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RESUMO 
 

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) configura-se como a doença que mais 

mata no mundo chegando a 7 milhões de óbitos em 2012. No Brasil, dados revelados pelo 

DATASUS em 2014 indicam 100 mil óbitos anuais por esta enfermidade. O paciente 

hospitalizado com IAM, principalmente nas primeiras 24 horas, necessita de cuidados 

intensivos, repouso e medidas cautelosas visando sua segurança, considerando as alterações 

oxihemodinâmicas que podem ocorrer com o esforço demandado pelo miocárdio. Dentre os 

cuidados de enfermagem ao paciente com IAM, destaca-se o banho de leito e a complexidade 

que o envolve, requerendo do enfermeiro e sua equipe medidas que possam evitar agravos e 

promover a sua saúde. Para se implementar segurança e prestar um cuidado com melhor 

qualidade, a tecnologia móvel tem ganho espaço a cada dia, a julgar pela crescente utilização 

dos aplicativos na área de saúde. Observou-se uma inversão da curva de crescimento em 

relação ao uso de celulares em detrimento do desktop no ano de 2014, demonstrando a sua 

grande utilização no cotidiano da população. A equipe de enfermagem responsável em 

realizar o banho de leito precisa executar esta técnica com segurança ao paciente, visando o 

mínimo de danos desnecessários a sua saúde.  

Objetivo geral: Validar um aplicativo multimídia em plataforma móvel para realização de 

um banho de leito seguro aos pacientes infartados. 

 Método: Estudo metodológico aplicado na modalidade de produção tecnológica para 

validação do aplicativo. Selecionou-se 12 expertos enfermeir, via currículo lattes, que 

avaliaram o conteúdo do aplicativo utilizando o índice de validade de conteúdo (IVC) com 

corte de 80% e o Kappa de Fleiss para análise da concordância entre os expertos.  

Resultados: O aplicativo Safe Bathing foi construído com 4 módulos, sendo validados pelo 

IVC com percentuais excelentes de 0,93 de concordância entre os expertos para validação do 

seu conteúdo.  O Kappa de Fleiss foi classificado, na maioria dos itens avaliados, como bom 

e excelente, ou seja, 0,80 a 1.00 de acordo com a classificação de Kappa.  

Conclusão: O aplicativo Safe Bathing foi validado, no que se refere ao seu conteúdo 

específico de saúde, com IVC e Kappa de Fleiss classificados de bom a excelente. 

Recomenda-se a validação de face com expertos da área de tecnologia de informação para 

que todas as particularidades do aplicativo seja validado e não somente o seu conteúdo 

específico por profissionais da saúde/enfermagem. 

 

Descritores: Aplicativos móveis, banhos, infarto do miocárdio, tecnologia biomédica. 
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Abstract 

 

 

Introduction: the acute myocardial infarction (AMI) is the desease that kills more in the 

world, up to 7 million deaths in 2012. In Brazil, data released by DATA-SUS in 2014 

indicates 100 thousand each year because of this illness. The AMI hospitalized patient, 

mainly in their first 24 hours, needs intensive care, rest and careful measures aiming 

their safety, taking in consideration the oxihemodinamical changes that can happen with 

the effort produced by the myocardium. Among the cares ftom nurses to AMI patients, 

we can highlight the bedbath and the complexity that circles it, requiring from the nurse 

and the team actions that may prevent harm and promote their health. In order to 

implement safety and serve better quality care, the mobile tecnology has gotten room 

daily, as we see the increasing use of applications in the health area. A inversion was 

noticed in the imcreasing curve in relation to the use of cellphones to the detriment of 

desktop computer in 2014, showing its large use in the day-by-day of the population. 

The nurse team respensible for carrying out the bedbath needs to do this tecnique with 

safety to the patient aiming the least unnecessary damages to the health.  

Objective: Validate a multimidia application in mobile platform.  

Method: An applied methodological study, in technological production for validation of 

application mode. 12 smart nurses were selected via curriculum lattes, who evalueted 

the content of the application, using the content vadility index (CVI) with a cut of 80% 

and Kappa de Fleissfor analazing the assent of the experts.  

Results: The Safe Bathing Application was built with 4 modules, being validated by the 

CVI with excellent percentages of 0.93 of assent among the experts for the validation of 

its cintent. Kappa de Fleiss was classified as good and excllent in most of the validated 

items, that is, 0,80 to 1,00 according to Kappa classification. Conclusion: The Safe 

Bathing Application was validated according to its specific health content, having CVI 

and Kappa de Fleiss classified from good to excellent. The face validation is 

recommended by experts in the information tecnology area so that all the features of the 

application could be validated and not only its especific content by nurses and health 

professionals. 

Descriptors: mobile applications – barthes- myocardial infarction- biomedical-technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização 

As doenças não transmissíveis são responsáveis por 74% das causas de morte no 

mundo, além de aumentar em 19% a probabilidade de mortalidade prematura (entre 30 e 70 

anos). Dentre tais patologias, encontram-se as doenças cardiovasculares, que se configuram 

como as mais mortais do mundi. Somente no ano de 2012, morreram 17,5 milhões por doença 

cardiovascular, destes, 7 milhões de óbitos foram por infarto agudo do miocárdio
(1,2,3)

. 

No Brasil, as Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) representam as principais 

causas de óbitos, correspondendo a 28,6% de todas as causas de mortalidade no ano de 2011. 

Destaca-se ainda a realidade de 100 mil óbitos por ano ocasionados por Infarto Agudo do 

Miocárdio, doravante (IAM), acarretando em uma morte a cada 5 minutos. Verificando-se as 

projeções, fica ainda mais preocupante o quadro da mortalidade brasileira, pois estima-se para 

o ano de 2040 um aumento em 250% do número de mortes por doença cardiovascular 
(3,4)

. 

No Estado do Rio de Janeiro, neste mesmo ano supracitado, as DAC foram 

responsáveis por 29,1% de todos os óbitos
(3)

. 

Em estudo realizado no Município do Rio de Janeiro no ano 2000, buscou-se avaliar a 

qualidade dos dados, a sobrevida e a distribuição espacial do IAM, sendo revelado 2405 óbitos 

intra-hospitalar pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH/SUS)
(5)

. 

O IAM significa basicamente a morte de cardiomiócitos devido exposição prolongada 

à isquemia, causada por trombose ou vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica, tendo 

como consequência falência contrátil, arritmias, estimulações do sistema nervoso simpático, 

dor   entre outras
(1)

. 

O enfermeiro tem incumbências privativas, conforme a Lei do Exercício Profissional 

de Enfermagem (7498/86)
(6)

 e decreto lei (94406/87)
(7)

, tais como: o planejamento, a 

organização, a coordenação, a execução e a avaliação. Neste cenário, encontra-se o enfermeiro 

que rotineiramente cuida destes pacientes e serviços da assistência de enfermagem; a 

prescrição da assistência de enfermagem; os cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida; assim como os cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 

imediatas. 
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Os pacientes cuidados pelos enfermeiros e suas equipes precisam se sentir seguros no 

ambiente hospitalar que se configura muitas vezes estranho para ele, podendo constituir-se 

num fator de complicação ao restabelecimento de sua saúde, caso esta segurança não seja 

concretizada e percebida por eles. 

Entende-se como segurança do paciente a redução a um mínimo aceitável do risco de 

dano desnecessário associado ao cuidado de saúde e a atenção à saúde
(8, 9)

. Dentre os diversos 

cuidados de enfermagem que envolvem a segurança do paciente, temos os relacionados ao 

banho de leito. O banho de leito é a técnica/tecnologia de cuidar mais completa, pois além de 

exigir conhecimentos diversos, é uma ação específica de enfermagem
(10)

. 

O banho de leito é uma terapêutica de conforto, encorajamento, equilíbrio emocional, 

prevenção de agravos à saúde e um cuidado que pode proporcionar um balanceamento 

orgânico,  pois conduz à harmonia, envolvendo elementos biopsicossociais do ser humano. 

Neste estudo, aborda-se o banho do paciente infartado, que requer uma atenção 

minuciosa e um olhar acurado, pois se entrelaça com fenômenos cardiológicos de média e alta 

complexidade, coma a particularidades que, por si só, já é o banho de leito. 

Esse banho na fase aguda do IAM deve ser realizado no leito, pois a mobilização 

durante o procedimento pode ter como consequência a redução do fluxo coronariano, 

decorrente do aumento da demanda de oxigenação, principalmente nas primeiras 24 horas, 

com o intuito de evitar o aumento do consumo de oxigênio e piora do desequilíbrio entre 

oferta e demanda existente
(1)

. Neste sentido, o enfermeiro prescreverá este banho para ser 

realizado no leito, com vistas a segurança do paciente e amparo legal aos profissionais 

envolvidos. 

O banho de leito envolve várias etapas que requerem uma atenção polida no que 

concerne aos seguintes procedimentos: materiais, técnica, tempo de realização, 

dimensionamento de pessoal e condições do ambiente onde será realizado o método entre 

outros cuidados. Todas estas etapas podem interferir clínica e oxi-hemodinamicamente no 

organismo do paciente durante o higiene corporal e, consequntemente, culminar em 

sobrecargas a equipe de enfermagem
(1,11, 12)

. Ele também CORenvolve riscos a segurança do 

paciente, tais como: quedas, variações do estado clínico, extubação acidental com 

mobilizações inadequadas e deslocamentos de outros dispositivos como sondas, drenos, 

cateteres entre outros
(11, 12)

. 

Desta forma, tratando de um cuidado tão nobre que pode desencadear de benefícios à 

saúde até os riscos a vida não se pode, portanto, negligenciar as questões legais e o emprego 

de conhecimentos adequados para sua realização. Por conseguinte, os profissionais que 
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subsidiarão este procedimento deverão fazê-lo com base em seus fundamentos a fim de que a 

realização desta técnica seja realizada de forma segura e com qualidade.  

Segundo a RDC 543 de 2017, que institui o Sistema de Classificação de Pacientes 

(SCP) com relação ao grau de dependência descrevem-se abaixo: 

 Cuidados mínimos; 

 Cuidados intermediários; 

 Cuidados de alta dependência de enfermagem; 

 Cuidados semi-intensivos; 

 Cuidados intensivos. 

Nesse estudo, cuidados intensivos foram considerados como “cuidados a pacientes 

graves e recuperáveis, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade de funções vitais, 

que requerem assistência de enfermagem e médica permanente e especializada”. Entende-se 

que o paciente acometido por IAM, em sua fase aguda, encontra-se entre aqueles que 

necessitam de cuidados intensivos, sendo estes os focados neste estudo. 

Busca-se cada vez mais novas tecnologia que sejam eficazes e menos invasivas para o 

cuidado, pois acredita-se na sua contribuição para prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Depara-se com as tecnologias minimamente invasivas que podem, por exemplo, proporcionar 

a redução de fatores condicionantes à infecção hospitalar, que é um grande vilão no aumento 

do tempo de internação, culminando em maior custo e danos à saúde do paciente. 

A tecnologia deve ser compreendida como conjunto de ferramentas, entre elas, as 

ações de trabalho que põe em movimento uma ação transformadora da natureza. Sendo assim, 

além dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para 

operá-los: o saber e seus procedimentos. O sentido contemporâneo de tecnologia, portanto, diz 

respeito aos recursos materiais e imateriais dos atos técnicos e dos processos de trabalho, sem, 

contudo, fundir estas duas dimensões
(13)

. Faz-se necessário buscar novas tecnologias que 

possam subsidiar o enfermeiro e sua equipe à prestação de um cuidado com segurança, com 

uma ótica ao alcance da excelência. 

Por novas tecnologias entende-se o conhecimento abstrato e prático, ou seja, 

tecnologia é o produto da junção entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico. 

Estes, associados a flexibilidade, a capacidade em responder de forma célere e eficaz, 

permitem que o inovador sempre esteja preparado para novas oportunidades que possam 

melhorar os novos processos e transformar ideias em novas realidades
(14)

. 

Baseado nesta realidade, deve-se buscar meios que possam colaborar com a segurança 

e promoção da saúde dos pacientes, bem como a preservação da saúde do profissional de 
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enfermagem, visando um cuidado cada vez mais qualificado, sem sobrecargas deletérias aos 

referidos profissionais, vislumbrando assim possíveis benefícios para a própria instituição 

envolvida. 

A tecnologia móvel é uma realidade imprescindível ao ser humano na 

contemporaneidade. Sendo assim, o enfermeiro precisa se apropriar cada vez mais desta 

ferramente para auxiliá-lo na prestação de cuidados de enfermagem que é, na sua a essência, 

inerente à qualidade 

Acredita-se que a tecnologia multimídia em plataforma móvel, proposta neste estudo, 

possa colaborar para a realização de um banho seguro aos pacientes acometidos por IAM, pois 

o enfermeiro terá em tempo real subsídios a fim de que se possa tomar com segurança 

decisões relacionadas à higiene corporal, assim como realizar a prescrição dos cuidados em 

menor tempo, com geração de um banco de dados vislumbrando novas e promissoras 

descobertas científicas sobre o banho dos pacientes acometidos por IAM.  

De acordo com a pesquisa anual de administração e uso de Tecnologia da Informação 

nas empresas realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2016, havia  mais de 168 milhoes de 

smartphones no Brasil. Ainda de acordo os dados, esse número pode chegar a 236 milhões em 

2018, totalizando um aumento de 40% em dois anos
(15)

.  

