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ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A
DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA1
Laiane Patrícia de Oliveira2
Sandra Paula Aguiar Ferreira Rocha3
Leticia Auxiliadora Fragoso da Silva 4
RESUMO: Objetivou-se neste estudo analisar a satisfação e/ou insatisfação do discente de
enfermagem do terceiro período integral sobre a disciplina de Semiologia e Semiotécnica, no tocante
as concepções sobre os conteúdos teóricos e práticos, carga horária, monitoria, estrutura do
laboratório e materiais disponíveis no processo de aprendizagem, além da escolha da profissão e
curso. Trata-se de um estudo exploratório de natureza descritiva e caráter quantitativo realizado no
Centro Universitário São Lucas no município de Porto Velho-RO. Para coleta de dados utilizou-se um
instrumento composto por 14 itens, aplicados para uma amostra constituída de 18 participantes,
mensurado através uma escala do tipo Likert de cinco pontos. Verificou-se predomínio de 88% sexo
feminino; 88% eram solteiros, 78% não trabalhavam e média de 23 anos de idade. A disciplina
causou expectativa positiva, em 63% dos discentes, 67% não pensaram em desistir ou mudar de
curso após o encerramento da disciplina. 58% estavam satisfeitos com o curso, 78% com a escolha
da profissão. 67% declararam-se satisfeitos com os conteúdos teóricos e 63% com a carga horária da
disciplina, no entanto, ficou evidente descontentamento com a carga horária de aula prática. 83%
afirmaram muitos satisfeitos com a contribuição das aulas práticas no processo de aprendizagem.
45% demonstraram satisfação com a monitoria; 67% consideraram suficiente a estrutura física do
laboratório de habilidades e 61% muito satisfeitos com o desenvolvimento das aulas práticas no
laboratório. Obter um olhar analítico com a formação desses profissionais deve ser primordial aos
IES, pois uma boa formação fortalece e valoriza a profissão.
Palavras-Chave: Discentes. Satisfação. Ensino.

ANALYSIS OF SATISFACTION OF NURSING COUNSEL ON SEMIOLOGY AND
SEMIOTECHNICS DISCIPLINE¹
ABSTRACT: The aim of this study was to analyze the satisfaction and / or dissatisfaction of nursing
students of the third full-time period in the discipline of Semiology and Semiotechnical, in terms of
theoretical and practical concepts, workload, monitoring, laboratory structure and available materials
in the process of learning, in addition to the choice of profession and course. This is an exploratory
study of descriptive nature and quantitative character carried out at the São Lucas University Center in
the city of Porto Velho-RO. For data collection, a 14-item instrument was used for a sample consisting
of 18 participants, measured using a five-point Likert scale. There was a predominance of 88% female
sex; 88% were unmarried, 78% did not work and an average of 23 years of age. The discipline caused
a positive expectation, in 63% of the students, 67% did not think about giving up or changing course
after the closing of the discipline. 58% were satisfied with the course, 78% with the choice of
profession. 67% stated that they were satisfied with the theoretical content and 63% with the hours of
the course, however, it was evident discontent with the practical class hours. 83% said many were
satisfied with the contribution of practical classes in the learning process. 45% demonstrated
satisfaction with monitoring; 67% considered the physical structure of the skills laboratory to be
sufficient and 61% satisfied with the development of practical classes in the laboratory. Obtaining an
analytical look at the training of these professionals must be paramount to the IES, since good training
strengthens and values the profession.
Keywords: Students. Satisfaction. Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma profissão dinâmica e desafiadora que exige
conhecimento e competências específicas, é também uma ciência humana, de
pessoas e experiências, com um campo de conhecimentos, fundamentações e
práticas relacionadas ao indivíduo, família e comunidade, que abrange o processo
saúde-doença, exigindo conhecimento científico, competência técnica, capacidade
de reflexão e análise crítica dos diferentes contextos e cenários de atenção à saúde
(JENSEN, 2013). Neste sentido, o processo evolutivo da enfermagem representa a
busca de referenciais teóricos que conduzam a prática profissional, dando evidência
ao saber e ao fazer acadêmico e profissional (SILVA et al., 2018).
Os cursos de graduação em enfermagem são contemplados em suas
estruturas curriculares com um rol de disciplinas básicas que sustentam a
construção do conhecimento profissional (MELO et al., 2017). A Semiologia e
Semiotécnica são disciplinas obrigatórias, regulamentadas pela Resolução nº 314/94
do Conselho Federal de Enfermagem, consideradas fundamentais na formação do
acadêmico, engloba o conhecimento das bases da prática em enfermagem, com o
controle de concepções e habilidades, sendo imprescindível à prática diária da
profissão (KORB, et al., 2015).
A Semiologia refere-se à investigação e estudo dos sinais e sintomas
apresentados pelo paciente, já a Semiotécnica inclui o estudo e o método das ações
que sucedem ao exame físico (KORB et al. (2015). Ambas, através de contextos
teóricos e práticos, se preocupam com desenvolvimento de técnicas para a
realização de procedimentos, envolvendo princípios científicos e instrumentos que
possibilitam a assistência prática de enfermagem ao ser humano (MELO et al.,
2017).
Para aperfeiçoar o que foi aplicado na teoria torna-se necessário à utilização
de um ambiente de aprendizagem, laboratório de habilidades com materiais e
equipamentos similares a unidades hospitalares, considerado recurso vantajoso no
processo

