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RESUMO 

 

Intervenções educativas voltadas para profissionais podem ser úteis para prevenção da 

queda em criança hospitalizada, pois propiciam melhor compreensão do fenômeno da 

queda, de maneira a contribuir para o desenvolvimento das melhores práticas em saúde. O 

objeto deste estudo é: tecnologia educacional em formato de vídeo educativo sobre 

prevenção de queda em criança hospitalizada voltado para profissionais de saúde. Este 

estudo tem como objetivo geral: Elaborar e validar tecnologia educacional em formato de 

vídeo voltado para os profissionais de saúde sobre a prevenção de queda em criança 

hospitalizada. E como objetivos específicos: identificar temas pertinentes para elaboração 

de tecnologia educacional em formato de vídeo voltado para os profissionais de saúde 

sobre a prevenção de queda em criança hospitalizada; elaborar tecnologia educacional em 

forma de vídeo voltado para os profissionais de saúde sobre a prevenção de queda em 

criança hospitalizada; Validar com juízes-especialistas a tecnologia educacional em 

formato de vídeo elaborada; Validar com público-alvo a tecnologia educacional em 

formato de vídeo elaborada. Metodologia: estudo de elaboração e validação de tecnologia 

educacional em formato de vídeo, do tipo pesquisa metodológica, realizada em cinco 

etapas. 1ª Etapa: Identificação dos temas a partir da revisão de literatura e do Protocolo de 

prevenção de queda do Ministério da Saúde. 2ª Etapa: Elaboração do vídeo educativo em 

animação 2D, a partir da etapa anterior; 3ª Etapa: Validação do vídeo educativo com 

juízes-especialistas em saúde da criança, segurança do paciente e comunicação social, com 

índice de concordância mínimo de 70%, em ambiente virtual; 4ª Etapa: Validação do 

vídeo educativo com público-alvo, a partir 12 profissionais de saúde de atenção à saúde da 

criança da Unidade de Pacientes Internos de um Instituto de Pediatria do Rio de Janeiro, 

índice de concordância mínimo de 70%.  Resultados: Os temas emergiram de 12 artigos 

encontrados por revisão integrativa de literatura e do Protocolo de prevenção de queda do 

Ministério da Saúde: definição de queda; fatores de risco de queda associados à infância e 

à hospitalização; ações de prevenção da queda em criança hospitalizada; intervenções 

frente à queda. A partir disso, foi produzido vídeo educativo em animação 2D. Foi 

avaliado por 13 juízes-especialistas, com índice de concordância de adequação do material 

de 86%. O item 2.9, referente ao tamanho adequado dos títulos e tópicos foi adequado 

conforme orientação dos juízes, por obter 69,2% de índice de concordância. Após 

adequação do material, a validação com o público-alvo resultou em índice de concordância 

de 99, 3%, não sendo necessária nova adequação do material. Sendo este vídeo uma TE 

válida para educação/capacitação de profissionais de saúde de/na atenção à saúde da 

criança. Conclusão: a tecnologia educacional elaborada a partir da revisão de literatura e 

do protocolo de prevenção de queda, em formato de vídeo 2D, é válido para educação de 

profissionais de saúde que atuam com crianças, visando sua prevenção de queda em 

ambiente hospitalar. 

 

Descritores: Acidentes por Quedas. Criança Hospitalizada. Tecnologia Educacional. 

Educação Continuada. Estudos de Validação. 

  



ABSTRACT 
 

Educational interventions aimed at professionals can be useful to prevent falls in 

hospitalized children, since they provide a better understanding of the fall phenomenon, in 

order to contribute to the development of the best health practices. The objective of this 

study is: educational technology in an educational video format about fall prevention in 

hospitalized children aimed at health professionals. This study aims to: Elaborate and 

validate educational technology in a video format aimed at health professionals about the 

prevention of falls in hospitalized children. And as specific objectives: identify relevant 

themes for the elaboration of educational technology in video format aimed at health 

professionals about the prevention of falls in hospitalized children; develop educational 

technology in the form of video aimed at health professionals about the prevention of falls 

in hospitalized children; Validate with judges-specialists the educational technology in an 

elaborate video format; Validate educational technology in targeted video format. 

Methodology: study of the elaboration and validation of educational technology in a video 

format, of the methodological research type, carried out in five stages. Step 1: 

Identification of the themes from the review of the literature and the Protocol of prevention 

of fall of the Ministry of Health. Step 2: Elaboration of the educational video in 2D 

animation, from the previous stage; Step 3: Validation of the educational video with 

judges-specialists in children's health, patient safety and social communication, with a 

minimum agreement index of 70%, in a virtual environment; Step 4: Validation of the 

educational video with target audience, from 12 health professionals of child health care of 

the Internal Patients Unit of an Institute of Pediatrics of Rio de Janeiro, minimum 

agreement rate of 70%. Results: The themes emerged from 12 articles found by integrative 

literature review and the Protocol of fall prevention of the Ministry of Health: definition of 

fall; risk factors for falls associated with childhood and hospitalization; prevention of falls 

in hospitalized children; interventions in the face of the fall. From this, video was 

elaborated in 2D animation. It was evaluated by 13 expert judges, with an agreement of 

suitability of the material of 86%. Item 2.9, regarding the adequate size of titles and topics, 

was adequate according to the judges' orientation, to obtain a 69.2% concordance index. 

After suitability of the material, validation with the target audience resulted in a 

concordance index of 99.3%, and no new material adequacy was required. Being this video 

a valid TE for education / training of health professionals of / in the health care of the 

child. Conclusion: Educational technology based on literature review and fall prevention 

protocol, in 2D video format, is valid for the education of health professionals who work 

with children, aiming at preventing them from falling in the hospital environment. 

Descriptors: Accidental Falls. Child, Hospitalized. Educational Technology. Education, 

Continuing. Validation Studies. 

 

  



RESUMEN 

 

Las intervenciones educativas dirigidas a profesionales pueden ser útiles para prevenir la 

caída en el niño hospitalizado, pues propician una mejor comprensión del fenómeno de la 

caída, de manera a contribuir al desarrollo de las mejores prácticas en salud. El objeto de 

este estudio es: tecnología educativa en formato de video educativo sobre prevención de 

caída en niño hospitalizado dirigido a profesionales de salud. Este estudio tiene como 

objetivo general: Elaborar y validar tecnología educativa en formato de video dirigido a los 

profesionales de salud sobre la prevención de caída en niño hospitalizado. Y como 

objetivos específicos: identificar temas pertinentes para la elaboración de tecnología 

educativa en formato de vídeo dirigido a los profesionales de salud sobre la prevención de 

caída en niño hospitalizado; elaborar tecnología educativa en forma de vídeo orientado a 

los profesionales de salud sobre la prevención de caída en niño hospitalizado; Validar con 

jueces-especialistas la tecnología educativa en formato de vídeo elaborada; Validar con 

público objetivo la tecnología educativa en formato de vídeo elaborada. Metodología: 

estudio de elaboración y validación de tecnología educativa en formato de vídeo, del tipo 

investigación metodológica, realizada en cinco etapas. 1ª Etapa: Identificación de los temas 

a partir de la revisión de literatura y del Protocolo de prevención de caída del Ministerio de 

Salud. 2ª Etapa: Elaboración del video educativo en animación 2D, a partir de la etapa 

anterior; 3ª Etapa: Validación del vídeo educativo con jueces-especialistas en salud del 

niño, seguridad del paciente y comunicación social, con índice de concordancia mínimo 

del 70%, en ambiente virtual; 4ª Etapa: Validación del vídeo educativo con público 

objetivo, a partir de 12 profesionales de salud de atención a la salud del niño de la Unidad 

de Pacientes Internos de un Instituto de Pediatría de Río de Janeiro, índice de concordancia 

mínimo del 70%. Resultados: Los temas surgieron de 12 artículos encontrados por revisión 

integrativa de literatura y del Protocolo de prevención de caída del Ministerio de Salud: 

definición de caída; factores de riesgo de caída asociados a la infancia ya la 

hospitalización; acciones de prevención de la caída en niño hospitalizado; intervenciones 

frente a la caída. A partir de eso, se elaboró vídeo en animación 2D. Fue evaluado por 13 

jueces-especialistas, con índice de concordancia de adecuación del material del 86%. El 

ítem 2.9, referente al tamaño adecuado de los títulos y tópicos fue adecuado según la 

orientación de los jueces, por obtener el 69,2% de índice de concordancia. Después de 

adecuación del material, la validación con el público objetivo resultó en índice de 

concordancia de 99, 3%, no siendo necesaria nueva adecuación del material. Siendo este 

vídeo una TE válida para educación / capacitación de profesionales de salud de / en la 

atención a la salud del niño. Conclusión: la tecnología educativa elaborada a partir de la 

revisión de literatura y del protocolo de prevención de caída, en formato de video 2D, es 

válido para educación de profesionales de salud que actúan con niños, buscando su 

prevención de caída en ambiente hospitalario. 

Descriptores: Accidentes por Caídas. Niño Hospitalizado. Tecnología 

Educacional.  Educación Continua. Estudios de Validación. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação para a escolha do tema 

Tenho trabalhado com crianças hospitalizadas desde 2013, ano em que também foi 

lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde. Desde 

então, este tema tem sido muito abordado nas unidades de saúde, especialmente entre os 

profissionais da enfermagem com vistas à prestação de cuidados de saúde mais seguros. 

Neste período, pude observar que as crianças hospitalizadas estão frequentemente 

sob risco de queda, seja do leito, do colo dos acompanhantes ou mesmo da própria altura. 

Assim, decidi estudar o tema queda em criança hospitalizada ao final do Programa de 

Residência em Enfermagem Pediátrica em 2014, a partir de uma revisão integrativa. Por 

meio desta, pude compreender que as crianças são naturalmente mais vulneráveis ao 

incidente da queda. No entanto, minha observação é que os profissionais, por sua vez, 

parecem não adotar eficientemente medidas de prevenção da queda em criança durante a 

hospitalização e, de igual modo, não orientam adequadamente os familiares a fazê-lo. 

Assim, é necessário criar estratégias educativas que fortaleçam a capacidade dos 

profissionais de identificar os fatores de risco para a queda em crianças hospitalizadas e 

implementar as intervenções necessárias. 

 

1.2 Contextualização do estudo 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem focalizado a segurança do paciente 

como primordial para a agenda política dos seus Estados-Membros desde 2004, 

culminando com uma Resolução aprovada durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde¹.  

Isso se deve à elevada frequência de eventos com potencial para gerar danos de 

ordem física, social ou psicológica (incidentes), além dos que, de fato, os causam (eventos 

adversos)

. Por exemplo, estudos apontam que entre 700.000 e 1.000.000 de pessoas 

sofrem queda acidental no ambiente hospitalar, a cada ano, nos Estado Unidos². 

                                                           

 Utilizam-se os conceitos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, em que: incidente é evento ou 

circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente; e evento adverso é 

incidente que resulta em dano ao paciente.  
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A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente revelou que de 3 a 16% dos 

pacientes hospitalizados sofrem eventos adversos oriundos de cuidados em saúde não 

seguros³. Uma realidade descrita em todos os países, independente de seu nível de 

desenvolvimento.  

Segurança do Paciente é definido pelo Instituto de Medicina como o ato de “evitar 

lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los”. 

Esta definição não difere muito da Organização Mundial da Saúde, adotada pelo Ministério 

de Saúde do Brasil mediante Portaria MS/GM nº 529/2013, que é “reduzir a um mínimo 

aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”
4
. 

Apesar de o tema segurança do paciente frequentemente remeter à segurança 

medicamentosa ou às taxas de infecção hospitalar, a prevenção de quedas também é um 

dos seus aspectos, já que se trata de um evento adverso comum e grave. A temática é, 

inclusive, uma das metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela Joint 

Commission International (JCI), em parceria com a Organização Mundial da Saúde³, a 

saber: Meta 6 – Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrente de quedas
4
. O Programa 

Nacional de Segurança do Paciente do Brasil (2013) também a institui como um dos 

aspectos relevantes do programa, além de ser um indicador da qualidade da assistência. 

A queda é definida pelo Ministério da Saúde brasileiro como “o deslocamento não 

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial por circunstâncias 

multifatoriais que comprometem a estabilidade, resultando ou não em dano”
3
. 

De maneira geral, quedas, queimaduras leves, escoriações e lesões superficiais são 

consideradas normais durante a infância pela sociedade em geral. Por isso, acabam por ser 

consideradas “acidentes”. No entanto, atualmente, julga-se que o melhor termo para definir 

estes eventos sejam injúrias não-intencionais. Este último termo é preferido em relação ao 

anterior, pois muitas dessas ocorrências referidas como “acidentais” são passíveis de 

prevenção
5
. Ainda assim, neste estudo será utilizado o termo acidentes por quedas, tendo 

em vista que este é o descritor em ciências da saúde para o tema. 

A queda é descrita ainda como um dos eventos adversos mais comuns no ambiente 

hospitalar, correspondendo a 16% de todos os eventos adversos, cuja frequência de injúria 

alcança 20 a 40% destas
4
. 

Em pacientes hospitalizados, as quedas podem causar lesões, bem como limitações 

e incapacidades temporárias ou permanentes. Podem ocorrer danos graves como fraturas, 
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hematomas intracranianos, sangramentos e até óbitos, gerando impactos negativos como 

sequelas, medo e depressão. Acidentes por quedas contribuem para aumentar o tempo de 

permanência hospitalar e os custos assistenciais, reduzir a credibilidade na qualidade da 

assistência, gerar ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões na 

credibilidade da instituição e de ordem legal
3
. 

Eventos adversos custam caro e, por isso, há até mesmo instituições fontes 

pagadoras de cuidados de saúde que restringem pagamentos por lesões decorrentes de 

quedas a fim de incentivar um maior cuidado na prevenção desses eventos. Estas não 

reembolsam os hospitais para algumas lesões traumáticas que surgem enquanto o paciente 

está no hospital
6
. 

Crianças hospitalizadas estão duplamente sujeitas à ocorrência de quedas. Primeiro, 

porque as quedas ao solo tem maior ocorrência nos extremos etários. Lactentes e pré-

escolares estão em desenvolvimento motor e cognitivo e não tem a percepção adequada 

dos riscos aos quais são expostos; crianças até a idade escolar podem ter comportamentos 

desafiadores e utilizar incorretamente equipamentos (cadeiras, escadas, etc.); e 

adolescentes comumente se recusam a receber ajuda e supervisão de um adulto
5
. Em 

segundo lugar, crianças hospitalizadas estão ainda mais sujeitas à queda devido ao uso de 

medicamentos que alteram o sensório e o cognitivo, ao uso de artefatos e equipamentos a 

elas conectados, e, ainda, devido ao ambiente hospitalar, que lhes é estranho
3
. 

 A vigilância sobre o paciente hospitalizado é de responsabilidade do profissional 

de saúde. Nesse contexto, a prevenção da queda envolve o manejo dos fatores de risco do 

paciente, a otimização do espaço físico hospitalar e a atenção da equipe multiprofissional
7-

8
, a qual deve ser alvo de constantes estratégias de capacitação quanto aos fatores de risco 

de queda, minimizando-os ou prevenindo-os quando possível. Por meio de intervenções 

educativas voltadas para os profissionais, é possível que estes obtenham maior 

compreensão sobre o fenômeno da queda, de maneira a contribuir para o desenvolvimento 

das melhores práticas em saúde. A capacitação dos profissionais da saúde, portanto, pode 

ser um “instrumento de promoção e fortalecimento de um ambiente de segurança, através 

da corresponsabilização profissional”
9
. 

É através da educação permanente em saúde que a cultura de segurança do paciente 

é estabelecida, discutindo-se o tema de maneira transversal na formação dos profissionais 
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de saúde em todos os contextos, tanto no exercício da profissão, quanto preliminarmente 

nas universidades e nos cursos de formação de nível médio
10

. 

As Tecnologias Educacionais (TE) são os dispositivos utilizados para a mediação 

desses processos de ensinar e aprender, quer seja na educação formal-acadêmica ou na 

formal-continuada. Na área da saúde, mais especificamente da enfermagem, tem sido 

constatadas três tendências de produções de TE: Tecnologias para Educação Técnica e 

Superior com Estudantes, Tecnologias para Educação em Saúde com a Comunidade e 

Tecnologias para Educação Continuada com Profissionais, as quais podem se apresentar 

em formato táteis e auditivas, expositivas e dialogais, impressas e audiovisuais
11

.  

Com o avanço tecnológico, os recursos audiovisuais, a exemplo de vídeos 

disponíveis na internet, se apresentam como fortes aliados para facilitar o ensino-

aprendizagem sobre segurança do paciente. “Vídeos educativos podem representar 

elemento adicional e motivador para a aprendizagem de todos os envolvidos – discentes, 

profissionais e usuários dos serviços de saúde”
12

. 

Assim, demonstra-se que as medidas educativas por meio de recursos audiovisuais 

sobre a prevenção de queda em criança hospitalizada, voltadas aos profissionais de saúde, 

faz-se um assunto de relevante discussão. Neste contexto, foi levantada a seguinte questão 

norteadora: quais orientações devem estar contidas em uma tecnologia educacional em 

forma de vídeo voltado para os profissionais de saúde sobre medidas de prevenção da 

queda em criança hospitalizada, a partir da revisão de literatura? 

Baseado no exposto, tem-se o objeto desse estudo: a elaboração de tecnologia 

educacional em forma de vídeo sobre prevenção de queda em criança hospitalizada voltado 

para os profissionais de saúde. 

 

1.3 Objetivos 

O estudo tem como objetivo geral: 

- Elaborar e validar tecnologia educacional em formato de vídeo voltado para os 

profissionais de saúde sobre a prevenção de queda em criança hospitalizada; 

E como objetivos específicos: 
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- Identificar temas pertinentes para elaboração de tecnologia educacional em 

formato de vídeo voltado para os profissionais de saúde sobre a prevenção de queda em 

criança hospitalizada; 

- Elaborar tecnologia educacional em formato de vídeo voltado para os 

profissionais de saúde sobre a prevenção de queda em criança hospitalizada; 

- Validar com juízes-especialistas a tecnologia educacional em formato de vídeo 

elaborada; 

- Validar com público-alvo a tecnologia educacional em formato de vídeo 

elaborada. 

 

1.4 Justificativa e relevância do estudo 

  As lesões relacionadas à queda representam hoje um desafio para o aprimoramento 

da qualidade da assistência à saúde. Assim, foi realizada uma revisão integrativa de 

literatura, a fim de identificar o que está sendo discutido na literatura nacional e 

internacional quanto às tecnologias educacionais produzidas com vistas à prevenção de 

queda em criança hospitalizada.  

 A coleta e a análise dos dados foram feitas em cinco etapas
13

, partindo da questão 

de pesquisa: quais tecnologias educacionais têm sido utilizadas com vistas à prevenção de 

queda em criança hospitalizada? Critérios de inclusão: artigos e/ou teses que apontavam 

tecnologias educacionais para a prevenção de queda durante a hospitalização no título, 

resumo ou assunto. Critérios de exclusão: duplas publicações (artigos iguais em mais de 

um recurso informacional), e artigos que tratavam exclusivamente da queda em adultos ou 

idosos.  

Foram pesquisadas as bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF via 

Biblioteca Virtual em Saúde e o Portal PUBMED, em dezembro de 2018. Não foi 

delimitado período de publicação, a fim de que se pudesse resgatar maior número de 

artigos acerca da temática. Os descritores virtuais em saúde (Decs) foram escolhidos de 

acordo com a estratégia PICO, em que: 

P – População: “Criança hospitalizada”, “Hospitais pediátricos”, “child, 

hospitalized”, “hospitals, pediatric"; 
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I – Intervenção: “Educação continuada”, “Tecnologia Educacional”, "educational 

technology”, “education, continuing"; 

C – Comparação: não é adequado para esta pesquisa; 

O – Outcomes (resultados): “Acidentes por quedas”, "accidental falls", "accidental 

falls/prevention and control". 

 

 Foram encontrados 615 artigos a partir do cruzamento dos DECS/MESH em 

diferentes estratégias de busca. 

Das estratégias utilizadas, a estratégia “acidentes por quedas AND tecnologia 

educacional” demonstra a necessidade desta pesquisa por não apresentar publicação com a 

temática. Quando o descritor “criança hospitalizada” foi associado a esta estratégia de 

busca, nenhum artigo foi resgatado, evidenciando a lacuna do conhecimento. 

A partir do resultado das buscas, foi realizada leitura minuciosa de títulos e 

resumos. Após adequação aos critérios de inclusão e exclusão, cinco publicações passaram 

a compor o corpus de análise desta revisão, todos provenientes de periódicos 

internacionais e publicados a partir de 2007, sendo que 60% nos últimos cinco anos. 

Outros 80% são de estudos descritivos (não-experimentais), sendo assim, com nível de 

evidencia IV; e 20% quase-experimentais – nível III.  60% dos artigos foram publicados 

por enfermeiros. 

Para extrair as informações desejadas, o pesquisador deve fazer uso de um 

instrumento que permita analisar separadamente cada artigo
13

, como uma matriz de síntese. 

O Quadro 1 consiste na matriz que, neste estudo, contém título, ano, periódico, tema e os 

principais resultados. 

 

Quadro 1: Matriz de avaliação dos artigos quanto a título, periódico, ano, autores, tema e 

principais resultados. Niterói, RJ, 2018. 

Artigo 
Periódico/

Ano 
Nível de 

Evidência 
Tecnologia Educacional 

utilizada 
Principais Resultados 

Interdisciplinar

y Approach to 

Fall Prevention 

in a High-Risk 

Inpatient 

Pediatric 

Population: 

Quality 

Improvement 

Physical 

Therapy/  

2017 

IV 

Implementação do 

Programa “Red Light, 

Green Light”, que incluía 

treinamento para 

familiares e equipe de 

saúde sobre a segurança 

na transferência e/ou 

deambulação de pacientes 

em reabilitação.  O 

O total de quedas 

diminuiu de forma 

constante, e as quedas 

com membros da família 

presentes diminuíram 

50% pós-intervenção. 
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Artigo 
Periódico/

Ano 
Nível de 

Evidência 
Tecnologia Educacional 

utilizada 
Principais Resultados 

Project
14

 

 

treinamento da família 

consistia na avaliação do 

procedimento realizado 

pela família frente ao 

fisioterapeuta. A educação 

da equipe incluiu 

múltiplas sessões de 

treinamento 

multidisciplinar 

obrigatório sobre detecção 

dos riscos, técnicas de 

transferências e manuseio 

de equipamentos; além de 

feedback imediato e 

reeducação por meio de 

demonstração e discussão 

nas divergências de 

conduta no cotidiano. 