Estudo realizado pela Mobile Marketing (2014), termo utilizado para definir ações de 

marketing realizadas através de dispositivos móveis, ocorreu em 14 países com envolvimento 

de 14000 respondentes, mostrou o tempo médio de consumo entre diversas tecnologias no 

período de 6 horas. O tempo maior de consumo foi o do mobile, demonstrando a importância 

desta tecnologia para população. É o que apresenta a representação infracitada:      
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Figura 1-Tempo médio consumido em fontes de informações tecnológicas. 

Fonte: http://marketingland.com/outside-us-60-percent-internet-access-mostly-mobile-74498 

     O conceito de mobile first foi elaborado por Luke Wroblewski entre 2009 e 2010. Mobile 

first é um conceito aplicado em projetos web, em que o foco inicial da arquitetura e 

desenvolvimento é direcionado aos dispositivos móveis e, em seguida, para os desktops. 

Nota-se uma inversão da curva do desktop x smartphone em 2014. O uso do mobile 

ultrapassou a da utilização dos desktops e as projeções são de crescimento cada vez maior, é 

o que mostra a figura 2.  

 

Figura 2- Crescimento global do uso de mobile  

Fonte:http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-

marketing-statistics/ 

 

      Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE-2014) apresentado na 

figura 3 infracitada, apontam o uso de tecnologias em diversas regiões do Brasil, com 

exceção das regiões sul e sudeste, nas demais, sobressaíram o uso do mobile. 

http://marketingland.com/outside-us-60-percent-internet-access-mostly-mobile-74498
http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
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        Figura 3- O uso de tecnologia de informação em diversas regiões do país. 

 

 A figura 4 demonstra o percentual de domicílios com utilização da internet somente 

por meio de microcomputador, de telefone móvel celular e tablet, no total de residências 

com utilização da internet, segundo os estados brasileiros, em ordem decrescente de 

utilização somente de microcomputador. 
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Figura 4- Comparação do uso da tecnologia móvel em relação ao microcomputador 

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95753.pdf 

 

Baseado nos pressupostos, percebe-se claramente o crescente uso da tecnologia móvel 

e a sua grande relevância para a prática clínica dos profissionais de saúde e utilização da 

população em geral. Com base nos dados expostos, percebe-se claramente o crescente uso da 

tecnologia móvel e, com isso, espera-se uma contribuição valiosa do aplicativo safe bathing 

aos profissionais de enfermagem que provavelmente se enquadra no grupo populacional que 

tem utilizado numa crescente o mobile. 

 

1.2       Objeto do estudo 

• O Processo de construção e validação de um aplicativo para nortear a realização de 

banho seguro ao paciente infartado. 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95753.pdf
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 1.3     Objetivos 

1.3.1 Geral 

 Validar um aplicativo multimídia em plataforma móvel para realização de banho de 

leito seguro aos pacientes infartados. 

 1.3.2 Específicos 

 Determinar os fatores desencadeantes para o desenvolvimento dos módulos do 

aplicativo baseado em evidências e lacunas na literatura. 

 Consolidar os módulos determinados com vistas a construção do aplicativo. 

 Assessorar a construção do protótipo do aplicativo visando sua consolidação. 

 Realizar validação de conteúdo específico de saúde do aplicativo, com a participação 

de enfermeiros expertos.  

1.4  Justificativa 

Realizou-se pesquisa nas bases dados MEDLINE, LILACS e CINAHL no período de 

junho de 2016, sem recorte temporal, utilizando os termos controlados: aplicativos móveis, 

banhos, infarto do miocárdio, tecnologia biomédica e não foram encontrados na literatura 

estudos sobre aplicativos móveis na área de enfermagem para pacientes infartados. Estudo de 

revisão integrativa realizado em 2013 no Brasil, para detectar o desenvolvimento de 

aplicativos móveis para área de saúde, recuperou 27 artigos, destes, somente três foram 

desenvolvidos no contexto da enfermagem e nenhum concernente a pacientes infartados, 

tampouco relacionados ao banho de leito
(16).

 

Não foram encontrados na literatura e nem observados na prática profissional do autor 

desta dissertação algum aplicativo móvel, digital, portátil e de baixo custo relacionado ao 

banho do paciente infartado. A utilização cada vez mais elevada de tecnologia móvel, com uso 

de informações rápidas e em tempo real, tem grande possibilidade de auxiliar a tomada de 

decisão. Assim, considerando a inexistência desta ferramenta e o quanto os profissionais de 

enfermagem poderão se beneficiar da mesma, justifica-se a criação do PRODUTO, 

representado por um aplicativo intitulado Safe Bathing. 



 

 

24 

 

1.5  Motivação 

Há 21 anos exerço minhas atividades profissionais como enfermeiro. Tive a felicidade 

de vivenciar experiências que foram fundamentais ao meu crescimento profissional nas 

unidades clínicas e cirúrgicas, emergência, terapia intensiva, na gerência de enfermagem e 

educação permanente entre outras. Em 2015, ingressei no grupo de pesquisa Cardiovisão, que 

é um núcleo de ensino pesquisa e extensão em cardiointensivismo baseado em evidências e 

gestão de informação e conhecimento em saúde. 

Como membro do referido núcleo, participei como colaborador na coleta de dados da 

pesquisa integrada intitulada “Consumo de oxigênio pelo miocárdio e aspectos 

hemodinâmicos durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio”. 

Constatou-se algumas dificuldades e potenciais riscos a segurança do paciente relacionado ao 

procedimento durante o banho, bem como sobrecargas dos profissionais de enfermagem que 

executam esta técnica e ausência de ferramentas para auxiliá-lo no planejamento do cuidado 

com uma ótica científica. Esta experiência e as relacionadas ao longo do meu exercício 

profissional, de modo particular, no cuidado relacionado ao banho dos pacientes infartados, 

suscitou-me a busca de estudos que fossem sustentáculos ao meu incômodo e angústia face a 

esta situação da equipe de enfermagem e dos pacientes no que tange a segurança.  

Existem muitas lacunas na área de tecnologia e, de modo especial, na literatura de 

enfermagem, de modo especial, na área de enfermagem, de ferramentas que pudessem 

favorecer o cuidado no transcorrer do banho, motivou-me a busca de uma tecnologia que 

pudesse subsidiar o enfermeiro no planejamento e tomada decisões à beira do leito. Surgiu 

assim, a ideia da construção do aplicativo móvel “Safe Bathing”, vislumbrando atender esta 

necessidade da equipe de enfermagem. 

1.6  Relevância 

No âmbito assistencial, a pesquisa é relevante para as instituições, pois poderá fornecer 

auxílios para o desenvolvimento da técnica do banho de leito com segurança, contribuindo 

para a busca da excelência. Dessa forma, colabora para o melhor cuidado ao paciente, haja 

vista, que a técnica poderá ser realizada com segurança, assegurando o controle do tempo do 

banho e favorecendo o planejamento do cuidado prestado. 

É relevante à profissão, pois proporcionará o desenvolvimento de uma ferramenta que 
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auxiliará o enfermeiro e sua equipe à realização da técnica do banho com maior segurança. 

Esse estudo também contribui para o ensino dos profissionais de saúde à medida que a 

temática é divulgada no meio acadêmico e suscita o debate e a reflexão em relação ao uso das 

tecnologias multimídias móveis na assistência à saúde, estimulando sua inserção nas grades 

curriculares. Contudo, espera-se fortemente que essa pesquisa possa também servir de 

embasamento científico para a educação dos estudantes, resultando na conscientização dos 

futuros profissionais para necessidade de novas estratégias para atender as demandas 

apresentadas pela clientela. 

A linha temática de pesquisa: “O cuidado de enfermagem para os grupos humanos” do 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial – MPEA, da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC) / UFF; que realiza o desenvolvimento de estudos sobre a 

aplicação do processo de enfermagem nos diversos cenários de prática, oferecendo 

instrumental teórico e metodológico para a promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o 

tratamento e a reabilitação de grupos humanos com base em evidências científicas, beneficiou-

se com a realização dessa dissertação. Haja vista a sua possível utilização pelos estudantes da 

pós-graduação em busca de revisão de literatura e de coleta de dados. Ocorrendo assim, a 

divulgação da linha de pesquisa, assim como do MPEA através das citações e publicações 

derivadas dessa pesquisa.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 História e evolução do banho de leito 

Observou-se em experiências profissionais que o banho de leito vem sofrendo 

modificações profundas no campo prático no que tange a sua aplicação técnico científica. 

Dentre estas, o afastamento do enfermeiro no cuidado aos pacientes graves, conforme 

recomendação do nosso código de ética no que concerne as atividades privativas do 

enfermeiro. 

  Necessita-se aprimorar o que for preciso, resgatar o que se perdeu e motivar a 

consciência dos profissionais de enfermagem em relação a sua importância na higiêne, no 

conforto e na terapia.  

O banho evoluiu ao longo da história, em diversas civilizações, até o tempo presente. 

Os primeiros registros sobre banhos individuais ocorreram no Egito, aproximadamente há 

3000 anos antes de Cristo. Os egípcios tinham o costume de realizar rituais sagrados na água, 

banhando-se diariamente e os dedicavam a That e Bes. That era o Deus do conhecimento, da 

sabedoria, da escrita e da medicina, considerado a melhor divindade para cuidar das pessoas 

que se banhavam. Bes era o Deus da fertilidade e do casamento, que cuidava do parto e do 

banho das crianças e mulheres. Os egípcios presumiam que a água purificava a alma, e esta 

crença era válida tanto para realeza, quanto para as populações pobres
(17)

. 

A Grécia foi um dos locais em que o banho prosperou, sendo possível encontrar bem 

preservados palácios de 1700 A.C. a 1200 A.C. que, mesmo nos dias atuais, surpreendem 

devido a avançadas técnicas de distribuição de água. Os gregos tomavam banhos por prazer e 

para ter uma vida saudável, motivadas pela higiene, espiritualidade e práticas desportivas. Os 

médicos da época aconselhavam o uso de óleos na água para untar o corpo antes das pessoas 

secarem
(17)

. 

No século II A.C., os romanos, povo da antiguidade que mais se importavam em 

transformar o banho num evento, construíram enormes complexos de banho para homens, 

constituído por suntuosas termas públicas onde seus cidadãos podiam desfrutar dos prazeres 

proporcionados pelo banho. Este hábito eferia-se à ideia de repouso e de convívio, pois era 

uma prática social e um ritual simbólico. As visitas diárias às termas tinham fundo religioso, 

visto que o banho público era um ato de adoração à deusa Minerva
(18)

. 

Durante a idade média, os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da 
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antiguidade e mergulharam numa profunda sujeira. A maneira de ver o banho mudou. As 

ideias religiosas foram levadas ao exagero e as saunas passaram a ser consideradas locais de 

pecado, porque as pessoas se viam nuas umas as outras e tudo poderia acontecer. Era visto 

como um verdadeiro convite a tentação da carne e com tantos pudores, o prazer de limpar o 

corpo inteiro passou a ser visto como ato de luxúria, com isso, os banhos foram totalmente 

proibidos, aumentando as doenças, em especial a peste. Em famílias mais pobres, quando eles 

aconteciam, a água servia para banhar a família inteira
(17)

. 

Os europeus aprenderam muito sobre higiêne com os nativos do novo mundo, 

acrescentendo, assim, novos hábitos à cultura europeia 

É inerente ao trabalho do enfermeiro a responsabilidade de decidir quando e como 

ministrar o cuidado do banho de leito ao paciente crítico, bem como definir estratégias e 

recursos a serem aplicados, com o objetivo de preservar o bem-estar e a segurança do 

paciente
(19)

. 

Baseado neste contexto, percebe-se os imensuráveis benefícios do banho e as 

consequências da sua não realização e/ou execução com ausência de critérios e cuidados 

fundamentais que precedem e sucedem o seu ato. O banho apresenta-se com vários 

propósitos
(17)

, tais como: 

 Limpeza da pele: remoção da perspiração, de bactérias, de sebo e células epiteliais de 

revestimento morto, minimizando a irritação cutânea e risco de infecção. 

 Estimulação da circulação: pela utilização de água tépida e ativação da superfície 

cutânea e extremidades contribuindo para a prevenção da trombose venosa profunda 

(TVP) e consequentemente tromboembolismo pulmonar (TEP), estimulação da 

circulação favorecendo áreas pouco perfundidas e prevenindo úlceras por pressão. 

 Melhora da autoimagem: promoção de relaxamento e a sensação de bem-estar. 

 Redução dos odores corporais: minimização de odores corporais desagradáveis e até os 

eliminam durante um período de tempo. 

 Alívio do desconforto: decorrente da posição de continuidade. 

 Relaxamento da musculatura: relaxamento muscular e alivia a fadiga. 

De fato, são muitos os benefícios e desafios do banho, maiores ainda, quando estão 

envolvidos pacientes que dependem de auxílios para a sua realização. 

Na enfermagem moderna, Florence Nightingale em seu mais célebre livro Notas de 

Enfermagem: o que é e o que não é, faz uma referência no que concerne a terapêutica do 

banho, em que cita claramente sobre a autonomia da enfermeira para tomada de decisão a fim 
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da realização desta técnica
(17)

. 