de

ensino-aprendizagem

de

habilidades

psicomotoras,

liderança,

autonomia, gerenciamento e tomada de decisão, onde o aluno pode experimentar
testar, repetir, errar e corrigir livre da ansiedade e responsabilidade causadas pela
presença de um paciente (CAMARGO, 2015).
Os docentes exercem o papel de facilitador do aprendizado e devem utilizar
práticas pedagógicas que sejam capazes de garantir um leque de conhecimento aos
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discentes que servirá como base para toda sua vida profissional (LIRA et al. (2015).
Para contribuir com a prática laboratorial os alunos tem o auxílio de monitores, que
oferece subsídios para a vivência e aprimoramento do processo de ensinoaprendizagem (NETA et al., 2016).
A Semiologia e Semiotécnica apresentam como ementário o estudo,
desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e competências necessárias à
capacidade de cuidar de pessoas, considerando conceitos e dimensões teóricometodológicas, com base na investigação clínica por meio dos métodos
propedêuticos clássicos (LIMA, et al., 2017). É o primeiro contato do aluno de
enfermagem na prática assistencial, do cuidado em si, base inerente ao enfermeiro,
em que as habilidades adquiridas nesse período serão primordiais para a sua
formação profissional, podendo, neste período desenvolver sentimentos de
satisfação ou insatisfação.
Segundo Wisniewski, et al. (2015) o conceito de satisfação está ligado a
sensação de contentamento no que se faz, indica ato ou efeito de satisfazer, alegria,
contentamento e prazer, podendo ser positiva ou negativa.
Ainda conforme Wisniewski, et al. (2015) no que concerne à satisfação sobre
a escolha da profissão ou com determinada disciplina, o aluno abrange sentimentos
indicadores de bem-estar fisiológico e emocional e a insatisfação pode ser vista com
potencial prejuízo. Dessa forma, o sentimento de satisfação parece ser uma
consequência não apenas do quanto se recebe do ambiente, mas também da
posição que o indivíduo ocupa em relação ao seu nível de idealização (SINGH;
SINGH; SINGH, 2012).
Neste contexto, analisar a satisfação e/ou insatisfação do discente de
enfermagem do terceiro período integral sobre a disciplina de Semiologia e
Semiotécnica do Centro Universitário São Lucas é o objetivo deste estudo, no qual,
torna-se relevante na medida em que permitirá analisar as concepções dos
discentes sobre o contato com a disciplina, com a escolha do curso e sua decisão
para continuidade na profissão. Logo, quanto maior o grau de satisfação dos
indivíduos, maior a motivação e o potencial de contribuição para a profissão
(OLIVEIRA, 2015), bem como melhorias para os docentes e as coordenações dos
cursos, nos esforços para a busca de uma maior satisfação dos estudantes (RAMOS
et al., 2015).
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2 MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se um estudo exploratório de natureza descritiva e caráter
quantitativo, desenvolvido com discentes do curso de graduação em enfermagem do
terceiro período integral do Centro Universitário São Lucas no município de Porto
Velho-RO. O curso possui carga horária total de 4.000 horas, distribuídas entre
disciplinas obrigatórias, aulas práticas, ensino clínico, estágios, projeto integrador e
atividades complementares. A disciplina de Semiologia e Semiotécnica tem um total
de 240 horas, oferecido no terceiro período, distribuídos em conteúdos teóricos e
práticos.
O estudo foi operacionalizado com uma amostra de 18 discentes,
matriculados no terceiro período integral, adotando-se os seguintes critérios de
inclusão: ser acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem, devidamente
matriculado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica, cursado a disciplina e
concordar em participar do estudo. Ressalta-se que do total de 21 acadêmicos que
cursaram a disciplina no segundo semestre de 2018, que três não concordaram em
participar do estudo. Sendo assim a amostra representou 85,7% da população.
A coleta de dados ocorreu nas dependências da Instituição de Ensino
Superior (IES), no mês de Outubro de 2018, mediante explicação dos objetivos da
pesquisa e solicitação da participação voluntária com assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após apreciação favorável do Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas, CAAE: 97282818400000013.
Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento contendo perguntas
abertas e fechadas, composto por 14 itens, na qual se investigou a satisfação do
discente com a disciplina de Semiologia e Semiotécnica, com os conteúdos teóricos
e práticos, carga horária, monitoria, estrutura do laboratório e materiais disponíveis
no processo de aprendizagem, além da escolha da profissão, mensuradas através
uma escala do tipo Likert de cinco pontos, variando entre um 1- “Muito insatisfeito”,
dois 2- “Insatisfeito”, três 3- “Pouco satisfeito”, quatro 4- “Satisfeito “e cinco 5-“ Muito
satisfeito”. O instrumento, ainda, apresentava uma parte inicial com variáveis
relacionadas a sexo, estado civil e ocupação.
Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva, mediante a
utilização de médias e distribuição de frequência dos constructos, executada no
Graph Pad Prism 6.0®, facilitando seu processo de organização em tabelas e
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gráficos, que permitiram uma melhor visualização dos resultados e sua
interpretação.