Fall prevention 

among children 

in the presence 

of caregivers in 

a paediatric 

ward: a best 

practice 

implementation
15

 
 

Int J Evid 

Based 

Healthc/ 

2013 

IV 

Pôster multilíngue 

posicionado ao pé de 

todos os berços contendo 

três sentenças simples e 

fotos, reforçando uso de 

grades elevadas. 

O pôster sobre prevenção 

de quedas aumentou a 

conscientização dos 

cuidadores e 

profissionais e reduziu as 

quedas de pacientes 

internados. 

Development of 

an Evidence-

based Pediatric 

Fall Prevention 

Program
16

 

Journal of 

Nursing 

Care 

Quality/      

 2007 

IV 

Implementação de 

Programa de prevenção de 

quedas, que incluiu 

ferramentas audiovisuais 

(como cartões contendo 

fatores de risco e 

intervenções de 

prevenção, fluxogramas, 

selos e adesivos de risco 

de queda), e apresentações 

em reuniões de equipe, 

utilizando artigos 

científicos da área médica 

e de enfermagem. 

O Programa foi 

implantado com maior 

fidedignidade em alguns 

setores do referido 

hospital que em outros, 

sendo necessários 

lembretes e educação 

adicional. Um programa 

educacional baseado na 

Web foi desenvolvido 

como uma demanda da 

equipe. 

Cada unidade identificou 

profissionais-chave 

para realizar auditorias e 

fornecer educação 

adicional. O programa 

seguiu sob avaliação. 
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Artigo 
Periódico/

Ano 
Nível de 

Evidência 
Tecnologia Educacional 

utilizada 
Principais Resultados 

Implementation 

of the humpty 

dumpty falls 

scale: a quality-

improvement 

project
17 

Journal of 

Emergenc

y Nursing/ 

2014 

IV 

Descreve a implantação da 

escala de Humpty Dumpty 

e descreve sua trajetória 

como indicadores de 

qualidade. 

 

Desde a implementação 

da ferramenta HDFS em 

junho de 2011, não foram 

relatadas quedas 

pediátricas na revisão de 

relatórios de qualidade. 

O risco de queda é 

avaliado usando a 

ferramenta HDFS, 

durante a admissão. Se o 

paciente tiver uma 

pontuação de 12 ou 

maior, distribui-se o 

folheto "Preventing Falls, 

Enhancing Safety" na 

admissão e implementa-

se um Protocolo com 

cuidados educativos, 

assistenciais e mudanças 

no ambiente. 

Useful methods 

in preventing 

accidental falls 

from the bed in 

children at the 

emergency 

department
18 

 

European  

Journal of  

Pediatrics 

/2009 

III 

Avaliar a eficácia de 

alguns métodos de 

prevenção de queda em 

criança hospitalizada, 

através da colocação de 

cartazes de advertência 

sobre a cabeceira, entre 

outros. A equipe de 

cuidados na Pediatria fez 

cartazes de 

Crianças em várias 

situações de quedas e 

colocou os 

Cartazes na parede da 

cabeceira. Os cartazes 

enfatizam a 

necessidade de manter as 

grades firmemente 

puxadas e destacou 

algumas condições 

especiais. 

Durante o primeiro 

período observou 15 

casos de queda acidental. 

Após a realização dos 

métodos preventivos em 

6.232 pacientes no 

segundo período, três 

eventos de quedas 

acidentais foram 

observados. No terceiro 

período, não houve 

acidente nos 5.225 

pacientes admitidos na 

Pediatria. Comparando as 

ocorrências de queda da 

cama de crianças, entre 

os três períodos, as 

quedas acidentais 

diminuíram 

significativamente no 

terceiro período. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir das publicações levantadas, foi possível identificar as tecnologias 

educacionais que têm sido utilizadas com vistas à prevenção de queda em criança 
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hospitalizada, a saber: escalas de identificação de risco de quedas e programas de 

prevenção de quedas. 

 Um dos artigos abordou a implantação de um instrumento para prevenção de queda 

em crianças hospitalizadas, a Escala de Quedas de Humpty Dumpty (HDFS), cuja 

utilização, na pediatria, tem sido descrita há alguns anos. Embora sua sensibilidade tenha 

sido avaliada de 57% e a especificidade de 39%, seu uso tem sido incentivado em várias 

partes do mundo
17

.  

Sabe-se que as escalas são bastante benéficas enquanto tecnologias assistenciais. 

Porém, quando seu processo de implantação é considerado, pode-se entendê-la também 

como uma válida tecnologia educacional, já que, tanto sua implantação quanto seu uso 

propriamente dito, promovem instrução de profissionais no que diz respeito aos fatores de 

risco de queda, bem como propiciam que estratégias de minimização de 

fatores/comportamentos de risco sejam adotadas
17

. 

 O desenvolvimento de um programa de prevenção de queda foi tema dos outros 

quatro estudos
14-16,18

, como uma tecnologia de apoio aos profissionais, para identificação e 

prevenção de queda. Os programas incluem educação com cartazes, orientação dos 

familiares pelos profissionais de saúde, checagem regular das condições ambientais como 

a funcionalidade das grades e o uso de instrumentos para identificação/sinalização do risco 

de quedas. Assim, a implantação de Programas de Prevenção de Queda é encorajada pelos 

casos de êxito descritos na literatura
15,16,18

. Um dos estudos relata decréscimo importante 

do número de quedas, antes, durante e após implantação de Programa de Prevenção de 

Queda – de 15 casos para zero
18

. 

Ao longo, observa- uma tendência crescente de publicações sobre a temática, sendo 

natural também, cada vez mais, o surgimento de estratégias para facilitar o ensino-

aprendizagem sobre segurança do paciente. É importante que as tecnologias educacionais, 

que constituem valioso instrumento para subsidiar a prática dos profissionais de saúde na 

prevenção de eventos adversos, como a queda, incluam, entre outros, a aplicação de 

recursos audiovisuais
19

, como vídeos disponíveis na internet. Apesar disso, não foi 

encontrado artigo que tratasse sobre o uso de vídeo educativo para a prevenção de queda 

em criança hospitalizada. 

Por se tratar de um projeto de pesquisa com vistas à elaboração de tecnologia 

educacional em forma de vídeo, fez-se necessário também pesquisar o que há na rede de 
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internet sobre a prevenção de queda de crianças hospitalizadas. Foi realizada então, uma 

busca em julho de 2018, no sítio de compartilhamento de vídeos YouTube, o qual possui 

atualmente maior representatividade entre os usuários da internet no compartilhamento, 

divulgação e visualização de vídeos
12

. 

A busca se deu através do endereço www.youtube.com, por um smartphone, 

utilizando a expressão Prevenção de queda de criança hospitalizada. Não foi alterado 

nenhum filtro de busca do referido website, de forma que os vídeos foram classificados por 

relevância, com conteúdo de todos os tipos, abrangendo todas as datas de envio e de 

qualquer duração. Setenta e quatro (74) vídeos resultaram desta busca, tendo sido 

excluídos os vídeos que tratavam da prevenção de queda no ambiente hospitalar apenas 

entre adultos e/ou idosos. 

Destes, cinco foram selecionados para análise e estão discriminados no Quadro 2. 

Os vídeos que compõem a amostra final da pesquisa totalizaram 27’48’’ de conteúdo 

analisado, com uma média de 05’06’’ de duração. Quanto ao responsável pela postagem, 

três ocorreram por pessoa física e dois por pessoa jurídica; quanto à categoria dos vídeos 

na plataforma, há divergências, mas predominam (2 vídeos) os da “Educação”. 

 

Quadro 2: Matriz de avaliação dos vídeos nacionais, quanto a título, duração, autor, data da 

postagem, total de visualizações, profissionais de saúde citados e medidas de prevenção. Niterói, 

RJ, 2018. 

Título do 

Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/ 

Data da 

Postagem 

Total de 

visualizações 

Profissionais 

de saúde 

citados 

Medidas de 

prevenção 

1-Prevenção 

do risco de 

quedas de 

pacientes, 

prevenção de 

quedas. 

Trabalho 

UNA 2014  

7’04’’ 

Acadêmicos de 

enfermagem do 

Estágio 

Supervisionado 

da Universidade 

Centro 

Universitário 

UMA 

(MG/Brasil)/ 

Dez/14 

 

6.868 

 

Enfermeiros e 

técnicos de 

enfermagem 

Cartão contendo 

riscos de queda e 

medidas de 

prevenção; Pulseira 

sinalizando risco de 

queda (verde); 

Orientações ao 

paciente e ao familiar 

quanto ao uso de 

grades e solicitação 

de auxílio do 

profissional para 

deambulação e 

transferência do 

leito; manter a 

escada próxima ao 

leito. Descreve 

também o que fazer 

em caso de queda 
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Título do 

Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/ 

Data da 

Postagem 

Total de 

visualizações 

Profissionais 

de saúde 

citados 

Medidas de 

prevenção 

(notificação ao 

enfermeiro/médico 

para avaliação 

clínica), 

reposicionamento no 

leito, e a notificação 

do evento adverso. 

2-Incidentes 

que causam 

dano ao 

paciente 

podem e 

devem ser 

evitados 

2’ 

IBSP – Instituto 

Brasileiro para 

Segurança do 

Paciente/ Out/16 

21.160 

 
Não 

especificado 

Notificação de 

evento adverso e de 

situações de risco; 

Gerenciamento de 

risco pelo Núcleo de 

Segurança do 

Paciente. 

3- HCPA- 

Administraçã

o Central-

Metas 

Internacionai

s de 

Segurança do 

paciente – 

Todas as 

metas 

8’48’’ 

HCPA – 

Hospital de 

Clínicas de Porto 

Alegre/ 

Abr/13 

23.339 

 

Profissionais 

de saúde da 

área hospitalar 

Avaliação do risco 

de quedas através de 

escalas; Pulseira para 

sinalização de alto 

risco para queda 

(amarela); 

Orientação das 

famílias e dos 

profissionais sobre 

manter as grades 

elevadas, rodas 

travadas, campanhia 

ao alcance da mão, 

transporte seguro; 

Também descreve o 

que fazer após a 

queda (avaliação 

clínica e 

monitoramento do 

paciente, notificação 

do evento adverso).  

4- A 

segurança do 

paciente em 5 

minutos 

5’53’’ 

Acadêmicos do 

curso de 

graduação em 

Enfermagem da 

Universidade de 

Fortaleza – 

UNIFOR/ 

Nov/14 

62.883 

 

Profissionais 

de saúde 

Avaliação do risco 

de quedas e 

agendamento dos 

cuidados de higiene 

pessoal. 

5-Transporte 

de paciente 

para maca 

3’44’’ 

Sem indicação 

de autoria  

Dez/11 

10.970 
Não 

especificado 

Transferência de 

maca para cama, em 

bloco, com auxílio 

de traçado. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Três vídeos foram produzidos no contexto de instituições de ensino superior de 

enfermagem; dentre esses, os dois que enfocaram a prevenção de queda no ambiente 

hospitalar foram elaborados no contexto do ensino formal de alunos de enfermagem: sendo 

um, o trabalho de conclusão de graduandos de enfermagem e, o outro, a gravação de uma 

aula que simulava o transporte seguro de um paciente da maca para a cama. Isto demonstra 

o interesse da enfermagem, como parte integrante da equipe de saúde, na segurança do 

paciente no que diz respeito à prevenção da queda. 

Os cenários dos vídeos eram, majoritariamente, o ambiente hospitalar. No que se 

refere ao período de publicação, este compreende de 2011 a 2016, sendo 80% a partir de 

2013, ano da publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil
4
. O 

total de visualização dos vídeos analisados foi de 125.220 vezes, com uma média de 

25.044 visualizações por vídeo, o que denota a expressiva capacidade de alcance dos 

conteúdos postados.  

Quanto ao conteúdo, três vídeos versaram sobre segurança do paciente e incluíram 

a prevenção de queda, destacando brevemente algumas medidas de prevenção, e dois 

enfocaram a prevenção de queda de pacientes hospitalizados. As principais medidas de 

prevenção destacadas foram: avaliação do risco de quedas; orientação dos pacientes, da 

família e dos profissionais sobre uso de grades e da necessidade de solicitação de auxílio 

de profissional; e segurança durante a transferência entre maca-cadeira-cama. Para além da 

assistência, o conteúdo analisado também reforça a necessidade do gerenciamento de risco 

e da notificação de evento adverso, esta última abordada em três vídeos. 

No entanto, nenhum dos vídeos analisados apresentou conteúdo específico para 

prevenção de queda na população de crianças hospitalizadas, isto é, não havia cenas e/ou 

falas com crianças. Outrossim, os mesmos não delimitaram o público adulto e idoso, de 

forma que as orientações gerais são aplicáveis a todas as faixas etárias.  

Visto que não há na internet material em português que trate especificamente da prevenção 

de queda em crianças hospitalizadas, a pesquisa foi ampliada com o uso da língua inglesa. 

Para tanto, nova busca foi realizada no Youtube, em dezembro de 2018, utilizando a 

expressão “Preventing falls at children’s hospital”. Optou-se por utilizar uma expressão 

ligeiramente diferente para a busca em inglês, já que esta ofereceu mais vídeos do que a 

tradução literal da expressão utilizada na busca em português – “Prevenção de queda de 

criança hospitalizada”. 
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Desta vez, noventa e sete (97) vídeos foram encontrados, dentre os quais, seis 

tratavam da prevenção de queda exclusivamente em crianças hospitalizadas. Estes 

totalizaram 94’15’’ de conteúdo analisado, com uma média de 15’69’’ de duração. O total 

de visualizações dos vídeos foi de 8.241, com uma média de 1.373 visualizações por vídeo. 

Quanto à origem local dos vídeos, 66,6% eram oriundos dos Estados Unidos da América.  

Todos os vídeos foram produzidos por instituições de saúde pediátricas – 83,3% 

por hospitais e 16,6% por associação de centros de saúde pediátricos – com o objetivo de 

informar a comunidade científica de seus achados, capacitar seus profissionais ou orientar 

acompanhantes de crianças hospitalizadas. Este achado foi diferente do cenário brasileiro, 

onde majoritariamente instituições de ensino tem usado a internet para disseminar 

conteúdo referente à segurança do paciente/prevenção de queda. Pode ser que isto esteja 

atrelado ao fato de que a segurança do paciente é realidade nestes países há mais tempo. 

Os vídeos analisados apresentaram diferentes formatos. Alguns (50%) eram como 

conferências, sejam gravadas ou do tipo webinar. O último termo trata de conferência 

virtual, transmitida pela internet, partindo de um palestrante para um grupo que o assiste 

em tempo real, sendo que normalmente o conteúdo fica disponível para ser acessado a 

qualquer tempo. Outros (33%) utilizaram gravação de cenas envolvendo cenário e 

situações típicas do ambiente hospitalar.  Houve também um vídeo (17%) em animação 

2D.  

Quanto à categoria dos vídeos na plataforma, três constam como “Ciência e 

tecnologia”, dois foram catalogados na categoria “Sem fins lucrativos/ativismo” e um, na 

categoria de “Educação”.  

Quanto ao conteúdo dos vídeos, pode-se observar que as medidas para prevenção 

de queda são semelhantes as dos vídeos em português, com a diferença de que os vídeos 

internacionais descrevem maior número de medidas, enfocam a clientela pediátrica e 

apresentam o uso de dois itens incomuns no Brasil neste contexto: meias antiderrapantes e 

cinto de auxílio à deambulação.  

A descrição individual dos vídeos analisados segue abaixo (Quadro 3).  
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Quadro 3: Matriz de avaliação dos vídeos internacionais, quanto a título, duração, autor, data da 

postagem, total de visualizações, público-alvo e medidas de prevenção. Niterói, RJ, 2018. 

Título do Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/Data 

da Postagem 

Total de 

visualizações 
Público-alvo 

Medidas de 

prevenção 

1- Preventing 

Falls at The 

Children’s 

Hospital of 

Philadelphia 

2’54’’ 

The 

Children's 

Hospital of 

Philadelphia 

– EUA, 

Jul/2016. 

2.022 Acompanhantes 

Identificação dos 

fatores de risco 

associados à idade, 

ao desenvolvimento, 

ao tratamento e ao 

ambiente em que a 

criança está.  

Informar ocorrência 

de quedas anteriores; 

manter meias 

antiderrapantes na 

criança; manter 

grades elevadas; 

acompanhar a 

criança durante a 

deambulação; 

utilizar cinto de 

segurança em 

cadeiras de rodas, 

entre outros. 

2- Security 

Forces Hospital 

(Pediatric Fall 

Prevention) 

3’32’’ 

Security 

Forces 

Hospital – 

Riyadh, 

Arábia 

Saudita, 

Mai/14. 

482 
Profissionais de 

saúde 

Implementação do 

Programa “Little 

sultan fall score”, o 

qual utiliza o 

acrônimo SULTAN 

para identificar o 

risco de queda, 

observando o papel 

do acompanhante 

(Sitter’s role), nível 

de consciência 

(Understending 

level), mobilidade 

(Legs), uso de 

medicamentos 

(Treatment), idade 

(Age) e eliminação 

(Nappy). Havendo 

risco alto para queda, 

a equipe deve 

reforçar: altura mais 

baixa da cama, uso 

de meias 

antiderrapantes, 

resposta rápida à 

chamada do 

paciente, 
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Título do Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/Data 

da Postagem 

Total de 

visualizações 
Público-alvo 

Medidas de 

prevenção 

acomodação de itens 

pessoais próximos à 

cama, uso de grades 

elevadas, orientação 

dos acompanhantes, 

etc. 

3- Magnet 

Prize® Winner 

– Nicklaus 

Children's 

Hospital 

32’44’’ 

Nicklaus 

Children's 

Hospital – 

Miami, EUA. 

Out/2015. 

1.186 Enfermeiros 

Implementação do 

Programa Humpty 

Dumpty Falls 

Prevention, o qual 

utiliza uma escala 

para identificação do 

risco de queda em 

crianças 

hospitalizadas 

observando idade, 

gênero, diagnóstico, 

habilidade cognitiva, 

fatores ambientais, 

resposta à anestesia 

ou sedação, e uso de 

demais 

medicamentos. 

Havendo risco alto 

para queda, propõe-

se: acompanhar o 

paciente na 

deambulação, 

observar 

aprazamento dos 

medicamentos, 

checar o paciente a 

cada hora, acomodar 

o paciente próximo 

ao posto de 

enfermagem e etc. 

Identificação do 

risco de queda com 

pulseira e cartaz, 

entrega de meia 

antiderrapante e de 

cinto para auxílio na 

deambulação. 

Educação contínua 

dos profissionais e 

implementação de 

práticas baseadas em 

evidências. 
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Título do Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/Data 

da Postagem 

Total de 

visualizações 
Público-alvo 

Medidas de 

prevenção 

4- 

Implementation 

of the Humpty 

Dumpty 

Pediatric Falls 

Prevention 

Program 

47’26’’ 

Children's 

Healthcare 

Canada – 

Dez/2014 

1.120 
Profissionais de 

saúde  

Implementação do 

Humpty Dumpty 

Program. Precauções 

padrão: iluminação 

adequada, meias 

antiderrapantes, 

altura adequada de 

macas e camas, 

grades elevadas, 

rodas travadas, 

impressão de 

materiais de 

orientações de 

prevenção; e 

aplicação de escala 

de identificação do 

risco de queda. 

Havendo risco alto, 

identificação com 

adesivo ou cartaz, 

orientação dos 

acompanhantes com 

folhetos. 

5 - 01 Fall 

Prevention 
3’26’’ 

Boston 

Children’s 

Hospital – 

Boston, 

EUA, 

Abr/2016. 

191 Enfermeiros 

Manter piso livre de 

roupas e objetos, 

cama na posição 

mais baixa, mesa de 

cabeceira e suporte 

de soro (se houver) 

próximos ao 

paciente, grades 

elevadas; Educar o 

paciente quanto ao 

uso da campainha 

para acionar a equipe 

de saúde; uso de 

calçados/meias 

antiderrapantes. 

6- Inpatient 

Orientation, Part 

4: Your Child's 

Safety 

4’07’’ 

UNC 

Children’s, 

North 

Carolina 

Children's 

Hospital – 

North 

Carolina, 

EUA, 

3.240 Acompanhantes 

Manter cama na 

posição mais baixa, 

grades elevadas; 

acomodar crianças 

até dois anos em 

berço; utilizar meias 

antiderrapantes; 

manter o chão do 

quarto livres de 

roupas; chamar a 
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Título do Vídeo 

Tempo 

de 

duração 

Autor/Data 

da Postagem 

Total de 

visualizações 
Público-alvo 

Medidas de 

prevenção 

equipe de saúde caso 

precise de ajuda para 

locomoção da 

criança; acompanhar 

a criança se ela 

estiver utilizando 

algum brinquedo de 

locomoção. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A partir destes resultados, observou-se uma lacuna no que se refere à 

disponibilidade de vídeo educativo em animação destinado à equipe multiprofissional da 

saúde com conteúdo voltado para a prevenção de queda da criança hospitalizada, seja no 

portfólio nacional ou internacional disponibilizado na internet. 

Neste sentido, com o estudo, pretende-se disponibilizar material audiovisual 

atraente cujo conteúdo apresente-se consonante com a literatura existente, visando 

contribuições para o ensino, a pesquisa e a assistência em saúde.  
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1 Queda em crianças hospitalizadas 

A Organização Mundial da Saúde define a queda como “os acontecimentos 

involuntários que fazem perder o equilíbrio e dar com o corpo na terra ou uma superfície 

que o detenha”³.  A queda chega a ser citada como o evento adverso hospitalar mais 

comum, correspondendo a 38% de todos os eventos adversos, com uma prevalência de 3 a 

6 quedas por mil pacientes/dia, cuja frequência de injúria alcança 40% destas
6
. 

