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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Trata-se de um curso de curta duração do tipo capacitação, tendo como tema os 

sinais vitais. A capacitação é uma das formas de realizar educação em saúde e 

deve servir como perspectiva de promoção de práticas saudáveis no cotidiano 

profissional da enfermagem. O profissional deve se enxergar como um ator 

social responsável pelas ações no contexto da saúde (SALCI et al., 2013). 

A capacitação profissional faz parte de uma educação permanente presente e 

atuante nos serviços de saúde. Espera-se, com a capacitação, melhoria do 

serviço prestado para população com práticas saudáveis, adequação do 

desempenho da equipe e contribuição com a formação de novas competências 

em todos os âmbitos da assistência. Em busca de melhorias na qualidade das 

capacitações realizadas, foi instituída a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (BRASIL, 2009). 

Esta capacitação objetivou oferecer subsídios quanto à importância jurídica dos 

meios de aferição e registros dos sinais vitais, mostrando os principais momentos 

em que deve ocorrer, os principais materiais utilizados, os cuidados quanto aos 

procedimentos, as características dos fatores envolvidos, bem como os locais de 

verificação com as suas devidas peculiaridades. 

Para produção da capacitação foram realizadas leituras de artigos científicos 

referentes ao tema, obtidos nos bancos de dados Bireme, Scielo e Medline, bem 

como foram feitas pesquisas em sociedades de cardiologia e hipertensão 
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nacionais e internacionais, e em livros-texto de semiologia. Toda produção foi 

acompanhada pelas professoras orientadoras desta pesquisa. 

A capacitação foi desenvolvida através de Data Show com uso do programa 

PowerPoint®, de forma expositiva-dialogada e sempre garantindo aos 

participantes o direito de participação com exposição de exemplos, dúvidas e 

soluções. Foram levados também alguns materiais usados na aferição dos sinais 

para serem usados de forma expositiva e prática. 

O instrumento para a coleta de dados foi estruturado pela autora e pelas duas 

professoras orientadoras deste estudo, que têm experiência em pesquisa e 

ensino teórico e prático na enfermagem. O questionário semiotécnico foi 

construído baseado em artigos e livros-texto e artigos científicos usados para 

ensino da semiologia em enfermagem. Após a construção o material foi avaliado 

por quatro especialistas que ministram a disciplina de semiologia em instituições 

de ensino de graduação da Grande Vitória. Após os ajustes sugeridos, foi 

aplicado como pré-teste para uma população diferente, porém com 

características semelhantes a do estudo, e assim foi verificado se as questões 

tinham clareza e imparcialidade, se havia perguntas supérfluas ou que 

causassem embaraço ao participante. Após as adequações finais foi 

considerado válido para ser utilizado no estudo. 

A finalidade da pesquisa foi a de fornecer subsídios teóricos e práticos para uma 

assistência de enfermagem conforme as legislações vigentes e assim poder 

refletir em assistência de qualidade. O material ficará disponível para futuras 

capacitações na instituição e assim propor a padronização da aferição e registros 

dos sinais vitais. 

O estudo apresenta como limitação o baixo quantitativo de participantes nas 

capacitações, mesmo com a ampla divulgação prévia das datas e horários. A 

pesquisa mostra-se como um caminho da assistência de enfermagem, ao propor 

uma padronização da aferição e registros de uma fase tão importante do PE. 
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CONCLUSÃO 

A capacitação promoveu aumento do conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre a semiotécnica dos sinais vitais e apontou a necessidade de 

ações de educação permanente para proporcionar o acesso contínuo a esta 

temática fundamental para o cuidado de enfermagem. Frente à importância da 

verificação dos sinais vitais pela equipe de enfermagem e da importância de 

capacitações acerca de temas levantados da deficiência laboral, o estudo 

empenhou-se em analisar o conhecimento da equipe e detectou os pontos 

necessários de melhora, como também serviu de subsídio para contribuir com o 

aperfeiçoamento da atividade realizada pela equipe e servir de ajuda em futuras 

capacitações na instituição.  

Como produto final, foi produzida uma Tecnologia Educacional em forma de 

curso de curta duração para capacitação com a temática de sinais vitais.  
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