O banho é uma técnica realizada no cotidiano da equipe de enfermagem, porém, sua 

aplicação deve ser sempre avaliada e decidida pelo enfermeiro, conforme já mencionado, 

levando em considerações condições como as clínicas, oxi-hemodinâmicas e psicossociais. O 

banho pode levar a diferentes efeitos, tais como na regulação térmica, no equilíbrio oxi- 

hemodinâmico, sobre a microbiota, custos hospitalares e até na satisfação do paciente
(17, 19)

. A 

orientação do enfermeiro permite minimizar diversos sentimentos e práticas negativas 

apresentadas pelos pacientes frente a novas experiências, tornando-os mais seguros, 

propiciando assim melhor qualidade de vida. 

A equipe de enfermagem, de modo especial o enfermeiro, por ser o responsável por 

coordenar e supervisionar todos os serviços prestados por esta equipe e  realizar o cuidado 

direto aos pacientes graves, precisa acompanhar a evolução da complexidade do banho, 

atentando para as diferentes maneiras de cuidar. 

2.2 Infarto agudo do miocárdio 

É causado pela redução do fluxo sanguíneo coronariano de magnitude e duração 

suficiente para não ser compensado pelas reservas orgânicas. A causa habitual da morte 

celular é uma isquemia (deficiência de aporte sanguíneo) no músculo cardíaco, por oclusão de 

uma artéria coronária
(20)

. 

As afecções cardiovasculares, em especial o infarto agudo do miocárdio (IAM), 

constituem a etiologia responsável pela incapacidade e morbimortalidade, tanto mundialmente 

quanto na população brasileira
(21)

. 

O diagnóstico de infarto é determinado quando há evidências de morte celular, isto é, 

quando associado a um quadro de isquemia manifestado através de alterações 

eletrocardiográficas e de biomarcadores de necrose miocárdica
(20)

. A lesão miocárdica 

decorrente do evento isquêmico é tempo-dependente. A terapia de revascularização modifica o 

curso da doença, limita a amplitude do processo isquêmico e melhora o prognóstico do 

paciente
(20, 21)

. 

Segundo a Europan Society of Cardiology pode-se classificar o IAM em cinco tipos: 

tipo I ou espontâneo quando há obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo por presença de 

trombo intra-arterial; tipo II ou secundário desencadeado por patologias que promovem 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, tipo III decorrente de morte por IAM 



 

 

29 

 

sem resultados de biomarcadores, tipo IV após a intervenção percutânea e; tipo V sucedido 

após a revascularização do miocárdio por meio de cirurgia
(20)

. 

O tratamento busca diminuir o tamanho do infarto e reduzir as complicações pós- 

infarto. Envolve cuidados gerais como repouso, monitorização intensiva, uso de medicações e 

procedimentos chamados invasivos, como angioplastia coronária e cirurgia cardíaca. 

2.2.1 Fisiopatologia 

O suprimento de sangue para o coração é feito através das artérias coronárias, que 

surgem diretamente da artéria aorta na valva aórtica, preferencialmente chamada de valva 

semilunar aórtica ou valva semilunar esquerda. São duas as principais artérias coronárias: a 

artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda que logo se bifurca em duas grandes 

artérias: a artéria descendente anterior e artéria circunflexa.  

A interrupção do suprimento ou fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é causada 

pela obstrução de uma artéria coronária ou de um de seus ramos. A obstrução é causada mais 

frequentemente pela formação de um coágulo (ou trombo) sanguíneo sobre uma placa 

aterosclerótica no interior de uma das artérias coronárias. Este trombo costuma ocorrer sobre 

uma placa aterosclerótica que sofreu alguma alteração, como a formação de uma úlcera ou a 

ruptura parcial da placa. Esta placa, antes da alteração que a instabilizou, pode ser 

suficientemente pequena para passar despercebida pelos métodos habituais de diagnóstico.  

Uma placa é considerada vulnerável (ou imatura) quando apresenta risco de ruptura. 

Quando a placa apresenta uma cápsula espessa (placa madura) torna-se menos propensa a 

ruptura. Quando ocorre a ruptura da placa, existe exposição de colágeno e fragmentos de 

tecido conjuntivo da região subendotelial. As plaquetas, células do sangue, se aderem e se 

agregam ao local da ruptura, assim, as plaquetas liberam substâncias que desencadeiam o 

processo de coagulação resultando na formação do trombo
(20)

. 

2.2.2 Fatores de risco 

Os fatores de risco para infarto agudo do miocárdio estão associados à arteriosclerose 

ou doença arterial coronariana. Os fatores de risco podem ser divididos em dois grupos: os 

fatores que podem ser mudados ou controlados e o grupo composto pelos fatores que não 

podem ser mudados.  Os fatores que podem ser mudados ou controlados estão: a dislipidemia, 

tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, sobrepeso, sedentarismo, o uso de drogas, e 
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apneia do sono (aumenta em até 30% a possibilidade de desenvolver arritmias e infarto). O 

outro grupo é composto pelos fatores que não podem ser mudados, como: idade, sexo, história 

patológica familiar. Sabe-se que há risco de IAM aumentado para homens acima de 45 anos, 

assim como para mulheres acima de 55 anos (ou após a menopausa). Já com relação a 

predisposição genética, verifica-se um risco aumentado se o pai ou o irmão for diagnosticado 

com DAC antes de 55 anos de idade, ou quando a mãe ou uma irmã for diagnosticada com 

DAC antes de 65 anos de idade. 

2.2.3 Sintomas 

O sintoma mais importante e típico do IAM é a dor ou desconforto intenso 

retroesternal que, é muitas vezes, é denominada omo aperto, opressão, peso ou queimação, 

podendo irradiar-se para pescoço, mandíbula, membros superiores e dorso. Frequentemente 

esses sintomas são acompanhados por náuseas, vômitos, sudorese, palidez e sensação de 

morte iminente. A duração é caracteristicamente superior a 20 minutos. A dor com 

características típicas, mas com duração inferior a 20 minutos sugere angina do peito, quando 

ainda não ocorreu a morte do músculo cardíaco
(20)

. 

2.2.4 Diagnóstico 

A Organização Mundial de Saúde determina que para o diagnóstico de IAM é 

necessária a presença de critérios diagnósticos em três áreas: clínica, eletrocardiográfica e 

bioquímica. 

A Classificação de Killip é baseada em dados clínicos que permite estudar a gravidade 

da insuficiência ventricular nos pacientes com IAM, é bastante usada na avaliação da 

mortalidade em geral. 

 Killip I - Sem dispneia, terceira bulha ou estertoração pulmonar. Mortalidade = 6%. 

 Killip II - Dispneia e estertoração pulmonar nos terços inferiores do tórax. Mortalidade 

= 17%. 

 Killip III - Edema agudo de pulmão. Mortalidade = 38%. 

 Killip IV - Choque cardiogênico. Mortalidade = 81% 

2.2.5 Tratamento 

Deve considerar as características da dor, os antecedentes de doença cardiovascular, 
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idade e fatores de risco na determinação da conduta inicial do paciente ao serviço médico. 

Com base nessa clínica, no ECG e nos marcadores séricos de necrose, obtém-se a 

estratificação inicial do risco para óbito ou IAM. Medidas básicas iniciais devem incluir a 

obtenção dos sinais vitais, oxigenação por cateter ou máscara, obtenção de acesso venoso, 

monitorizarão do risco cardíaco, avaliação da saturação de O2, administração de 200 mg de 

aspirina por via oral, nitrato sublingual 5 mg, obtenção de ECG e administração endovenosa 

de morfina em situações de dor intensa sem melhora com nitrato e outras condutas com o 

intuito de reperfundir as artérias coronarianas
(20)

. 

O estudo REACT, realizado em 20 comunidades dos Estados Unidos, demonstrou 

maior conhecimento dos sintomas do infarto nos locais em que se instituiu um programa 

educacional de 18 meses, o que evidencia a importância da educação para uma efetiva 

identificação da doença coronariana aguda
(21)

. 

Portanto, reforçando a questão educacional, o aplicativo móvel “Safe Bathing”, propõe 

medidas educativas para enriquecer o conhecimento dos enfermeiros e sua equipe, bem como 

norteá-lo às condutas e coordenação para realização de um banho seguro ao paciente 

infartado. 

2.3 Segurança do paciente no contexto hospitalar 

A OMS, em 2004, demonstrando preocupação com a situação da segurança dos 

pacientes, criou a Wold Aliance For Patient Safety. Os objetivos desse programa, que passou a 

chamar-se Patient Safety Program, eram entre outros, organizar os conceitos e as definições 

sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e mitigar mitigar eventos 

adversos que podem resultar danos ao paciente que resulta em dano ao paciente
(22)

. 

A rede sentinela, desde 2002
(22)

, trabalha com gerenciamento de risco sobre três 

pilares: 

 Busca ativa dos eventos adversos. 

 Notificação de eventos adversos. 

 Uso racional das tecnologias em saúde. 

O intuito é desenvolver um conjunto de atividades no sentido de fortalecer a cultura da 

vigilância pós uso e pós comercialização de produtos sob vigilância sanitária, funcionando 

como observatório do uso de tecnologias para o gerenciamento de riscos à saúde
(22)

. 

O grau de complexidade que o cuidado de saúde atingiu, de modo particular, o 
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relacionado ao banho do paciente infartado, não deixa mais espaço para uma gestão de saúde 

não profissionalizada.  

O programa nacional de segurança do paciente tem quatro eixos
(22)

: 

1. O estímulo a uma prática assistencial segura; 

2. O envolvimento do cidadão na sua segurança; 

3. A inclusão do tema no ensino; 

4. O incremento de pesquisa sobre o tema. 

Não se pode organizar os serviços de saúde sem considerar que os profissionais vão 

errar. Errar é humano. Cabe ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o 

paciente
(22)

. 

Com o aplicativo móvel “Safe Bathing”, pretende-se instrumentalizar  o profissional da 

área de enfermagem, que sob a coordenação do enfermeiro, poderá utilizar os seus recursos 

para o cuidado do paciente infartado, visando minimizar agravos e erros neste cuidado 

executado no seu cotidiano, e assim, poder alçar mais um degrau na busca da excelência. 

2.4 Aplicativos e dispositivos móveis 

Um aplicativo móvel ou aplicação móvel, conhecido normalmente como APP, é um 

software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como um 

Personal Digital Assistant (PDA), um telefone celular, um smartphone ou um leitor MP3. 

A sigla APP é uma abreviatura do termo aplicação de software. Em 2010 se tornou tão 

popular que foi assinada como palavra do ano pela American Dialect Society
(23)

. No ano de 

2009, David Pogue, um escritor e colunista de artigos de tecnologia, afirmou que os 

smartphones mais recentes poderiam ser designados por APP phones para distingui-los dos 

menos sofisticados. Originalmente, as aplicações móveis foram criadas e classificadas como 

ferramentas de suporte para a produtividade e recuperação de informação generalizada
(24)

. 

Os APPs têm o propósito de facilitar o dia a dia ao serem utilizados subsidiando 

diversas funcionalidades e possibilidades infinitas, podendo contribuir para adesão 

terapêutica, fazendo com que os pacientes se lembrem de tomar medicamentos e diversas 

outras funções
(25) 

para diversas demandas. Uma das áreas em que é utilizado com enorme 

potencial é a da saúde. Segundo a Siddiqui (2013), os dispositivos móveis podem ajudar na 

manutenção e prevenção de diversas doenças
(25)

. 
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2.4.1 História dos dispositivos móveis 

O primeiro computador móvel surgiu em 1992 (computador de mão). Foi introduzido 

com o termo Personal Digital Assistant (PDA) pela Apple computer, denominado Newton
(26)

. 

No ano de 1997 surgiu o PDA com Windows CE, versão móvel do sistema Windows- 

Microsoft. Em 1998 foi criado o sistema operacional (SO) Symbian por diversas empresas, 

dentre elas a Nokia e a Ericsson. A Apple apresentou sua plataforma móvel no ano de 2007 

surgindo assim o iphone.  Estes dispositivos, além das funções de telefonia, possuem acesso à 

redes, câmera fotográfica, Global Positioning System (GPS), dentre outras funções. 

A partir de 2007, o mercado passou a contar com telefones com sistema operacional 

Android, produzido pela Google INC, que é uma plataforma de software flexível desenvolvida 

para permitir que os usuários agreguem ou removam software com muita facilidade 
(27)

. 

O primeiro telefone celular a adotar o sistema operacional Android foi o G1, produzido 

pela HTC no ano de 2008
(28)

. 

O sistema operacional Android surgiu em 2003, na cidade de Palo Alto na Califórnia e 

foi desenvolvido por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White. Em 2005, o Google 

adquiriu o Android INC e assim nasceu a Google Mobile Division, divisão de pesquisa em 

tecnologia móvel da maior empresa do mundo de tecnologia. 

A criação do Android deu um passo grande quando em 2007 fabricantes como 

Sansung, Sony, HTC, operadoras como as americanas Sprint Nextel e T-mobile, além de 

fabricantes do hardware como Qualcomm e a Texas instrumentes, assim como do próprio 

Google, resumiram-se em um consorcio de tecnologia e fundaram a Open Handset Alliance. O 

resultado foi o primeiro android comercial do mercado rodando em um HTC Dream, lançado 

em 2008
(27)

. 