A taxonomia NANDA
20

 incluiu no domínio Segurança/Proteção um diagnóstico 

para risco de queda, definido como “susceptibilidade aumentada para quedas que podem 

causar dano físico”. O diagnóstico de risco de quedas inclui fatores ambientais, 

fisiológicos, cognitivos, medicamentos e etapas do desenvolvimento.  

Os fatores ambientais listados descrevem espaços com pouca mobilidade e 

iluminação, banheiro sem piso antiderrapante. Entre os fatores intrínsecos, intitulados 

fisiológicos, destacam-se: anemias, artrite, condições pós-operatórias, déficits 

proprioceptivos, diarreia e incontinência, dificuldade na marcha, equilíbrio prejudicado, 

dificuldades auditivas e/ou visuais, doença vascular, falta de sono, força diminuída nas 

extremidades inferiores, hipotensão ortostática, mobilidade prejudicada, mudanças na taxa 

de açúcar após as refeições, neoplasias (fadiga/mobilidade limitada), neuropatia, presença 

de doença aguda e vertigem ao movimentar o pescoço. Já os fatores cognitivos referem-se 

ao estado mental rebaixado e, os medicamentos, aos sedativos, hipnóticos, diuréticos e 

hipotensores. Quanto às etapas do desenvolvimento, NANDA caracteriza os fatores de 

risco como idade maior de 65 anos e menor de 2 anos, bem como o gênero masculino 

quando menor de 1 ano de idade
20

. 

Tendo ocorrência maior nos extremos etários
20

, sua discussão é muito pertinente na 

pediatria, principalmente em se tratando de crianças hospitalizadas, cuja integridade física 

é de responsabilidade da equipe multidisciplinar prestadora de cuidados. 

O termo hospitalização pode ser entendido como “a admissão e permanência em 

um estabelecimento hospitalar, seja a instituição pública ou privada, aparelhado com todos 

os recursos para o tratamento dos doentes”
21

. Este conceito de internação de doentes data 

da antiguidade, embora, originalmente, o objetivo fosse isolar as pessoas do contato com a 

sociedade, tendo em vista a impossibilidade de cura, muitas vezes. Com a influência cristã 
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sobre os conceitos de caridade, surge a atenção hospitalar, que fica cada vez mais usual na 

medida em que a tecnologia se desenvolve, ampliando os tratamentos e prognósticos
22

. 

Atualmente, ao redor do mundo, pessoas de todos os sexos e idades são submetidas 

à assistência hospitalar de permanência, inclusive crianças e adolescentes. No Brasil, o 

Ministério da Saúde considera atendimento pediátrico aquele prestado a pessoas de 0 a 18 

anos. Isto conforme legislação brasileira que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o qual considera, em seu 2º artigo: criança, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade, estendendo-se 

excepcionalmente até os vinte e um anos de idade
23

. Sendo assim, entende-se por criança 

hospitalizada indivíduos de 0 a 18 anos que permanecem em estabelecimento hospitalar 

para cuidados de saúde. 

 Para a criança, a hospitalização pode significar doença, distância de casa, dor, 

tristeza, sofrimento, choro, nervosismo, agressividade, perda da liberdade, ao passo que 

também pode representar tratamento, cura, apoio, amigos, cuidado, amor, felicidade e 

brincadeiras
24

. 

A resposta das crianças à doença depende do seu desenvolvimento cognitivo, de 

experiências passadas e de nível de conhecimento. Assim, a doença e a hospitalização 

podem trazer sofrimento, tais como separação, desconforto físico causado pela doença e 

pela intensa manipulação do corpo na realização dos procedimentos, restrição às atividades 

cotidianas, medo da morte, da doença e da piora clínica, além das supracitadas
24

.  

Neste período, a criança pode regredir seu nível de cognição e comportamento, o 

que demanda cuidados redobrados por parte dos familiares e equipe multiprofissional de 

saúde. Além dos cuidados pertinentes ao tratamento medicamentoso, é necessário pensar 

medidas de conforto, incentivo ao desenvolvimento, abordagem lúdica e de proteção. 

Principalmente, no caso de crianças com doenças crônicas ou com necessidades especiais 

de saúde, cuja demanda de internação aumenta e consequentemente a exposição a eventos 

adversos também, a atenção à segurança da criança hospitalizada deve ser observada
21

. 

A maioria das quedas envolvendo crianças hospitalizadas, bem como a maioria das 

quedas com piores desfechos é registrada à noite, nas unidades de internação do tipo 

enfermarias, predominantemente a partir do leito ou da própria altura, mesmo na presença 

de acompanhantes
25-27

. Estas frequentemente culminaram em contusões, cortes, 

hematomas e escoriações
28

. A conduta profissional mais realizada tem sido o 
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reposicionamento no leito e o exame físico. Ficam em falta com a notificação do evento 

adverso, com abstenção de até 94% de notificação à instituição ou à família
9
. A chave da 

prevenção dos incidentes por queda e prognósticos positivos parece estar nos profissionais: 

em sua educação permanente, no número adequado de profissionais e condições de 

trabalho que permitam uma assistência de qualidade, na identificação dos fatores de risco 

(quer através de escalas ou outros meios) e na implementação de medidas de segurança
27-

31
. 

As estratégias de prevenção consistem na identificação dos fatores de risco e 

avaliação dos pacientes quanto à sua susceptibilidade para queda. Para que estas sejam 

implementadas, é necessário, em primeiro lugar, entender a classificação do motivo de sua 

ocorrência. 

As quedas podem ser classificadas em acidentais, fisiológicas antecipáveis e 

fisiológicas não antecipáveis. As primeiras seriam provenientes de situações ambientais 

que se abatem sobre pessoas com baixo risco para quedas. Já as fisiologicamente 

antecipáveis têm a ver com pacientes que apresentam fatores de risco acentuados e 

previamente identificáveis. As últimas são, ao contrário, associadas a um evento 

fisiológico imprevisto em pessoas com baixo risco de queda acometidas por uma situação 

que não pode ser antecipada, como uma convulsão, acidente vascular cerebral ou episódio 

de síncope
29,32-33

. Acredita-se que as quedas fisiológicas antecipáveis constituem 78% do 

total das quedas, o que embasa a utilização de escalas de avaliação de risco, embora estas 

sejam assunto de questionamento quanto sua sensibilidade
32

. 

Ao longo dos anos, tem se desenvolvido instrumentos que busquem identificar e 

prevenir quedas preveníveis. O uso de escalas para identificação de alto risco de queda já 

tem sido utilizado com sucesso em adultos. No entanto, tais materiais parecem inaplicáveis 

às crianças. Por isso, diversas instituições se dedicam em adaptar as escalas utilizadas em 

adultos, como a escala de Morse adaptada ou II Hendrich; ou em criar instrumentos 

próprios para o público pediátrico, como a PIF Graf, CHAMPS PEDIATRIC Fall Risk 

Assessment Tool, e Humpty Dumpty Fall Scale
30

. Essa última tem sido descrita em 

diferentes estudos, mostrando boa sensibilidade, embora a especificidade seja baixa. 

De maneira geral, as escalas pontuam idade, alterações no estado mental, histórico 

de queda, deficiência de mobilidade e uso de medicamentos. Mas ainda é necessário mais 

estudos sobre elas, considerando a validade e acurácia das escalas existentes
25,30

. 
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A prevenção das quedas deve se basear na formação dos profissionais sobre o risco 

de queda dos doentes hospitalizados, na criação de Guidelines de prevenção 

sistematizados, bem como na orientação dos acompanhantes e planejamento do 

autocuidado. Além disso, o paciente e o familiar devem ter condições de solicitar o auxílio 

da enfermagem ou de outro profissional de saúde de maneira eficiente, sem precisar se 

deslocar do leito, como através de campainhas
8,9,31

. 

 Também podem ser utilizadas estratégias informatizadas que auxiliem o 

profissional da tomada de decisões com vistas à segurança do paciente. Um exemplo é um 

sistema de alerta para prevenção de quedas em pacientes hospitalizados. Ele funciona de 

maneira a sinalizar na tela quando o risco de queda é identificado durante o preenchimento 

da coleta de dados do enfermeiro na admissão hospitalar do paciente. Esta tela apresenta 

ainda a razão pela qual o risco foi identificado e sugere implantação de medidas 

preventivas cabíveis
34

. 

  A prevenção da queda envolve o manejo dos fatores de risco do paciente, a 

otimização do espaço físico hospitalar e a atenção da equipe multiprofissional
8,9,31

. Toda a 

equipe deve estar treinada quanto a isso, uma vez que são os profissionais da equipe 

assistencial de saúde que identificarão riscos fisiológicos e ambientais para a queda e 

poderão intervir. Além disso, são eles que orientarão os familiares quanto aos 

comportamentos de prevenção. Isso só é possível por meio da educação dos profissionais.  

 

2.2 Tecnologia Educacional 

A tecnologia educacional pode ser usada como um instrumento mediador na 

contribuição da educação em saúde, visto que orientação e informação são necessárias para 

o cuidado fundamentado
35

. 

A prestação de cuidados de saúde efetivos à população é uma preocupação que 

motivou inclusive a criação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

enquanto proposta de problematização e construção da análise situacional e formulação de 

objetivos para a Educação na Saúde, nas três esferas de gestão do SUS
36

. 

No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento 

dos recursos humanos levaram a contrastar “Educação Continuada” e “Educação 

Permanente”. A Educação Continuada representa uma continuidade do modelo escolar ou 
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acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos, geralmente com enfoque 

disciplinar, em ambiente didático, normalmente centrada em cada categoria profissional.  

A Educação Permanente, por sua vez, é problematizadora, focando nos conhecimentos e 

problemas que emergem da prática, abordando a equipe e o grupo como estrutura de 

interação, evitando a fragmentação disciplinar; prioriza os processos de longo prazo
36-37

.  

As ações de capacitação, mais isoladas e com efeito esperado em curto prazo, via 

de regra, visam à melhoria do desempenho do pessoal.  Nem toda ação de capacitação 

implica um processo de educação permanente, porém, a educação permanente, como 

estratégia sistemática e global, pode abranger em seu processo, diversas ações específicas 

de capacitação
36

. 

As tecnologias da informação aplicadas à educação adquirem um caráter 

estratégico na medida em que potencializam a disseminação global do conhecimento, 

provocando o intercâmbio com o resto do mundo, conduzindo a individualização de seu 

acesso e aprendizado, através dos fluxos que determinam onde, quando, quem e como 

utilizá-los
37

. 

 Tecnologia pode ser entendida como a elaboração de um produto ou não, com a 

finalidade de provocar intervenções sobre determinada situação prática
38

. Muitas vezes, ela 

é vista com um produto, uma materialidade, um resultado da atividade humana, tornando 

máquina. A banalização mais comum está exatamente no fato das pessoas generalizarem a 

concepção de ser produto, admitindo qualquer artefato, ou seja, qualquer objeto que faça a 

mediação entre o pensamento das pessoas e a realização da ação propriamente dita. 

Portanto, o aspecto da tecnologia, tomada como centro de tudo, pode prejudicar ou limitar 

o pensar contínuo dos sujeitos
38

. 

A tecnologia é mais ampla, pois vincula a cultura aos saberes e conhecimentos que 

são utilizados na solução de problemas. Portanto, a tecnologia serve para gerar 

conhecimento, o qual deve ser socializado utilizando os espaços educativos, incluindo a 

vida cotidiana, a educação formal e informal, podendo assim também servir como 

instrumento para o trabalho
39

. 

Entende-se que as tecnologias educativas são instrumentos facilitadores do 

processo ensino-aprendizagem utilizados como meio de transferência de conhecimento¹¹, 

que também podem ser usadas como mediadoras na construção coletiva do conhecimento.  
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Cada vez mais, novas estratégias de ensino e aprendizagem estão sendo inseridas 

no âmbito da saúde, dentre as quais estão os recursos da Tecnologia da Informação, 

softwares, ambientes virtuais de aprendizagem, jogos eletrônicos, websites, vídeos, etc
39-40

. 

Estas proporcionam ao aluno maior autonomia no aprendizado, sem limitação a um tempo 

ou a um espaço específicos e com a possibilidade de interação com o conteúdo, ao receber 

as informações pelo computador e interpretá-las
40

. 

 O aprendizado através de recursos tecnológicos, em particular na atualização 

profissional, é de grande importância, pois permite que a adesão do usuário seja mais 

dinâmica e oportuna, vista a flexibilidade e abertura no acesso ao conhecimento, formação 

de comunidades virtuais em áreas de interesse e a superação de distâncias e de acesso a 

bibliografias, entre outros. Apenas vale lembrar que os recursos tecnológicos podem ser 

pura e simplesmente capacitação do tipo “bancária” ou podem ser como um mediador para 

a construção do conhecimento, que é o que se deve buscar
36

. 

Na era digital, os vídeos têm sido utilizados como tecnologias educativas com 

diversos fins, desde promover motivação até ilustrar conceitos ou experiências, bem como 

para apoiar o ensino-aprendizagem, seja como veículo principal da informação ou como 

ferramenta de apoio para o processo de aprendizagem
40

.  

 

2.3 Vídeos e filmes educativos 

Já em 1948, a OMS recomendou o estímulo à produção e utilização de filmes e 

outros meios audiovisuais na medicina, saúde e suas ciências afins. A OMS defendeu a 

ideia de que os filmes poderiam melhorar e intensificar a instrução médica, sendo uma 

poderosa ferramenta de educação em saúde, considerando-o um importante veículo de 

informações médicas com alcance internacional. À época, algumas limitações foram 

pontuadas, como a complexidade e o custo da produção destas mídias audiovisuais, bem 

como as dificuldades logísticas na distribuição e na utilização das mesmas
41

. 

Quando bem empregados, os recursos audiovisuais em vídeos educativos são de 

grande importância. Além de serem dinâmicos, possibilitam a multiplicidade dos 

conhecimentos, permitindo a articulação entre professor, aluno e conteúdo. A linguagem 

do vídeo está munida de três recursos básicos e essenciais, articulando texto, som e 

imagem. Outra característica é que o conteúdo do material apresentado não é apenas 
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transmissível, pois provoca a reflexão e a contextualização com diferentes áreas do 

conhecimento
19

. O vídeo é interessante porque conserva a mensagem, sendo possível 

reproduzi-lo diversas vezes, homogeneizando os conteúdos quando necessário. 

O uso de vídeos tem sido incentivado, inclusive, por estudiosos sobre metodologias 

ativas e tecnologias educacionais no processo ensino-aprendizagem
42

. Acredita-se que a 

utilidade dos vídeos se justifica pelas diferentes linguagens superpostas: linguagem visual, 

falada, musical e escrita. Juntas, estas são capazes de projetar outras realidades, 

informando e entretendo
42-43

.  

Inicialmente, entre as décadas de 1960 e 1970, a educação através de suporte 

tecnológico se manifestava majoritariamente pela televisão, embora o uso não fosse tão 

difundido e as primeiras experiências fossem produções autodidatas, com improvisos e 

criatividade. Ao longo dos anos, com o advento da internet, os vídeos tornaram-se cada vez 

mais utilizados com diversas finalidades, inclusive com vistas à educação formal e/ou 

informal, de forma que trabalhar com recursos visuais nas diversas áreas do conhecimento 

tornou-se uma imposição dos tempos atuais
38

. 

A internet revolucionou o funcionamento das sociedades modernas assim como o 

advento da máquina a vapor, da eletricidade e do rádio. Quando a internet foi aberta ao 

público, rapidamente alcançou um grande número de pessoas a uma velocidade jamais 

antes imaginada para um meio de comunicação
43

. 

 Em 2005, foi criado o Youtube, a maior plataforma de compartilhamento de vídeos, 

com mais de um bilhão de usuários, o que representa quase um terço das pessoas que 

utilizam a internet. Por ter interface de fácil uso, o Youtube tornou possível a quem tenha 

computador ou dispositivo móvel com internet, a postagem de vídeo que milhões de 

pessoas podem ver em poucos minutos. A grande variedade de tópicos cobertos pelo portal 

tornou o compartilhamento de vídeo uma das mais importantes partes da cultura da 

internet
43

. Até porque, os vídeos, bem como as tecnologias de informação e comunicação 

de maneira geral, estão presentes na rotina das pessoas, quer em atividades pessoais ou 

profissionais
43

. Isto potencializou muito a capacidade de disseminação dos vídeos e, 

consequentemente a disponibilização deles na rede
44

.  

Na área da saúde, vídeos têm sido elaborados com a finalidade de capacitar alunos, 

instruir profissionais e/ou informar o público em geral. No entanto, nem sempre o 

conteúdo deste material está de acordo com o que a literatura preconiza, tendo em vista o 
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barateamento das produções audiovisuais e a facilidade tanto de criá-los quanto de 

reproduzi-los através de Smatphone
43-44

. Por isso, vídeos educativos voltados para o ensino 

de profissionais e/ou para orientação de pacientes tem sido desenvolvidos e validados 
47

. 

 Para elaborar um vídeo, um dos primeiros passos é identificar a mensagem 

principal que se deseja transmitir, ou seja, o que deve permanecer na mente das pessoas 

que o assistiram. Isto pode ser um conceito ou uma ação a ser tomada, por exemplo. Essa 

ideia deve ficar clara logo nos primeiros 30 segundos do vídeo
45

. 

 Outro passo imprescindível para a elaboração de um vídeo de qualquer tipo é um 

roteiro, o qual deve ter basicamente: 

 

 Breve descrição das cenas e do que acontecerá entre elas; 

 Falas dos atores, narrações e outros sons que vão aparecer; 

 Indicações para a edição, como de corte, inserção de animação e legendas; 

 Definição do cenário; 

 Sugestões de encenação para os atores e de movimentos e posição de câmera para 

quem for gravar, se for o caso; 

 Indicações sobre a inserção de trilha e efeitos sonoros
46

. 

 O espelho de cinco colunas é um modelo de roteiro simples para elaboração de 

vídeos. Ele é constituído por cinco colunas: uma com a numeração da cena, outra com os 

textos falados, uma com a indicação da fonte da voz, outra com os letterings (textos 

gráficos que aparecem na tela) e outra com as descrições de cena
45-46

.  

 Para isso, compreenda-se texto falado como o texto da locução ou apresentação, 

lettering como o texto que aparece graficamente na tela, e descrição da cena como a 

indicação do que acontece no enquadramento da tela. Quanto à indicação da fonte de voz, 

esta pode ser ao vivo, isto é, por alguém que está visível na tela, ou off. Há algumas 

maneiras de ser uma voz off: se o roteiro quer marcar uma voz de alguém que não está 

visível, mas está fisicamente presente na cena, chama-se Off Screen; em se tratando de um 

narrador ou de alguém que não está visível e nem presente na cena, chama-se Voice Over; 

e, por último, o Background se refere aos sons que ficam em segundo plano nas cenas, 

como as músicas de fundo
46

.  

 Outro instrumento importante é o storyboard, o qual descreve as cenas 

detalhadamente no formato de história em quadrinhos, permitindo a visualização e 
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planejamento das cenas de animação
48

. Ele propicia a conciliação entre a imaginação do 

produtor audiovisual e o objetivo do escritor do roteiro. 

 Tais informações são importantes para a elaboração da tecnologia educacional de 

maneira a considerar não apenas seu conteúdo, mas sua apresentação e forma. 
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de estudo de elaboração e validação de tecnologia educacional em formato 

de vídeo, do tipo pesquisa metodológica, utilizando como base a revisão de literatura e o 

Protocolo de prevenção de queda do Ministério da Saúde. A maior parte dos estudos 

metodológicos é não experimental e frequentemente focada no desenvolvimento de novos 

instrumentos
49

. 

Os estudos metodológicos tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação 

de ferramentas
49

. Seu objetivo é a elaboração de um instrumento confiável, preciso e 

utilizável que possa ser empregado por outras pessoas. Esse tipo de pesquisa é considerado 

uma estratégia que utiliza de maneira sistemática os conhecimentos existentes para 

elaboração de uma nova intervenção ou melhora significativa de uma intervenção existente, 

ou ainda, elabora ou melhora um instrumento, um dispositivo ou um método de mediação
50

. 

Validação é um processo em que se examina, com precisão, determinado 

instrumento ou inferência realizada a partir de escores estabelecidos. “Validar mais do que 

a demonstração do valor de um instrumento de medida é todo um processo de investigação. 

O processo de validação não se exaure, ao contrário, pressupõe continuidade e devem ser 

repetidas inúmeras vezes para o mesmo instrumento”
49

. 

Sabe-se que há diferentes maneiras de se desenvolver um estudo metodológico do 

tipo validação de tecnologias educacionais. Por isso, nesta pesquisa, optou-se por seguir a 

“validação passo a passo de tecnologias educacionais”, resultante dos trabalhos 

desenvolvidos no Laboratório de Tecnologias Educativas do Grupo de Pesquisa e Práticas 

Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia (PESCA), o qual é ligado à Universidade do 

Estado do Pará (UEPA)
51

. 

Este grupo tem expertise, desde 2008, na produção e validação de Tecnologias 

Educacionais (TEs) impressas, como manuais, cartilhas e guias, entre outros. Utilizam um 

caminho metodológico adaptado a partir dos critérios estabelecidos no modelo de Pasquali, 

que, por sua vez, descreve a teoria da elaboração de instrumentos de medida de fenômenos 

subjetivos. Seu instrumento é composto por três conjuntos de procedimentos: teóricos, 

empíricos e analíticos. Tendo em vista que a tecnologia a ser validada é de cunho 

educativo e não psicométrico, utiliza-se uma adaptação da teoria de Pasquali usando 
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apenas os procedimentos teóricos. Para este grupo, os teóricos são considerados mais 

importantes, pois se referem à preocupação com a teorização sobre o construto de 

interesse
51

. 

A validação de conteúdo refere-se ao grau em que os itens de um instrumento 

representam adequadamente o conteúdo. Já a validação de critério corresponde ao grau em 

que os escores do instrumento se correlacionam com algum critério externo, e a de 

constructo, ao grau em que um instrumento mede este mesmo constructo sob investigação. 

