao discutir a f́ısica sob a ótica da demanda dos
curŕıculos de graduação, tratando-se de uma disciplina
ministrada em vários cursos da área biológica e da
saúde, Corso [11] reforça a importância que a disci-
plina assume como suporte no ensino da fisiologia, e
aponta para a essencialidade do aprendizado de concei-
tos básicos de biof́ısica e da necessidade que esta seja
adaptada à realidade do curso de enfermagem.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é instru-
mentalizar o professor para o ensino de biof́ısica, por
meio de um website, que apresenta textos compilados de
várias referências na área, v́ıdeos, simulações, situações-
problema, exerćıcios de revisão e artigos relacionando a
f́ısica com a biologia na perspectiva da enfermagem.

Na próxima seção discute-se brevemente a metodo-
logia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)
adotada como referencial teórico. Na terceira e quarta
seções, apresentam-se a trajetória da investigação e
o produto da pesquisa, respectivamente. Nas consi-
derações finais retoma-se a discussão inicial sobre a im-
portância da biof́ısica, reavaliando os pressupostos de-
fendidos de acordo com os resultados encontrados.

2. Referencial teórico: Aprendizagem
baseada em problemas

De acordo com Delizoicov e Angotti, considerando-se
que o indiv́ıduo interage com o objeto do conhecimento,
com os fenômenos que constituem a realidade, mediado
pelas relações sociais, compreende-se a importância das
concepções prévias dos alunos na abordagem de ensino

dos problemas, na apropriação do conhecimento e na
constituição dos obstáculos epistemológicos a serem su-
perados no processo de problematização [12].

A metodologia da Aprendizagem Baseada em Pro-
blemas (ABP), estratégia de aprendizagem muito utili-
zada no ensino superior na área da saúde, fundamenta-
se na utilização de problemas, elaborados por uma
equipe de especialistas para contemplar conhecimentos
e atingir objetivos de aprendizagem planejados, como
ponto de partida para o processo de ensino e aprendi-
zagem dos alunos.

Cyrino e Toralles-Pereira [13], ao investigar vários
aspectos da utilização da metodologia ABP em cursos
da área de saúde, conclúıram que esse tipo de proposta
favorece a integração das disciplinas, além da motivação
baseada na prática profissional, diminuindo a distância
entre o curso e a cĺınica.

A ABP apresenta-se como metodologia capaz de
contextualizar os conteúdos da biof́ısica, de forma a es-
treitar a relação entre os conhecimentos que se constrói
nos cursos de formação e aqueles envolvidos na prática
do enfermeiro. O website elaborado inclui questões pro-
blematizadoras que relacionam o conteúdo de f́ısica com
o funcionamento de várias partes do corpo humano e
as técnicas empregadas na enfermagem, possibilitando
uma aprendizagem ativa.

3. Metodologia

Nesta seção são discutidos os passos seguidos para a
construção do website. Aplicou-se um questionário de
sondagem objetivando-se a escolha de dois tópicos, de
uma lista de temas da biof́ısica, que têm uma relação
mais próxima com a atividade profissional do sujeito
pesquisado. Mesmo acreditando que muitos tópicos,
além daqueles determinados pela pesquisa, sejam im-
portantes para o curso, foi respeitado o resultado.

3.1. Elaboração do instrumento de pesquisa

Adotou-se nesta pesquisa o questionário semiestrutu-
rado, composto por perguntas fechadas e abertas. O
questionário elaborado (Apêndice A) aborda questões
relacionadas à escolha dos tópicos de f́ısica que o su-
jeito considera importante para o curso de enfermagem,
investigando a formação acadêmica e atividade profissi-
onal dos participantes, além de abrir um espaço para a
sugestão de outros tópicos, justificativas e comentários.

3.2. População pesquisada

A população pesquisada, um total de 84 sujeitos, foi
dividida em três subgrupos: 11 professores, 62 alu-
nos e 11 enfermeiros. Os alunos pesquisados são do
curso de enfermagem (6◦ ao 8◦ peŕıodos) da Universi-
dade de Itaúna (MG); os professores lecionam no curso
de enfermagem dessa instituição; e os enfermeiros são
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funcionários do Hospital Municipal e do Programa da
Saúde da Famı́lia de Itaúna (MG). Para preservar o
anonimato, optou-se por identificar os participantes por
letras e números, sendo P para professores, A para alu-
nos e E para enfermeiros.