Com a chegada do Android, o próprio conceito de Smartphone foi remodelado. O 

Android conquistou espaço e passou a ser o sistema operacional de aparelhos de excelência, 

sendo hoje o sistema mais utilizado do mundo. 

Os dispositivos móveis têm inúmeras vantagens, tais como: prover acesso a conteúdo 

em qualquer lugar de acordo com a conectividade do dispositivo; expandir estratégias de 

aprendizagem; portabilidade e facilidade de transporte; interatividade e facilidade de uso; 

disponibilizar informações em tempo real para tomada de decisões, dentre outras. 

Os dispositivos móveis Android podem ser utilizados como uma excelente alternativa 

para inserção de aplicativos como uma excepcional alternativa para inserção de aplicativos 

relacionados a área da saúde, e de modo particular, na área da enfermagem para prestação dos 
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cuidados, com vistas a melhor qualidade e maior segurança. 

 

2.4.2 Características fundamentais para dispositivos móveis 

2.4.2.1 Serviço de nuvem 

O serviço de nuvem é fornecido por um provedor na internet e pode oferecer espaço 

em um disco virtual, para a execução de aplicativos e, até mesmo, troca de informações via 

Web Services
(28)

. Alguns aparelhos e aplicações conseguem se integrar com muita facilidade 

aos serviços de nuvem, tornando a fronteira entre armazenamento local e remoto quase sem 

barreiras. 

Os principais serviços de nuvem são: 

 Google APPs (Docs), que possui versões gratuita e comercial. 

 iCloud da Apple, que oferece 5 GB gratuitos, permitindo que o usuário adquira mais 

espaço diretamente de seu dispositivo móvel. 

 Microsoft Office 365, um serviço para usuários de aplicações office, porém este é 

pago
(28)

. 

2.4.2.2 Convergência digital 

É a tendência de unir várias mídias em um único canal, que pode ser visualizado em 

vários tipos de dispositivos como: TVs digitais, tablets, smartphones e PCs. 

Multimídias são todos os programas em que a comunicação entre o indivíduo, o 

computador e dispositivos móveis se dá por meio de múltiplos caminhos de representação de 

informações, tais como textos, imagens, sons, animações e vídeos
(28)

. 

2.4.2.3 O aplicativo ideal 

Destaca-se alguns elementos que podem atrair os consumidores e são importantes num 

aplicativo
(28)

: 

 Interatividade: por várias maneiras, com múltiplos toques, com o arrastar de dedos, 

com movimentos ou até mesmo sons. 

 Conectividade: interação e compartilhamento de informação informações a partir de 

várias redes sociais e meios (Wi-Fi, bluetooth, 3G, 4G...). 

 Integração: capacidade de obter dados dos contatos, interagir com a agenda, GPS (...). 
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 Visual sofisticado: belos gráficos com animações e alta resolução. 

 Sons e vídeos: fundamentais. 

 Velocidade: lentidão e arrasto em animações contribuem para o descrédito.  



 

 

36 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

O estudo metodológico aplicado na modalidade de produção tecnológica para 

desenvolvimento de um aplicativo móvel no sistema operacional Android será realizado 

ealizado em duas etapas: A) Planejamento e construção de um aplicativo multimídia em 

plataforma móvel; B) Validação do conteúdo específico de saúde do aplicativo móvel. 

Os estudos metodológicos tem por objetivo a visualização de métodos para a coleta e 

organização dos dados, tais como: validação e avaliação de ferramentas e métodos de 

pesquisa, o que favorece a condução de investigação com rigor acentuado
(29)

. 

A pesquisa aplicada visa aplicações práticas com o objetivo de solucionar problemas 

que surgem no dia a dia, como resultantes na descoberta de princípios científicos que 

promovam o avanço do conhecimento nas diferentes áreas. Esta prática se empenha em 

desenvolver, testar e avaliar produtos e processos para encontrar fundamentos nos princípios 

estabelecidos pela pesquisa básica desenvolver uma tecnologia de natureza utilitária e 

finalidade imediata
(30)

. 

3.1 Planejamento e construção do aplicativo 

3.1.1 Metodologia Scrum para construção do aplicativo 

Para construção do aplicativo móvel, utilizou-se uma metodologia ágil para gestão e 

planejamento de projetos de software chamada scrum. Os projetos são divididos em ciclos 

conhecidos como sprints. O Sprint representa um time box dentro do qual um conjunto de 

atividades deve ser executado. As metodologias ágeis de desenvolvimento de software são 

iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em repetições que são chamadas de sprints no caso do 

scrum
(31)

. 

As funcionalidades a serem implementadas em um projeto são mantidas em uma lista 

que é conhecida como product backlog. No início de cada Sprint, faz-se um Sprint planning 

meeting, ou seja, uma reunião de planejamento na qual o product owner prioriza os itens do 

product backlog e a equipe seleciona as atividades que ela será capaz de implementar durante 

o Sprint que se inicia. As tarefas alocadas em um Sprint são transferidas do product backlog 

para o Sprint backlog
(31)

. 

A cada dia de uma Sprint, a equipe faz uma breve reunião chamada daily scrum. O 
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objetivo é disseminar conhecimento sobre o que foi feito no dia anterior, identificar 

impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se inicia. Ao final de um Sprint, a equipe 

apresenta as funcionalidades implementadas em uma Sprint review meeting. 

Finalmente, faz-se uma Sprint retrospective e a equipe inicia o planejamento do 

próximo Sprint. Assim, reinicía-se o ciclo. 

3.1.2 Layout responsivo 

Também conhecido como site flexível, Layout responsivo é quando o site 

automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário (PC, Celular, Tablet, etc). Um site 

responsível muda a sua aparência e disposição com base no tamanho da tela em que o site é 

exibido. Então, se o usuário tem uma tela pequena, os elementos se reorganizam para lhe 

mostrar as coisas principais em primeiro lugar
(32)

. 

Sumarização da sua funcionalidade 

1. Adapta o layout da página de acordo com a resolução em que está sendo visualizada. 

2. Redimensiona as imagens automaticamente para que caibam na tela e para que não 

sobrecarregue a transferência de dados em um celular. 

3. Simplifica elementos da tela para dispositivos móveis, onde o usuário normalmente 

tem menos tempo e menos atenção durante a navegação. 

4. Oculta elementos desnecessários nos dispositivos menores. 

5. Adapta tamanho de botões e links para interfaces touch onde o ponteiro do mouse é 

substituído pelo dedo do usuário. 

6. Utiliza de forma inteligente recursos mobile como geolocalização e mudança na 

orientação do aparelho (horizontal ou vertical). 

3.1.3 Internacionalização 

É um processo de desenvolvimento e/ou adaptação de um produto para vários países 

do mundo. Internacionalização não fabrica o produto novamente, somente adapta as 

mensagens do sistema as peculiaridades regionais. Este processo permite que o desenvolvedor 

de software respeite as especificidades linguísticas de cada país. Um sistema 

internacionalizado compreende um suporte que possibilita a expansão de determinado 

programa para diversos países, expandindo para usuários de outros idiomas, permitindo que 

várias línguas, conjuntos de textos, visualização e interfaces do usuário funcionem 
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naturalmente
(33)

. 

O termo é abreviado para i18n devido as 18 letras entre o primeiro “i” e o último “n” 

do do termo original em inglês “internationalization”. As características fundamentais de uma 

aplicação que se adapta a diferentes idiomas sem alteração em código são as seguintes
(33)

: 

 Independente da localização, a aplicação será executada da mesma forma; 

 Elementos textuais, como mensagens de status e labels de componentes GUI, não são 

colocados no meio do código (hardcoded). Os elementos textuais são armazenados 

fora do código fonte e recuperados dinamicamente; 

 Adicionar novos idiomas não requer uma nova compilação do código fonte; 

 Datas e formatos monetários aparecem de acordo com a localidade do usuário. 

3.1.3.1 Localização 

É o processo que adapta o software a uma região ou idioma específico, considerando- 

se componentes e tradução textual. Além de alterar números, datas e moedas, outros tipos de 

dados devem ser levados em consideração, como sons e imagens, que podem requerer 

alterações se forem culturalmente sensíveis. Quanto melhor a internacionalização de uma 

aplicação, mais fácil é a sua localização para o idioma particular
(33)

. 

3.1.4 UML: Unified Modeling Language 

É uma linguagem de modelação que permite representar um sistema de forma 

padronizada. A UML não é uma metodologia de desenvolvimento, o que significa que ela não 

diz o que fazer primeiro e em seguida, ou como projetar um sistema, mas ela auxilia a 

visualização o desenho e a comunicação entre os objetos
(34)

. 

A UML permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em 

diagramas padronizados, embora também possa auxiliar o desenvolvedor sem diagramas. 

Junto com uma notação gráfica, a UML também especifica significados. 

Os principais diagramas da UML são:
(35)

 

1. Diagrama de caso de uso: conjunto de comportamentos de alto nível que o sistema 

deve executar para um determinado ator. 

2. Diagrama de classes: coleção de classes e seus inter-relacionamentos. 

3. Diagrama de objetos: retrato, em tempo de execução, dos objetos do software e seus 

inter-relacionamentos. 
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4. Diagrama de colaboração: coleção de objetos que trabalham em conjunto para atender 

algum comportamento do sistema. 

5. Diagrama de sequência: perspectiva, orientada por tempo, da colaboração entre 

objetos. 

6. Diagrama de atividades: fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo sistema ou 

por um ator. 

7. Diagrama de estados: conjunto de estados que um objeto pode estar e os “gatilhos” 

que estimulam a transição do objeto de um estado para outro. 

8. Diagrama de componentes: coleção de componentes de software e seus inter- 

relacionamentos. 

9. Diagrama de depuração: coleção de componentes e exposição de como esses são 

distribuídos em um ou vários nós de hardware. 

10. Diagrama de pacotes: coleção de outros elementos de modelagem e diagramas. 

3.1.5 Material Design 

Em 2014, o Google anunciou o conceito de Material Design em seu evento, o Google 

I/O. Com a liberação da versão Lollipop da plataforma Android, o novo conceito começou a 

fazer suas primeiras aparições no mercado mobile. Designers e desenvolvedores de todos os 

lugares do mundo ficaram animados com a nova linguagem de design, que tem a intenção de 

mostrar um rico conjunto de princípios e estilos de uma forma diferente. O Material Design 

foi inspirado em materiais e objetos do mundo real, que reagem de acordo com o seu 

manuseio. Na prática, o novo conceito conta com várias novidades como interações em 

terceira dimensão, aplicação de um sistema de camadas – que pulam umas em frente as outras 

para separar e trazer novas informações, facilidades na transição entre aplicativos em 

plataformas móveis como smartphones e tablets, mais animações e feedbacks por meio de 

comandos touch (sensíveis ao toque). O propósito do Google é desenvolver uma forma única 

de design que permite ao usuário ter a mesma experiência em todas as plataformas e tamanhos 

de dispositivos
(36)

. 

3.1.5.1 Metáfora material 

É a teoria que une o espaço racional e um sistema de movimento. O material é baseado 

na realidade tátil, inspirado no estudo de papel e tinta, mas tecnologicamente avançado e 

https://material.google.com/
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aberto a imaginação e magia. As superfícies e bordas são provas visuais que tudo é baseado na 

realidade. 

O movimento respeita e reforça o usuário como o motor principal. Ações primárias do 

usuário são os pontos que iniciam o movimento. Toda a ação ocorre em um único ambiente, 

os objetos são apresentados ao usuário sem quebrar a continuidade da experiência, mesmo 

quando eles se transformam e se reorganizam. O movimento é significativo e apropriado, que 

serve para concentrar a atenção e manter a continuidade. O feedback é sutil, mas claro. As 

transições são eficientes e claras
(36)

. 

 

Figura 5 – Material design 

3.1.6 Webservice 

Webservice é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. Com esta tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir 

com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam 

compatíveis. Os WebServices são componentes que permitem às aplicações enviar e receber 

dados em formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida 

para um idioma universal, o formato XML
(37)

. 

O WebService faz com que os recursos da aplicação do software estejam disponíveis 

sobre a rede de uma forma normalizada. Outras tecnologias fazem a mesma coisa, como por 

exemplo, os browsers da Internet acedem as páginas Web disponíveis, usando por norma as 

tecnologias da Internet, HTTP e HTML. No entanto, estas tecnologias não são bem sucedidas 

na comunicação e integração de aplicações. Existe uma grande motivação sobre a tecnologia 

WebService, pois possibilita que diferentes aplicações comuniquem entre si e utilizem 

recursos diferentes. 
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Utilizando a tecnologia WebService, uma aplicação pode invocar outra para efetuar 

tarefas simples ou complexas, mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e 

escritas em linguagens distintas. Por outras palavras, os WebServices fazem com que os seus 

recursos estejam disponíveis para que qualquer aplicação possa operar e extrair os recursos 

fornecidos pelo WebService
(37)

. 

Os WebServices são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier), descritos 

e definidos usando XML (Extensible Markup Language). Um dos motivos que tornam os 

WebServices atrativos é o fato deste modelo ser baseado em tecnologias como XML e HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). Os WebServices são utilizados para disponibilizar serviços 

interativos na Web, podendo ser acessados por outras aplicações usando, por exemplo, o 

protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol)
(37)

. 