Neste estudo, a validade se realizou a partir da consideração de dois aspectos 

importantes: a validação de conteúdo e a validação aparente
51-52

. A primeira visa examinar 

a capacidade dos itens de representar adequadamente todas as dimensões do conteúdo a ser 

abordado no instrumento. E a outra refere-se à apresentação do instrumento/ferramenta, 

buscando saber se o público-alvo compreende os itens abordados, considerando clareza, 

compreensão e forma de apresentação do instrumento
52

. 

 

3.2 Produção/Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu em cinco etapas
51

, conforme esquema abaixo (Figura 1): 

 
Figura 1: Representativo da coleta de dados. Niterói, RJ, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

1ª Etapa  

A primeira etapa consistiu na busca dos temas a serem abordados no vídeo 

educativo. Tal etapa pode se dar de duas formas: por pesquisa de campo ou por revisão de 

literatura
51

. 
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Neste estudo, os temas foram definidos com base na revisão de literatura e, 

sobretudo, no Protocolo de Prevenção de Queda do Ministério da Saúde
53

, que contém o 

Quadro de fatores de risco para queda e medidas relacionadas (Pacientes pediátricos 

hospitalizados).  

Quanto à revisão de literatura, foi realizada uma busca nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE e BDENF, via BVS, e no Portal PUBMED, em dezembro de 2017. Foram 

utilizadas três questões norteadoras para esta revisão: O que as publicações apontam sobre 

a queda em criança hospitalizada? Quais são os fatores de risco de queda em criança 

hospitalizada e suas consequências mais comuns descritos na literatura? Quais são as 

estratégias descritas para prevenção da queda em criança hospitalizada? Não foi delimitado 

período de publicação.  

Foram incluídos artigos e/ou teses que apontavam o assunto queda durante a 

hospitalização no título ou resumo, apenas nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Foram excluídos os artigos que tratavam do assunto queda durante a hospitalização 

exclusivamente em adultos ou idosos, bem como artigos que tratavam de queda de crianças 

fora do ambiente hospitalar assim como duplas publicações.  

As estratégias de busca encontram-se no quadro abaixo (Quadro 4). Doze artigos 

compõem o corpus de análise. 

 

Quadro 4: Quantidade de artigos encontrados x estratégias de buscas. Niterói, RJ, 2017. 

Recursos 

Informacionais 
Estratégia de 

busca 
Encontrados Excluídos 

Corpus de 

análise 

PUBMED 
Accidental falls 

AND child, 

hospitalized  
92 

Pelo título: 73 

Pelo resumo: 6 

Após leitura do 

texto completo: 1 

12 

 

BVS 

LILACS 

MEDLINE 

BDENF 

Acidentes por 

quedas AND 

crianças 

hospitalizadas 

13 

Pelo título: 5 

Pelo resumo: 2 

Após leitura do 

texto completo: 1 

5 (repetidos) 

TOTAL 106 86 12 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Quanto ao protocolo, este foi um norteador para o desenvolvimento da tecnologia 

educacional, tendo em vista que trata-se de um documento normativo, proveniente do 
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órgão responsável pela organização e elaboração de planos e políticas púbicas voltados 

para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. É um documento atual, 

consonante com a literatura nacional e internacional. 

 

2ª Etapa 

 

Para auxiliar o planejamento do conteúdo do vídeo educativo, foi elaborado um 

roteiro, ferramenta indispensável, contendo informações detalhadas que contribuíram com 

a visão inicial sobre o que está apresentado no vídeo
45

. . 

O instrumento abaixo (Quadro 5) é uma adaptação do espelho de cinco colunas, 

instrumento gratuitamente disponibilizado na internet
45-46

, que objetiva a elaboração de 

roteiros de vídeos simples. A coluna indicação de voz, sugerida no espelho, foi retirada, já 

que neste vídeo toda a fala é em off. 

O roteiro contém: o texto a ser falado, baseado nos resultados da compilação da 

literatura, o texto que aparece escrito na tela (lettering) e as sugestões de cena do vídeo. 

Esses três aspectos se apresentam alinhados quando a proposta indica que aconteçam 

simultaneamente no vídeo. A partir do roteiro, ainda na pré-produção do vídeo, foi 

elaborado, pelo videomaker, um storyboard 
48

.  

 

Quadro 5: Elaboração do roteiro do vídeo. 

Roteirista: Status: 

  Tempo estimado: Revisto por: 

  Versão: Aprovado por: 

  

     
Cena Texto Indicação de fala Lettering Descrição da cena 

1 

Inserir exato 

texto a ser 

narrado ou dito 

em cena por 

um ator ou 

apresentador 

Esse Box indica como a 

fala será inserida no 

vídeo: ao vivo, ou seja, 

dita por uma pessoa 

dentro do 

enquadramento no 

estúdio ou no set de 

filmagens ou em off 

com as locuções. 

Adicione neste 

campo qualquer 

forma de texto 

apresentada 

visualmente no 

vídeo: letterings, 

legenda, gráficos, 

dentre outros 

Neste espaço 

descreva cada 

elemento 

componente da 

cena: 

enquadramento, 

cenário, vestuário, 

movimentos da 

câmera, entonação e 

etc.. 

 

 



 
 

46 
 

 

3ª Etapa 

 

A terceira etapa consistiu na validação do material por juízes especialistas. Validar 

conteúdo refere-se à análise minuciosa do conteúdo de um instrumento com objetivo de 

verificar se os itens propostos constituem uma amostra representativa do assunto que se 

tenciona medir. Os materiais produzidos são submetidos à apreciação de peritos no assunto, 

os quais também podem ser chamados de juízes. Estes podem sugerir, corrigir, acrescentar 

ou modificar os itens
51

. 

Sendo assim, foram selecionados intencionalmente 31 juízes, a fim de alcançar o 

mínimo de doze juizes-especialistas, divididos da seguinte forma: 04 profissionais de nível 

superior da área de atenção à saúde da criança, 04 profissionais da saúde da área de 

segurança do paciente e 04 profissionais da área de comunicação social. A busca destes 

juízes se realizou por meio de consulta aos currículos disponíveis na Plataforma Lattes da 

CAPES,; e, também, por amostragem não probabilística em bola de neve através da 

referência/indicação de especialistas da convivência dos juízes selecionados pela 

plataforma Lattes.  A amostragem em bola de neve pode ser útil para pesquisar grupos 

difíceis de serem acessados, como neste caso. Todos os possíveis juízes, quer tenham sido 

encontrados pela plataforma Lattes ou referenciados pela bola de neve, precisavam atingir, 

pelo menos, cinco pontos no sistema de classificação adaptado dos critérios de Fehring
54

, a 

fim de garantir sua expertise na temática da TE em análise. 

Como não há uma padronização dentre os estudos de validação de tecnologias 

educacionais quanto aos critérios de seleção dos juízes, embora muitos estudos pareçam 

seguir os critérios de Fehring
55

 ou adaptá-los
54

, optou-se por utilizar o referido sistema de 

classificação (Quadro 6), que já foi utilizado num estudo de validação de vídeo 

educativo
47

.  

Quadro 6: Sistema de classificação de juízes-especialistas adaptado segundo critérios de Fehring. 

Ribeirão Preto, SP, 2016 
47

. 

Qualificação dos juízes Pontuação 

Título de doutor 4 pontos 

Título de mestre 3 pontos 

Publicação em periódico indexado sobre a temática de interesse do estudo  2 pontos 
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Qualificação dos juízes Pontuação 

Especialização na área de interesse do estudo 2 pontos 

Prática clínica de no mínimo cinco anos na área de interesse do estudo 2 pontos 

Participação em evento científico nos últimos dois anos sobre a temática 

de interesse do estudo. 
1 ponto 

Fonte: Reproduzido de Cucick CD, 2016. 

 

Vale ressaltar que as áreas de interesse do estudo são:  

 Na saúde: segurança do paciente e atenção à saúde da criança (pediatria); 

 Na comunicação/tecnologia: comunicação social. 

 

Grande parte da pesquisa se desenvolveu em ambiente virtual, por se tratar de uma 

tecnologia educativa do tipo audiovisual. Os juízes foram convidados a participar via e-

mail. Ao aceitarem, receberam por e-mail link do Formulário Google que continha Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, vídeo educativo e o instrumento para avaliação do 

mesmo. Formulários Google é uma plataforma virtual gratuita da Google, que permite 

criar, enviar e analisar testes e pesquisas on-line, com possibilidade de perguntas e 

respostas personalizadas, vinculadas a uma conta de e-mail da Google. Ao final, as 

respostas às pesquisas são coletadas e organizadas automaticamente na própria plataforma 

on-line, a qual produz apresentação dos resultados e gráficos em tempo real
56

.  

Para tanto, foi utilizado o mesmo instrumento (Anexo 2) que fora empregado em 

uma dissertação de mestrado da Universidade Federal Fluminense (UFF)
57

. Tal 

instrumento foi instrumento elaborado pelo supracitado grupo de pesquisa Práticas 

Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia (PESCA/CNPq), da Universidade do Estado 

do Pará (UEPA). Ele é validado para avaliação de quaisquer Tecnologias Educacionais 

impressas, como cartilhas, manuais, guias, protocolosetc
51

. Na UFF, o instrumento foi 

adaptado e utilizado no processo de validação de vídeo educativo.  

Através deste instrumento, a tecnologia educacional em formato audiovisual pode 

ser observada quanto a:  

OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com 

a utilização da Tecnologia Educativa (TE);  
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ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as 

orientações, isto é, organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação;  

RELEVÂNCIA – Refere-se às características que avalia o grau de significação do 

material educativo apresentado. 

 

O instrumento apresenta as seguintes pontuações: Totalmente adequada, Adequada, 

Parcialmente adequada e Inadequada, assinalando-se seus escores de 1 a 4 para cada item. 

A escala de Likert é uma técnica de classificação que consiste em várias declarações 

(itens), as quais expressam um ponto de vista sobre um tópico. Nessa abordagem, 

colocam-se os respondentes em contato com os itens expressos de modo positivo ou 

negativo em relação ao fenômeno, seguindo uma escala contendo cinco ou quatro graus de 

valoração.  

O preenchimento da escala Likert foi obrigatório e recomendou-se apresentar 

justificativa para respostas “Parcialmente adequada” e “Inadequada”, havendo também 

espaço para opiniões cursivas. 

Nesta etapa, as configurações do Formulário Google foram ajustadas de forma que 

o e-mail do juiz foi solicitado no início da avaliação, a fim de sanar eventuais dúvidas ou 

solicitar maiores comentários referentes às suas sugestões e avaliações. 

 

4ª Etapa 

 

Avaliação do vídeo educativo pelo público-alvo, a qual consiste na avaliação da 

clareza e compreensão dos itens, compreensão e forma da aparência da tecnologia 

educativa apresentada, motivação – isto é, capacidade do material em causar algum 

impacto, motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material 

educativo apresentado.  

Esta etapa utilizou instrumento cuja fonte é a mesma da etapa anterior
57

 (Anexo 3). 

OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com 

a utilização da Tecnologia Educativa (TE);  

ORGANIZAÇÃO – Refere-se à forma de apresentar as orientações, que inclui: 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação.  
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ESTILO DA MÍDIA (Mídia) – Refere-se a características linguísticas, 

compreensão e estilo do material (mídia áudio visual) educativo apresentado. 

APARÊNCIA- Refere-se às características que avaliam o grau de significação do 

material educativo apresentado. 

MOTIVAÇÃO - Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, 

motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo 

apresentado. 

 

É importante que o grupo do público-alvo seja composto por 9 a 12 representantes, 

com perfil convergente do público-alvo da tecnologia educacional e que, preferencialmente, 

sejam de diferentes níveis de escolaridade
51

.  

Para isto, esta etapa foi realizada na Unidade de Pacientes Internos (UPI), isto é, 

conjunto de enfermarias de um Instituto de Pediatria e Puericultura, onde há público-alvo 

com perfil convergente a que se destina a tecnologia educacional. Trata-se de uma unidade 

de um hospital universitário no Rio de Janeiro, com capacidade para 46 crianças internadas, 

divididas entre enfermarias para lactentes, pré-escolares e escolares, cirúrgicos e em 

tratamento hemato-oncológico.  

Na unidade, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente
23

, o acompanhante 

pode permanecer integralmente, ausentando-se em pequenos momentos de intervenções de 

urgência. 

Neste cenário, representantes do público-alvo foram aleatoriamente convidados a 

assistir o vídeo, sendo que, no mínimo, 3 profissionais de nível médio, 3 profissionais de 

nível superior não enfermeiros e 3 enfermeiros. Isto foi realizado com o intuito de garantir 

a participação de profissionais de diferentes categorias e níveis de formação, já que há 

predominância de profissionais de enfermagem no setor. 

 A abordagem foi feita no local de trabalho, em horário de menor atividade para 

não atrapalhar o desenvolvimento das funções laborais, com autorização da Coordenação 

do setor. Os profissionais que estavam livres no momento da coleta de dados foram 

individualmente abordados pela pesquisadora, que apresentou breve explicação verbal a 

respeito do objetivo da pesquisa e do método da coleta de dados, seguido do convite à 

participação. Havendo o aceite, era enviado o link contendo o TCLE, o vídeo e o 

instrumento de avaliação, através dos Formulários Google. Neste formulário, não era 
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possível identificar os participantes, nem mesmo com endereço de email, o que garantia 

seu anonimato. Neste caso, a plataforma identifica as repostas em ordem numérica, na 

sequência em que os formulários são preenchidos. 

 

5ª Etapa 

 

 Adequação do vídeo educativo foi planejada para ser realizada em dois momentos: 

após a validação pelo juízes-especialistas e após o público-alvo, modificando e corrigindo 

os itens que não atingissem índice de concordância de pelo menos 70% entre os 

avaliadores
51

.  

 

3.3 Análise de dados 

O objetivo da análise dos dados é buscar compreender o que foi coletado, confirmar 

ou não os pressupostos da pesquisa e inferir sobre os contextos que envolvem o objeto da 

pesquisa. 

Neste trabalho, a análise dos dados ocorreu de diferentes formas, conforme as 

etapas do desenvolvimento da pesquisa: identificação dos temas, elaboração da TE em 

forma de vídeo, validação com juízes-especialistas, validação com público-alvo e 

adequação do material.  

Na primeira etapa, a análise dos resultados da revisão de literatura foi feita 

utilizando uma matriz de síntese dos artigos quanto a título, periódico, nível de evidência, 

tema e resultados. A segunda etapa consistiu em produção dos dados. Na terceira e quarta 

etapas, isto é, na validação da TE, a análise foi feita a partir dos instrumentos de avaliação 

para validação do vídeo educativo coletados dos juízes-especialistas e do público-alvo. Os 

dados foram coletados e quantificados utilizando o Formulários Google. 

Com base no preenchimento dos formulários, fez-se a análise quantitativa das 

respostas em todos os blocos de itens avaliativos dos formulários segundo as diferentes 

valorações: o total de respostas para Totalmente Adequado (TA); para Adequado (A); para 

Parcialmente Adequado (PA), e para Inadequado (I). Em seguida, foi feita a observação da 

tendência dos entrevistados de acordo com suas respostas. Isto é, deve-se verificar qual é a 
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valoração que obtém a maioria das respostas e, diante disso, inferir se houve ou não 

indicação significativa de discordância em cada um dos blocos do instrumento.  

Então, fez-se a análise da representação comportamental dos juízes-especialistas, 

observando a quantidade de avaliações positivas (TA ou A); nem positivas nem negativas 

(PA) e negativas (I). 

O cálculo foi feito observando qual a porcentagem de opções de respostas era 

positiva, somando TA e A, em relação à pontuação máxima possível se todos os 

avaliadores julgassem positivamente todos os itens. Para isso, multiplica-se o número de 

itens do instrumento de avaliação pelo número de avaliadores, obtendo a pontuação 

máxima possível. Foram considerados validados os itens que obtiveram nas respostas 

índices de concordância entre os avaliadores maior ou igual a 70%. 

Para a quinta etapa, a adequação do material, os itens que não alcançaram o índice 

de concordância de 70% foram corrigidos e modificados
51

. Este valor serve de critério de 

decisão sobre a pertinência e/ou aceitação do item a que se refere. 

 

3.4 Aspectos éticos da pesquisa 

O presente projeto foi submetido à Plataforma Brasil para avaliação de Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE 91363418.2.3001.5264, respeitando os princípios da 

Resolução 466/12 do CONEP. Foi aprovado conforme parecer nº 2.875.550 (Anexo 1). 

Foram garantidos, aos participantes da pesquisa, o caráter voluntário, anônimo e 

confidencial da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

A participação dos voluntários consistiu em assistir um vídeo e, em seguida, 

responder um questionário, o que demanda pouco tempo para preenchimento e não oferece 

nenhum risco físico ou psicológico. Ao considerar que a pesquisa envolveu trabalhadores 

em saúde, foi assegurado que a recusa do participante não traria nenhum prejuízo na sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição em que o mesmo trabalhava. Ainda assim, 

caso se sentisse desconfortável, o participante poderia interromper o vídeo imediatamente 

e retirar-se da pesquisa a qualquer momento.  

Os benefícios da participação se referem à otimização da prevenção de queda em 

criança hospitalizada por parte dos profissionais da equipe multiprofissional de saúde. 
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Os dados coletados foram utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. O participante não teve nenhum custo ou 

qualquer ganho financeiro. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Identificação dos temas 

Para a definição dos temas a serem abordados no vídeo educativo. Assim, como 

resultado da revisão de literatura realizada para este fim, na primeira etapa da trajetória 

metodológica, obteve-se doze artigos, descritos no quadro abaixo (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Matriz de síntese dos artigos quanto a título, periódico, nível de evidência, tema e 

resultados. Niterói, RJ, 2017. 

Título 

Periódico, ano e 

local de 

publicação 

NE Tema Resultados 

Risk Factors 

Related to 

Caregivers in 

Hospitalized 

Children's 

Falls58 

Journal of  

Pediatric Nursing, 

Turquia, 2017 

IV 

Fatores de risco 

para quedas em 

crianças 

hospitalizadas 

em relação aos 

seus cuidadores. 

A análise dos fatores de risco 

relacionados aos cuidadores para 

quedas pediátricas de pacientes, 

por regressão logística 

multivariada, mostrou que o baixo 

nível educacional de cuidadores, 

o hábito de fumar presente no 

cuidador e período de internação 

prolongado configuram maior 

risco para queda em crianças 

hospitalizadas. 

Predictive 

Factors for 

Inpatient Falls 

among Children 

with Cerebral 

Palsy
59

 

Jounal of Pediatric 

Nursing, Turquia,    

2017 

IV 

Preditores de 

queda em 

crianças com 

paralisia 

cerebral em um 

hospital de 

reabilitação. 

Nas crianças com paralisia 

cerebral, problemas 

comportamentais, história de 

quedas frequentes, incapacidade 

de manter uma posição sentada e 

capacidade de equilibrar os 

joelhos sem apoio foram 

associados com o risco de quedas 

entre estes pacientes. 

Clinical 

relevance of the 

Humpty 

Dumpty Falls 

Scale in a 

pediatric 

specialty 

hospital
60

 

Jounal of Pediatric 

Nursing, EUA,    

2014 

IV 

Determinar a 

sensibilidade e a 

especificidade 

da escala 

Humpty-Damty 

Fall Scale, 

verificando a 

ocorrência dos 

fatores de risco 

propostos pela 

escala. 

O estudo sugere que a acurácia da 

Humpty-Damty Fall Scale é 

limitada. No entanto, concorda 

que a ocorrência de quedas foi 

frequente em crianças 

hospitalizadas admitidas com 

diagnóstico neurológico. 

Implementation 

of the humpty 

dumpty falls 

scale: a quality-

improvement 

Journal of 

Emergency 

Nursing, 2014 

IV 

Descreve a 

implantação da 

escala de 

Humpty 

Dumpty e 

O risco de queda é avaliado 

usando a ferramenta HDFS, 

durante a admissão. Se o paciente 

tiver uma pontuação de 12 ou 

maior, atribui-se alto risco de 
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Título 

Periódico, ano e 

local de 

publicação 

NE Tema Resultados 

project
17

 descreve sua 

trajetória como 

indicadores de 

qualidade. 

queda e implementa-se um 

Protocolo com cuidados 

educativos, assistenciais e 

mudanças no ambiente. 

In-hospital 

pediatric 

accidentes: an 

integrative 

review of 

literature
25

 

International 

Nursing Review, 

Itália, 2012 

VI 

Publicações 

recentes sobre 

acidentes por 

queda em 

hospitais 

pediátricos 

Os fatores relacionados são 

grades laterais abaixadas na 

ausência de familiar; a não 

instrução dos familiares; crianças 

com estado de agitação e camas 

com grades laterais inoperantes. 

Os principais acidentes ocorrem 

nas salas de internação, durante a 

noite, associados a fatores como 

berços, camas e brinquedos, na 

presença de familiares ou 

enfermeiros, quando estes não 

estão prestando atenção. Em 

apenas um terço dos casos há 

lesões, frequentemente contusões 

e cortes, sobretudo na cabeça. No 

caso de recém-nascidos, a 

ocorrência de quedas está 

frequentemente associada ao 

descuido dos familiares ao 

cochilar com a criança nos braços. 

Exploring and 

evaluating five 

paediatric falls 

assessment 

instruments and 

injury risk 

indicators: an 

ambispective 

study in a 

tertiary care 

setting
30

 

Nursing 

Management, 

2010 

II 

Esse estudo 

visou avaliar os 

instrumentos de 

avaliação de 

quedas 

pediátricas 

atualmente 

disponíveis e 

construir um 

modelo de 

queda preditivo, 

ao mesmo 

tempo em que 

avalia o risco de 

lesão como um 

preditor de 

probabilidade 

de queda dentro 

da população 

pediátrica para 

pacientes 

internados. 