3 RESULTADOS
Os resultados deste estudo dizem respeito à satisfação dos discentes com a
disciplina de Semiologia e Semiotécnica de enfermagem. Do total de alunos (21)
matriculados na disciplina, apenas 3 (14%) não quiseram participar. Assim, a
amostra foi constituída de 18 (85,7%) participantes. Em média, o questionário foi
respondido num tempo de 10 minutos. O instrumento de coleta de dados composto
por 14 itens apresentou uma parte inicial com variáveis relacionadas a sexo, estado
civil e ocupação (Tabela 1).
Foi possível observar que dos 18 participantes do estudo, 88,0% eram do
sexo feminino. A faixa etária predominante foi a de 18 a 20 anos (44%), a idade
variou de 18 a 37 anos, com média de 23 anos (desvio padrão DP = 5,4). Um
participante não informou sua idade. Além do mais, destacou-se o estado civil
solteiro 88% e no quesito ocupação (78%) dos participantes não trabalhavam.
Tabela 1 - Distribuição dos participaram da pesquisa, segundo características
sociodemográficas, Porto Velho, RO, 2018.
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa etária
18 – 20 anos
21 – 25 anos
31 – 37 anos
Não respondeu
Estado civil
Casado
Solteiro
Ocupação
Trabalha
Não trabalha

N

%

16
2

88
12

8
6
3
1

44
33
17
6

2
16

12
88

4
14

22
78

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

As dimensões da satisfação do discente com a disciplina de Semiologia e
Semiotécnica, os conteúdos teóricos e práticos, carga horária, monitoria, estrutura
do laboratório e materiais disponíveis no processo de aprendizagem, além da
escolha da profissão, foram mensuradas em formato de respostas com base na
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escala de Likert de cinco pontos, variando entre um 1- “Muito insatisfeito”, dois 2“Insatisfeito”, três 3- “Pouco satisfeito”, quatro 4- “Satisfeito” e cinco 5- “Muito
satisfeito”. Não houve, em geral, uma frequência muito elevada de comentários a
nenhuma questão, 1 participante em cada 18 contribuiu com, pelo menos, um
comentário.
Quando questionados sobre a expectativa provocada pela disciplina de
semiologia e semiotécnica de enfermagem 12 (67%) referiram que esta disciplina
correspondeu positivamente a suas expectativas, com muita satisfação, 5 (28%)
estavam satisfeitos e apenas 1 (5%) não teve esta expectativa correspondida,
demonstrando pouca satisfação (Figura 1). Dentre os que responderam a respeito
dos motivos atribuídos à satisfação e/ou pouca satisfação descreveram “medo e
ansiedade” provocados pelos “extensos conteúdos teóricos”.
Figura 1 – Expectativa com a disciplina
5%