O objetivo dos WebServices é a comunicação de aplicações através da Internet. Esta 

comunicação é realizada com intuito de facilitar a EAI (Enterprise Application Integration) 

que significa a integração das aplicações de uma empresa, ou seja, interoperabilidade entre a 

informação que circula numa organização nas diferentes aplicações como, por exemplo, o 

comércio eletrônico com os seus pacientes e seus fornecedores. Esta interação constitui o 

sistema de informação de uma empresa. E para além da interoperabilidade entre as aplicações, 

a EAI permite definir um workflow entre as aplicações e pode constituir uma alternativa aos 

ERP (Enterprise Resource Planning). Com um workflow é possível otimizar e controlar 

processos e tarefas de uma determinada organização
(37)

. 

Figura 6 - Webservice 

3.1.7 Armazenamento em nuvem 

O armazenamento em nuvem é uma maneira simples e escalável de reunir, acessar e 
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compartilhar dados na Internet. Os provedores de armazenamento em nuvem, como a Amazon 

WebServices, detêm e mantêm o hardware e o software conectados a rede, enquanto o usuário 

provisiona e utiliza o que precisa por meio de uma aplicação web.  

O uso desse serviço elimina a aquisição e o gerenciamento de custos de compra e 

manutenção da sua própria infraestrutura de armazenamento e aumenta a agilidade, 

disponibiliza uma escala global e dá acesso a dados "de qualquer local, a qualquer 

momento"
(37, 38)

. 

Garantir que os dados mais importantes estejam seguros e disponíveis quando 

necessário é essencial. Existem diversos requisitos fundamentais que devem ser avaliados ao 

considerar o armazenamento de dados na nuvem: 

 Durabilidade: os dados devem ser armazenados de modo redundante, de preferência 

em várias instalações e em múltiplos dispositivos de cada instalação. Desastres 

naturais, erro humano ou falhas mecânicas não devem resultar na perda de dados. 

 Disponibilidade: todos os dados devem ser disponibilizados quando necessário, mas 

existe uma diferença entre dados e arquivos de produção. O armazenamento na nuvem 

ideal disponibilizará o equilíbrio certo entre os tempos de recuperação e o custo. 

 Segurança: todos os dados são preferencialmente criptografados, tanto os inativos 

como os em trânsito. Permissões e controles de acesso devem funcionar em nuvem tão 

bem quanto no armazenamento local
(38)

. 

Figura 7 - Armazenamento em nuvem 

3.1.8 Modelo Relacional 

O modelo relacional foi criado por Edgar F. Codd, nos anos 1970 e começou a ser 

usado com o advento dos bancos de dados relacionais, nos anos 1980. A ideia de modelo 

relacional se baseia no princípio de que as informações, em uma base de dados, podem ser 

consideradas como relações matemáticas e que podem ser representadas, de maneira uniforme, 

através do uso de tabelas em que as linhas representam as ocorrências de uma entidade e as 

https://aws.amazon.com/iam/
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colunas representam os atributos de uma entidade do modelo conceitual
(39)

. 

As relações no modelo relacional são conjuntos de dados vistos como tabelas cujas 

operações são baseadas na álgebra relacional (projeção, produto cartesiano, seleção, junção, 

união e subtração) e que manipulam conjuntos de dados ao invés de um único registro, isto é, 

cada operação realizada afeta um conjunto de linhas e não apenas uma única linha, ainda que 

algumas operações possam afetar uma única linha (conjunto com um único elemento). 

Da mesma forma, a resposta das operações de consulta é sempre na estrutura de uma 

tabela. As operações Structured Query Language (SQL) pertencem a linguagem padrão para 

os bancos de dados relacionais e é universalmente usada, tendo sido padronizada pelo ANSI 

(American National Standard Institute). 

Entre as principais vantagens do modelo relacional inclui-se
(39)

: 

 Independência total dos dados; 

 Visão múltipla dos dados; 

 Redução acentuada na atividade de desenvolvimento, particularmente para extração de 

dados para relatórios e consultas específicas do usuário; 

 Maior segurança no acesso aos dados; 

 Maior agilidade para consulta/atualização; 

 Qualidade dos dados garantida por restrições de integridade (identidade, referencial e 

de domínio). 

 O Conceito de Chave no Modelo Relacional: Chaves e Índices 

 Chave - O conceito de chave designa um item de busca, ou seja, um dado que será 

usado para efetuar uma consulta no banco de dados. É um conceito lógico que só faz 

sentido para a aplicação e não existe fisicamente no banco de dados. 

 Índice - O conceito de índice está associado a um recurso físico usado para otimizar 

uma consulta no banco de dados. É um recurso físico, ou seja, um índice é uma 

estrutura de dados, que existe fisicamente no banco de dados. 

Características do Modelo Relacional
(39)

: 

 Uma tabela deve ser acessível por qualquer coluna, mesmo que não tenha sido definida 

como chave; 

 O relacionamento entre duas tabelas não existe fisicamente, pois o relacionamento é 

lógico e representado através de chaves estrangeiras; 

 Uso de linguagens não-procedurais e autocontidas (SQL); 
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 Um otimizador de consultas para definição do melhor plano de acesso aos dados. 

3.2  Validação do Conteúdo Específico do Aplicativo 

Entende-se por conteúdo específico neste estudo aquele pelo qual um especialista da 

área encontra-se habilitado para proferir um parecer, ou seja, os enfermeiros expertos desta 

pesquisa avaliaram o conteúdo específico relacionado as suas especialidades.  

O processo de validação consiste em julgar em que proporção os itens selecionados 

para medir uma construção teórica representam bem todas as facetas importantes do conceito a 

ser medido. Refere-se em verificar a extensão em que os itens de uma medida determinam o 

mesmo conteúdo. A validade de conteúdo é também definida de uma forma mais abrangente, 

isto é, avalia o grau em que cada elemento de um instrumento de medida é relevante e 

representativo de um específico constructo com um propósito particular de avaliação
(40)

. 

Para a validação de conteúdo, utilizou-se o índice de validade de conteúdo (IVC), 

configurando-se como aceitável neste estudo a concordância entre os expertos de 80% para 

validação do aplicativo safe bathing. O Índice de Validade de Conteúdo mede a proporção ou 

porcentagem de juízes, neste estudo intitulados como expertos, que estão em concordância 

sobre determinados aspectos do instrumento e de seus ítens
(40),

, nesta pesquisa, do aplicativo 

móvel safe bathing. O IVC pode ser calculado de maneira global ou em cada item das 

respostas do questionário. Adotamos neste estudo ambas as formas conforme apresentação na 

seção resultados do estudo. 

3.2.1 Expertos participantes na validação 

Os expertos realizaram a validação do conteúdo específico de saúde do aplicativo 

multimídia “Safe Bathing”, levando em consideração os aspéctos educacionais, recursos 

didáticos e interface do ambiente. Utilizou-se dois questionários construídos pelo pesquisador 

com perguntas semiestruturadas. Estes questionários foram devidamente esclarecidos aos 

expertos para que não houvesse dúvidas no processo de validação. 

A validação é um processo em que se examina, com precisão, determinado instrumento 

ou inferência realizada a partir de escores estabelecidos
(40)

. A validação do conteúdo do 

aplicativo “Safe Bathing” foi realizada privativamente por especialistas com vasta experiência 

teórica e prática relacionada a cardiologia, enfermagem, terapia intensiva e a cuidados 
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relacionados a pacientes de média e alta complexidade, que neste estudo são denominados 

expertos. 

 

3.2.1.1 Recrutamento dos expertos 

 

O recrutamento dos expertos iniciou-se com a busca dos currículos por meio da 

plataforma Lattes, obtendo-se 160 de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Destes, 

foram selecionados aleatoriamente os primeiros 36 que correspondia ao triplo do número da 

amostra como margem de segurança. Posteriormente, realizou-se contato com os 12 primeiros 

doutores na sequência crescente da lista. 

 Após a seleção, foi encaminhado uma carta convite via correio eletrônico convidando- 

os para fazer parte do time de validadores. Os expertos, em nenhum momento, estiveram face 

a face um com o outro e nem com o pesquisador. Durante todo o processo de validação do 

conteúdo do aplicativo, os contatos com o pesquisador aconteceram exclusivamente via 

correio eletrônico. 

Por meio da aba “contatos” da plataforma Lattes foi encaminhado o nome do 

pesquisador, e-mail, assunto, carta convite e por meio da qual perguntou-se sobre a possível 

possibilidade da participação na pesquisa. A todos que responderam de maneira positiva foi 

encaminhado o TCLE e o questionário para coleta de dados. Todo o processo envolvendo a 

seleção, recrutamento, convite, confirmação, envio e recebimento das respostas do 

questionário ocorreu via correio eletrônico e por um formulário semiestruturado hospedado no 

Google forms. 

Vale ressaltar que a validação semântica com participação de enfermeiros que atuam 

em unidades de terapia intensiva, prestando cuidado aos pacientes na realização do banho de 

leito, bem como a de profissionais da área de tecnologia de informação (TI) por serem estes os 

técnicos e especialistas fundamentais no processo de validação técnica do software não 

aconteceu nesta pesquisa, não obstante sua expertise, por não se tratar do foco neste estudo. A 

finalidade da validação semântica é saber como o público-alvo compreende os itens ou se eles 

modificariam alguns deles. 

3.2.1.1.1 Critérios de inclusão 

 Brasileiro 

 Graduação em enfermagem 
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 Curso de especialização em cardiologia lato sensu, residência em cardiologia ou 

aprovação em prova para especialista em cardiologia. 

 Doutorado em enfermagem defendido minimamente há 2 anos 

 Atividade profissional vinculada a formação: assistencial, gerencial, docência, 

pesquisa, consultoria, assessoria ou afim 

 Experiência profissional assistencial mínima de 2 anos em cardiologia e publicações 

nos últimos 2 anos em: cardiologia, desenvolvimento e/ou validação tecnológica 

 Data de atualização do currículo lattes não superior a seis meses do envio do 

instrumento de coleta de dados. 

3.2.1.1.2 Critérios de exclusão 

 Experiência profissional assistencial na área de cardiopediatria ou cardioneonatologia. 

 Doutorado em enfermagem cuja à tese não tenha sido desenvolvida sobre o cuidado 

clínico, evidenciado a partir da leitura do resumo disponível na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

 

3.2.2      Coleta de Dados 

             A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários semiestruturados, 

sendo construído com escala Likert de 5 itens. O primeiro questionário foi composto por 15 

perguntas relacionadas a questões didáticas, educacionais e sobre a interface do ambiente do 

aplicativo safe bathing. No segundo questinário, manteve-se a mesma estrutura do primeiro, 

porém, com 12 perguntas aprimoradas levando em consideração as respostas do primeiro. Os 

referidos questionários foram encaminhados via Google forms a todos os expertos que haviam 

sinalizado positivamente suas participações no estudo, com a assinatura do TCLE.  

          Após darem o seus pareceres, os expertos reenviaram ao pesquisador pelo Google forms 

os instrumentos devidamente respondidos para posterior análise.             

3.2.3 Tratamento dos dados 

A fim de mensurar o grau de concordância entre os expertos para configurar a 

validação de conteúdo deste aplicativo móvel, utilizou-se o índice de concordância de Kappa 

Fleiss com corte de 0.80 para validação do conteúdo do aplicativo Safe Bathing. Os dados 

coletatos foram analisados no software de análise estatística R, versão 3.1.0. 



 

 

47 

 

O cálculo do tradicional coeficiente Kappa de Fleiss e o Kappa de Cohen são as 

principais estratégias utilizadas na literatura quando o interesse é a avaliação de concordância 

de uma variável categórica. Do ponto de vista conceitual, o coeficiente Kappa expressa a 

proporção de concordância observada que não é devida ao acaso, em relação a concordância 

máxima que ocorreria além do acaso
(41)

. Várias classificações do Kappa existem na literatura a 

partir de estudos de ponto de corte. Neste trabalho, a classificação adotada é aquela proposta 

por BYRT
(42)

. 

Quadro 1 – Valores do coeficiente Kappa (K) e Classificação de 

concordância 
 

Valor de K Classificação da concordância 

-1 a 0,00 Nenhuma 

0,0 a 0.20 Pobre 

0.21 a 0.40 Superficial 

0.41 a 0.60 Razoável 

0.61 a 0.80 Bom 

0.81 a 0,92 Muito bom 

0,93 a 1,0 Excelente 

 

Além dos Coeficientes Kappa, foi analisada a concordância observada para a resposta 

mais frequente e pela média da concordância observada em todos os possíveis pares de 

avaliadores. 

 

3.2.3 Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro com o número de parecer 1.972.845. 

 Os expertos selecionados para avaliação do conteúdo específico de saúde do 

aplicativo safe bathing assinaram o TCLE antes do início da coleta de dados desta pesquisa.  
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4 RESULTADOS 

O aplicativo safe bathing possui 4 módulos que possibilita o usuário acessar todas as 

suas telas. São eles: 

Módulo sociodemográfico: onde são cadastrados os pacientes com dados necessários 

a sua internação, tais como nome, sexo, data de nascimento, contatos, presença ou não de 

alergias, medicação que utiliza na residência se houver. Após ser internado, outros dados 

poderão ser acrescidos e o aplicativo também possibilita estes registros, como o início da 

internação, número de prontuário, setor de internação, leito, peso, altura, IMC, diagnóstico 

médico principal e secundário e medicação uso hospitalar. 