Dois dos cinco instrumentos 

funcionaram bem para classificar 

crianças em risco de quedas. O 

tempo de permanência mais 

longo, os cuidados de 

sangramento/distúrbios 

sanguíneos e as questões de 

comportamento foram preditores 

significativos de probabilidade de 

cair. A deficiência cognitiva ou 

doença neurológica não estava 

relacionada a uma maior 

probabilidade de risco de queda 

ou lesão para esta amostra. 
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Título 

Periódico, ano e 

local de 

publicação 

NE Tema Resultados 

The 

epidemiology 

of falls in 

hospitalized 

children
61

 

Jounal  of 

Pediatric Nursing,    

Tulsa – OK, 2012 

II 

Analisa a 

sensibilidade e a 

especificidade 

da ferramenta 

de avaliação do 

risco da queda 

pediátrica 

CHAMPS 

A escala de avaliação de risco de 

queda em crianças hospitalizadas 

CHAMPS leva em conta 

alterações do estado mental e 

desorientação, histórico de 

quedas, idade menor que 3 anos, 

alteração de marcha/mobilidade, 

envolvimento dos familiares e 

intervenções seguras. O 

instrumento de CHAMPS 

apresentou sensibilidade de 0,75 e 

especificidade de 0,79, podendo 

ser categorizado como moderado 

a forte na predição de quedas 

pediátricas. 

Accidental falls 

in hospitalized 

children: an 

analysis of the 

vulnerabilities 

linked to the 

presence of 

caregivers
62

 

Journal of 

Preventive 

Medicine and  

Hygiene, Itália, 

2012 

IV 

Análise do 

processo de 

admissão 

hospitalar para 

crianças e seus 

familiares, 

observando o 

manejo do risco 

de queda. 

Também a visão 

dos familiares e 

dos 

profissionais em 

relação ao 

desempenho dos 

familiares na 

segurança da 

criança, com 

ênfase nas 

necessidades 

das crianças e 

seus pais na 

hospitalização. 

Constatou-se que a inadequação e 

a inquietação da família e, 

consequentemente, a alteração do 

papel paternal diminuíram a 

eficácia da comunicação, com um 

impacto negativo na segurança da 

criança hospitalizada. O estudo 

propõe à equipe de saúde manter 

um alto nível de atenção sobre os 

indicadores de risco de quedas e 

monitorá-los; Prestar atenção às 

necessidades dos familiares e a 

seu status emocional; 

efetivamente comunicar e 

relacionar-se com os familiares 

para aumentar o desempenho em 

termos de níveis aprimorados de 

atenção. 

The Humpty-

Dumpty falls 

scale: a case-

control study
29

 

Journal of 

Specialists in 

Pediatric Nursing,    

EUA,         2007 

II 

Propõe uma 

escala para 

identificar 

pacientes 

pediátricos 

hospitalizados 

com elevado 

risco de queda 

O instrumento avalia risco de 

queda a partir de fatores como 

idade menor que 3 anos, sexo 

masculino, diagnóstico 

neurológico na internação, 

capacidade cognitiva, fatores 

ambientais, cirurgia, anestesia e 

uso de medicamentos como 

sedativos, laxantes e diuréticos. A 

frequência de queda foi duas 

vezes maior entre os pacientes 
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Título 

Periódico, ano e 

local de 

publicação 

NE Tema Resultados 

identificados como de alto risco 

pela "Hampty Dampty Falls 

Scale" (HDFS) do que os 

pacientes de baixo risco. 

Falls in 

hospitalized 

children
26

 

Pediatric Nursing,     

Tulsa – OK, 2006 
IV 

Os fatores de 

risco em 

crianças 

hospitalizadas, 

compiladas 

numa escala a 

partir de duas 

escalas 

validadas sobre 

risco de queda 

no adulto. 

Os fatores de risco identificados 

como significativos são histórico 

de quedas, episódios de 

desorientação e alterações de 

marcha. A escala proposta 

também sinaliza dificuldades de 

mobilidade em geral, 

envolvimento dos familiares, 

implementação de medidas 

institucionais de precaução de 

queda, bem como a idade menor 

de 36 meses como fatores de 

risco. A maioria das quedas 

(81%) aconteceu em enfermarias, 

mesmo na presença de 

acompanhante (82%). Em 87% 

dos casos estava associada ao 

tamanho inadequado da cama 

(camas de adulto). 

An 

interdisciplinary 

momentary 

confluence of  

events – model  

to explain, 

minimize, and 

prevent 

pediatric falls 

and fall-related 

injuries
63

 

Journal of 

Pediatric Nursing,    

EUA, 2013 

IV 

Fatores de risco 

para queda e 

injúrias 

relacionadas a 

queda em 

crianças 

hospitalizadas. 

Suporta a hipótese de que 

episódios de queda de pacientes 

pediátricos são raramente 

previsíveis.  Assim, quedas e 

injúrias relacionadas ocorrem 

durante uma momentânea 

convergência de fatores 

relacionados à criança, aos pais, 

cuidadores e ao ambiente, além de 

fatores biomecânicos e 

fisiológicos da criança: déficit 

visual, história de tonteiras e 

síncopes, déficit de atenção, 

hiperatividade, alterações motores 

grossas, espaços e vãos, balanço, 

horas pós-anestesia ou sedação, 

nível de consciência, temporário 

déficit de desenvolvimento 

relacionado à doença, condição 

emocional, atividade, posição 

corporal, partes do corpo em 

contato com objetos/planos. No 

momento da queda: Hora do dia, 

presença de outros indivíduos, 

localização, iluminação do 

ambiente, temperatura, barulho, 
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Título 

Periódico, ano e 

local de 

publicação 

NE Tema Resultados 

distância de objetos desejados 

pela criança, condição do 

objeto/superfície onde a criança 

está. A gravidade da queda 

depende da altura da queda, 

rigidez e espessura da superfície 

de contato, tempo estimado do 

impacto (t2-t1), aceleração, 

ângulo da queda, fricção, 

tolerância tecidual, fatores 

biomecânicos, além dos fatores 

associados ao cuidador na hora da 

queda e ao próprio sistema quanto 

à sua cultura de segurança. 

The Likelihood 

of Injuries 

When Children 

Fall Out of 

Bed
64

 

Journal of 

Pediatric 

Orthopaedics, 

1897. 

IV 

Descreve 

quedas 

ocorridas 

durante a 

hospitalização 

de crianças de 0 

a 16 anos de 

idade, num 

período de 

cinco anos. 

Estudo muito 

relevante, 

bastante citado, 

apesar do tempo 

de publicação. 

As quedas ocorreram de cama, 

berço ou cadeira, dentro do 

hospital; 75% dos incidentes 

ocorreram em crianças de 

nascimento a 5 anos de idade. A 

altura das quedas variou de 1 a 3 

ft (aproximadamente 30 a 90 cm). 

A maioria das lesões foram 

menores (hematoma do couro 

cabeludo e lacerações faciais). 

Lesões graves na cabeça, pescoço, 

espinha, e lesões de extremidade 

são extremamente raros quando as 

crianças caem de leitos 

hospitalares. 

NE = Nível de Evidência. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As principais temáticas apontadas na revisão de literatura foram a caracterização 

dos incidentes de queda em criança hospitalizada, os fatores de risco associados e as 

estratégias de prevenção, bem como os desfechos mais comuns e a atuação dos 

profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, frente à queda.  

Quanto à caracterização, a maioria das quedas foi registrada à noite, nas unidades 

de internação do tipo enfermarias, predominantemente a partir do leito ou da própria altura, 

mesmo na presença de acompanhantes
25-26,63

. Estas frequentemente culminaram em 

contusões, cortes, hematomas e escoriações
64

.  

Quanto aos fatores de risco, destacam-se idade menor que 3 anos, sexo masculino, 

diagnóstico neurológico na internação, alteração cognitiva, uso de medicamentos como 

sedativos, laxantes e diuréticos, baixa instrução/adequação dos acompanhantes para 
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prevenção de quedas e fatores ambientais como grades inoperantes ou abaixadas e 

mobiliário inadequado à idade da criança 
17, 25, 29, 62, 63-64

. 

A prevenção dos incidentes por queda, bem como prognósticos positivos dependem 

de conhecimento dos fatores de risco
25,29,61,64

, identificação destes fatores através de 

escalas
17,30,29,62

, implementação de medidas de segurança
,26,62

 e orientação aos 

acompanhantes responsáveis
29, 26,59

. 

Utilizaram-se também informações constantes no Protocolo de Prevenção de Queda 

do Ministério da Saúde
53

, que foram bastante congruentes com os achados da revisão de 

literatura. Foram utilizados, sobretudo, dados dos tópicos “Justificativa” e “Intervenções” 

propostos no documento, bem como da tabela nomeada “Fatores de risco para queda e 

medidas relacionadas (Pacientes pediátricos hospitalizados)”, disponível no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Fatores de risco para queda e medidas relacionadas (Pacientes pediátricos 

hospitalizados) – Tabela 2 do Protocolo de Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde. 

Fator de 

risco 
Medidas 

 Acomodação (adequar o leito para acomodação, conforme a idade e o estado 

clínico) 

Idade 

 

 ≤ 36 meses (3 anos): devem ser acomodadas em berços, com grades 

elevadas na altura máxima. Se os pais recusarem, estes devem assinar o “Termo 

de recusa de tratamento”. A exceção seriam crianças sem mobilidade. Estas 

poderão ser acomodadas em cama de acordo com a avaliação do 

profissional responsável. 

 > 36 meses: devem ser acomodadas em cama com as grades elevadas. 

Transporte (adequar o dispositivo de transporte, conforme a idade e o estado 

clínico) 

 ≤ 6 meses: devem ser transportadas no colo do responsável (ou acompanhante 

e na ausência destes pelo profissional de enfermagem) e este em cadeira de 

rodas. 

 6 meses ≤ 36 meses: 

o Em maca acompanhada do responsável (ou acompanhante e na ausência destes 

pelo profissional de enfermagem) quando for submetida a procedimentos com 

anestesia/sedação. 

o Em cadeira de rodas no colo do responsável (ou acompanhante e na ausência 

destes pelo profissional de enfermagem). 

 36 meses: em maca ou em cadeira de rodas no colo do responsável (na 

ausência deste pelo profissional de enfermagem), dependendo da avaliação do 

profissional responsável. 

Manter uma das grades elevadas do berço durante a troca (roupa/fralda) da criança 

(não deixar a criança sozinha neste momento com uma das grades abaixadas). 

Diagnóstico 

 Orientar o responsável sobre a influência do diagnóstico no aumento do risco 

de queda. 

 Avaliar periodicamente pacientes com diagnósticos associados ao aumento do 

risco de queda. 
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Fator de 

risco 
Medidas 

 Orientar responsável para que a criança somente levante do leito 

acompanhada por profissional da equipe de cuidado, mesmo na presença de 

acompanhante, de acordo com a idade e com as condições clínicas. 

 Avaliar se há condição de deambulação do paciente diariamente; registrar e 

informar para o responsável se o mesmo está liberado ou não para deambular. 

A criança deve estar sempre acompanhada na deambulação (no quarto, no 

banheiro e no corredor) pelo responsável (na ausência deste pelo profissional 

de enfermagem). 

 Avaliar a necessidade de utilizar protetor de grades para fechar as aberturas 

entre elas. 

 Orientar o responsável a levantar a criança do leito progressivamente (elevar 

a cabeceira 30°, sentar-se no leito com os pés apoiados no chão por 5 a 10 

minutos, antes de sair da cama), de acordo com a idade da criança e/ou 

condições clínicas, avaliadas pelo profissional responsável. 

 Avaliar risco psicológico ou psiquiátrico sempre que necessário. 

Fatores 

Cognitivos 

 Orientar responsável sobre o risco de queda relacionado ao “comportamento 

de risco” de acordo com a faixa etária da criança. 

História 

Pregressa/ 

Atividade 

 Alocar o paciente próximo ao posto de Enfermagem, se possível. 

 Não levantar do leito sozinho quando há história de queda pregressa com 

dano grave. 

Cirurgia/  

Sedação/  

Anestesia 

 Informar o paciente e/ou familiar/responsável sobre o risco de queda 

relacionado ao efeito do sedativo e/ou anestésico. 

 Orientar o paciente e/ou familiar/responsável a levantar progressivamente 

(elevar a cabeceira 30°, sentar-se no leito com os pés apoiados no chão por 5 

a 10 minutos, antes de sair da cama. 

 Sair do leito acompanhado pela enfermagem. 

 Se o paciente estiver em cama, permanecer com as grades elevadas e rodas 

travadas (pré-cirúrgico e pós operatório imediato). 

 O jejum por longo período deve ser levado em consideração, por exemplo, 

logo ao acordar ou em pré e pós-operatório. 

Medicação 

 Atentar para as classes medicamentosas que alterem a mobilidade e equilíbrio 

(de acordo com a avaliação clínica da enfermagem). 

 Realizar reconciliação medicamentosa, cuidadosa, na admissão. 

 Orientar paciente e/ou familiar/acompanhante quando houver mudança na 

prescrição de medicamentos associados ao risco de queda. 

 Não levantar do leito sozinho. 

 Orientar, na hora da medicação, o paciente e/ou familiar/acompanhante 

quanto aos efeitos colaterais e interações medicamentosas, que podem 

potencializar sintomas, tais como: vertigens, tonturas, sonolência, hipotensão, 

hipoglicemia, alteração dos reflexos. 

 O profissional responsável pode solicitar a avaliação do farmacêutico clínico 

quanto ao uso dos medicamentos e ao risco de queda. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.  Adaptado de Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE (São 

Paulo). Protocolos, Guias e Manuais voltados à Segurança do Paciente. 2012. 
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 No tópico da justificativa, tem-se que as quedas em crianças hospitalizadas 

decorrem principalmente de pisos molhados, tropeços em equipamentos e em objetos 

deixados ao chão e que, nos pacientes em geral, estas se associam a fatores como redução 

da mobilidade, alteração nos sentidos ou na marcha, incontinência urinária, uso de 

medicamentos (principalmente psicotrópicos, diuréticos, laxativos, hipoglicemiantes, 

hipotensores, etc) e hipotensão postural. 

Neste contexto, as intervenções com multicomponentes tendem a ser mais efetivas 

na prevenção de quedas, dentre as quais estão: avaliação do risco de queda; identificação 

do paciente com risco com a sinalização à beira do leito ou pulseira; agendamento dos 

cuidados de higiene pessoal; revisão periódica da medicação; atenção aos calçados 

utilizados pelos pacientes; educação dos pacientes e dos profissionais; e revisão da 

ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. 

Como medidas gerais para a prevenção de quedas de todos os pacientes, 

independente do risco, o Ministério da Saúde do Brasil propõe, no referido Protocolo, a 

criação de um ambiente seguro, que inclui: pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação 

adequados, corredores livres de obstáculos, uso de vestuário e calçados adequados, 

movimentação segura dos pacientes, adequação das acomodações e do mobiliário à faixa 

etária da criança e orientação aos pacientes e acompanhantes. 

No que diz respeito às medidas específicas para prevenção em pacientes pediátricos 

hospitalizados, destacam-se cuidados em sua acomodação e transporte, bem como manejo 

de diagnósticos, fatores cognitivos e atividades que predispõem à queda, como também de 

medicamentos, anestesia ou sedação.  

Baseado no exposto acima, foi possível delimitar os temas a serem abordados no 

vídeo educativo. Inicialmente, foram elaborados os seguintes tópicos: 

I. Justificativa da abordagem do tema queda na criança hospitalizada: 

a) Dados epidemiológicos atuais sobre queda do paciente hospitalizado; 

b) Fatores inerentes à criança que predispõem à queda e/ou ao agravamento da 

saúde devido à queda; 

c) Consequências da queda para o paciente, profissional e instituição. 

II. Definições: 

a) Queda; 

b) Criança hospitalizada. 
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III. Intervenções: 

a) Avaliação do risco de queda; 

b) Ações preventivas gerais e específicas para pacientes pediátricos 

hospitalizados; 

c) Ações após a queda. 

Entretanto, em virtude da adequação do tempo de duração do vídeo, foi necessário 

repensar o que era de fato mais relevante à tecnologia educacional, de forma que foram 

utilizados os seguintes temas: 

I. Definição de queda; 

II. Fatores de risco associado à queda e à hospitalização; 

III. Ações de prevenção de queda em criança hospitalizada; 

IV. Intervenções frente à queda. 

 

4.2  Elaboração do vídeo educativo 

O vídeo foi produzido com imagens ilustrativas e textos escritos, sem exposição de 

seres humanos, contendo 6 minutos e 15 segundos de duração. Um profissional da área 

audiovisual, videomaker, foi solicitado para a produção e edição do vídeo educativo, 

empregando como referência o roteiro através do espelho de 4 colunas (Quadro 9) . Foram 

utilizados os Programas: Ilustrator para a criação de alguns personagens e desenhos; 

Adobe After Effects para animação dos personagens e efeitos; e Adobe Premiere na edição 

do vídeo.  

 Para tanto, foram realizadas três reuniões presenciais com o produtor do vídeo e 

diversas conversas virtuais a fim de alinhar constantemente a produção do vídeo aos seus 

objetivos. Neste ínterim, o roteiro inicial sofreu alterações, a fim de possibilitar que o 

vídeo não ultrapassasse muito tempo proposto inicialmente (cinco minutos, em média), 

visando sua aceitação por parte do público virtual, já que os vídeos curtos tem maior 

probabilidade de serem acessados e, assim, contribuir enquanto tecnologia educacional 

para a segurança do paciente
12

. 
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Quadro 9: Roteiro do vídeo educativo, a partir do espelho de 4 colunas. Niterói, RJ, 2018. 

Roteirista: Mestranda Débora Campos Status:  

Tempo estimado: 6’10’’ Revisado por: Videomaker 

Versão: 3 Aprovado por: Orientadora 

Anotações de produção: Total de palavras faladas: 938. Velocidade de Palavras/minuto: 152. Velocidade recomendável para audiobooks: 150 

a 160 palavras/minuto. 

Cena/Tema  Indicação da fala /Texto falado Sugestão de Lettering Descrição de cena Print da cena 

Ex. 
Vivo ou off : Todo o texto da 

locução ou o que for falado ao 

vivo por um ator/apresentador 

Todo texto que aparece 

graficamente na tela 

Movimento de câmera e qualquer 

outra descrição/indicação do que 

acontece no enquadramento 

 

1.Justificativa 

do vídeo 

 

PREVENÇÃO DE QUEDA EM 

CRIANÇA HOSPITALIZADA 

PREVENÇÃO DE QUEDA 

EM CRIANÇA 

HOSPITALIZADA 

Lettering 

 

2. Histórico 

Desde 1985, vários pesquisadores 

tem buscado compreender o 

fenômeno da queda e criar 

estratégias para preveni-la em 

ambiente hospitalar. No Brasil, o 

Programa Nacional de Segurança 

do Paciente é o marco sobre o 

assunto. 

 Innes Score (Else M. 

Innes, 1985) 

 Morse Fall Scale (Janice 

M. Morse; Robert M. 

Morse; Suzanne J. Tylko, 

1989) 

 Schmid Score (Nancy A. 

Schmid,  1990)  

 Downton Index (L. 

Nyberg; Y. Gustafson, 

1996) 

Um profissional de saúde narra o 

texto, gesticulando. Linha do tempo 

com as informações das escalas 

escritas ao lado, até o ano de 2013, 

quando o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente e a linha 

segue até a frase: “Agora está na 

hora de você ficar sabendo!”  

Aí aparece um telão que estará 

passando o vídeo. 
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 Stratify D. (Oliver; M. 

Britton; P. Seed; F.C. 

Martin; A.H. Hopper -

1997) 

3. Definição 

Quedas são “acontecimentos 

involuntários que fazem perder o 

equilíbrio e dar com o corpo na 

terra ou em uma superfície que o 

detenha”.  

As quedas podem ser de três 

tipos: acidentais (devido ao piso 

escorregadio, por exemplo); 

fisiologicamente antecipáveis 

(como quando a pessoa tem 

dificuldade para andar sem 

apoio), ou fisiologicamente não 

antecipáveis (como quando 

ocorre uma convulsão). 

- Quedas: “acontecimentos 

invo-luntários que fazem 

perder o equilíbrio e dar com 

o corpo na terra ou uma 

superfície que o detenha”. 

(OMS, 2010). 

 Quedas acidentais 

 Quedas fisiologicamente 

antecipáveis 

 Quedas fisiologicamente 

não antecipáveis 

Conceitos ao lado. 

 

4. Causas das 

quedas em 

crianças 

Crianças menores que 5 anos tem 

risco aumentado para queda. As 

principais ocorrências se dão a 

partir de mobiliário, ou queda da 

própria altura causada por 

tropeço ou escorregão. Crianças 

pequenas caem do colo dos 

pais!!! Hospitalizadas, o risco de 

cair é maior, por causa do 

ambiente estranho, dos 

equipamentos conectados a elas e 

do uso de medicamentos, 

Psicotrópicos 

Diuréticos 

Laxativos 

Hipoglicemiantes 

Hipotensores 

Alteração nos sentidos ou na 

marcha 

Neurológica 

Respiratória 

Desnutrição 

O profissional aponta para uma 

criança engatinhando. A criança 

começa a ficar em pé e passa a ser o 

centro da tela. Ela se equilibra e 

caminha tentando se equilibrar 

sozinha. Ela se desequilibra, e cai no 

chão.  

Essa criança aparece num hospital. 

Ela aparece numa maca, conectada a 

cabos que a ligam a um monitor. 

Então aparecem as palavras ao lado. 
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principalmente psicotrópicos, 

diuréticos, laxativos, 

hipoglicemiantes ou 

hipotensores. Há risco alto para 

queda se houver alguma alteração 

nos sentidos ou na marcha, ou 

ainda se a internação for por 

causa neurológica, respiratória ou 

desnutrição. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.Ações 

preventivas 

O que fazer, então, para prevenir 

a queda em criança 

hospitalizada?  

1. A primeira medida é estar 

sempre alerta, principalmente à 

noite e em enfermarias. A 

ocorrência de quedas é mais 

descrita nessas condições, e as 

crianças caem mesmo quando 

estão acompanhadas. 

 2. Analise o ambiente em que a 

criança está. Os corredores 

devem estar bem iluminados, as 

janelas com telas, o piso seco e 

livre de objetos. Intervenha no 

que estiver ao seu alcance; e 

informe aos seus superiores as 

providências que precisam ser 

tomadas.  