O grupo de professores é bastante experiente, sendo
constitúıdo por cinco professores que possuem mais de
dez anos de experiência didática, quatro professores
com mais de cinco anos de experiência, e apenas dois
professores que lecionam há três anos. Constata-se que
a maioria dos professores de biof́ısica, que participaram
da sondagem, são biólogos, sendo que sete professores
possuem formação na área biológica, e dois são prove-
nientes da área exata. Apenas um professor é formado
em f́ısica. Dois professores não informaram a área de
formação.

3.3. Escolha dos tópicos a serem abordados no
website

Os dados mostram que, para os professores, os tópicos
mais relevantes para a biof́ısica aplicada à enferma-
gem são “forças e biomecânica” e “óptica f́ısica e
geométrica”, ambos indicados por seis professores. Ou-
tros tópicos também foram bem votados, como “ener-
gia”, com cinco votos, “escalas na biologia” e “fluidos,
tensão superficial”, com quatro votos cada.

Na opinião dos alunos e enfermeiros, o tópico “es-
cala em biologia” é o mais importante, com mais de 70%
dos votos, enquanto que “fluidos e tensão superficial”
e “membranas excitáveis, potenciais” empataram com
aproximadamente 60% dos votos. Observa-se também
que um número significativo de alunos, 40%, votaram
nos temas “energia” e “óptica f́ısica e geométrica”.

A julgar pelas respostas, percebe-se que dez profes-
sores justificaram suas escolhas, entretanto, nem todos
a fundamentaram de acordo com a prática do enfer-
meiro. A escolha dos professores P2 e P5, por exemplo,
teve como justificativa a fundamentação necessária para
as outras disciplinas vistas no curso de enfermagem.

Algumas respostas decorrem do que, sob a ótica de
cada um dos sujeitos, é considerado importante e, não
necessariamente o que os profissionais realmente neces-
sitam na prática. Nesse sentido vale destacar a justifica-
tiva do professor P3, que diz: “Visão, principalmente a
formação da imagem é muito importante para a análise
evolutiva da espécie. Assim como a audição, muito efi-
ciente na predação, sobrevivência animal. A pressão
osmótica explica vários eventos importantes no orga-
nismo humano”. Assim, vê-se que a preocupação desse
professor está focalizada principalmente em questões re-
lacionadas à evolução animal, conteúdo mais espećıfico
do curso de ciências biológicas.

Por outro lado, nas respostas de cinco professores
têm-se algumas sugestões importantes que evidenciam
e reforçam a necessidade de se interligar a teoria dis-
cutida em sala de aula à prática do enfermeiro. Por

exemplo, a justificativa do professor P6 para escolha dos
tópicos “escalas em biologia”, “forças e biomecânica” e
“energia”: “Sendo a biof́ısica destinada ao curso de en-
fermagem, o objeto de estudo deve ser o corpo humano.
A f́ısica proposta deve trabalhar com o funcionamento
do corpo humano, com os sentidos (percepções) e mo-
vimentos do corpo humano, sinapses, nervos e outros”.

Apenas 26 alunos justificaram a escolha dos tópicos.
Uma análise das justificativas mostra que nove alunos
fizeram a escolha tendo por base a grade curricular do
curso de enfermagem, como retrata a resposta do aluno
A1, “Temas que considero mais diretamente ligados ao
curso de enfermagem e ao conteúdo apresentado.”

Oito alunos consideraram apenas a prática profis-
sional do enfermeiro para fazer a seleção de tópicos,
embora a maioria dos alunos não mencione por que os
tópicos são importantes para sua prática, como pode ser
visto na resposta do aluno A25: “Escolhi tais tópicos
porque acho que estes fundamentos são mais utiliza-
dos na vida prática...”. O aluno A6 dá mais suporte à
sua escolha, afirmando que seu interesse por “fluidos e
tensão superficial” deve-se ao “contato que o enfermeiro
tem com secreções, fluidos no seu cotidiano.”