3 - Pouco
satisfeito

28%

4 - Satisfeito

67%
5 - Muito
satisfeito
Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Foi investigado se no decorrer da disciplina em algum momento o discente
pensou em desistir ou mudar de curso. 12 (67%) afirmaram que no decorrer da
disciplina não pensaram em desistir ou mudar de curso. 6 (33%) referiram que em
algum momento pensou em desistir ou até mudar de curso (Figura 2). Ressalta-se
que não houve registro quanto ao motivo da desistência ou mudança de curso.
Figura 2 – Cursando a disciplina em algum momento pensou em desistir ou mudar
de curso

33%
67%

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Sim
Não

9

A figura 3 refere-se à avaliação do aluno sobre a enfermagem. Do total de
participantes 11(61%) estavam muito satisfeitos com o curso de enfermagem no
decorrer da disciplina de Semiologia e Semiotécnica. 6 (33%) estavam satisfeitos e
apenas 1 (6%) registrou pouca satisfação com o curso. Ressalta-se que não houve
comentários a respeito do motivo da satisfação.
Figura 3 – Visão da Enfermagem durante a disciplina
6%

33%

3 - Pouco
satisfeito
4 - Satisfeito

61%
5 - Muito
satisfeito
Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

A figura 4 refere-se à avaliação do aluno quanto à escolha da profissão
cursando a disciplina de Semiologia e Semiotécnica. Do total de participantes 14
(78%) registraram muita satisfação com a escolha da profissão e 4 (22%)
expressaram satisfação. Ressalta-se que não houve comentários a respeito do
motivo da satisfação.
Figura 4 – Escolha da profissão cursando a disciplina

22%
78%

4 - Satisfeito
5 - Muito
satisfeito

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Com relação aos conteúdos teóricos abordados na disciplina de semiologia
e semiotécnica, as respostas variaram entre satisfeitos e muito satisfeitas. 12 (67%)
afirmaram estar muito satisfeitos com o embasamento teórico (Figuras 5).
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Figura 5 – Conteúdo teórico

4 - Satisfeito
33%
5 - Muito
satisfeito

67%

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

A respeito da carga horária da disciplina de semiologia e semiotécnica, 6
(33%) muito satisfeitos com a carga horária da disciplina, embora houvesse algum
descontentamento com a carga horária. Houve relatos em que 1 (6%) estava muito
insatisfeito, 2 (11%) insatisfeito e 4 (22%) pouco satisfeito (Figuras 6).
Figura 6 – Carga horária
6%

1 - Muito
insatisfeito

11%

33%

2 - Insatisfeito

22%

3 - Pouco
satisfeito

28%

4 - Satisfeito

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Quando questionados sobre a contribuição das aulas práticas no processo
de

aprendizagem,

15

(83%) afirmaram

que

as

aulas

práticas

geraram

muita satisfação, e apenas 1 (6%) afirmou que as práticas realizadas durante esta
disciplina eram insuficientes para seu aprendizado (Figura 7).
Figura 7 – Contribuição aula prática processo de aprendizagem
6%

11%

3 - Pouco
satisfeito
4 - Satisfeito

83%

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

5 - Muito
satisfeito
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No tocante a monitoria 8 (45%) dos discentes mencionaram contentamento
com a monitora da disciplina no processo de aprendizagem, no entanto, 4 (22%)
estavam pouco satisfeitos, ao mesmo tempo em que 4 (22%) sentiam pouca
satisfação e 2 (11%) muito insatisfeitos com o desempenho da monitoria no
desenvolvimento da prática em laboratório (Figura 8).
Figura 8 – Contribuição monitoria no processo de aprendizagem

22%

1 - Muito
insatisfeito

11%
22%

3 - Pouco
satisfeito
4 - Satisfeito

45%
5 - Muito
satisfeito
Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Observou-se que a maioria dos alunos 12 (67%) considerava a estrutura
física muito satisfatória. No entanto houve relatos de insatisfação e pouca satisfação
(16%), embora os motivos relacionados não fossem descritos (Figura 9).
Figura 9 – Laboratório de aulas práticas
5%

