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Reflexões Iniciais...



 Segundo Polit e Beck (2011), a 
pesquisa metodológica  envolve 
três processos: 

1- desenvolvimento, produção, 
construção de 
ferramentas/tecnologias

2- validação de 
ferramentas/tecnologias

3- avaliação e ou aplicação de 
ferramentas/tecnologias



 Nesta apresentação destacamos 
mais a expressão tecnologias.

 Para alguns estudiosos, o termo 
tecnologias tem ampla 

conotação e se refere à outras 
modalidades, para além das 

ferramentas, como as técnicas, 
métodos, instrumentos, 

procedimentos, equipamentos e 
instalações que possibilitam a 

realização e obtenção de um ou 
vários processos-produtos. 



QUE TAL 
PENSARMOS 
JUNTOS SOBRE 
TECNOLOGIAS?



Merhy (2002) classifica as TECNOLOGIAS EM 
SAÚDE (TS) em três tipos: 

TS duras: são as máquinas-ferramentas-instrumentos, como
equipamentos, aparelhos, mobiliários, materiais impressos, etc.

TS leve-duras: são os saberes estruturados, as disciplinas que
fundamentam a área de saúde: epidemiologia, biofísica, fisiologia,
etc.

TS leves: são as práticas relacionais, para produção de vínculo,
acolhimento, diálogo, humanização, etc.



QUE TAL 
PENSARMOS 
JUNTOS SOBRE 
TECNOLOGIAS EM 
ENFERMAGEM?



Nietsche et al (2005) classificam as tecnologias em 
Enfermagem em:

Tecnologias Educacionais: dispositivos para a mediação de

processos de ensinar e aprender;

Tecnologias Assistenciais: dispositivos para a mediação de processos de

cuidar-assistir;

Tecnologias Gerenciais: dispositivos para mediação de processos de

gestão-gerência de servicos-setores-unidades de saúde.



QUE TAL 
PENSARMOS 
JUNTOS SOBRE 
TECNOLOGIAS EM 
ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA?



SE Tecnologias Educacionais (TE) são dispositivos para a

mediação de processos de ensinar e aprender, que TE podemos

produzir-validar-aplicar em Enfermagem Perioperatória?

SE Tecnologias Assistenciais (TA) são dispositivos para a mediação de

processos de cuidar-assistir, que TA podemos produzir-validar-aplicar em

Enfermagem Perioperatória?

SE Tecnologias Gerenciais (TG) são dispositivos para mediação de

processos de gestão-gerência de servicos-setores-unidades de saúde, que

TG podemos produzir-validar-aplicar em Enfermagem Perioperatória?



QUANDO VAMOS 
USAR A PESQUISA 
METODOLÓGICA 
EM   
ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA?



QUANDO O OBJETIVO FOR...

Construir-Validar-Aplicar uma tecnologia do tipo 
xxxxxxxxxxxxxxxx para mediar a prática do 

enfermeiro em contexto perioperatório

Perguntas: posso só construir no meu TCC? Posso 
construir e validar no meu TCC? Posso validar uma 

tecnologia já construída? Posso aplicar uma 
tecnologia já validada? 



COMO VAMOS 
USAR A PESQUISA 
METODOLÓGICA 
EM   
ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA?



Se vou Construiruma tecnologia do tipo 
xxxxxxxxxxxxxxxx para mediar a prática do 
enfermeiro em contexto perioperatório...

Posso construir:

a) Com base em evidências da literatura

b) Com base em uma pesquisa exploratória com o 
público-alvo



Se vou Validaruma tecnologia do tipo 
xxxxxxxxxxxxxxxx para mediar a prática do 

enfermeiro em contexto perioperatório

Posso validar:

a) Só com juízes-especialistas

b) Com ju[izes-especialistas e público-alvo



Se vou Aplicar uma tecnologia do tipo 
xxxxxxxxxxxxxxxx para mediar a prática do 

enfermeiro em contexto perioperatório

Posso aplicar:

a) Fazendo um pré-teste e um pós-teste após a 
aplicação

b) Fazendo um pós-teste após a aplicação



Reflexões Finais...



[...] se, na verdade, o sonho que nos anima é 
democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima para baixo, sobretudo, 
como se fossemos os portadores da verdade 
a ser transmitida aos demais, que 
aprendemos a escutar, mas é escutando 
que aprendemos a falar com eles. Somente 
quem escuta pacientemente e criticamente 
o outro, fala com ele, mesmo que, em 
certas condições, precise de falar a ele.

Paulo Freire
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