Nove alunos mencionam explicitamente em sua res-
posta a importância do conhecimento do funcionamento
do corpo humano para a prática de enfermagem, como
por exemplo, na resposta do aluno A13: “É muito im-
portante o conhecimento sobre os processos de cresci-
mento celular, transporte de ĺıquidos, fluidos, capilari-
dades, atuando mais eficazmente na causa e conhecendo
os mecanismos patológicos. [...].”

Entende-se, assim, que a maioria das respostas apre-
sentadas converge para questões relacionadas às neces-
sidades da atividade profissional do enfermeiro, o que
leva à percepção de que os alunos reconhecem, em al-
guma medida, a importância de se estabelecer uma es-
treita relação entre a teoria e a prática.

Sete enfermeiros justificaram a escolha de tópicos
de acordo com a sua prática profissional. Algumas
justificativas são bastante vagas, como a resposta do
enfermeiro E4, “Matérias importantes para a enferma-
gem”. Cinco enfermeiros relacionam explicitamente
a importância do conhecimento do funcionamento do
corpo humano e a prática do enfermeiro. Em especial,
a justificativa do enfermeiro E1 estabelece uma relação
entre os tópicos escolhidos e sua prática profissional:

A enfermagem trabalha no contato com o
paciente, ou seja, no cuidado, no toque. E é
neste sentido que a força e a biomecânica
nos ajuda, quando vamos dar um banho
de leito, quando vamos posicionar um paci-
ente no leito evitando as úlceras de pressão,
etc. Quando monitoramos os dados vitais
do paciente estamos nos referindo à ener-
gia térmica, qúımica e metabólica. Na ad-
ministração de uma dieta ou de um medi-
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camento, na monitorização hemodinâmica,
também usamos a f́ısica dos fluidos, tensão
superficial, capilaridade e transporte. (Res-
posta do enfermeiro E1)

Interessante notar que há algumas divergências de
pontos de vista no que tange à escolha dos tópicos de
biof́ısica que são significativos para os sujeitos. Por
exemplo, enquanto enfermeiros e alunos priorizam os
tópicos “escalas na biologia”, “fluidos e tensão super-
ficial” e “membranas excitáveis, potenciais”, para os
professores, os tópicos mais importantes são “forças e
biomecânica”, “óptica f́ısica e geométrica” e “energia”.

Assim, após a aplicação dos questionários e análise
dos dados coletados, foram escolhidos os temas “flui-
dos e tensão superficial” e “escalas na biologia” para
serem desenvolvidos no website devido principalmente
à frequência com que aparecem nas respostas da inves-
tigação e sua relação com o cotidiano do enfermeiro.

3.4. Elaboração do website

O produto desta pesquisa consiste de um website, para
uso de professores que ministram biof́ısica no curso de
enfermagem, buscando estreitar a relação entre o que se
aprende no curso e o que o enfermeiro, de fato, necessita
para o exerćıcio de sua profissão.

Os conteúdos abordados incluem hidrostática e
hidrodinâmica aplicadas à biof́ısica da circulação
sangúınea e da respiração; e lei de escalas na biolo-
gia. Os materiais didáticos disponibilizados no website
incluem: textos, artigos, v́ıdeos, simulações, gráficos,
esquemas e situações-problema que apresentam e expli-
cam os conteúdos abordados.

Os textos do material foram extráıdos de livros
acadêmicos e de sites da internet, que constam nas re-
ferências do website. As situações-problema disponibi-
lizadas foram elaboradas, compiladas e adaptadas de
acordo com o referencial teórico da ABP.

As resoluções de alguns problemas são disponibiliza-
das no material e podem orientar o processo de ensino
e aprendizagem. Em várias páginas há links para aces-
sar v́ıdeos que têm relação com os temas apresentados.
Esses v́ıdeos foram selecionados pelo fato de represen-
tarem e/ou explicarem de forma objetiva os conteúdos
abordados, apresentando situações reais ou simuladas,
imagens em três dimensões e outros recursos que o pro-
fessor pode utilizar em suas aulas.