3. Acomode a criança de maneira 

adequada. Crianças de até três 

O que fazer para prevenir a 

queda em criança 

hospitalizada? 

 

1. Fique atento! 

...Principalmente à noite e 

nas enfermarias. 

 

2. Olhe o ambiente. Ele 

parece SEGURO? 

 Boa iluminação 

 Corredor livre de 

obstáculos 

 Piso seco 

 Escadas e janelas 

protegidas. 

 

 

3. Acomode a criança. 

Mostre a criança pequena brincando 

sorridente, no berço com grades 

abaixadas. Sua mãe está cochilando 

na poltrona ao lado do leito. 

Na cena, se destacam as 

características de um ambiente 

seguro: 

 Boa iluminação 

 Corredor livre de obstáculos 

 Piso seco 
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anos devem ser acomodadas em 

berços. As maiores já podem ser 

colocadas em camas. Crianças 

com déficit no crescimento 

também podem ser colocadas em 

berço, conforme o julgamento do 

profissional. Veja se a grade é 

suficiente para cobrir ¾ da 

criança de pé, e remova objetos 

de dentro do berço que possam 

servir como degrau. A largura do 

espaço entre as grades não deve 

ser maior que 6,5cm, para que a 

criança não caia pelo vão nem 

sofra acidentes por prender 

cabeça ou membros. O paciente e 

sua família devem poder acionar 

à equipe de saúde sem precisar 

sair do leito.  

4. Providencie roupas de 

tamanho adequado para que a 

criança não tropece, e sapatos 

antiderrapantes.  

5. Transporte a criança com 

segurança. Crianças até três anos 

devem ser conduzidos no colo do 

responsável ou de um 

profissional, desde que estes 

estejam sentados numa cadeira de 

rodas. Crianças maiores também 

podem ser transportadas dessa 

 

Crianças de até três anos: 

berços. 

Maiores de três anos: camas. 

Grade cobrindo pelo menos 

¾ da criança 

 

4. Providencie roupas 

adequadas. 

 

5. Transporte com segurança 

Até três anos: no colo do 

responsável sentando numa 

cadeira de rodas. 

 

6. Identifique fatores de risco 

para queda. 

 

CHAMPS PEDIATRIC Fall 

Risk Assessment Tool (2006) 

The Humpty Dumpty Falls 

Scale (2007) 

 

7. Oriente o familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora uma profissional de saúde 

está empurrando uma cadeira de 

rodas que tem um pai com um bebê 

no colo. Ela empurra a cadeira e 

enquanto isso fala o texto, como se 

explicasse para quem está 

assistindo. Ela preenche um papel 

que tem alguma escala de 

identificação de queda e sinaliza a 

criança com uma pulseira escrita 

“Risco para queda”. 

 

 

A enfermeira entrega uma cartilha 

ao acompanhante com as 

orientações para prevenção do risco 

de queda. 
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forma. Apenas não transporte a 

criança no colo a pé. Se estiver 

sob anestesia ou sedação, ou se o 

estado clínico for grave, sempre 

devem ir em maca. 

6. Busque identificar fatores de 

risco adicionais para a queda. A 

maior parte das quedas podem 

ser previstas através de escalas 

para identificação de fatores de 

risco. Na pediatria, as mais 

usadas são a CHAMPS e The 

Humpty Dumpty Falls Scale. 

Havendo risco alto para a queda, 

deve ser sinalizado pra toda 

equipe e familiares através de 

pulseira ou cartaz. 

7. Não delegue a supervisão das 

crianças exclusivamente ao 

acompanhante. Dê as 

orientações: manter as grades 

elevadas, comunicar ao sair do 

leito e não dormir com a criança 

no colo, nem compartilhar camas 

ou poltronas. É importante que a 

instituição tenha um folheto com 

essas informações. 
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6. Ações após a 

queda 

E se ainda assim a queda ocorrer? 

Primeiro reposicione a criança no 

leito, deitado, com cabeceira a 

30°.  

Se você é médico ou enfermeiro, 

faça um exame físico. Avalie a 

cabeça da criança. As crianças, 

por terem a cabeça 

proporcionalmente maior que o 

corpo, podem ter lesões nessa 

área. Observe se há sinais de 

contusão, sangramento no nariz, 

na boca ou nas orelhas. Palpe as 

fontanelas. Avalie 

comprometimento neurológico 

utilizando a Escala de Coma de 

Glasglow ou sua versão 

modificada para lactentes. Tenha 

em mente que quanto mais jovem 

a criança, maior a possibilidade 

de injúria cerebral. 

Veja também o tronco e os 

membros, se há ferimentos, 

luxações ou fraturas. Pode haver 

lesão nos antebraços, que 

comumente são usados para se 

proteger no ato da queda.  

Coloque a criança em observação 

nas primeiras seis horas. Perda de 

consciência, dor de cabeça, choro 

Caiu! 

O que fazer? 

 Reposicione no leito 

 

 

 

 Avalie cabeça, 

tronco e membros 

 

 

 

 

 

 Coloque a criança 

em observação 

Perda de consciência, dor de 

cabeça, choro persistente, 

sonolência, vômito, 

dificuldade para comer: 

ATENÇÃO! 

 

Analgésico 

Compressa fria 

Notifique o evento adverso 

 

 

Hospital tem que ser um 

local seguro. 

Enquanto ela fala, uma criança cai 

no chão e chora. A enfermeira corre 

até ela, a pega no colo, consola e a 

coloca no leito. Então faz uma 

avaliação geral, uma consulta da 

cabeça até o pé. Ela limpa um 

ferimento leve no braço e coloca 

uma compressa de gelo no braço. 

 

 

 

 

Depois, a enfermeira aparece 

preenchendo um papel com o título 

“Notificação de Evento Adverso”.  

 

Enfocam-se as palavras ao lado. 

 

A criança que caiu está no leito com 

grades elevadas. Ela tem um 

curativo no braço, mas está 

tranquila. Ela olha para a “câmera” 

e diz: “Hospital tem que ser um 

local seguro”. 

Créditos 
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persistente, sonolência, vômito e 

dificuldade para comer, são 

sinais de alerta, pois indicam 

injúria cerebral. Neste caso, 

mantenha em observação por 24 

a 48 horas.  

Discuta com a equipe a 

necessidade de exames 

complementares. A tomografia 

computadorizada de crânio é o 

exame de eleição para 

traumatismos cranianos. Deve ser 

feito sempre que houver qualquer 

alteração na escala de Glasglow 

ou presença dos sinais de alerta 

que falamos. A radiografia pode 

ser útil nas crianças menores de 

dois anos com suspeita de fratura 

de crânio, ou nos casos em que 

há suspeita de fraturas nos 

membros em qualquer idade. 

Pondere o uso de analgésicos e 

aplique compressa fria nos locais 

de trauma. Notifique o evento 

adverso. A avaliação dos casos 

permite identificar e corrigir os 

fatores que levaram a queda. 

Afinal, hospital tem que ser um 

local seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos 

 

“elaborado a partir de revisão 

de literatura e do Protocolo 

de prevenção de queda do 

Ministério da Saúde; 

validado por juízes 

especialistas com índice de 

concordância mínimo de 

70%”. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://marketing.smartalk.com.br/agradecimento_storytelling_roteiro_samba
46

, contendo dados da pesquisa.
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4.3 Validação por juízes-especialistas  

Foram convidados a participar 31 especialistas das três áreas de interesse do estudo, 

sendo 3 médicos, 1 farmacêutico, 16 enfermeiros e 11 comunicólogos (profissionais da 

comunicação social). Dezoito foram encontrados através da Plataforma de currículos 

Lattes e 13 foram referenciados a partir daqueles (amostragem em “bola de neve”). Ao 

final, treze especialistas concluíram e enviaram as respostas pelo Formulário Google: 

quatro da comunicação social, quatro da segurança do paciente, e cinco da saúde da 

criança. 

Quanto à caracterização dos juízes, foi identificado seu perfil através da primeira 

parte do instrumento de avaliação do material. 70% são do sexo feminino, 77% com idade 

superior a 40 anos, 85% residentes no Rio de Janeiro, 15% em São Paulo.  

Quanto à formação acadêmica, 30% são da comunicação social e 70% da área da 

saúde; destes, 100% enfermeiros e, embora tenham sido convidados a participar outros 

profissionais de saúde da área da criança, apenas enfermeiros responderam à pesquisa. 

Quanto ao nível de formação acadêmica: 23% pós-doutores, 54% doutores, 23% mestres e 

8% especialistas. Quanto a tempo de trabalho, 30% referiram atuar na área de sua 

especialidade há mais de 20 anos; 30,8% atuam na área por um período entre 10 e 20 anos, 

sendo que ninguém tinha menos que cinco anos de atuação, por ser um critério para 

considerar a expertise.  

Quanto à produção científica, 85% dos juízes possuem artigo publicado em 

alguma(s) das áreas de interesse do estudo, e 100% referiu ter participado de evento 

científico relacionado ao estudo nos últimos dois anos. Ainda, 77% dos juízes referiram 

atuar na formação ou educação permanente de profissionais como sendo sua principal 

função ou cargo no atual período. 

No que diz repeito à avaliação da tecnologia educativa, os juízes responderam a 22 

perguntas fechadas (escala Likert) quanto ao objetivo, estrutura e apresentação, e 

relevância do material. Ao final de cada bloco, os mesmos poderiam escrever suas opiniões 

e justificativas, caso encontrasse alguma inadequação ou desejasse ampliar sua fala de 

avaliação, o que foi feito em 85% dos formulários preenchidos. 

Como indicado Tabela 1, houve tendência dos juízes de optar de forma concordante 

pelas respostas. Nota-se que 247 respostas ficaram entre Totalmente adequado e 
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Adequado. Assim, já é possível inferir que não houve indicação significativa de 

discordância entre os juízes.  

O instrumento utilizado para avaliação da TE pelos juízes possui ao total 22 itens, 

sendo 13 juízes, a pontuação máxima para validação seria 286. Portanto, das 286 opções de 

resposta (100%), 247 (86%) foram para Totalmente Adequada e Adequada. Sendo assim, 

em uma avaliação geral da TE, a mesma foi considerada válida por ter alcançado índice de 

concordância superior a 70%.  

 

Quadro 10: Síntese da análise quantitativa das respostas dos juízes-especialistas. Niterói, 

RJ, 2019. 

Bloco de 

avaliação 
Análise das Respostas 

Índice de 

Concordância 

Objetivos  

Pontuação máxima de respostas neste bloco é de 

(5 itens x 13 juízes) 65 pontos.  As respostas se 

apresentaram desta forma: 42 para TA, 16 para 

A, 7 para PA e 0 para I. 

89,2% 

Estrutura e 

Apresentação 

Pontuação máxima (12 itens x 13 juízes) 156 

pontos.  As respostas seguiram esta distribuição: 

94 para TA, 38 para A, 20 PA, e 4 I.  

91,6% 

Relevância  

Pontuação máxima (5 itens x 13 juízes) 65 

pontos. Houve 40 respostas para TA, 17 para A, 

6 para PA e 2 I.  

87,6% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Observando as respostas bloco a bloco, pode-se detalhar melhor a avaliação desta 

TE. 

Bloco 1: Quanto aos objetivos do vídeo educativo, o bloco alcançou índice de 

concordância de 89,2% entre os juízes. As respostas se apresentaram da seguinte forma: 42 

para TA, 16 para A, 7 para PA e 0 para I. De acordo com o cálculo de concordância, a 

pontuação máxima de respostas neste bloco é de (5 itens x 13 juízes) 65 pontos (100% das 

respostas), das quais 58 respostas (89,2%) foram avaliadas positivamente (entre totalmente 

adequada e adequada).  

Quanto à validação dos itens, o máximo que se pode alcançar é o número total de 

juízes que o avaliaram, levando em conta que todos poderiam optar por responder como 

Totalmente Adequado frente a cada item. 
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 O item 1.1 obteve 92,3% de aprovação; o item 1.2, que avalia se as 

informações/conteúdos são importantes para a qualidade do trabalho do público-alvo da 

TE, alcançou 100% de aprovação; os itens 1.3, 1.4 e 1.5 obtiveram 84,6% de aprovação.  

Dessa forma, todos os itens do bloco de objetivos foram validados. Estes itens estão 

diretamente ligados ao conteúdo do mesmo, já que ponderam se as informações estão de 

acordo com as necessidades do público-alvo, se são importantes para a qualidade do seu 

trabalho, se o conteúdo pode circular no meio científico da área.   

Nos espaços para sugestões, os juízes destacaram que o vídeo é bastante 

informativo e útil para o público-alvo ao qual está destinado, sendo abrangente tanto para a 

equipe multiprofissional da área da saúde quanto para os acompanhantes, com repercussão 

positiva e provável completa adesão.  

  De qualquer forma, levando em conta que 10,8% dos juízes não concordaram com 

a adequação do vídeo, destacando lacunas de conteúdo, foram feitos ajustes no roteiro, 

como descrito a seguir. 

No que diz respeito à prevenção da queda, foram descritos: a distância entre as 

grades recomendada pela ANVISA; a observação de que crianças portadoras de doenças 

raras, limitantes ou crônicas, com déficit de crescimento devem ser colocadas em berços, 

mesmo que já tenham ultrapassado os 3 anos; a proteção de escadas e janelas e a remoção 

de objetos que possam servir como degraus para estas.  

Igualmente, foram feitos acréscimos recomendados pelos juízes quanto aos cuidados 

após a queda: avaliação da cena; esclarecimento de que um profissional enfermeiro ou 

médico devem preceder o exame físico; o tempo em que a criança deve permanecer em 

observação clínica após a queda. 

Bloco 2: Quanto à estrutura e apresentação do vídeo educativo, foram avaliados 

12 itens, de forma que a pontuação máxima seria de (12 itens x 13 juízes) 156 pontos. As 

respostas seguiram esta distribuição: 94 para TA, 38 para A, 20 PA, e 4 I. Assim, 91,6% 

dos juízes concordam que esta tecnologia educacional em formato de vídeo está totalmente 

adequada ou adequada quanto à estrutura e apresentação.  

Individualmente, a pontuação dos itens deste bloco deu-se da seguinte forma: o 

item 2.1, que avalia se a mídia educativa é apropriada ao público-alvo, obteve 84,6% de 

aprovação; o item 2.2, quanto à objetividade das mensagens também obteve 84,6%; o item 

2.3, que se refere à apresentação de informações cientificamente corretas alcançou 92,3%; 
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os itens 2.4 e 2.5, quanto à adequação do material ao nível sociocultural do público-alvo e 

a sequência lógica do conteúdo, ambos receberam 92,3% de aprovação. Quanto à 

concordância e ortografia, no item 2.6, houve 100% de aprovação. Sobre o estilo da 

redação/apresentação correspondente ao nível de conhecimento do público alvo, o item 2.7 obteve 

76,9% de aprovação. Item 2.8 (informações de apresentação, sumário, agradecimentos), 

100%. O item 2.9, único item não validado, com 69,2%, foi devidamente adequado; refere-

se ao tamanho dos tópicos. Sua avaliação negativa se deve ao fato de que na primeira 

versão do vídeo não havia tempo suficiente para leitura de alguns textos, como a definição 

de queda pela OMS. Já os itens 2.10, e 2.11, os quais têm relação com a produção 

audiovisual, (ilustrações, adequação da mídia audiovisual) alcançaram 76,9% de aprovação 

dos juízes. O tempo do vídeo (item 2.12) foi avaliado positivamente em 84,6% das 

respostas.  

Referente a este bloco, foram pontuadas a necessidade de adequação do tamanho 

dos títulos e tópicos, a melhoria da expressividade das ilustrações e a adequação das cores 

e do áudio do material. Levando em conta que, paralelamente às observações escritas pelos 

juízes, os índices de concordância dos itens a que se referem também obtiveram avaliação 

limítrofe (2.10 e 2.11 – 76,9%), estes foram ajustados, embora tenham alcançado a 

pontuação mínima para validação. 

Quanto ao item 2.7, que também obteve avaliação limítrofe, vale ressaltar que os 

especialistas em comunicação social consideram-na atraente. Nos vídeos, é importante 

manter uma linguagem simples e dinâmica a fim de manter a atenção dos ouvintes. Mais 

de um avaliador sugeriu que o conceito de queda seja lido por ser um texto relativamente 

longo (5 linhas). Quanto à locução, dois juízes sugeriram a regravação, visando volume 

mais alto e dicção mais clara e articulada. 

Bloco 3: No que diz respeito à relevância, houve 40 respostas para TA, 17 para A, 

6 para PA e 2 I. Assim, do total de 65 (100%) opções de reposta, 57 (87,6%) foram 

respostas positivas (TA ou A), o que conferem aprovação ao bloco.  

Os itens 3.1, 3.2 e 3.4, com relação à relevância dos assuntos e a possibilidade de 

generalização do aprendizado, foram avaliados com 92,3% de concordância. O item 3.3, 

sobre a TE propor construção de conhecimento, obteve 84,6% de concordância. E o item 

que diz respeito à utilização do material por qualquer profissional do público alvo (3.5), 

76,9% de aprovação. Segundo os juízes, para melhorar este item, foi sugerido que fossem 
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sinalizados outros setores de unidades hospitalares, além de adequar as observações 

referentes ao conteúdo, citadas acima. 

Ademais, segundo os comentários dos juízes, a TE é relevante, visto que os 

objetivos estão bem claros, o conteúdo, o tempo e a animação satisfatórios, sendo 

necessários apenas os ajustes pontuados nas sugestões e imprescindível adequação do 

tamanho dos tópicos. 

 

Tabela 1: Respostas dos juízes especialistas quanto aos objetivos, estrutura e apresentação e 

relevância do vídeo educativo. Niterói, RJ, 2018. 

 Escores n = 13  

Itens 
Totalmente 

Adequado 
Adequado 

Parcialmente 

Adequado 
Inadequado 

Índice de 

Concordância 

por item 

1.Objetivos Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

1.1 As informações/ 

conteúdos são ou estão 

coerentes com as 

necessidades 

cotidianas do público-

alvo da TE 

9 3 1 0 92,3% 

1.2 As 

informações/conteúdos 

são importantes para a 

qualidade do trabalho 

do público-alvo da TE 

10 3 0 0 100% 

1.3 Convida e/ou 

instiga às mudanças de 

comportamento e 

atitude 

7 4 2 0 84,6% 

1.4 Pode circular no 

meio científico da área 
8 3 2 0 84,6% 

1.5 Atende aos 

objetivos de 

instituições que 

trabalham com o 

público-alvo da TE 

8 3 2 0 84,6% 

Total Bloco 1 42 16 7 0  

2. Estrutura e 

apresentação 
Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

2.1 A mídia educativa 

é apropriada para o 

público-alvo da TE 

9 2 2 0 84,6% 

2.2 As mensagens 

estão apresentadas de 

maneira clara e 

objetivas 

7 3 3 0 84,6% 
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2.3 As informações 

apresentadas estão 

cientificamente 

corretas 

8 4 0 1 92,3% 

2.4 O material está 

apropriado ao nível 

sociocultural do 

público alvo da TE 

9 3 0 1 92,3% 

2.5 Há uma sequência 

lógica de conteúdo 

proposto 

9 3 1 0 92,3% 

2.6 As informações 

estão bem estruturas 

em concordância e 

ortografia 

8 5 0 0 100% 

2.7 O estilo da 

redação/apresentação 

corresponde ao nível 

de conhecimento do 

público alvo 

5 5 2 1 76,9% 

2.8 As informações de 

sumário, 

agradecimentos e/ou 

apresentação são 

coerentes 

9 3 0 1* 100% 

2.9 O tamanho do 

título e dos tópicos 

estão adequados 

8 1 4 0 69,2% 

2.10 As ilustrações 

estão expressivas e 

suficientes 

8 2 3 0 76,9% 

2.11 O material (mídia 

áudio visual) está 

apropriado 

7 3 3 0 76,9% 

2.12 O tempo está 

adequado 
7 4 2 0 84,6% 

Total Bloco 2 94 38 20 4  

3. Relevância Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

3.1 Os temas retratam 

aspectos-chave que 

devem ser reforçados 

10 2 1 0 92,3% 

3.2 O material permite 

a transferência e 

generalização do 

aprendizado a 

diferentes contextos 

(diferentes cenários 

hospitalares) 

7 5 0 1 92,3% 

3.3 A TE propõe a 

construção de 

conhecimento 

6 5 2 0 84,6% 
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3.4 O material aborda 

os assuntos 

necessários para o 

saber do público-alvo 

da TE 

9 3 1 0 92,3% 

3.5 Está adequado para 

ser usado por qualquer 

profissional público-

alvo da TE 

8 2 2 1 76,9% 

Total Bloco 3 40 17 6 2  

Total 176 71 33 6  

Fonte: Resultados da pesquisa. *A avaliadora considerou que este item de avaliação não se aplica. 

Sendo assim, esta reposta não foi considerada como inadequada, de forma que o item é 100% 

adequado ou totalmente adequado. 

 

Diante do exposto, considerando a expertise dos juízes e o objetivo de maior 

adequação possível do material, optamos por fazer os ajustes sugeridos, desde que não 

contrastassem com os objetivos do vídeo ou alterassem demasiadamente o tempo de 

duração (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes. Niterói, RJ, 2018. 

