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Resumo 
 

CORRÊA VB. Elaboração e validação de vídeo educativo para familiares de 

crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável. [Dissertação de 

mestrado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

Objetivos: identificar temas para elaboração de vídeo educativo sobre cuidados 

domiciliares às crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantado na 

perspectiva de familiares cuidadores; buscar evidências científicas para fundamentar a 

elaboração do vídeo educativo sobre o cuidado domiciliar realizado pelo familiar a 

criança em uso de CVCSI; elaborar um vídeo educativo para familiares de crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantável; validar vídeo educativo sobre os cuidados 

domiciliares às crianças com leucemia em uso de CVCSI com juízes especialistas e 

público-alvo. Metodologia: pesquisa metodológica, realizada em sete etapas. 1
a
 etapa: 

busca dos temas através de entrevista com familiares de crianças com leucemia em uso 

de CVCSI; 2
a
 etapa: estudo teórico para fundamentação teórica do vídeo; 3

a
 etapa: 

desenvolvimento do vídeo educativo; 4
a
 etapa: validação do vídeo educativo com juízes 

especialistas; 5
a
 etapa: adequação do material educativo; 6

a
 etapa: validação do vídeo 

educativo com familiares de crianças com leucemia em uso de CVCSI; 7
a 

etapa: 

adequação final do vídeo. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética com os 

respectivos números de parecer 3.469.941 e 3.335.505. Resultados: nas entrevistas com 

os familiares foram identificados os temas: higienização das mãos e curativo do cateter, 

cuidados para manter o curativo do cateter em casa; fixação do cateter; cuidados com o 

cateter no banho; e, sentimentos relacionados a complicações com o cateter. A partir 

destes foi criado o vídeo educativo em animação 2D, que foi validado pelos juízes 

especialistas com índice de concordância de 97%, posteriormente foram selecionados 

adaptações ao vídeo sugeridas pelos juízes para complementar e qualificar os conteúdos 

referentes ao produto proposto, buscando melhor coerência educativa do vídeo. Após a 

adequação do vídeo, o vídeo foi validado pelos familiares o que resultou em 100% de 

validade do material. Conclusão: a pesquisa teve rigor metodológico para criar uma 

tecnologia educacional confiável e validada podendo ser utilizada pelos profissionais na 

prática assistencial como educação em saúde para esta clientela. 

Descritores: Educação em Saúde. Cateteres de Demora. Estudos de Validação. 

Enfermagem Pediátrica.  Neoplasias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

CORRÊA VB. Elaboration and validation of an educational video for family 

members of children with leukemia using a semi-implantable catheter. [Master’s 

thesis]. Niterói Federal Fluminense University, Faculty of Nursing; 2020. 

 

Objectives: to identify topics for the elaboration of an educational video on home care 

for children with leukemia using a semi-implanted catheter from the perspective of 

family caregivers; seek scientific evidence to support the elaboration of the educational 

video on home care provided by the family member to the child using CVCSI; elaborate 

an educational video for family members of children with leukemia using a semi-

implantable catheter; validate educational video on home care for children with 

leukemia using CVCSI with expert judges and target audience. Methodology: 

methodological research, carried out in seven stages. 1st stage: search for topics through 

interviews with family members of children with leukemia using CVCSI; 2nd stage: 

theoretical study for the theoretical foundation of the video; 3rd stage: development of 

the educational video; 4th stage: validation of the educational video with expert judges; 

5th stage: adequacy of the educational material;  6th stage: validation of the educational 

video with family members of children with leukemia using CVCSI and 7th stage: final 

adequacy of the educational material. The research was approved by the ethics 

committee with the respective numbers 3.469.941 and 3.335.505. Results: in the 

interviews with family members, the following themes were identified: hand hygiene 

and catheter dressing, care to keep the catheter dressing at home; catheter fixation; care 

of the catheter at bath time; and, feelings related to complications with the catheter. 

From these, the educational video in 2D animation was created, which was validated by 

the expert judges with a 97% agreement index, and later adaptations to the video 

suggested by the judges were selected to complement and qualify the contents related to 

the proposed product, seeking better educational consistency from the video. After the 

adequacy of the video, the video was validated by the family members, which resulted 

in 100% validity of the material. Conclusion: the research had methodological rigor to 

create a reliable and validated educational technology that can be used by professionals 

in healthcare practice as health education for this clientele. 

 

 

Descriptors: Health Education. Catheters, Indwelling. Validation Study. Pediatric 

Nursing. Neoplasms. 