Módulo de fundamentos:  onde há orientações básicas relacionadas ao infarto agudo 

do miocárdio como conceito, diagnóstico, quadro clínico, tratamento e cuidados de 

enfermagem, assim como sobre o banho de leito e seu conceito, tipos de banho, finalidades, 

materiais básicos necessários à higiene corporal e sua realização  e a técnica para sua 

execução. 

Módulo de controle do tempo do banho e intercorrências: onde ocorre o controle 

do tempo do banho realizado pelos profissionais de enfermagem em cada decúbito, a fim de 

que não se extrapole o recomendado pela literatura para os pacientes com infarto agudo do 

miocárdio. Ainda neste módulo, o usuário tem a possibilidade de registrar as intercorrências 

durante o banho por comando de voz, sendo estas convergidas em texto e salvas no banco de 

dados do aplicativo. 

Módulo hemodinâmico: comporta o registro da pressão arterial, respiração, 

frequência cardíaca, temperatura cálculo do duplo produto que possibilita estimativa da mvo2. 

4.1 Planejamento e construção do aplicativo 

Ocorreu a partir das evidências extraídas do estudo intitulado “Padrão hemodinâmico 

não invasivo dos efeitos do banho no leito com a temperatura da água constante em pacientes 

com infarto agudo do miocárdio” 
(1)

, que contou com a participação do autor na coleta de 

dados, assim como de lacunas observadas na revisão da literatura, a fim de subsidiar e 

sustentar a criação do aplicativo. 

Considerando a metodologia Scrum, uma primeira reunião para planejamento 

aconteceu com a empresa de software, e na fase do projeto foi amplamente discutido e 
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esclarecido, de modo que pudesse ficar transparente todas as suas etapas, os objetivos e as 

finalidades. Posteriormente, com todo o processo metodológico a ser utilizado e a ideia do 

projeto do projeto apresentado a empresa, iniciou-se a construção do protótipo do aplicativo 

“Safe Bathing”. 

A empresa se baseou na metodologia para gestão e planejamento de projetos de 

software Scrum conforme já relatado, assim como, foi incluso no software o padrão API de 

internacionalização de rails (I18N), que é utilizado para software que são desenvolvidos em 

padrão bilíngue ou multilíngue, a WebService, que é uma solução utilizada na integração de 

sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes, o banco de dados privado MYSQL que 

armazenará todos os dados do referido aplicativo, sendo composto ainda pelo material design, 

pelo modelo de dados relacional, layout responsivo e a representação gráfica sustentada pela 

UML (unified modeling language). Este processo foi acompanhado pelo pesquisador em 

reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que eram necessárias. 

A construção do aplicativo contou com a participação do Consórcio de Empresas de 

Software: GM Artes, Digital Brothers e MS2U, que ficaram incumbidas da construção 

propriamente dita. 

O aplicativo safe bathing foi desenvolvido módulo por módulo, sendo testado pelo 

desenvolvedor e reavaliado em cada etapa da sua construção, até a finalização e entrega da 

versão final. 

4.2 A validação de conteúdo 

4.2.1 Perfil dos expertos 

Quanto a idade dos expertos, houve variação entre 35 e 56 anos prevalecendo idade 

superior a 50 anos. 

Quanto ao sexo: 90% dos parcitipantes eram do sexo feminino e 10% do sexo 

masculino. 

Quanto a formação: 100% dos participantes eram enfermeiros. 

Quanto a titulação: 100% dos participantes eram doutores e em sua maioria com 

experiência acadêmica e clínica.  

Quanto a área de atuação: 30% atuam e/ou tiveram experiência em Unidade 

Coronariana, 10% em Emergência e 60% em outras áreas.  
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Quanto ao tipo de instituição que trabalham e/ou tiveram experiência: 60% estão em 

docência no nível superior, 30% em instituições públicas e 10% em privadas.  

Quanto as disciplinas que ministram: prevaleceram as de alta complexidade.  

Quanto ao tempo de docência: variou de 3 a 20 anos. 

Quanto as publicações na área de tecnologia nos últimos dois anos: 60% possuem 

publicações e 40% não. 

4.2.2 Avaliação dos expertos 

Esta análise tinha 10 avaliadores que julgaram 15 itens. A análise de concordância 

entre os avaliadores baseada no Coeficiente Kappa de Fleiss mostrou-se de boa a excelente 

concordância entre os expertos observados a seguir. A concordância pode também ser 

analisada por outras abordagens. Neste estudo, foi analisado a resposta mais frequente em 

cada item e  no  aspecto global, que se apresentou com a resposta “Concordo Totalmente”. A 

concordância pode ser compreendida como sendo a porcentagem de avaliadores que deram a 

resposta “mais frequente”; esta “concordância observada para a resposta mais frequente” é 

disposta no quadro 2 a seguir.  De forma global, das 150 avaliações, 78,7% são concordantes 

com a resposta “Concordo Totalmente”. Os itens 8, 12 e 14 tiveram as maiores concordâncias, 

de 100%, ou seja, 100% dos avaliadores responderam “Concordam Totalmente” nestes itens. 

Os itens 2 e 7 são os itens que tem menor concordância para a resposta mais frequente, igual a 

60%, somente 60% dos avaliadores responderam “Concordam Totalmente”. Por esta 

abordagem, verifica-se que os itens 2 e 7 apresentam uma “razoável” concordância e os 

demais itens apresentam concordância entre boa e excelente. Na avaliação global, a 

concordância entre os avaliadores é boa (78,7%). 

O Quadro 2 traz a medida de concordância dada pela média da concordância observada 

em todos os possíveis pares de avaliadores. Esta abordagem é mais rigorosa que a abordagem 

anterior, baseada na “concordância observada para a resposta mais freqüente”. Considerando a 

média da concordância observada em todos os possíveis pares de avaliadores, o item 2 tem 

´superficial´ concordância, os itens 4,7,9,13 tem ‘razoavel’ concordância, e os demais itens 

apresentam concordância entre boa e excelente. Na avaliação global, a concordância entre os 

avaliadores é boa (78,7%), corroborando com o resultado da abordagem anterior. Em geral, os 

avaliadores declaram muito frequentemente que “concordam totalmente” com o aplicativo 

proposto, e a concordância entre eles é aceitável.  
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Quadro 2- Análise da concordância bruta do questionário 1 observada em cada item e na 

análise geral.  Niterói, 2017. 

Item 

Concordância 

observada para a 

resposta mais 

frequente 

“Concordo 

Totalmente” 

Média da 

Concordância 

em pares 

1. No que se refere ao nome do aplicativo móvel multimídia, 

denominado “Safe Bathing,” é adequado ao projeto proposto? 80,0% 62,2% 

2. Quanto ao ícone do aplicativo “Safe Bathing”, como você 

avalia? 60,0% 37,8% 

3. O menu de navegação será construído com o padrão material 

design, e por meio deste, todas as principais funcionalidades do 

software poderão ser acessadas. Como você avalia esta forma de 

navegação? 

90,0% 80,0% 

4. O aplicativo “Safe Bathing” será desenvolvido na plataforma 

Android, e terá uma tela de autenticação como porta de entrada 

com senha para acesso. O mecanismo de controle para 

acessibilidade dos usuários é pertinente? 

70,0% 48,9% 

5. O aplicativo “Safe Bathing” será desenvolvido na plataforma 

Android e terá uma tela de cadastro de usuários, possibilitando a 

coleta de informações do perfil dos mesmos. O mecanismo de 

cadastro é pertinente? 

70,0% 64,4% 

6. O aplicativo terá um módulo denominado fundamentos. Neste, 

será abordado princípios básicos fundamentais sobre infarto agudo 

do miocárdio e banho, incluindo neste último, sua técnica e 

materiais necessários a sua realização. Como você avalia a 

necessidade de inclusão destes conteúdos? 

80,0% 64,4% 

7.Os dados de inserção serão digitados pelos usuários e 

sincronizados com o banco de dados via Web Service. Como você 

avalia a importância desta inserção no banco de dados via Web 

Service? 

60,0% 57,5% 

8. Todos os dados serão gravados na “nuvem”, onde há um banco 

de dados para manutenção de todas as informações. Como você 

avalia a importância deste registro e a forma como serão 

armazenados? 

100,0% 100,0% 

9. O banco de dados do aplicativo “Safe Bathing” será 

desenvolvido segundo o modelo de dados relacional. Este modelo 

contemplará a proposta do referido software? 

70,0% 53,3% 

10. A proposta deste projeto é que o aplicativo seja bilíngue. Para 

tal, utilizar-se-á o padrão de internacionalização I18N nos idiomas 

português e inglês. O referido padrão é adequado a esta proposta? 

80,0% 62,2% 

11. O aplicativo “Safe Bathing” terá no módulo de fundamentos 

imagens e vídeos ilustrativos sobre condutas relacionadas ao banho 

e infarto agudo do miocárdio. Como você avalia esta necessidade 

de inserção? 

80,0% 80,0% 

12. Do ponto de vista oxihemodinâmico, pode-se ocorrer danos 

quando um banho é realizado acima de 20 minutos, e também 

quando ultrapassa o tempo preconizado a cada decúbito no 

paciente com infarto agudo do miocárdio. O aplicativo Safe 

Bathing terá um módulo para controle do tempo do banho de 

acordo com a complexidade do paciente. Como você avalia a 

importância deste controle? 

100,0% 100,0% 
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13. No período pré, trans e pós banho serão registrados pelos 

profissionais de enfermagem parâmetros hemodinâmicos tais como 

PA, FC, respiração, temperatura e SPO2, sendo armazenados no 

banco de dados do aplicativo. Estes parâmetros são pertinentes a 

proposta apresentada? 

70,0% 48,9% 

14. A apresentação gráfica do aplicativo será estruturada pela UML 

(unified modeling language). Esta representação é adequada ao 

aplicativo “Safe Bathing”? 

100,0% 100,0% 

15. O duplo produto é uma mensuração estimativa do esforço 

cardíaco e do consumo de oxigênio pelo miocárdio. O aplicativo 

Safe Bathing estará apto para realizar este cálculo durante o banho 

do paciente na unidade de terapia intensiva. A avaliação dessa 

informação é importante e pertinente em relação a segurança do 

paciente? 

70,0% 64,4% 

Todos os itens 78,7% 65,5% 

 

 

4.2.2.1 Índice de validade de conteúdo e Kappa de Fleiss  

 Questionário 1 – Emissão de pareceres dos expertos 

 

ITEM EXPERTS N. concordâncias I-IVC Pc Kappa Interpretação 

1 10 9 0,90 0,010 0,90 Excelente 

2 10 8 0,80 0,044 0,79 Excelente 

3 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

4 10 9 0,90 0,010 0,90 Excelente 

5 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

6 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

7 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

8 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

9 10 7 0,70 0,117 0,66 Bom 

10 10 9 0,90 0,010 0,90 Excelente 

11 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

12 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

13 10 9 0,90 0,010 0,90 Excelente 

14 10 8 0,80 0,044 0,79 Excelente 

15 10 10 1,00 0,001 1,00 Excelente 

       S-IVC/AVE 0,93 
   

 

    Utilizando as mesmas perguntas do questinátio 1, porém,  com análise do  IVC   e 

Kappa de Fleiss, o questionário 2 apresentou-se com interpretaçõees excelentes com 

excessão do item 1 analisado como bom.  
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 Questionário 2 – Emissão de pareceres dos expertos 

 

ITEM EXPERTS N.RANK I-IVC Pc Kappa Avaliação 

1 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

2 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

4 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5 6 5 0,83 0,094 0,82 Excelente 

6 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

9 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

10 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

11 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

       S-IVC/AVE 0,99 
   

 
    

 

      Neste questionário composto por 12 perguntas semiestruturadas, obteve-se nas      

avaliações dos expertos, no que concerne ao IVC e Kappa de Fleiss, resultados excelentes 

em todos os ítens.                   
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Quanto a construção do aplicativo safe bathing 

A existência e o uso de tecnologias não se evidenciam somente no momento em que se 

vê  um dispositivo em uso, mas culturalmente as ações, as relações e o vocabulário 

denunciam as pessoas que fortemente são influenciados pela era digital. Neste contexto da era 

digital e a necessidade de buscar mecanismos de fácil acesso, ágil e que possa ser um 

diferencial como auxílio ao enfermeiro e sua equipe que presta o cuidado do banho de leito, 

realizou-se a construção do aplicativo safe bathing. É necessário a busca de um ensino 

inovador que ofereça a experiência mais próxima possível da situação real e a visualização do 

manuseio prático, o que pode ser obtido por meio de tecnologias digitais
(26).  

O aplicativo safe bathing foi construido baseado na metodologia scrum, que é utilizada 

para desenvolvimento de projetos incluindo os de software. Cada etapa da construção foi 

pautada nas diversas particularidades do scrum, o que beneficiou a produção pela clareza, 

planejamento e avaliações constantes que o scrum se propõe para que se possa migrar a outras 

etapas da construção.  