O conteúdo do website foi organizado de maneira a
contemplar os seguintes objetivos: Compreender enun-
ciados que envolvam śımbolos f́ısicos e manuais de
utilização de aparelhos; Utilizar e compreender tabe-
las, gráficos e relações matemáticas para a expressão
do saber f́ısico; Compreender a f́ısica presente no
mundo vivencial, nos equipamentos e procedimentos
tecnológicos; Descobrir como funcionam aparelhos; In-

vestigar e solucionar situações-problema; Prever, e ana-
lisar previsões, articular o conhecimento f́ısico com co-
nhecimentos de outras áreas do saber cient́ıfico; Com-
preender o papel da f́ısica e sua relação com a evolução
dos meios tecnológicos e do conhecimento cient́ıfico.

O conteúdo do website divide-se em quatro tópicos
subdivididos em:

- Textos: Compilados de livros de f́ısica, enferma-
gem, fisiologia humana, biomecânica e do site do pro-
fessor L.A. Bertolo,1 de forma a auxiliar o professor na
preparação das aulas;

- Situações-problema: Aparecem em vários
subtópicos, podendo ser trabalhadas com os alunos,
com vistas à revisão e contextualização dos conteúdos
de biof́ısica;

- Vı́deos: Têm por objetivo contextualizar e re-
significar os conteúdos estudados. Alguns v́ıdeos têm
como fonte o www.youtube.com e outros são do Canal
de TV Discovery e National Geografic. A tradução e
legendas são de autoria do autor do website;

- Animações, esquemas e fotografias: Têm o
propósito de ilustrar e esquematizar conceitos e proces-
sos tais como: troca de O2 e CO2, anatomia do coração
em 3D, aterosclerose e infarto, dentre outros;

- Curiosidades: São encontradas em todos os tópicos
com a denominação “Saiba Mais” e/ou incorporadas
aos v́ıdeos e artigos que acompanham estes tópicos, ob-
jetivando ampliar os conceitos estudados;

- Artigos: Podem ser usados como fontes de consulta
e também como textos para estudos dirigidos. O artigo
“Medicina Hiperbárica” publicado na Acta Medicina
Portuguesa [14], por exemplo, discorre sobre a atuação
da enfermagem no tratamento à base de oxigenoterapia
hiperbárica e faz um breve histórico do procedimento,
discutindo o papel do enfermeiro;

- Referências: Trazem as obras que foram consulta-
das para a construção do conteúdo do website e aquelas
que o professor pode utilizar na preparação de suas au-
las como fonte de pesquisa.

3.5. Apresentação do website

No website “biof́ısica aplicada à enfermagem”, dis-
pońıvel em www.biofisica.xpg.com.br, os tópicos
estão dispostos em uma coluna, no lado esquerdo da
tela principal, como mostrado na Fig. 1, de forma a
orientar o professor em sua pesquisa. Disponibilizam-se
três ı́cones intitulados “tela principal”, “apresentação”
e “f́ısica na medicina”; tópicos de conteúdo: “pressão
e o corpo humano”, “escoamento de fluidos no corpo
humano”, “escalas na biologia” e “leituras complemen-
tares”; além dos tópicos, “v́ıdeos e animações” e “re-
ferências”.

No ı́cone “apresentação” é feito um breve co-
mentário a respeito do website, discute-se a aplicação
da f́ısica na medicina, os objetivos do material, a me-

1http://bertolo.pro.br/biofisica/index.htm, acessado em março de 2013.

www.biofisica.xpg.com.br
http://bertolo.pro.br/biofisica/index.htm
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todologia ABP, e algumas sugestões de como o profes-
sor pode utilizá-lo. Em “f́ısica na medicina” discute-se
a relação entre a biologia e a f́ısica, mostrando a im-
portância da biof́ısica para o curso de enfermagem e o
papel da modelagem no estudo de biof́ısica.

