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Introdução
Durante a Pandemia da COVID-19, as Instituições
de Ensino Superior (IES) se adaptaram para
atender às necessidades da Vigilância em Saúde.
No estado de São Paulo, aulas presenciais de
cursos da área da saúde foram permitidas
atendendo às restrições sanitárias de local
ventilado, distanciamento social, equipamentos de
proteção individual, número reduzido de estudantes
e de horas de funcionamento das IES (São Paulo,
2020). No ensino da enfermagem, as aulas práticas
são vitais para o desenvolvimento de competências
dos estudantes.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é descrever a experiência
docente na realização de aulas práticas presenciais
da graduação em enfermagem de uma IES privada
paulista, durante a Pandemia da COVID-19.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de
experiência. As aulas práticas da disciplina de
semiologia técnica ocorreram nos meses de
setembro a novembro de 2020, em salas de aula e
laboratórios da IES, de forma presencial, com cerca
de 20 a 35 estudantes do segundo e terceiro
semestres de graduação por docente e duração de
duas horas/aula.

Os conteúdos abordados foram aferição de
sinais vitais e realização de exame físico.
Resultados
O quantitativo de estudantes considerando o
tempo proposto para cada aula e a manutenção
do distanciamento social foram os principais
desafios para o ensino das técnicas.
Considerações finais
As IES devem se atentar aos riscos de saúde
pública e impactos pedagógicos existentes para
as aulas práticas. É essencial que haja
discussões e avaliações entre os atores
envolvidos sobre o ensino e as estratégias
utilizadas no contexto de pandemia, visando a
aprendizagem segura e de qualidade.
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