2 - Insatisfeito

11%
17%
67%

3 - Pouco
satisfeito
4 - Satisfeito
5 - Muito
satisfeito

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

Com relação aos recursos materiais destinados às aulas de Semiologia e
Semiotécnica em Enfermagem os discentes descreveram entre 11 (61%) muito
satisfeitos e 3 (17%) satisfeitos, ao contrário de 4 (22%) que declararam pouca
satisfação com os materiais disponíveis para o desenvolvimento das aulas práticas
realizadas em laboratório de habilidades (Figura 10).
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Figura 10 – Material aula prática
3 - Pouco
satisfeito

22%

4 - Satisfeito
61%

17%
5 - Muito
satisfeito

Fonte: Autores da Pesquisa, 2018.

4 DISCUSSÃO
Em se tratando do perfil sóciodemográfico dos participantes, os dados da
pesquisa mostraram predomínio do sexo feminino, tendo em vista que a
feminilização é atributo forte no domínio da enfermagem, persiste desde o início da
profissionalização, uma vez que o ato de cuidar está associado ao sexo feminino
(BUBLITZ et al., 2015). Para Aquino e Brito (2012) os cursos de Enfermagem
passam por transformações, deixando a ideia de uma profissão exclusivamente
feminina, ainda predominante. Melo et al. (2017) citam em seus estudos que já se
observa um acréscimo gradual de discentes do sexo masculino.
O estudo revelou predomínio de discentes solteiros. Nos estudos de Aquino e
Brito (2012), há referência de que os jovens estão dando preferência à formação
profissional, em detrimento do casamento. Além disso, os resultados apontaram que
a maioria dos discentes não trabalhava. Contrário aos achados nos estudos de Melo
(2014) no qual refere uma mudança no perfil dos ingressantes nos cursos de
graduação em Enfermagem, este novo perfil constituído por acadêmicos já inseridos
no mercado de trabalho.
Deve-se assinalar que a idade média dos discentes foi de 23 anos, sendo
possível