Ao clicar em qualquer tópico de conteúdo, o profes-
sor tem acesso a uma lista de subtópicos relacionados ao
conceito principal e à sua aplicação no corpo humano,
como exemplificado na Tabela 1.

O tópico “leituras complementares” cumpre duas
funções: contextualizar e enriquecer os conteúdos, re-
significando a prática profissional e acrescentar in-
formações de caráter biológico aos conceitos f́ısicos es-
tudados. O tópico é composto por sete subtópicos:
“elementos do sistema respiratório”, mostrando a im-
portância da energia para que o corpo humano realize
suas funções respiratórias, utilizando-se de esquemas,
v́ıdeos e animação que facilitam a compreensão desse
sistema; “principais componentes do sistema cardiovas-
cular”, apresentando dois v́ıdeos sobre o sistema cardi-

ovascular, propondo ainda pesquisa sobre as doenças do
coração e a realização de um minisseminário sobre o pa-
pel biológico das plaquetas, dos leucócitos e eletrólitos;
em “trabalho realizado pelo coração” e “trabalho re-
alizado pela respiração”, retoma-se o estudo de temas
discutidos nas leituras anteriores, mostrando a relação
entre os dois sistemas, bem como uma discussão da
eficiência destes órgãos, e como a potência pode va-
riar dependendo das circunstâncias impostas pela di-
versidade da circulação geral; “ausculta pulmonar’ e
“sons do coração” são leituras relacionadas aos sons
produzidos pelos sistemas pulmonar e cardiovascular,
associados com as patologias dos mesmos. Ao prepa-
rar aulas sobre o coração, por exemplo, o professor po-
derá ouvir alguns sons deste órgão, bastando acessar os
links dispońıveis; nas “questões de revisão” encontram-
se exerćıcios referentes aos temas discutidos, seleciona-
dos com o objetivo de contribuir para a assimilação e
aplicação dos conceitos abordados.

⌋

Figura 1 - Tela principal apresentando o menu do website. Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 1 - Relação dos subtópicos dos conteúdos de biof́ısica do website.

Pressão e o corpo humano Escoamento de fluidos no corpo humano Escalas na biologia
Pressão no corpo humano Dinâmica dos fluidos Unidades e escalas na biologia
Medidas da pressão no corpo Qual a rapidez que o sangue flui? Crescimento de uma célula
Efeito da postura na pressão sangúınea Escoamento de fluidos reais Resistência em organismos de ta-

manhos diferentes
Pressão intra ocular Escoamento laminar e turbulento Forma e tamanho
Pressão dentro do crânio Fluxo sangúıneo Cálculos de medicamentos
Pressão no sistema digestivo Lei de Poiseuille, resistência das vias aéreas
Pressão no esqueleto Tensão superficial, tensão superficial nos

pulmões e f́ısica dos alvéolos
Pressão na bexiga O prinćıpio de Bernoulli aplicado ao sistema car-

diovascular
Efeitos da pressão durante o mergulho A relação entre algumas doenças cardiovascula-

res e a f́ısica
Terapia com oxigênio hiperbárico
(HOT)
Como o sangue e os pulmões interagem
A f́ısica de algumas doenças pulmonares
Fonte: Dados da pesquisa.
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Como exemplo da abordagem utilizada no website,
no subtópico “medidas da pressão no corpo”, discute-
se o procedimento utilizado para medir a pressão
sangúınea, orientando o enfermeiro quanto ao uso cor-
reto de aparelhos, à postura do paciente no momento
da medida, e à compreensão de conceitos como pressão
diastólica, pressão sistólica e sons Korotkoff. No tópico
“efeito da postura na pressão sangúınea” encontram-se
as seguintes informações no item “saiba mais”:

Assim, quando uma pessoa deitada se levan-
tar rapidamente, a queda de pressão arterial
da cabeça será maior, o que implicará uma
diminuição do fluxo sangúıneo no cérebro.
Como o fluxo deve ser cont́ınuo e como o
ajuste do fluxo pela expansão das artérias
não é instantâneo, a pessoa pode sentir-se
tonta. Em casos de variações de pressão
muito rápidas, a diminuição da circulação
pode ser tal que provoque desmaio [15].

