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1. Objetivos

Nos  últimos  anos  houve  grandes  avanços 
tecnológicos  em  todas  as  áreas  do 
conhecimento, e muitos deles ocorreram na área 
da  saúde.  Esses  equipamentos  auxiliam  no 
diagnóstico,  tratamento  e  monitorização  dos 
pacientes, no controle dos sinais vitais e outros 
parâmetros clínicos. Destacamos a importância 
desse  desenvolvimento  tecnológico  no  centro 
cirúrgico  e,  mais  especificamente,  na 
monitorização  do  paciente  dentro  da  sala  de 
cirurgia.  Os  monitores  também  são  utilizados 
para uma maior segurança do paciente que está 
sendo submetido a  uma cirurgia.  Ele  facilita  a 
leitura  da  pressão  arterial,  da  freqüência 
cardíaca, da oximetria, de um eletrocardiograma, 
entre outros.1,2,3 Desta forma, objetivou-se neste 
estudo,  avaliar  o  conhecimento  dos  alunos  de 
enfermagem  sobre  monitorização  em  sala 
cirúrgica  e  identificar  a  utilização  desse 
conhecimento, pelos estudantes, em estágio no 
centro cirúrgico.

2. Material e Métodos
Este  é  um  estudo  de  campo,  exploratório, 
descritivo que utilizou uma análise quantitativa. O 
estudo foi  realizado na Escola  de Enfermagem 
da  Universidade  de  São  Paulo.  A  amostra  foi 
constituída por 43estudantes de enfermagem que 
já haviam cursado a matéria referente ao centro 
cirúrgico.  A  coleta  de  dados  foi  realizada 
mediante entrevista semi-estrurada. 

3. Resultados e discussão

Encontramos  como  resultado  uma  população 
feminina de 90,7% e 72,1% encontra-se na faixa 
etária  entre  21  e  24  anos.  88,4%  dos  alunos 
afirmaram  que  tiveram  alguma  aula  específica 
sobre  monitorização  do  paciente  no  centro 

cirúrgico e a mesma porcentagem disse que teve 
algum laboratório sobre o assunto.
46,5%  dos  estudantes  disseram  não  achar 
suficiente o conhecimento que tiveram nas aulas, 
para  aplicar  na  prática,  em  estágios  e  41,9% 
referiu  nem  ter  utilizado  no  estágio  o  que 
aprendeu  nas  aulas  e  laboratórios.  Quando 
questionados  se  achavam  que  as  aulas 
ministradas  foram  suficientes  para  passar  aos 
alunos  o  conhecimento  necessário  sobre  o 
assunto, 58,1% responderam que não. Podemos 
perceber  que  o  ensino  sobre  monitorização 
durante a graduação não atende às expectativas 
dos próprios alunos da graduação.

4. Conclusões

Analisando os dados concluímos que o ensino 
sobre monitorização na graduação deixa muito a 
desejar. Os alunos têm uma pequena base, mas 
não sabem bem nem a teoria e nem a prática. 
Isso significa que a carga horária de aulas 
teóricas e de laboratórios (aulas práticas) está 
menor do que o necessário para fornecer aos 
alunos de graduação aulas que sejam efetivas 
para que eles vejam e assimilem esse conteúdo. 
Os alunos também deveriam vivenciar mais a 
prática da monitorização durante os estágios 
realizados na matéria de Centro Cirúrgico.
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