Quanto aos objetivos Alterações sugeridas 

 

Acrescentar a distância preconizada entre as grades 

Destacar a exceção de que crianças com déficit no 

crescimento devem ser colocadas em berço 

Destacar a proteção de escadas e janelas, bem como de 

objetos que possam servir como degraus 

Acrescentar a avaliação da cena na ocorrência de quedas 

Esclarecer o ator responsável pela realização do exame físico 

na ocorrência de quedas 

Delimitar o tempo de observação clínica após a ocorrência de 

quedas 

Substituir a animação de um médico por um enfermeiro* 

Propor soluções de transporte intra-hospitalar na ausência de 

cadeira de rodas* 

Revisar a idade para acomodação em berços de 3 anos (como 

proposto pelo Protocolo de prevenção de Queda) para 2 anos 

(RDC 50 ANVISA)* 

Quanto à estrutura 

e apresentação 
Alterações sugeridas 

 
Ler a definição de queda da OMS 

Aumentar a quantidade de textos escritos* 
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Utilizar legenda para textos em inglês 

Aumentar o número de cenas mostrando situações de risco* 

Utilizar mais cores quentes, como vermelho e laranja 

Trocar a cor de fontes escuras quando o fundo também for 

escuro 

Diminuir o número de efeitos de transição 

Sincronizar as cenas com o texto 

Regravar o áudio 

Quanto à relevância Alterações sugeridas 

 
Utilizar mais itens hospitalares nas cenas 

Sinalizar mais setores hospitalares 

Fonte: Resultados da pesquisa. *Alterações sugeridas não incorporadas ao vídeo. 

 

4.4 Validação pelo público-alvo 

Após a adequação do material frente à validação pelos juízes especialistas, o 

material foi submetido à validação pelo público-alvo. Esta etapa se deu com 12 

participantes, número preconizado pela literatura para este fim
51

. Participaram 

profissionais da equipe multidisciplinar de atenção à saúde da criança da Unidade de 

Pacientes Internos de um Instituto de Pediatria: 3 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 

1 auxiliar de enfermagem, 2 médicos, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 1 fisioterapeuta. Das 

categorias atuantes na unidade, apenas não houve representatividade da fonoaudiologia e 

do serviço social. Quanto à fonoaudiologia, não havia profissional disponível no momento 

da coleta de dados e, quanto ao serviço social, não houve retorno do preenchimento do 

formulário.   

A fim de caracterizar os representantes do público-alvo, vale descrever: 83% do 

sexo feminino; 83% com idade entre 31 e 50 anos. Quanto à formação acadêmica, 25% 

profissionais de nível médio, 25% graduados, 33% especialistas, 17% mestres. Quanto ao 

tempo de atuação na área de atenção à saúde da criança, o grupo mostrou-se heterogêneo: 

17% referiu ter de 1 a 5 anos de atuação; 33% de 6 a 10 anos; 25% de 11 a 15 anos; e 25% 

mais de 15 anos de atuação. 

Quando questionados sobre acesso prévio a material educativo sobre prevenção de 

queda em criança hospitalizada, 50% responderam positivamente, elencando 
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principalmente palestras e treinamentos em serviço. Um participante referiu ter tido acesso 

a vídeos sobre a temática, e outro referiu o Manual da ANVISA. 

No que diz respeito à avaliação da tecnologia educacional, suas respostas estão 

compiladas na tabela abaixo (Tabela 2). Os participantes responderam a 26 perguntas 

fechadas (escala Likert) avaliando a TE quanto a objetivo, organização, estilo da mídia 

audiovisual, aparência e motivação. De modo semelhante à etapa anterior, nesta, foi 

possibilitada, aos participantes, a expressão de suas opiniões e justificativas de maneira 

cursiva, caso desejasse ou observasse alguma inadequação. Assim, 60% dos formulários 

continham observações, sugestões ou elogios. 

A validação com o público-alvo obteve excelente resultado. Seu instrumento era 

composto por cinco blocos, divididos em 26 itens, possibilitando um total de (12 

participantes x 26 itens) 312 opções de resposta (100%). Destas, 310 (99, 3%) respostas 

positivas, entre totalmente adequado e adequado. Como se pode inferir, houve uma 

tendência do público-alvo de optar pelas respostas de forma concordante.  

A avaliação dos blocos resume-se no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Síntese da análise quantitativa das respostas do público-alvo. Niterói, RJ, 2019. 

Bloco de avaliação Análise das Respostas 
Índice de 

Concordância 

Objetivos  

Pontuação máxima de respostas neste bloco é de (3 

itens x 12 profissionais) 36 pontos. As respostas 

tiveram a seguinte distribuição: 32 para TA, 4 para 

A, 0 para PA, 0 para I.  

100% 

Organização geral 

Pontuação máxima (12 itens x 12 profissionais) 84 

pontos. .  As respostas foram avaliadas: 67 como 

TA, 15 como A, 2 como PA, 0 como I.  

97,6% 

Estilo da mídia 

audiovisual 

Pontuação máxima ( 6 itens x 12 profissionais) 72 

pontos.  Respostas: 60 TA, 12 A, 0 PA, 0I.  
100% 

Aparência 

 Pontuação máxima de respostas neste bloco é de (4 

itens x 12 profissionais) 48 pontos. As respostas 

tiveram a seguinte distribuição: 45 para TA, 3 para 

A, 0 para PA, 0 para I.  

100% 

Motivação 

Pontuação máxima (6 itens x 12 profissionais) 72 

pontos..  As respostas foram avaliadas: 66 como 

TA, 6 como A, 0 como PA, 0 como I.  

100% 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Os blocos foram avaliados como descrito abaixo: 

 

Bloco 1: Objetivos – este bloco visa avaliar se a TE proposta alcança os 

propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com sua utilização. Este bloco possui três 

itens, de forma que a pontuação máxima para sua validação seja 3 itens x 12 profissionais 

= 36 pontos. As respostas tiveram a seguinte distribuição: 32 para TA, 4 para A, 0 para PA, 

0 para I. Portanto, conforme se infere, das 36 (100%) opções de respostas, 36 (100%) 

foram para TA e A. O índice de concordância deste bloco, bem como de seus itens, 

evidentemente, foi de 100%.  

Bloco 2: O segundo bloco, estruturado em 7 itens, refere-se à organização geral, 

estrutura, apresentação, coerência e formatação da TE.  As respostas foram avaliadas: 67 

como TA, 15 como A, 2 como PA, 0 como I. Dessa forma, 82 (97,6%) respostas do total 

de 84 (100%), estavam avaliadas positivamente. Os itens que não receberam 100% de 

avaliação positiva neste bloco se referem ao tempo (2.6) e ao fato de a mídia ser atraente 

(2.1), ambos foram assinalados pelo mesmo participante e os motivos podem estar inter-

relacionados. 

Bloco 3: Este bloco destina-se a julgar o estilo da mídia audiovisual, isto é, suas 

características linguísticas, compreensão e estilo do material educativo apresentado. Este 

bloco possui seis itens, podendo então alcançar 72 opções de resposta, das quais 100% 

estavam entre totalmente adequada e adequada. 

Bloco 4: Neste bloco foi avaliada a aparência do vídeo, o qual obteve também  

100% de índice de concordância. 

Bloco 5: Avalia, através de seis itens, a motivação do material, isto é, sua 

capacidade em causar algum impacto, motivação e/ou interesse no público-alvo. 100% de 

suas respostas estavam entre Totalmente Adequado e Adequado. 

 

Tabela 2: Respostas do público-alvo quanto aos objetivos, organização, estilo da mídia 

audiovisual, aparência e motivação do vídeo educativo. Niterói, RJ, 2019. 

 Escores n = 12  

Itens  
Totalmente 

Adequado 
Adequado 

Parcialmente 

Adequado 
Inadequado 

Índice de 

concordância 

por item 

1.Objetivos Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

1.1 Atende aos 11 1 0 0 100% 
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objetivos do 

público-alvo da 

TE 

1.2 Ajuda durante 

o trabalho do 

público-alvo da 

TE 

10 2 0 0 100% 

1.3 Está 

adequado para ser 

usado por 

qualquer 

profissional que 

trabalhe no 

campo do 

público-alvo da 

TE 

11 1 0 0 100% 

Total Bloco 1 32 4 0 0  

2. Organização Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

2.1 A mídia é 

atraente e indica 

o conteúdo do 

material 

9 2 1 0 91,6% 

2.2 O tamanho do 

título e do 

conteúdo nos 

tópicos está 

adequado 

10 2 0 0 100% 

2.3 Os tópicos 

tem sequência 
11 1 0 0 100% 

2.4 Há coerência 

entre as 

informações do 

sumário, 

agradecimentos 

e/ou apresentação 

12 0 0 0 100% 

2.5 O material 

(mídia 

audiovisual) está 

apropriado 

8 4 0 0 100% 

2.6 O tempo está 

adequado 
5 6 1 0 91,6% 

2.7 Os temas 

retratam aspectos 

importantes  

12 0 0 0 100% 

Total Bloco 2 67 15 2 0  

3. Estilo da mídia 

audiovisual 
Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

3.1 A mídia 

audiovisual está 

em estilo 

adequado 

10 2 0 0 100% 
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3.2 O texto é 

interessante. O 

tom é amigável. 

10 2 0 0 100% 

3.3 O vocabulário 

é acessível 
9 3 0 0 100% 

3.4 Há associação 

do tema de cada 

sessão ao 

texto/fala 

correspondente 

11 1 0 0 100% 

3.5 O texto/ 

roteiro falado está 

claro 

10 2 0 0 100% 

3.6 O estilo da 

redação 

corresponde ao 

nível de 

conhecimento do 

público-alvo 

10 2 0 0 100% 

Total Bloco 3 60 12 0 0  

4. Aparência Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

4.1 As seções 

parecem 

organizadas 

11 1 0 0 100% 

4.2 As ilustrações 

são simples 
12 0 0 0 100% 

4.3 As ilustrações 

servem para 

complementar os 

textos 

11 1 0 0 100% 

4.4 As ilustrações 

estão expressivas 

e suficientes 

11 1 0 0 100% 

Total Bloco 4 45 3 0 0  

5. Motivação Nº respostas Nº respostas Nº respostas Nº respostas  

5.1 O material é 

apropriado para o 

perfil do público-

alvo da TE 

11 1 0 0 100% 

5.2 Os conteúdos 

da TE se 

apresentam de 

forma lógica 

12 0 0 0 100% 

5.3 A interação é 

convidada pelo 

roteiro. Sugere 

ações.  

11 1 0 0 100% 

5.4 A TE aborda 

os assuntos 

necessários para 

12 0 0 0 100% 
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o dia-a-dia do 

público-alvo da 

TE 

5.5 Convida/ 

instiga às 

mudanças de 

comportamento e 

atitude 

9 3 0 0 100% 

5.6 A TE propõe 

conhecimentos 

para o público-

alvo 

11 1 0 0 100% 

Total Bloco 5 66 6 0 0  

Total 270 40 2 0  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2018. 

 

 Na avaliação qualitativa pelo público-alvo, houve alusão individual quanto ao 

tempo de duração (que está longo na avaliação de um participante) e ao ritmo acelerado de 

algumas explicações.  Também, um profissional da psicologia ponderou que alguns termos 

técnicos não são facilmente entendidos por psicólogos, mas que, de maneira geral, a 

compreensão do conteúdo do vídeo é possível. 

Muitos evidenciaram os pontos positivos da TE em seus textos. Pontuaram o 

caráter informativo e didático do vídeo, sua linguagem acessível, bem como sua riqueza de 

informação.  Alguns reiteraram sua utilidade para diferentes cenários onde há crianças 

internadas e sua importância para a previsão de eventos adversos. Mais de um participante 

também sugeriu que o vídeo seja válido para instrução de acompanhantes de crianças 

internadas ou familiares de crianças em domicílio.  

 

4.5 Adequação do material 

Após a validação com juízes-especialistas, foi necessário que um item fosse 

corrigido e modificado para dar continuidade ao processo. O item 2.9 – o tamanho dos 

títulos e dos tópicos está adequado, obteve 69,2%, de avaliação, abaixo do índice de 

concordância mínimo de 70%. Na primeira versão do vídeo, havia um texto de cinco linhas 

(definição de queda pela OMS) que era projetado na tela por um curto período de tempo, 

sem ser lido pelo locutor, de forma que o expectador não conseguia lê-lo em tempo hábil. 
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Este fato foi pontuado por diversos juízes, sendo evidente sua necessidade de reparação. 

Optou-se por incluir na fala do narrador a leitura do referido texto.  

Outras adequações, baseadas nas sugestões dos juízes-especialistas, foram aceitas, 

visando o aperfeiçoamento do material, mesmo quando o item já havia alcançado índice de 

concordância entre os avaliadores.  

Após a validação com o público-alvo não se fez necessário adequar o material. 
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5. DISCUSSÃO 

Estudos de validação de tecnologias educacionais, como vídeos, jogos e manuais 

educativos, têm sido realizados visando à produção de material educativo que seja útil 

tanto para educação em saúde, quanto para a educação continuada/permanente de 

profissionais de saúde
65-66

.  

As tecnologias educacionais ainda são raramente submetidas a um processo de 

validação
39

, se for levada em conta a quantidade de material educativo em saúde que é 

produzido cotidianamente. Na justificativa deste projeto, pode-se ver, por exemplo, a 

existência de vídeos que tratam da prevenção de queda, no entanto, nenhum deles 

evidenciou ter passado por processo de validação ou tampouco se encontrou artigos 

científicos que tivessem relação com os vídeos em português. Por isso, a prática de 

validação de tecnologias merece ser estimulada e desenvolvida
50-51

.  

Apesar disso, a enfermagem brasileira tem desenvolvido estudos de validação de 

tecnologias, de maneira crescente, desde o ano 2000
67

. Não obstante, uma busca no 

catálogo de teses e dissertações da CAPES (na grande área de conhecimento Ciências da 

Saúde, nome do Programa Enfermagem) exibiu, no ano de 2017, sete dissertações cujo 

tema é elaboração e validação de vídeo educativo
68-73

. Isto demonstra que há um 

movimento acadêmico em buscar validação dos materiais produzidos pela enfermagem, o 

que pode ser relacionado, inclusive, do fortalecimento dos Mestrados Profissionais. 

Constitui um objetivo dos Mestrados Profissionais atender demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho através da capacitação de 

profissionais pelo estreitamento das relações entre as universidades e o setor produtivo
74

. 

Neste estudo, foi elaborada tecnologia educacional em formato de vídeo a partir da 

revisão de literatura. Nem sempre os estudos partem da pesquisa de campo para 

identificação dos temas, quando se trata de um problema emergente para a saúde da 

população e/ou quando há documento científico consolidado acerca da temática. Por 

exemplo, a tese de dourado que construiu e validou vídeo educativo para surdos sobre 

ressuscitação cardiopulmonar partiu das recomendações da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia e de demais Associações e Conselhos internacionalmente reconhecidos em sua 

área
75

.  
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Optou-se por utilizar o estado da arte como ponto de partida para a definição dos 

temas, visto que o Protocolo de Prevenção de Queda do Ministério da Saúde do Brasil 
53 

já 

elencava os aspectos-chaves do assunto e o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

já o havia estabelecido como uma meta prioritária.  

Foram abordados conceitos chaves de queda; causas das quedas em crianças 

hospitalizadas; ações de prevenção mediante dados epidemiológicos, e frente a situações 

comuns no cenário hospitalar: condições do ambiente, acomodação em berços ou camas, 

vestimentas, transporte intra-hospitalar, escalas de identificação de risco, papel do 

acompanhante na prevenção; e ações esperadas dos profissionais após a queda, como 

reposicionamento no leito, exame físico, solicitação de exames complementares, 

monitorização, administração de medicamentos e/ou cuidados, notificação do evento 

adverso. 

Quanto ao conteúdo, a revisão de literatura que identificou os temas tornou-o denso 

para subsidiar um vídeo capaz de circular no meio científico, conforme 84,6% dos juízes 

avaliaram. Resultado semelhante foi encontrado em estudo de construção e validação de 

TE a partir de revisão de literatura – embora tenha se utilizado diferente análise de dados, 

pode-se observar que a maior parte dos juízes concordou que as informações eram 

necessárias e cientificamente corretas
75

.   

Cabe lembrar que o primeiro roteiro proposto havia gerado um vídeo com 11 

minutos de duração, o que precisou ser modificado para que o vídeo tivesse boa aceitação 

entre os expectadores. Naturalmente, algum conteúdo pertinente foi removido neste 

processo de redução do roteiro. Ainda assim, 92,3% dos juízes consideram que o material 

avaliado (com 5’17’’) aborda os assuntos necessários para o saber do público-alvo da TE e 

que os temas que foram mantidos no vídeo retratam aspectos-chave. Ratificando este 

resultado, 100% do público-alvo avaliaram que a TE aborda os assuntos necessários para 

seu dia-a-dia laboral e também que a TE propõe conhecimentos. 

Quanto à linguagem, optou-se por utilizar linguagem dinâmica, simples, tal qual 

uma conversa com o expectador. Nesse aspecto, 100% do público-alvo consideraram o 

texto utilizado claro e interessante, o vocabulário acessível e o tom amigável. De acordo 

com a literatura, a linguagem deve mesmo ser clara, simples e direta, devendo ser evitado 

ordem inversa das orações, frases complexas ou longas demais, assim como qualquer 
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informação não relevante
45,51

. É importante que conteúdos educativos sejam interativos e 

tenham fluidez a fim de atrair a atenção ao conteúdo e dissipar o cansaço e a dispersão
45-46

. 

O mesmo vale para o tempo. Não se recomenda mais de 15 ou 20 minutos para 

vídeos instrucionais em saúde, visto que quanto maior o tempo de exposição, menor a 

atenção prestada ao conteúdo
44,79

. Esta é uma preocupação frequente nos estudos de 

construção de vídeos instrucionais em saúde
75-76

. Como já foi dito, se o objetivo é que o 

vídeo tenha potencial de disseminação na internet, o mesmo deve girar em torno de 4 

minutos, que é o tempo que contem os vídeos mais assistidos no Youtube
12

. Quanto ao 

tempo, 84,6% dos juízes e 91,6% do público-alvo avaliaram este vídeo adequado.   

O equilíbrio entre fluidez da linguagem e duração do vídeo é resultado do ritmo da 

locução. A velocidade ideal para a enunciação de audiobooks é de 150 a 160 palavras por 

minuto. Acredita-se que esta seja uma velocidade na qual a maioria das pessoas consegue 

ouvir, absorver e recordar informações importantes confortavelmente sem, no entanto, se 

desinteressar pelo que ouve
79

. Neste vídeo, o ritmo da locução é de 152 palavras por 

minuto em média. Foram realizadas diversas gravações para alcançar este objetivo, por 

esta razão não foi repensada a questão apresentada por um dos representantes do público-

alvo com relação à velocidade das explicações. 

Quanto à estrutura e apresentação, este tópico foi o que mais demandou ajustes por 

parte dos juízes-especialistas: locução, efeitos de transição, cores, tempo de leitura, 

projeção de textos. Segundo a avaliação dos juízes, este bloco atingiu os menores 

percentuais de concordância comparados aos blocos dos objetivos e de relevância. 

Resultado semelhante foi encontrado em estudo de construção e validação de manual 

educativo para autocuidado da mulher mastectomizada
77

.  

A pesquisa avaliativa exige uma perícia metodológica e teórica importante, que 

deve ser confiada a pesquisadores que são externos à intervenção. Por isso, a seleção dos 

juízes utilizou sistema de classificação/pontuação que demonstrasse sua expertise. Ainda 

assim, deve-se ter em mente que a informação extraída de uma avaliação seja considerada 

com o uma ferramenta de negociação entre interesses múltiplos e não como uma verdade 

absoluta, ou seja, deve-se considerar majoritariamente as avaliações e opiniões 

concordantes entre os juízes, ao passo que as opiniões individuais podem ser contestadas e 

acatadas ou não mediante objetivos e métodos do pesquisador responsável
50

. 
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Nesta pesquisa, houve três razões para que algumas sugestões não fossem 

incorporadas ao vídeo: 

1. Algumas sugestões não constituem aspectos chaves a serem abordados, 

como propor soluções de transporte intra-hospitalar na ausência de cadeira de rodas, ou 

aumentar o número de cenas mostrando situações de risco de queda (os aspectos chaves 

deste tema já haviam sido oportunamente demonstrados).  

2. O tempo de duração seria aumentado sem necessariamente aumentar o 

aprendizado, como na proposta de aumentar a quantidade de textos escritos. 

3. A sugestão vai de encontro com os objetivos da pesquisa, assim como seria 

ao substituir a animação de um médico por um enfermeiro e de revisar a idade para 

acomodação em berços de 3 para 2 anos.   

O objetivo específico deste estudo, que trata da elaboração da tecnologia educacional 

em forma de vídeo, diz que ele é voltado para os profissionais de saúde na área da atenção 

à criança e tem por base a literatura e o Protocolo de prevenção de queda do Ministério da 

Saúde. 

No que tange ao público-alvo ser profissionais de saúde de diversas categorias, é 

notório que se trata de um desafio. A enfermagem tem a primazia tanto na discussão de 

tecnologias educacionais visando à prevenção de queda, como na elaboração de vídeos a 

cerca da temática postados no Youtube, como demonstrado anteriormente. Até mesmo no 

processo de validação dos vídeos, houve predominância de enfermeiros. Foi possível 

obervar, por exemplo, que a plataforma de currículos Lattes referiu mais enfermeiros na 

busca por profissionais de segurança do paciente e que, apesar de terem sido convidados 

experts de outras categorias, apenas enfermeiros responderam ao instrumento de validação 

do vídeo educativo. Isto pode conotar um motivo de orgulho para a enfermagem e, de fato 

o é, ao passo que todos estes dados revelam uma necessidade urgente de envolver os 

demais profissionais de saúde na prevenção de queda em crianças hospitalizadas. Por isso, 

optou-se, desde o início, que mais de um profissional de saúde fosse representado no vídeo 

educativo. 

Além disso, a proposta de produzir uma TE multidisciplinar esbarra na linguagem. 

Como foi observado por um representante do público-alvo, um profissional de psicologia, 

alguns termos técnicos utilizados no vídeo não são facilmente compreendidos por 

profissionais de sua área. Fato absolutamente normal, visto que, ao se tratar dos cuidados 
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de saúde frente à queda, intervenções, exames complementares etc, estes não são assuntos 

de seu cotidiano. Ainda assim, este participante ponderou que de maneira geral o vídeo é 

de fácil compreensão e avaliou positivamente a proposição de que a TE aborda assuntos 

necessários ao dia-a-dia de seu público-alvo, visto que estes profissionais atendem crianças 

no espaço de hospitalização.  