De posse dessas informações, o aluno aprende a esta-
belecer estratégias para cuidar de um paciente que, após
levantar-se rapidamente, possa sentir tonturas. Assim,
o professor poderá elaborar situações-problema que ati-
vem os conhecimentos prévios dos alunos e os conheci-
mentos constrúıdos na sala de aula, conforme propõe a
ABP.

Em vários pontos dos textos apresentados no
website, encontram-se situações-problema que inter-
relacionam situações vividas na prática do enfermeiro
ou o comportamento do corpo humano com os con-
ceitos abordados nos subtópicos. Como exemplo, na
discussão da lei de Poiseuille, pede-se ao leitor para
“Correlacionar o escoamento turbulento e a variação
do raio nas artérias com o mecanismo da aterosclerose
- doença crônico-degenerativa que leva à obstrução das
artérias pelo acúmulo de gordura (principalmente co-
lesterol LDL) em suas paredes”. Ou, ao estudar a cor-
relação entre a f́ısica e algumas doenças cardiovascula-
res, o leitor é desafiado a pensar no seguinte problema:

Na doença de Chagas, o parasita Trypa-
nosoma cruzi provoca uma destruição das
células musculares card́ıacas o que faz com
que o coração aumente de tamanho (cardio-
megalia). A destruição do músculo card́ıaco
(fibrose) e a cardiomegalia provocam al-
teração da circulação e da transmissão dos
est́ımulos elétricos o que leva a insuficiência
card́ıaca, a embolias e ao infarto, especial-
mente nas fases terminais da cardiopática
chagásica. Qual a relação destas alterações
com a f́ısica?

No tópico “v́ıdeos e animações” estão dispońıveis
todos os v́ıdeos e animações utilizados no website, além
de um texto introdutório e uma lista de temas, descre-
vendo o seu conteúdo.

O website vem acompanhado de um manual que
apresenta ao professor o produto, com orientações
teórico-metodológicas, auxiliando-o na consulta aos
textos e na exploração dos recursos apresentados ao
longo do material.

4. Avaliação do website

O produto foi avaliado por 20 professores de f́ısica e
biologia do ensino médio e superior, dentre eles havia
duas enfermeiras. Durante a avaliação foi apresentado o
tópico “elementos do sistema respiratório”, explorando
os recursos do produto. Após a exibição, os partici-
pantes avaliaram os aspectos positivos e negativos do
material, indicando um conceito sobre o mesmo. A
maioria dos professores (13) classificou o material como
ótimo, e sete como bom, embora tenha sido apontada
a necessidade de ajustes, inclusive no que diz respeito
a conceitos.

Os aspectos positivos do material, indicados em um
total de 35 comentários, foram classificados em cinco
categorias de análise2 a saber: Conteúdo (37%); Ma-
terial de fácil uso (26%); Visual (11%); Relação bi-
ologia/f́ısica (6%); Problematização (6%). Cinco co-
mentários (14%), que não foram enquadrados nas cate-
gorias acima, mencionam a objetividade, coerência do
material, v́ıdeos curtos, etc.

Os 16 aspectos negativos indicados foram classifica-
dos em quatro categorias: Nenhum comentário (apro-
ximadamente 31%); Excesso de conteúdo (19%); Ma-
terial desatualizado (19%); e Erros no material (19%).
Dois comentários, sobre os aspectos negativos do web-
site, não se enquadram nas categorias definidas, porém
são relevantes, pois atentam para a visão mecanicista
do corpo humano e finalista dos processos biológicos
retratadas no website.

É interessante observar que os dados mostram uma
preocupação maior dos sujeitos para aspectos relacio-
nados ao conteúdo do material e à facilidade de uso
do website, 63% dos comentários. Este comportamento
é justificado pelo fato de o produto ter sido avaliado
principalmente por professores. Aspectos considera-
dos como caracteŕısticas principais do produto, tais
como interdisciplinaridade, problematização e aplicação
à enfermagem, foram apontados em poucos comentários
(apenas 12%). Talvez a apresentação do produto não
tenha contemplado ou enfatizado estas caracteŕısticas.