Desenvolveu-se assim quatro módulos para o safe bathing, são eles: o 

sociodemográfico, que engloba o cadastro dos pacientes, medidas antropométricas e dados 

relacionados ao seu diagnostico de saúde; o de fundamentos, que subsidia os profissionais 

com informações sobre o banho e infarto agudo do miocárdio;  o de controle do tempo do 

banho, para  não ultrapassar o tempo ideal de banho para esta clientele e o hemodinâmico, 

que proporciona medidas preventivas contra possíveis danos relacionados a alterações de 

variáveis oxihemodinâmicas.  O aplicativo favorece o enfermeiro na tomada de decisão 

à beira leito, colaborando sobremaneira na decisões rápidas e seguras que podem ser um 

grande diferencial para salvar vidas. 

A computação móvel pode ser aplicada em várias vertentes dentro da área de saúde. 

Dentre essas aplicações, podem se destacar o monitoramento remoto, o apoio ao diagnóstico  

e a tomada de decisão
(16). 

Esta afirmação corrobora com uma das finalidades para criação do 

aplicativo safe bathing, que é a tomada de decisão pelo enfermeiro em relação ao banho do 

paciente infartado, possibilitando segurança durante este processo. 

Vale ressaltar a possibilidade do cálculo do duplo produto, por meio do módulo 

hemodinâmico, gerando informações em tempo real sobre a estimativa do consumo de 

oxigênio pelo miocárdio (MVO2) durante o processo da realização do banho. Desta forma, o 
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enfermeiro poderá realizar prescrições que visam evitar agravos a saúde do paciente com 

informações sobre a MVO2. A oferta de oxigênio é diretamente proporcional ao tempo de 

banho, aumentando a demanda do músculo esquelético, e culminando no incremento de 30% 

da MVO2 em relação ao estado de repouso que antecede o  procedimento do banho
(1). 

O 

aplicativo safe bathing possibilitará o controle do tempo do banho para que o enfermeiro e 

sua equipe, com este conhecimento baseado em evidência, possa planejar o cuidado de 

enfermagem com vistas a minimização de agravos relacionado ao consumo de oxigênio no 

miocárdio. 

 

5.2 Quanto a validação de conteúdo do aplicativo safe bathing. 

  As tecnologias assistenciais são aquelas que incluem a construção de um saber 

técnico-científico resultante de investigações, aplicações de teorias e da experiência cotidiana 

dos profissionais e clientela, constituindo-se num conjunto de ações sistematizadas, 

processuais e instrumentais para prestação de assistência qualificada ao ser humano em todas 

as suas dimensões
(43)

. A validação do conteúdo se deu da seguinte forma: seleção dos 

expertos por meio do currículo lattes, levando em consideração os critérios de inclusão e 

exclusão. O modelo de validação de Fehring (1994) aborda critérios para escolha de experts 

(neste estudo expertos), tais como ter titulações de mestre e doutor em enfermagem, 

publicações de artigos em áreas afins, prática clínica, especialização na área de interesse da 

pesquisa, dentre outros. Os expertos deste estudo tinham ampla experiência acadêmica e 

clínica (prática) na área de cardiologia e setores de máxima complexidade, foco desta 

pesquisa com o entendimento de que o paciente com IAM, de modo especial na sua fase 

aguda, é grave e requer cuidados intensivos.  

Os expertos avaliaram conteúdos específicos de saúde do aplicativo, e para tal, foi 

encaminhado um questionário com perguntas semiestruturadas. Utilizou-se o índice de 

validade de conteúdo com corte 80% e Kappa de Fleiss para avaliar o grau de concordância 

entre os expertos, sendo realizada duas rodadas de questionário. Obteve-se um percentual de 

78,7% na resposta mais frequente (concordo totalmente) e 65,5% na média de concordância 

em pares com o primeiro questionàrio. Percebe-se uma boa concordância em relação a 

resposta mais frequente, porém, razoável no que concerne a media em pares que é mais 

rigorosa (segundo classificação Kappa do quadro 1).  

Utilizou-se posteriormente o índice de validade de conteúdo (IVC) para esta análise. O 

IVC é também definido como a proporção dos ítens que recebem uma resposta de 

concordância parcial e total, corroborando com a necessidade do cálculo ser realizado 
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preferencialmente com todas as concordâncias, ou seja, concordo parcialmente e concordo 

totalmente
(44)

. 

Quando analisado o IVC levando em consideração as concordãncias, nota-se uma 

excelente concordância com percentual global de 0,93 e em cada item classificados de bom a 

excelente. Em relação a análise Kappa, obteve-se excelentes resultados, em sua grande 

maioria próximos e outros chegando a 1.00, ou seja, as respostas dos expertos não foram ao 

acaso no primeiro questionário. Ao se avaliar o segundo questionário, houve um incremento 

com maior positividade, tanto no IVC quanto na avaliação Kappa obteve-se excelentes 

resultados (IVC acima de 0,90 e Kappa de 1.00 com exceção de 1 ítem). Percebe-se com as 

avaliações supracitadas, que os expertos estão em conformidade no que tange ao conteúdo do 

aplicativo e que suas concordâncias não foram ao acaso, conforme já relatado e comprovados 

pela estatística Kappa. 

A validade de conteúdo é considerada pelos estudiosos como um fator crucial na 

escolha e/ou aplicação de uma medida ou de um instrumento
(45)

. Havendo a participação de 6 

ou mais expertos, recomenda-se a concordância não inferior a 0,78%. 
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6 CONCLUSÃO 

       Em relação ao processo de construção do aplicativo safe bathing para prática clínica, 

considera-se relevante,  pois subsidiará o enfermeiro e sua equipe a realização de um banho 

seguro ao paciente com infarto agudo do miocárdio. Destaca-se como parte integrante desta 

ferramenta os módulos sociodemográficos, de fundamentos, controle do tempo do banho e o 

hemodinâmico que servirão como auxílio a tomada de decisões pelo enfermeiro, possibilitando 

prevenção de agravos e promoção da saúde dos pacientes, com prestação deste cuidado com 

segurança. 

      Quanto a validação do conteúdo específico de saúde, cabe assinalar que foi validado 

segundo o índice de validade de conteúdo (IVC) pelos expertos, com concordância classificada 

como excelente, enriquecida e sustentada pelo Kappa de Fleiss com percentuais de bom a 

excelente conforme classificação do quadro 1. 

       Os aplicativos, enquanto tecnologias assistenciais para o trabalho da equipe de 

enfermagem, contribuem com a qualidade e a segurança do cuidado, na medida que proporciona 

subsídios que favorecem um cuidado de enfermagem com foco na excelência, visando um 

protagonismo não só no cenário de enfermagem, mas também no da equipe de saúde. 

        Recomenda-se a validação de face e a validação com o público alvo, envolvendo assim, 

profissionais da área enfermagem que realizam no seu cotidiano a técnica do banho de leito e os 

da tecnologia da informação, para que não somente o conteúdo específico de saúde seja 

validado com propriedade, mas também todo o aplicativo com suas diversas particularidades e 

funcionalidades sob a ótica de profissionais da tecnologia da informação (TI). 

        Sendo assim, por se tratar da validação do conteúdo de um aplicativo, faz-se necessário 

que se tenha profissionais da área técnica de software para que ocorra uma avaliação específica 

por estes expertos. Procurou-se profissionais de saúde que também tivessem base na área de 

tecnologia da informação adquiridas por suas experiências, porém, considerou-se mesmo assim 

como uma limitação do estudo a ausência dos já mencionados profissionais técnicos como 

expertos nesta pesquisa. 

 

  



 

 

58 

 

7 ANEXOS 

7.1 Parecer CEP 
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8 APÊNDICES 

8.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa intitulada 

“Aplicativo Multimídia Safe Bathing em Plataforma Móvel: Tecnologia para o Cuidado à Beira 

Leito de Pacientes Infartados Killip 1 e 2. Por meio desta pesquisa, pretende-se realizar a 

construção de um aplicativo móvel, denominado Safe Bathing, com o intuito de nortear as 

condutas do enfermeiro para o banho do paciente infartado na classificação supracitada. 

O infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo, fato este que 

suscitou a necessidade de intervenção a fim de contribuir cientificamente a uma melhor 

qualidade no cuidado com estes pacientes. 

O enfermeiro e sua equipe prestam em seu cotidiano os cuidados relacionados a técnica 

do banho no leito, necessitando assim de um olhar e condutas acuradas, visando a prevenção de 

agravos e a promoção da saúde dos pacientes. Neste estudo, realizar-se-á a validação do 

conteúdo do aplicativo por meio do comitê de experts. Como instrumento que norteará a 

validação, será elaborado um questionário baseado na técnica Delphy, buscando um consenso 

de opinião entre os experts com perguntas semiestruturadas, que serão devidamente esclarecidas 

a todos que aceitarem participar do processo de validação. Para participar deste estudo, o Sr.(a) 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Todos os respondentes 

utilizarão o correio eletrônico para avaliação do aplicativo, dispensando assim, o deslocamento 

ao Estado do pesquisador. Caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta 

pesquisa, o Sr.(a) terá assegurado o direito a indenização. 

O Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá ainda retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. O pesquisador tratará a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução nº 466/12 do 

conselho nacional de saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e 

científicos. 

Os resultados da pesquisa estarão a sua disposição quando finalizada. O Sr.(a) não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida ao Sr.(a). 

Eu,   , portador do documento de 

identidade fui informado(a) dos objetivos da já referida pesquisa, de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Rio de Janeiro,  de  de 2016. 
 

 
  

 
Assinatura do (a) participante   Assinatura do pesquisador 
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8.2 Apêndice 2 - Primeiro questionário para emissão de parecer dos expertos 

referente ao Aplicativo Móvel Multimídia “Safe Bathing” 

1. No que se refere ao nome do aplicativo móvel multimídia, denominado “Safe Bathing,” é 

adequado ao projeto proposto? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

2. Quanto ao ícone do aplicativo “Safe Bathing”, como você avalia? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

3. O menu de navegação será construído com o padrão material design, e por meio deste, 

todas as principais funcionalidades do software poderão ser acessadas. Como você avalia 

esta forma de navegação? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

4. O aplicativo “Safe Bathing” será desenvolvido na plataforma Android e terá uma tela de 

autenticação como porta de entrada com senha para acesso. O mecanismo de controle para 

acessibilidade dos usuários é pertinente? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

5. O aplicativo “Safe Bathing” será desenvolvido na plataforma Android e terá uma tela de 

cadastro de usuários, possibilitando a coleta de informações do perfil dos mesmos. O 

mecanismo de cadastro é pertinente? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

6. O aplicativo terá um módulo denominado “fundamentos”. Neste, será abordado princípios 

básicos fundamentais sobre infarto agudo do miocárdio e banho, incluindo neste último sua 

técnica e materiais necessários a sua realização. Como você avalia a necessidade de inclusão 

destes conteúdos? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

7. Os dados de inserção serão digitados pelos usuários e sincronizados com o banco de dados 

via Web Service. Como você avalia a importância desta inserção no banco de dados via 

Web Service? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

8. Todos os dados serão gravados na “nuvem”, onde teremos um banco de dados para 

manutenção de todas as informações. Como você avalia a importância deste registro e a 

forma como serão armazenados? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente  



 

 

62 

 

9. O banco de dados do aplicativo “Safe Bathing” será desenvolvido segundo o modelo de 

dados relacional. Este modelo contemplará a proposta do referido software? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente ( ) 

Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

10. A proposta deste projeto é que o aplicativo seja bilíngue. Para tal, utilizar-se-á o padrão de 

internacionalização I18N nos idiomas português e inglês. O referido padrão é adequado a 

esta proposta? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

11. O aplicativo “Safe Bathing” terá no módulo de fundamentos imagens e vídeos ilustrativos 

sobre condutas relacionadas ao banho e infarto agudo do miocárdio. Como você avalia esta 

necessidade de inserção? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

12. Do ponto de vista oxi-hemodinâmico, pode-se ocorrer danos quando um banho é realizado 

acima de 20 minutos, e também quando ultrapassa o tempo preconizado a cada decúbito no 

paciente com infarto agudo do miocárdio. O aplicativo Safe Bathing terá um módulo para 

controle do tempo do banho de acordo com a complexidade do paciente. Como você avalia a 

importância deste controle? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

13. No período pré, trans e pós banho serão registrados pelos profissionais de enfermagem 

parâmetros hemodinâmicos tais como PA, FC, respiração, temperatura e SPO2, sendo 

armazenados no banco de dados do aplicativo. Estes parâmetros são pertinentes a proposta 

apresentada? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

14. A apresentação gráfica do aplicativo será estruturada pela UML (unified modeling 

language). Esta representação é adequada ao aplicativo “Safe Bathing”? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

15. O duplo produto é uma mensuração estimativa do esforço cardíaco e do consumo de 

oxigênio pelo miocárdio. O aplicativo Safe Bathing estará apto para realizar este cálculo 

durante o banho do paciente na unidade de terapia intensiva. A avaliação dessa informação é 

importante e pertinente em relação a segurança do paciente? 