 A dificuldade de comunicação entre os integrantes da equipe multiprofissional de 

saúde, entre outros aspectos, associa-se à formação acadêmica, a qual ainda é marcada pelo 

reducionismo e acaba por promover não apenas uma dificuldade de comunicação entre as 

linguagens específicas de cada profissão, mas também o desconhecimento das 

potencialidades, objetivos e recursos dos diversos profissionais e unidades de saúde. Pode 

ser citado também o fato de que o trabalho em equipe pode se realizar sem interações 

sistêmicas, apenas como ajuntamento de disciplinas ou ações, o que não propicia melhora 

na comunicação, e sim, mantém o paradigma segregador
80

. 

A segurança do paciente é um eixo transversal e multidispiclinar
3
. E a educação 

permanente, sendo um veículo para a transformação da cultura de segurança, deve ser 

trabalhada com equipes multidisciplinares, embora isto seja uma experiência geralmente 

pouco observada.  No caso de médicos, por exemplo, estes dificilmente participam de 

propostas pedagógicas multidisciplinares. É necessário entender, por um lado, como lidar 

com as relações de poder inerentes às equipes na área de saúde e, por outro, analisar em 

que medida a Educação Permanente em Saúde contribui para suas percepções de saúde, 

cuidado e gestão
78

. 

Com relação ao documento de referência utilizado na elaboração do roteiro, o 

Protocolo de Prevenção de queda do Ministério da Saúde, trata-se de uma ferramenta que 

tem por finalidade reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o 

dano dela decorrente. Isto através da implantação de medidas que contemplem a avaliação 

de risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, e 

promovam a educação do paciente, familiares e profissionais
53

. 

Como já dito anteriormente, é um documento atual e específico para prevenção de 

queda, tendo sido, por isso, escolhido como referência principal. 

Pela perspectiva de um juiz, houve divergência entre tal referência e a RDC 50
81

, a 

qual dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Provavelmente, 
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por isso, este juiz considerou inadequado o item “as informações apresentadas estão 

cientificamente corretas”. Para sanar esta divergência, foi acrescentada uma nota ao final 

do vídeo: “elaborado a partir de revisão de literatura e do Protocolo de prevenção de queda 

do Ministério da Saúde; validado por juízes especialistas com índice de concordância 

mínimo de 70%”. 

Cabe dizer que as alterações sugeridas que não foram incorporadas ao vídeo, via de 

regra, não foram sugeridas por mais de um juiz. 

De fato, as mudanças que foram incorporadas ao vídeo, assim como os ajustes de 

edição, lhe proporcionaram maior clareza e fluidez. Conforme mencionado pelos 

especialistas em comunicação social, a fluidez do vídeo é uma qualidade que o torna um 

instrumento capaz de modificar atitudes e comportamentos dos indivíduos
76

. 

Há estudos que abordam a capacidade dos vídeos de promover a mudança de 

comportamentos para prevenção de quedas.  Em adultos, o uso de estratégias multimídia já 

é recomendado como uma intervenção efetiva para melhorar comportamento de prevenção 

frente às ameaças de queda. Um estudo conduzido com idosos da comunidade em Detroit, 

nos EUA, refere 94,3% de adesão a pelo menos um novo comportamento de prevenção de 

queda entre participantes adultos submetidos à educação baseada em tecnologia 

multimídia, como vídeos
82

.  

Outro estudo randomizado, na Austrália, compara a eficácia de material educacional 

idêntico sobre prevenção de quedas apresentados em um DVD ou em uma 

cartilha/manual
83

. Os participantes randomizados para receber o DVD tiveram um maior 

risco de queda auto percebido e níveis mais altos de confiança e motivação para se engajar 

em estratégias de autoproteção do que os participantes que receberam o manual. Uma 

proporção maior de participantes que receberam qualquer forma de educação forneceu 

respostas “desejadas”, comparado aos participantes do grupo de controle, que havia 

recebido educação habitual.  

Criar uma representação mental com experiências multissensoriais, ou seja, 

produzir apresentações que envolvam mais de um ou dois dos sentidos eleva a capacidade 

de recordação das informações e, portanto, de adesão às proposições
79

, o que endossa o uso 

de multimídia na educação em saúde, de forma geral. Na avaliação de 100% do público-

alvo, esta TE convida ou instiga às mudanças de comportamento e atitude.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final, pode-se dizer que os objetivos do estudo foram alcançados: foi elaborada 

TE em forma de vídeo para prevenção de queda em criança hospitalizada e esta, validada 

por juízes especialistas e público-alvo. 

Esta pesquisa se desenvolveu em cinco etapas: busca dos temas; desenvolvimento 

do vídeo educativo; validação do vídeo educativo com juízes-especialistas; validação com 

público-alvo; e adequação do material. Todo o processo ocorreu entre dezembro de 2017 e 

janeiro de 2019. A versão final do vídeo educativo, apresentada em animação 2D, com 

imagens ilustrativas e textos escritos, sem exposição de seres humanos, possui 6 minutos e 

15 segundos de duração. Ao final, o argumento do vídeo foi submetido à Biblioteca 

Nacional para registro de direitos autorais e, em fim, será disponibilizado gratuitamente no 

Youtube, com o título Prevenção de queda em criança hospitalizada. 

Sua avaliação geral foi bastante satisfatória, tanto por parte dos juízes (86% de 

respostas positivas) quanto pelo público-alvo (99,3%). Apenas um item, referente ao 

tamanho dos títulos e tópicos, não alcançou o mínimo de 70% de concordância entre os 

juízes, tendo sido corrigido. 

A participação paritária de experts das três áreas de interesse do estudo foi essencial 

para uma avaliação com diferentes e complementares olhares. A avaliação pelos juízes 

especialistas incentiva o rigor técnico da TE em elaboração, ao passo que a avaliação pelo 

público-alvo possibilita a verificação do potencial do vídeo em causar algum impacto, 

motivação e/ou interesse no público a que se destina. Nem sempre é possível realizar esta 

etapa em virtude do tempo de duração da pesquisa necessário para sua realização. Neste 

caso, foi uma etapa imprescindível, principalmente por se tratar de um grupo heterogêneo, 

constituído de profissionais de diversas categorias na atenção à saúde da criança. 

Tem-se como limitações do estudo o fato de que apenas uma categoria de 

profissionais de saúde (enfermagem) retornou o preenchimento do formulário de avaliação 

de juízes-especialistas, embora outros profissionais de saúde tenham sido convidados a 

fazê-lo, assim como a utilização de instrumento de avaliação que é próprio para avaliação 

de TEs impressas e não para vídeo, embora já tenha sido utilizado para este fim. 

Este vídeo educativo mostrou-se válido quanto ao conteúdo e à aparência, com 

potencial para mediar práticas educativas em contexto hospitalar. Espera-se que o conteúdo 

abordado agregue conhecimento aos profissionais e que o veículo mídia audiovisual seja 
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útil para a mudança de comportamentos frente aos riscos de queda. São os profissionais de 

saúde que podem intervir sobre os fatores ambientais hospitalares que contribuem para a 

queda, identificar e minimizar fatores de risco fisiológicos, além de orientar os familiares 

quanto aos cuidados necessários.  

No ensino, o resultado da pesquisa agrega à perspectiva de metodologias ativas da 

educação, podendo ser útil tanto na formação profissional quanto na educação permanente 

dos profissionais de saúde. Estando o vídeo disponível na internet, este pode ser um 

instrumento global para capacitação e sensibilização de profissionais à prevenção de queda 

em crianças hospitalizadas. 

Na pesquisa, espera-se estimular o processo de validação das tecnologias como 

também ampliar a linha de pesquisa da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

instituição proponente deste estudo. 

É recomendável ainda que se façam estudos comparando a eficácia do vídeo 

educativo sobre prevenção de queda em criança hospitalizada frente a estratégias de ensino 

convencionais. Assim como estudos de validação desta TE utilizando instrumento próprio 

para validação de vídeos educativos ou, ainda, estudos de construção e validação de 

material semelhante voltado para familiares de crianças hospitalizadas ou para as próprias 

crianças em fase escolar e adolescência. Ao final, por meio deste estudo, tornou-se notória 

a lacuna existente nesta área do conhecimento, tanto quanto as possibilidades de trabalho 

que se apresentam. 

Na assistência, deseja-se que esta pesquisa possa alcançar seu propósito principal: 

tornar a assistência à criança hospitalizada mais segura, livre de danos que podem ser 

evitados.  
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APÊNDICE 1 - Orçamento da Pesquisa 

A pesquisa não conta com nenhuma fonte de financiamento, sendo de 

responsabilidade dos pesquisadores o custeio integral da realização do estudo, inclusive os 

custos com a produção do material audiovisual. 

 

Tabela 3: Orçamento da pesquisa. Niterói, RJ, 2017. 

Quant. Material permanente/Item  Valor 

unitário  

Valor total  

01 Produção do vídeo pelo videomaker R$ 900,00 R$ 900,00 

01  Notebook R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

01 Impressora R$ 229,90 R$ 229,90 

05 Cartuchos de tinta preta para impressora R$ 55,00 R$ 275,00 

03 Resma de papel A4 500 folhas R$ 27,90 R$ 83,70 

15 Encadernação R$ 2,50 R$ 37,50 

TOTAL R$ 3.525,20 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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APÊNDICE 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – JUÍZES ESPECIALISTAS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 
Título do Projeto: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE 

QUEDA EM CRIANÇA HOSPITALIZADA 
Pesquisadores Responsáveis: Débora Câmara de Campos e Liliane Faria da Silva. Instituição a que 

pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal Fluminense e Instituto de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira. Telefone e e-mail para contato: (021) 98010-8237 
deborac.campos@hotmail.com 
 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 
Idade: ____________ anos               R.G. _____________________________________ 
 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “ELABORAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE QUEDA EM CRIANÇA 

HOSPITALIZADA”. A pesquisa tem como objetivo: Elaborar e validar tecnologia educacional em formato 

de vídeo voltado para os profissionais de saúde na área da atenção à criança sobre a prevenção de queda em 

criança hospitalizada. 
Se você concordar participar, iremos entregar um questionário para avaliação do vídeo que você 

assistirá sobre Prevenção de Queda em Criança Hospitalizada. Você deverá preencher e entregar o formulário 

às pesquisadoras responsáveis, Débora Câmara de Campos e Liliane Faria da Silva. 
A pesquisa terá duração de quatorze (14) meses, com o término previsto para dezembro de 2018. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o 

seu nome. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos 

e/ou revistas científicas. 
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo. A sua 

participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário, visando a avaliação da tecnologia 

educativa elaborada. Este instrumento se divide em 5 blocos: identificação; instruções; objetivos; estrutura e 

apresentação; relevância da tecnologia educacional. Ele será guardado por cinco (05) anos e incinerado, ou 

seja, destruído, após esse período. 
Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Essa pesquisa oferece riscos mínimos, não 

oferecendo nenhum risco à sua saúde. Ainda assim, caso se sinta desconfortável, você poderá interromper o 

vídeo imediatamente, tendo em vista a participação de cunho livre.  
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante da 

pesquisa, também pode contar com um terceiro contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do IPPMG, 

telefone 21 – 2562-6124, ou o Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP, telefone 21-26299189. Desde já 

agradecemos! 
 

Eu, ___________________________________________, RG n° ______________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   
Rio de Janeiro, _______de _______________de 20___. 

________________________________                      _____________________________________      

(Participante)                                                                     Débora Câmara de Campos  
                                                                                  (Responsável por obter o consentimento) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PÚBLICO ALVO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE 

QUEDA EM CRIANÇA HOSPITALIZADA 
Pesquisadores Responsáveis: Débora Câmara de Campos e Liliane Faria da Silva. Instituição a que 

pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal Fluminense e Instituto de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira. Telefone e e-mail para contato: (021) 98010-8237 
deborac.campos@hotmail.com 
 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 
Idade: ____________ anos               R.G. _____________________________________ 
 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “ELABORAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE QUEDA EM CRIANÇA 

HOSPITALIZADA”. A pesquisa tem como objetivo: Elaborar e validar tecnologia educacional em formato 

de vídeo voltado para os profissionais de saúde na área da atenção à criança sobre a prevenção de queda em 

criança hospitalizada. 
Se você concordar participar, iremos entregar um questionário para avaliação do vídeo que você 

assistirá sobre Prevenção de Queda em Criança Hospitalizada. Você deverá preencher e entregar o formulário 

às pesquisadoras responsáveis, Débora Câmara de Campos e Liliane Faria da Silva. 
A pesquisa terá duração de quatorze (14) meses, com o término previsto para dezembro de 2018. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o 

seu nome. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos 

e/ou revistas científicas. 
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição em que você trabalha. A sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder um questionário. Ele será guardado por cinco (05) anos e incinerado, ou seja, 

destruído, após esse período. 
Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Essa pesquisa oferece riscos mínimos, não 

oferecendo nenhum risco à sua saúde. Ainda assim, caso se sinta desconfortável, você poderá interromper o 

vídeo imediatamente, tendo em vista a participação de cunho livre.  
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante da 

pesquisa, também pode contar com um terceiro contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do IPPMG, 

telefone 21 – 2562-6124, ou o Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP, telefone 21-26299189. Desde já 

agradecemos!. Desde já agradecemos! 
 

Eu, ___________________________________________, RG n° ______________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   
Rio de Janeiro, _______de _______________de 20___. 

________________________________                      _____________________________________      

(Participante)                                                                     Débora Câmara de Campos  
                                                                                  (Responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICE 3 – Solicitação de autorização ao IPPMG/UFRJ 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM 

SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

Ao Enfº Bruno Moreira Leite,  
Diretor do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, 
 

Solicito autorização para desenvolver o Projeto de Pesquisa intitulado: ELABORAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE QUEDA EM 

CRIANÇA HOSPITALIZADA, que dará origem a uma dissertação de Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) - da linha de pesquisa: Cuidado de Saúde em Grupos Humanos, turma 

de 2017 / 1° semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – IPPMG/UFRJ. 

Esta pesquisa tem como objetivo: Elaborar e validar tecnologia educacional em formato de 

vídeo voltado para os profissionais de saúde na área da atenção à criança sobre a prevenção 

de queda em criança hospitalizada. 

A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, onde a pesquisadora se 

compromete a manter o anonimato e a autonomia dos participantes. O benefício será a 

elaboração de material com vistas à segurança das crianças hospitalizadas, no que tange ao 

risco de queda. Os participantes da pesquisa serão os profissionais de enfermagem da 

Unidade de Pacientes Internados. 

 

Certa de contar com o apoio de V.S.ª, coloco-me a disposição para esclarecimentos que 

forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________________________ 
Débora Câmara de Campos 
Enfermeira/Mestranda do MPEA/UFF 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

ANEXO 2 – Instrumento de validação do vídeo educativo com juízes-

especialistas 

Parte I: Identificação dos juízes especialistas 

Qual sua idade? * 

Marcar apenas uma oval. 

20 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

Acima de 51 anos 

 

 Qual sua formação acadêmica? * 

 

Qual seu nível de formação acadêmica? * 

Especialista 

Mestre 

Doutor 

Pós-doutor 

 

 Como você se define enquanto especialista? * 

Marcar apenas uma oval. 

Profissional de saúde especialista em saúde da criança 

Profissional de saúde especialista em segurança do paciente 

Comunicação social 

 

 Há quanto tempo atua na área de sua especialidade? * 

Marcar apenas uma oval. 

Pelo menos 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

 

 Qual seu cargo/função principal atualmente? 

* 

 Já publicou algum artigo em periódico indexado nas áreas de saúde da criança, 

segurança do paciente ou comunicação social? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

 Nos últimos dois anos, você participou de algum evento científico nas áreas de saúde 

da criança, segurança do paciente ou comunicação social? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 
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Parte II - Avaliação da Tecnologia Educativa 

Após assistir o vídeo, que está logo abaixo, analise-o, escolhendo a pontuação que melhor 

expresse seu ponto de vista frente a cada afirmação a seguir. Dê a sua opinião de acordo 

com valoração abaixo: 

 

1-Totalmente adequado 

2-Adequado 

3-Parcialmente adequado 

4-Inadequado 

 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item, no espaço 

destinado. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por 

favor, responda a todos os itens. 
 
1- OBJETIVOS 

Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a utilização da 

Tecnologia Educativa (TE) 

 1.1 As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as necessidades cotidianas 

do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.2 As informações/conteúdos são importantes para a qualidade do trabalho do 

público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.3 Convida e/ou instiga às mudanças de comportamento e atitude * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.4 Pode circular no meio científico da área * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.5 Atende aos objetivos de instituições que trabalham com o público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 Deseja fazer algum comentário quanto aos objetivos desta tecnologia educativa? 

Por favor, caso tenha marcado 3 ou 4 em alguma das opções acima, não deixe de descrever 

aqui o motivo pelo qual considerou esse item. 

 

2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO 

Refere-se a forma de apresentar as orientações na tecnologia educativa. Isto inclui sua 

organização 

geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 

2.1 A mídia educativa é apropriada para o público-alvo da TE * 
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Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetivas * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.3 As informações apresentadas estão cientificamente corretas * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.4 O material está apropriado ao nível sociocultural do público alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.5 Há uma sequência lógica de conteúdo proposto * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 2.6 As informações estão bem estruturadas em concordância e ortografia * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.7 O estilo da redação/apresentação corresponde ao nível de conhecimento do 

público 

alvo * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 2.8 As informações de sumário, agradecimentos e/ou apresentação são coerentes * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.9 O tamanho do título e dos tópicos estão adequados * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.10 As ilustrações estão expressivas e suficientes * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.11 O material (mídia áudio visual) está apropriado * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.12 O tempo está adequado * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 
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Deseja fazer algum comentário quanto a estrutura e apresentação desta tecnologia 

educativa? 

Por favor, caso tenha marcado 3 ou 4 em alguma das opções acima, não deixe de descrever 

aqui o motivo pelo qual considerou esse item. 

 

3 – RELEVÂNCIA 

Refere-se às características que avaliam o grau de significação do material educativo 

apresentado. 

 3.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.2 O material permite a transferência e generalização do aprendizado a diferentes 

contextos (diferentes cenários hospitalares) * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.3 A TE propõe a construção de conhecimento * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.4 O material aborda os assuntos necessários para o saber do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 3.5 Está adequado para ser usado por qualquer profissional público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 
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ANEXO 3 - Instrumento de Validação do Vídeo Educativo com 

Público-Alvo 

Parte I: Identificação do público-alvo 

Qual sua idade? * 

Marcar apenas uma oval. 

20 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

Acima de 51 anos 

 

Qual sua categoria profissional nesta instituição? * 

Marcar apenas uma oval. 

Auxiliar de Enfermagem 

Técnico de Enfermagem 

Enfermeiro 

Médico 

Fisioterapeuta 

Psicólogo 

Fonoaudiólogo 

Nutricionista 

Outro 

 

Qual seu nível de formação acadêmica? * 

Marcar apenas uma oval. 

Profissional de nível médio 

Graduado 

Especialista 

Mestre 

Doutor 

Pós-doutor 

 

 Há quanto tempo atua na área de atenção à saúde da criança? * 

Marcar apenas uma oval. 

Menos de 1 ano 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

 

 Você já teve acesso há algum material educativo sobre prevenção de queda em 

criança hospitalizada? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Qual? 
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Parte II - Avaliação da Tecnologia Educativa 

Após assistir o vídeo, que está logo abaixo, analise-o, escolhendo a pontuação que melhor 

expresse seu ponto de vista frente a cada afirmação a seguir. Dê a sua opinião de acordo 

com valoração abaixo: 

1-Totalmente adequado 

2-Adequado 

3-Parcialmente adequado 

4-Inadequado 

 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item, no espaço 

destinado. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por 

favor, responda a todos os itens. 
 
1- OBJETIVOS 

Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a utilização da 

Tecnologia Educativa (TE) 

 1.1 Atende aos objetivos do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.2 Ajuda durante o trabalho do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 1.3 Está adequado para ser usado por qualquer profissional que trabalhe no campo 

do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 Deseja fazer algum comentário quanto aos objetivos desta tecnologia educativa? 

Por favor, caso tenha marcado 3 ou 4 em alguma das opções acima, não deixe de descrever 

aqui o motivo pelo qual considerou esse item. 

 

2- ORGANIZAÇÃO 

Refere-se à forma de apresentar as orientações na tecnologia educativa. Isto inclui sua 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 

2.1 A mídia é atraente e indica o conteúdo do material * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequado * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.3 Os tópicos tem sequência * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 
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2.4 Há coerência entre as informações de sumário, agradecimentos e/ou apresentação 

* 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.5 O material (mídia audiovisual) está apropriado * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 2.6 O tempo está adequado * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

2.7 Os temas retratam aspectos importantes* 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

Deseja fazer algum comentário quanto à organização desta tecnologia 

educativa? 

Por favor, caso tenha marcado 3 ou 4 em alguma das opções acima, não deixe de descrever 

aqui o motivo pelo qual considerou esse item. 

 

3 – ESTILO DA MÍDIA 

Refere-se às características linguísticas, compreensão e estilo do material (mídia 

audiovisual) educativo apresentado. 

 

 3.1 A mídia audiovisual está em estilo adequado* 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.2 O texto é interessante. O tom é amigável * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.3 O vocabulário é acessível * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

3.4 Há associação do tema de cada sessão ao texto/fala correspondente * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

 3.5 O texto/roteiro falado está claro  * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 
 

3.6 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do público-alvo * 

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 

 

4 – APARÊNCIA 

Refere-se às características que avaliam o grau de significação do material educativo 

apresentado. 

 

4.1. As seções parecem organizadas * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

4.2. As ilustrações são simples * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

4.3. As ilustrações servem para complementar os textos * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

4.4. As ilustrações estão expressivas e suficientes * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

5 – MOTIVAÇÃO 

Refere-se à capacidade do material em causar algum impacto, motivação e/ou interesse, 

assim como ao grau de significação do material educativo apresentado. 

 

5.1. O material é apropriado para o perfil do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

5.2. Os conteúdos da TE se apresentam de forma lógica * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

5.3. A interação é convidada pelo roteiro. Sugere ações. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

5.4. A TE aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do público-alvo da TE * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

5.5. Convida/instiga às mudanças de comportamento e atitude * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 

 

5.6. A TE propõe conhecimentos para o público-alvo * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 