2 Optou-se pela Análise de Conteúdo para analisar as respostas dos avaliadores do website. Na perspectiva de Bardin (2011) a
análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens”. [16]
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5. Considerações finais

Este trabalho consistiu em elaborar um material para
uso de professores de biof́ısica que atuam no curso de
enfermagem, partindo do pressuposto de que, conhe-
cendo e compreendendo conceitos desta disciplina, os
alunos estarão melhor preparados para exercer a sua
profissão.

A f́ısica, na medida do posśıvel, deve ser apresen-
tada aos alunos como possibilidade de desenvolvimento
da sua capacidade de compreender e manipular adequa-
damente o mundo que os rodeia, independente do ńıvel
de ensino no qual a disciplina é ministrada. Em se tra-
tando dos cursos de formação de profissionais da saúde,
o ensino da f́ısica deve levar em conta quais conhecimen-
tos esses profissionais precisam construir e quais são os
conteúdos efetivamente importantes para o exerćıcio de
sua profissão.

Os dados de maior significância para esta pesquisa
foram extráıdos dos questionários respondidos pelos
enfermeiros, considerando os conhecimentos sobre sua
prática profissional, que servem de referência para que
eles avaliem o que falta à sua formação e definam quais
conceitos e conteúdos da biof́ısica devem ser ensinados
no curso de enfermagem. As respostas que os sujeitos
deram às perguntas dos questionários validam, ainda
que minimamente, o pensamento de Corso no que se
refere à articulação teoria/prática [11]. É importante
estabelecer uma estreita relação entre o domı́nio de
conteúdos da biof́ısica e a adoção de procedimentos pelo
enfermeiro no exerćıcio da sua profissão.

O objetivo do website “biof́ısica aplicada à enferma-
gem” é re-significar e contextualizar o ensino de concei-
tos da biof́ısica, sobretudo aqueles com os quais os enfer-
meiros lidam no cotidiano da sua profissão, de modo a
promover a articulação teoria/prática. Busca-se promo-
ver a aproximação do aluno com a realidade da profissão
e com os limites e possibilidades de seu futuro campo
de ação, ajudando-o a compreender questões centrais
que permeiam o campo da saúde.

O website pode servir como material didático de
apoio para professores de biof́ısica da área da saúde,
constituindo-se um material complementar, uma vez
que não esgota os assuntos apresentados. É importante
que se ajuste o conteúdo de cada tópico às reais ne-
cessidades dos alunos e à prática profissional destes,
respeitando o papel do professor nas intervenções pe-
dagógicas que se fizerem necessárias, no incentivo da
pesquisa, na participação social e sistematização dos
conteúdos tratados.

Apêndice

A: Questionário

Para o professor:

Nome do professor(a):

Formação acadêmica:
( ) Licenciatura
( ) Bacharelado
( ) Outros; qual?
( ) Ciências
( ) Biologia
( ) F́ısica
( ) Qúımica
( ) Outros; qual?
Atividade profissional: Tempo na função de profes-

sor do ensino superior: anos

Para alunos e enfermeiros:

Nome do ( ) aluno(a) ou ( ) enfermeiro(a):

Informações:
( ) Peŕıodo
( ) Estagiando
Ano em que se formará:
( ) Atua na área Tempo de atuação

1) Assinale três tópicos sobre f́ısica biológica que
você considera importante para o curso de enfermagem:

( ) Escalas em biologia
( ) Forças e biomecânica
( ) Energia, conservação da energia no corpo hu-

mano
( ) Fluidos, tensão superficial, capilaridade e trans-

porte
( ) Bioeletricidade, lei de Nernst-Planck
( ) Membranas excitáveis, potenciais de ação e ele-

trorreceptores
( ) Bioacústica e comunicação sonora
( ) Óptica f́ısica e geométrica, biof́ısica da visão
2) Tente justificar sua escolha pelos tópicos assina-

lados.
3) Espaço para qualquer comentário que desejar.
4) Gentileza acrescentar qualquer tópico que não

está no questionário e que você julga importante.
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