inferir

que

a

enfermagem

é

uma

profissão

em

processo

de

rejuvenescimento, constituída, predominantemente, por jovens. Para Machado et al.
(2016) esse dado associa-se a uma oferta maior de cursos nos últimos anos e está
respaldado no significativo aumento do número de concluintes no Brasil.
De acordo com Scherer, Scherer e Carvalho (2006), para a maioria, o
ingresso na vida acadêmica acontece no momento de uma mudança de fase do
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ciclo de vida, e essa fase surge, repleta de dúvidas e incertezas, exigindo dos
discentes um período de adaptação.
Silver (2018) cita em seus estudos que durante o andamento da disciplina de
Semiologia e Semiotécnica os discentes também enfrentam angustias, receios e
medos ao se depararem com as atividades práticas, podendo gerar sentimentos de
satisfação e/ou insatisfação, que por vezes atrapalham ou dificultando o seu
aprendizado.
Neste estudo a disciplina proporcionou à discente expectativa positiva,
embora, houvesse relatos de “medo e ansiedade” provocados pelos “extensos
conteúdos teóricos”.
Vale ressaltar que é preciso compreender que expectativas elevadas podem
ser substituídas pela exigência intelectual, cognitiva e emocional exigindo maior
autonomia do discente. Neste contexto Basso (2008) afirma que o docente detém
nesta etapa, papel fundamental, sobretudo, na compreensão do discente como
sujeito ativo tanto na expressão de seus sentimentos quanto na construção do
conhecimento teórico e prático.
Gomes e Germano (2007) informam que o docente desta disciplina deve estar
preparado para acolher o discente e ajudá-lo a superar dificuldades e vencer medos
e Lira et al. (2015) complementam que para isso, devem utilizar recursos que sejam
capazes de viabilizar uma aprendizagem significativa, contribuindo para o
desenvolvimento de competências e habilidades, pois nesta etapa de vivências de
estresse e riscos, é também momento de decisão em relação à escolha de sua
profissão ou mudança de curso.
Os relatos deduziram que pelo menos um discente pensou em desistir do
curso devido à “dificuldade de aprendizagem, medo e ansiedade relacionada à
avaliação prática”.
Melo (2014) avalia as aulas práticas como essenciais e relevantes para a
vida acadêmica, além de preparatória para o mercado profissional. Os resultados
apontaram que a maioria entendeu a carga horária da disciplina de forma satisfatória
e consideraram a quantidade de horas suficiente para o aprendizado, no entanto,
ficou evidente o descontentamento com a carga horária de aula prática “pouca aula
práticas”. Induzindo o aluno em campo de prática clínica conforme observou na fala
“a existência de sentimentos como incompetência, frustação e insegurança”,
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evidente, quando se deparam “com procedimentos que muitas das vezes durante a
disciplina obtiveram pouca prática”.
Ressalta-se a influência da formação acadêmica frente à fragmentação entre
teoria e prática, o que fragiliza a construção simultânea das competências
conhecimento, habilidades e atitude. Para Melo (2014), tais fragilidades também
podem estar associadas às poucas oportunidades de aprendizado prático dos
conteúdos teóricos, especialmente dos procedimentos de enfermagem, condição
imprescindível ao desenvolvimento da competência habilidade.
Analisando a disciplina de semiologia e semiotécnica na formação dos
discentes, as aulas práticas foram consideradas relevantes no processo de
formação, tendo em vista que a maioria externaram sentimentos de muita satisfação.
Na IES onde o estudo foi desenvolvido, a carga horária destinada para a disciplina
de Semiologia e Semiotécnica contemplava um total de 240h distribuídas entre aulas
teóricas e práticas.
Os achados do estudo comprovaram uma variação entre muita insatisfação e
satisfação com a monitoria. Também se pode perceber nas falas: “Maior participação
e disponibilidade do monitor” e “estabelecimento de um vínculo maior entre aluno e
monitor”.
A participação e a disponibilidade do monitor podem contribuir para o
desenvolvimento de habilidades teórico e prático, como melhoria do nível de
satisfação e expectativa dos discentes. No tocante ao vínculo entre monitor e
discente, Andrade et al. (2018) indica pode ser considerado como uma modalidade
de acolhimento do discente assistido pela monitoria, de modo que o discente se
apresenta mais à vontade para retirar suas dúvidas, expor seus anseios e socializar
seus saberes.
“Divergência de ensino entre preceptor e monitor”. “Monitor contribui pouco
com o processo de aprendizagem”.
O estudo demonstrou diferentes respostas variando entre fatores de
insatisfação e satisfação com a monitoria da disciplina, e de acordo com essa ideia,