( ) Discordo totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 
  



 

 

63 

 

8.3  Apêndice 3 – Segundo questionário para emissão de parecer dos expertos referente 

ao Aplicativo Móvel Multimídia “Safe Bathing” 

 

1. O módulo de fundamentos do aplicativo safe bathing terá um guia sonoro orientando os 

profissionais de enfermagem em relação a cada etapa do banho, bem como, alertando sobre o 

material básico necessário para realizá-lo. Como você avalia essa implementação? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

2. A Webservice é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. Os dados que serão armazenados no banco de dados do aplicativo, 

relacionado ao banho, serão sincronizadas por este mecanismo que agilizará este processo. A 

Webservice é de fato uma forma eficaz para o sincronismo dos dados? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

3. Todos os dados serão salvos num servidor de banco de dados privado (MYSQL), para que se 

possa ter segurança em relação a gama de informações armazenadas. Como você avalia a 

importância deste banco privado (nuvem) ? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

4. No módulo sociodemográfico haverá o controle do peso e altura dentre outros. Ao serem 

registradas as referidas medidas, será calculado o IMC para pacientes adultos e armazenado no 

banco de dados do aplicativo Safe Bathing. Como você avalia a importância deste controle no 

que concerne a proposta do estudo? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

5.Todos dados de um banco de dados relacional são organizados em tabelas. Em uma tabela 

cada linha contém um mesmo conjunto de colunas. Estas tabelas associam-se entre si por meio 

de regras de relacionamentos. O modelo relacional é o mais amplamente usado principalmente 

em aplicações convencionais de banco de dados. Você concorda que de fato é o modelo mais 

adequado e viável para o aplicativo Safe Bathing? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 
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6. Durante o banho de leito podem acontecer intercorrências das mais diversas formas. O 

aplicativo terá um comando de voz, sendo possível ser registrado as alterações do paciente ao 

ser acionado este comando. Tudo o que for registrado será convertido em texto e armazenado no 

banco de dados. Como você avalia este registro por comando de voz? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

7. Os dados do aplicativo safe bathing poderão ser sincronizados com outras aplicações 

(programas). O que pensa em relação a estes sincronismos?  

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

8.A modelagem do aplicativo Safe Bathing será estruturada pela UML, com sequência por meio 

de diagramas simples para entendimento do usuário. Como avalia este tipo de modelagem?

  

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

9. Para que se tenha um controle dos usuários do aplicativo Safe Bathing, o cadastro será 

centralizado. Após o preenchimento de alguns dados, o responsável técnico autorizará ou não 

seu uso. O que pensa em relação ao cadastro centralizado, para que se atinja o público alvo que 

são os profissionais de enfermagem? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

10. No módulo sociodemográfico serão armazenados diagnósticos, medicações em * uso, 

medidas antropométricas, sexo, idade e alergias. Todos estes dados do paciente serão salvos e 

armazenados no banco de dados. Estes dados sociodemográficos são importantes para a 

proposta deste estudo?  

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

11. A proposta deste estudo é que o aplicativo seja bilíngue (português e inglês neste primeiro 

momento). Utilizar-se-á o padrão de internacionalização I18N. Ao ser consolidada sua 

construção, será realizado o seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) 

e na biblioteca do congresso americano (Library of congress - LOC). O que pensa em relação a 

proposta supracitada?  

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  
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( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 

12. Com o intuito de facilitar o cálculo do duplo produto, que proporcionará uma estimativa do 

esforço cardíaco e consumo de oxigênio pelo miocárdio, o aplicativo Safe Bathing calculará 

automaticamente ao digitarmos a frequência cardíaca e a pressão sistólica. Espera-se com isso 

subsídios para tomada de decisões, bem como para futuras pesquisas. Como você avaliaria esta 

proposta? 

( ) Discordo totalmente ( )Discordo parcialmente ( ) Indiferente  

( ) Concordo parcialmente ( ) Concordo totalmente 
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8.4  Apêndice 4 - Carta convite para participação dos expertos. 

 

Prezado (a) enfermeiro (a),  

Eu, Denilson Dionízio, aluno do programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado 

profissional em enfermagem assistencial) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

da Universidade Federal Fluminense (RJ), estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada 

Aplicativo Multimídia “Safe Bathing” em plataforma móvel, a fim de nortear as condutas do 

enfermeiro da unidade de terapia intensiva para o processo relacionado ao banho de pacientes 

infartados.  

Venho por meio deste e-mail solicitar a sua colaboração neste estudo na qualidade de 

experto, com o intuito de avaliar o conteúdo deste aplicativo para sua validação. 

Tratar-se-á de um estudo metodológico aplicado na modalidade de produção 

tecnológica para o desenvolvimento do referido aplicativo com sistema operacional android. 

Será utilizado a técnica Delphi, e pela qual o (a) Sr. (a) utilizará um questionário semi-

estruturado para avaliar e validar o conteúdo do aplicativo.  

Realizar-se-á duas rodadas de questionários, mínimo recomendado de acordo com a 

técnica Delphi, a fim de que se possa avaliar o conteúdo do mesmo. As questões estarão 

pautadas em relação aos aspectos educacionais, recursos didáticos e interface do ambiente do 

aplicativo. 

Solicito que o Sr. (a) devolvam o questionário 1 e 2 com o seu parecer em até 10 dias a 

contar do recebimento. 

Caso deseje participar, peço que responda este e-mail com seu aceite, para que eu 

encaminhe o TCLE para assinatura. Quero ressaltar, que o (a) Sr. (a) poderá recusar-se 

posteriormente a leitura do TCLE, caso não concorde com o mesmo.  

Aguardo sua resposta, e desde já agradeço imensamente por sua honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Denilson Dionízio  

Mestrando Profissional em Enfermagem Assistencial da EEAAC/UFF 

 

Rio de Janeiro, ______ de ____________ de 2017. 
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8.5  Apêndice 5- Protocolo do procedimento banho no leito adaptado de Potter e Perry  

Etapas do banho: 

1. Verificar se o leito está na posição travada, posicionar o paciente em decúbito dorsal e 

elevar a cabeceira do leito a 30 graus, usar transferidor para confirmar angulação. 

Quando elevado, abaixar grade lateral mais próxima e auxiliar ao paciente assumir uma 

posição confortável, mantendo alinhamento corporal. Trazer o paciente no sentido mais 

próximo ao pesquisador; 

2. Afrouxar as cobertas nos pés do leito. Dobrar e remover o lençol do cliente sob toalha. 

Opcional: usar o lençol do cliente quando não houver disponibilidade da toalha; 

3. Quando o lençol ou coberta necessitar ser reutilizado, dobre-o para a recolocação 

posterior. Quando não, coloque-o no hamper com saco, tomando o cuidado de não 

permitir que a roupa de cama entre em contato com o uniforme; 

4. Remover o pijama ou camisola do paciente e travesseiro; 

5. Retirar a monitorização multiparamétrica da Unidade e desligar o monitor; 

6. Monitorizar paciente com aparelho de bioimpedância (PNI. ECG, oximetria de pulso e 

eletrodos da bioimpedância. Obs: sempre coloque os eletrodos sem luva. 61 Realize a 

tricotomia do local, se necessário 62 Limpe e a região onde serão colocados os eletrodos 

da bioimpedância com algodão embebido com álcool a 70% por três vezes; 63 

Escarifique a região com lixa disponível por três vezes; 64 Aplique o Benjoin na região 

e insira os eletredodo.  

7. Proteger o acesso venoso e/ou curativos com filme; 

8. Se possuir equipo, remover a camisola do braço sem o equipo IV primeiramente; em 

seguida, clampear o equipo e abaixar o frasco da solução IV ou remova da bomba e 

deslize a camisola que cobre o braço afetado sobre o equipo e o recipiente. Torne a 

pendurar o frasco de solução IV, desclampeie e verifique a velocidade do fluxo.  

9. Se bomba IV em uso, parar a bomba, fechar a pinça rolete do equipo, remover o equipo 

da bomba. Introduzir o equipo na bomba, retirar o clampe e reiniciar a bomba na 

velocidade correta. Não desconectar o equipo. (NÃO DESLIGUE A BOMBA - Coloque 

em STOP); 

10. Cobrir áreas não expostas à lavagem com lençol; 

11. Coloque a toalha de banho sobre o tórax do paciente; 

12. Molhar o algodão de banho na água e torcer por completo; 

13. Lavar os olhos do paciente com água e realizar cuidados no olho quando necessário. 

Mova a luva do canto interno para o externo. Embeber qualquer crosta na pálpebra por 2 

a 3 minutos com compressa úmida antes de tentar a remoção secar o olho por completo, 

mas delicadamente. 

14. O algodão ou compressa que entrar em contato com o paciente deverá ser descartado e 

não poderá voltar para ser imerso no Backer. 

15. Banhe os braços e mãos com água e sabão usando movimentos longos e firmes, das 

áreas distais para proximais. Eleve e apoie o braço quando necessário enquanto limpa 

toda a axila. Enxágue e seque todo o braço e a axila.  

16. Banhe o tórax usando movimentos longos e firmes. Cuidado para lavar as pregas 

cutâneas sob as mamas da cliente de sexo feminino. 
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17. Flexione a perna do cliente no joelho ao posicionar o braço da enfermeira sob a perna. 

Enquanto segura o calcanhar do cliente, eleve ligeiramente a perna a partir do colchão e 

deslize a toalha de banho longitudinalmente sob a perna. Peça ao cliente para manter o 

pé parado. Coloque a bacia de banho sobre a toalha no leito e mantenha sua posição 

próxima ao pé que deve ser lavado.Lavar tornozelo até joelho. Limpe o pé, certificando-

se de banhar entre os artelhos. Seque-o. 

18. Limpe a genitália do paciente. Não será utilizada comadre neste passo, devido menor 

mobilização do cliente.  

19. Posicione o paciente em decúbito lateral esquerdo ou direito (de acordo com a 

randomização). Coloque a toalha longitudinalmente ao longo da lateral do cliente. 

 

  19.1. Se: DLE:  

Pré-teste Dorsal DL esquerdo DL direito Dorsal Pós-teste 

5 min 8min 2 min 4 min 6 min  5 min 

 

  19.2 Se DLD: 

Pré-teste Dorsal DL direito DL 

esquerdo 

Dorsal Pós-teste 

5 min 8min 4 min 2 min 6 min  5 min 

 

SE DLE: Limpeza da região dorso lombar direita das costas, instalar lençol limpo. 

SE DLD: Limpeza total da região lombar, higiene perianal e instalação do lençol 

limpo.  

20. Mantenha o cliente coberto ao deslizar o lençol de tratamento sobre os ombros e coxas. 

Lave, enxague e seque a região dorsal desde o pescoço até as nádegas, empregando 

movimentos longos e firmes.  

21. Realize higiene perianal. Aplique creme de assaduras, se necessário. 

22. Após higiene íntima, realizar troca de luvas.  

23. Passe álcool 70% no colchão. Forre a cama com lençol, traçado e oleado limpos. E 

hidrate a pele com hidratante ou AGE. 

23. Posicione o paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo (de acordo com a 

randomização).  

24. Acerte o lençol, oleado e traçado esticando bem de forma que não haja dobras. 

26. Posicione confortavelmente o cliente na posição de decúbito dorsal. Aplique a 

loção corporal adicional, desodorante ou óleo quando desejado.  

27. Auxiliar o cliente se vestir. Penteie os cabelos. Algumas mulheres podem querer 

se maquiar. 

28. Prepare o leito do cliente. 

29. Remova as roupas de cama sujas e coloque-as no hamper com saco. Limpe e 

substitua o material de banho. Recoloque a luz de chamada e os pertences pessoais. Deixe o 

quarto mais limpo e confortável possível. 
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28. Realize higiene das mãos. 

 

Bibliografia: 
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8.6 Apêndice 6 -Interface gráfica e funcionalidades do aplicativo 

 

 
 

Figura 8 – Tela de acesso ao APP 

 
 

 

Figura 9 – Tela solicitando intervenção do desenvolvedor 
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Figura 10 – Tela de acesso com o nome do usuário e senha 

 

 

 
 

Figura 11 – Tela de acesso a todas as seções do APP 
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Figura12 – Tela de dados cadastrais do usuário 

 

 

Figura 13 – Tela de controle de IMC adulto e história pregressa 
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Figura 14 – Tela de controle da internação com nível de complexidade 

 

 

 
 

Figura 15– Tela de diagnóstico e prescrição medicamentosa 
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Figura 16 – Tela de acesso ao cadastro do paciente internado 

 

 

 
 

Figura 17 – Tela do paciente internado com cadastro completo 
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Figura 18 – Tela de controle dos parâmetros oxihemodinâmicos 

 

 

 
 

Figura 19 – Tela com demonstração da pressão arterial e cálculo de duplo produto 
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Figura 20 – Tela sobre a saturação parcial de oxigênio 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Tela de controle da respiração 
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Figura 22 – Tela de controle de temperatura periférica Figura 

 

 

 

Figura 23 – Tela do crônometro de controle de tempo de banho 
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Figura 24 – Tela do crônometro de controle de tempo de banho com comando de voz Figura 

 

 

 
 

Figura 25 – Tela de acesso ao módulo de fundamentos 
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Figura 26 – Tela de comando de voz com orientação para técnica do banho 

 

 

 
 

Figura 27 – Tela sobre fundamentos do banho 
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Figura 28 – Tela sobre fundamentos do banho e tipos de banho 

 

 

 
 

Figura 29– Tela sobre os materiais básicos necessários para o banho 
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Figura 30 – Tela sobre a técnica do banho 

 

 

 
 

Figura 31 – Tela sobre fundamentos do IAM 
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