Natário e Santos (2010) afirmam que, ao mesmo tempo em que a monitoria deve ser
o momento de proporcionar aos discentes a melhoria no seu potencial acadêmico,
dando-lhes suporte a sua formação como futuros profissionais, ela tem o objetivo de
completar a formação profissional e aperfeiçoar a qualidade de ensino, fornecendo
todo o suporte teórico para o incremento de habilidades.
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Para Nunes et al. (2014) pode ser também explicado, devido ao pouco tempo
disponível por parte dos professores para atender todas as demandas dos alunos.
Estudos como os Abreu et al. (2014) e Fernandes et al. (2015), mostram que
a monitoria acadêmica se constitui de uma importante ferramenta para os discentes,
promovendo aprofundamento de conhecimentos, impulsionando o aprendizado e
facilitando o desenvolvimento de habilidades práticas. Além disso, Carvalho et al.
(2012) citam que a monitoria oportuniza que os discentes vivenciem experiências
distintas, como a consolidação de saberes, tanto teóricos quanto práticos e o
estabelecimento de maior vínculo entre os discentes, provocando uma integração
entre turmas.
Para Nunes et al. (2014) o monitor é o estudante responsável por auxiliar os
professores nos ensinamentos aos discentes e transmitir os seus conhecimentos
adquiridos na sua vivencia acadêmica aos discentes.
No entendimento de Abreu et al. (2014) os cenários de prática são
promotores de uma aprendizagem significativa na medida em que permite
relacionar-se a teoria à prática. Para Pezzi; Pessanha e Neto (2008) o laboratório de
habilidades é o local onde se concretiza a prática da simulação devendo empregar
diversos materiais e recursos.
Durante a análise foi possível observar que a maioria dos discentes
considerava a estrutura física do laboratório e o material disponível para o
desenvolvimento das aulas práticas muito satisfatórias, embora haja quem
considerasse “falta de disponibilidade de materiais para treinamento dos
procedimentos”.
Os estudos de Melo (2014) indicam que o uso do laboratório pode ser
considerado ainda mais valioso quando se trata de discentes que estão cursando a
disciplina de semiologia e semiotécnica, os quais estão iniciando a vivência da
prática de enfermagem e Pezzi; Pessanha e Neto (2008) complementam que quanto
mais completo e real ele for, maior será a motivação e satisfação dos discentes em
se inserir ativamente no processo de aprendizagem assim como melhores serão os
resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O discente, sujeito ativo e autônomo na construção do conhecimento,
enfrenta angústias, receios e medos ao se deparar com a disciplina de Semiologia e
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Semiotécnica, podendo desenvolver sentimentos de satisfação e/ou insatisfação,
que por vezes atrapalham ou dificultando o seu aprendizado.
O docente tem papel fundamental, devem utilizar recursos para viabilizar
uma aprendizagem significativa, pois nesta etapa de vivências de estresse e riscos,
é também momento de decisão em relação à escolha de sua profissão ou mudança
de curso.
Ressalta-se a influência da formação acadêmica frente à fragmentação entre
teoria e prática, o que fragiliza a construção simultânea das competências
conhecimento, habilidades e atitude. A maioria entendeu a carga horária teórica da
disciplina de forma satisfatória e consideraram a quantidade de horas suficiente para
o aprendizado, no entanto, ficou evidente o descontentamento com a carga horária
de aula prática.
De modo geral os diferentes fatores entre insatisfação e satisfação com a
monitoria da disciplina e a maioria considerou a estrutura física do laboratório e o
material disponível para o desenvolvimento das aulas práticas muito satisfatórias.
Ficou evidente que quanto mais completo e real for o laboratório de habilidades,
maior será a motivação e satisfação dos discentes em se inserir ativamente no
processo de aprendizagem assim como melhores serão os resultados.
Os sentimentos de medo e ansiedade pela deficiência de habilidades com a
prática dos conteúdos de Semiologia e Semiotécnica, são comiserações que podem
acompanhar os discentes até o fim da jornada acadêmica, ou até, por vezes,
transpassar a formação, gerando um miscigenado rol de sentimentos que leva a
insatisfação profissional. Obter um olhar crítico e preocupado com a formação
desses profissionais deve ser primordial para as IES. Uma boa formação acadêmica
contenta, fortalece e valoriza a profissão.
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12 CNS/MS)
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DE PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PARTICIPANTE...........................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................

SEXO : M___

F___

DATA NASCIMENTO: ......../......../.......
ENDEREÇO ....................................................................... Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ...................................................................... CIDADE.......................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............)...............................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL...................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.).....................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................

SEXO: M___

F___

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ..................................................................... Nº ................... APTO:............................
BAIRRO:.....................................................................CIDADE:........................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).........................................................
_____________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA E PESQUISADOR

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DO DISCENTE SOBRE
A DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA”
PESQUISADOR: LETICIA AUXILIDORA FRAGOSO DA SILVA
CARGO/FUNÇÃO: DOCENTE/ENFERMEIRO
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 037710
ENDEREÇO DO PESQUISADOR: RUA JANGADEIRO, 4862. BAIRRO FLODOALDO PONTES
PINTO. PORTO VELHO-RO
TELEFONE DE CONTATO DO PESQUISADOR: (69) 992981274
E-MAIL DE CONTATO DO PESQUISADOR: letfragoso@hotmail.com
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2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO _X__
___

RISCO MÉDIO ___

RISCO MAIOR

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 6 MESES
III – ACEITE DO PARTICIPANTE
Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa “ANÁLISE
DE SATISFAÇÃO DO DISCENTE SOBRE A DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA”,
sob a responsabilidade da pesquisadora Leticia Auxiliadora Fragoso da Silva. O estudo será
realizado com a aplicação de um instrumento do tipo questionário com perguntas abertas e fechadas,
para atender o objetivo do estudo, que é analisar os fatores de satisfação e/ou insatisfação do
discente do terceiro período do curso de enfermagem cursando a disciplina semiologia e
semiotécnica do Centro Universitário São Lucas, no município de Porto Velho-RO. Haverá um risco
mínimo para saúde, física, mental ou emocional caracterizado pelo desconforto em responder a
perguntas e ao fato da abordagem ocorrer no local da Instituição de Ensino. Após discussão e
explicação, ficaram claros para você os propósitos desse estudo que são: investigar os fatores de
satisfação e/ou insatisfação do discente com a disciplina; com a metodologia de ensino; monitoria e
sugestões e você concorda submeter-se aos procedimentos de responder a um questionário com
perguntas abertas e fechadas. Você poderá consultar a pesquisadora responsável em qualquer
época, antes, durante ou depois do estudo. Todas as informações que você fornecer e os resultados
obtidos com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, só serão utilizados para divulgação em
reuniões e revistas científicas, sem a sua identificação, sendo garantidos o sigilo e a
confidencialidade das informações prestadas, além de que você terá esclarecimento permanente
sempre que surgirem dúvidas a respeito do projeto e retirar o seu consentimento a qualquer
momento. Você também tem ciência de que sua participação é isenta de despesas e que você tem
garantia do acesso a tratamento hospitalar se necessário, além do ressarcimento pelos danos
eventualmente ocasionados. Você será informado de todos os resultados obtidos,
independentemente do fato destes poderem mudar seu consentimento em participar da pesquisa, fica
esclarecido também que você pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Você não terá
quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa.
Este estudo é importante porque seus resultados vão lhe trazer os seguintes benefícios indiretos,
desde que consideradas as dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou
espiritual. Diante das explicações, se você concorda em participar deste projeto de pesquisa, coloque
sua assinatura e a seguir forneça os dados solicitados.
Nome: _______________________________________________________________________
RG: ________________________
CPF: _______________________
Endereço:___________________________________________________________________
Telefone: ______________________
_________________________________

Data: ____/____/____

Participante da pesquisa ou responsável legal
- Os campos abaixo devem ser preenchidos somente pelo pesquisador responsável pelo
projeto de pesquisa.
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
participante ou de seu representante legal para participação neste estudo.
_________________________
Pesquisador responsável

Data: ____/____/_____
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS
PARTICIPANTE DA PESQUISA:

PELO

PESQUISADOR

SOBRE

GARANTIAS

AO

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas;
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo,
sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência;
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade;
4. Disponibilidade de assistência e ressarcimento, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa;
5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa;
6. Garantia de acesso ao medicamento indicado mesmo após a finalização dos estudos, se for o
caso.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
LETICIA AUXILIADORA FRAGOSO DA SILVA. RUA JANGADEIRO, 4862, BAIRRO FLODOALDO
PONTES PINTO, PORTO VELHO-RO. FONE: 69 992981274
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
Em caso de dúvida em relação a esse documento, entrar em contato com o Comitê de Ética da
Faculdade São Lucas.
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal, prédio Sapucaia, 1º andar
Telefone: (69) 3211-8006
e-mail: cep@saolucas.edu.br
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ANEXO A - Instrumento de coleta de dados

Número de ordem: ____________
Preencha ou assinale com um X a sua resposta

□ Feminino □ 2. Idade: ____ anos.
3. Estado civil: Solteiro □Casado □ Outro _____________
4. Ocupação: Trabalha □ Não trabalha □
1. Sexo: Masculino

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

Nº

Grau de
Satisfação

Indicador
1

5.

Qual a sua avaliação após a disciplina de
semiologia e semiotécnica sobre a
enfermagem?

6.

Qual sua expectativa sobre a disciplina de
semiologia e semiotécnica?

7.

Qual sua avaliação sobre os conteúdos
teóricos aplicados na disciplina?

8.

As aulas práticas da disciplina contribuem no
processo de aprendizagem do aluno?

9.

Qual a sua avaliação sobre a carga horária
das aulas práticas?

10.

A monitoria contribui para a continuidade da
aprendizagem do aluno?

11.

Qual sua avaliação sobre os laboratórios de
práticas disponíveis para aprendizagem?

12.

Qual sua avaliação sobre os materiais
disponíveis para aprendizagem?

13

A partir da disciplina de semiologia e
semiotécnica, como você se sente em relação
à escolha da profissão?

14

A partir da disciplina de Semiologia e
Semiotécnica, você em algum momento
pensou em desistir ou mudar de curso?

SIM

2

3

4

NÃO

O que falta para que o seu grau
de satisfação seja 5?
5

MOTIVOS
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