Resumen 

 

CORRÊA VB. Preparación y validación de un video educativo para familiares de 

niños con leucemia utilizando un catéter semi-implantable. [Disertación de 

maestría]. Niterói: Universidad Federal Fluminense, Facultad de Enfermería; 2020. 

 

Objetivos: identificar temas para la preparación de un video educativo sobre atención 

domiciliaria para niños con leucemia utilizando un catéter semi-implantado desde la 

perspectiva de los cuidadores familiares; buscar evidencia científica para apoyar la 

elaboración del video educativo sobre el cuidado en el hogar proporcionado por el 

miembro de la familia al niño usando CVCSI; preparar un video educativo para 

familiares de niños con leucemia utilizando un catéter semi-implantable; validar video 

educativo sobre atención domiciliaria para niños con leucemia utilizando CVC-SI con 

jueces expertos y público objetivo. Metodología: investigación metodológica, realizada 

en seis etapas. 1
a
 etapa: búsqueda de temas a través de entrevistas con familiares de 

niños con leucemia utilizando CVCSI; 2
a
 etapa: estudio teórico para la base teórica del 

video; 3ª etapa: desarrollo del video educativo; 4
a
 etapa: validación del video educativo 

con jueces expertos; 5
a
 etapa: adaptación del material educativo; 6

a
 etapa validación del 

video educativo con familiares de niños con leucemia utilizando CVCSI y 7
a
 etapa 

adaptación final del material educativo. La investigación fue aprobada por el comité de 

ética con los respectivos números 3.469.941y 3.335.505. Resultados: en las entrevistas 

con miembros de la familia, se identificaron los siguientes temas: higiene de las manos 

y vendaje del catéter, cuidado de mantener el vendaje del catéter en casa; fijación del 

catéter; cuidado del catéter en el baño; y, sentimientos relacionados con complicaciones 

con el catéter. En base a esto, se creó el video educativo en animación 2D, que fue 

validado por los jueces expertos con índice de acuerdo del 97%. Posteriormente, se 

seleccionaron las adaptaciones al video sugeridas por los jueces para complementar y 

calificar los contenidos relacionados con el producto propuesto, buscando una mejor 

consistencia educativa del video. Después de la adecuación del video, el video fue 

validado por los miembros de la familia, lo que resultó en una validez del 100% del 

material. Conclusión: la investigación tuvo un rigor metodológico para crear una 

tecnología educativa confiable y validada que pueda ser utilizada por profesionales en la 

práctica de la salud como educación sanitaria para esta clientela. 

 

Descriptores: Educación en Salud. Catéteres de Permanencia. Estudio de Validación. 

Enfermería Pediátrica. Neoplasias. 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Fluxograma de busca dos artigos..................................................... 26 

Figura 2: Cateter venoso semi-implantado no organismo............................... 36 

Figura 3: Divisão do corpus do texto............................................................. 53 

Figura 4: Dendograma da CHD do corpus textual dos familiares................... 63 

  



LISTA DE QUADROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Estratégia de busca nos recursos informacionais................................. 25 

Quadro 2: Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa.................. 27 

Quadro 3: Elaboração do roteiro do vídeo....................................................... 45 

Quadro 4: Sistema de classificação de juízes especialistas............................. 46 

Quadro 5: Caracterização dos familiares participantes do estudo na etapa de 

entrevista........................................................................................ 

 

59 

Quadro 6: Caracterização das crianças em uso do CVCSI............................. 60 

Quadro 7: Corpus do texto.............................................................................. 64 

Quadro 8: Evidências científicas para fundamentação teórica do vídeo......... 78 

Quadro 9: Roteiro do vídeo educativo............................................................. 77 

Quadro 10: Síntese da análise quantitativa das respostas dos juízes 

especialistas.................................................................................... 

 

90 

Quadro 11: Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos 

juízes............................................................................................... 

 

94 

Quadro12: Síntese da análise quantitativa das respostas dos 

familiares........................................................................................ 

 

96 

Quadro 13: Orçamento da pesquisa................................................................. 124 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1: Respostas obtidas dos juízes especialistas segundo os objetivos, 

estrutura e apresentação e relevância do instrumento........................... 

 

92 

Tabela 2: Respostas obtidas dos familiares segundo os objetivos, organização, 

estilo do vídeo, aparência e motivação.................................................. 

 

98 

  



LISTA DE SIGLA 
 

AHRQ   Health care Research and Quality 

ANLL   Leucemia Não Linfocítica aguda 

AUL   Leucemia indiferenciada aguda 

CACON   Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

CAPES   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEP   Comitê de Ética em Pesquisa 

CINAHL   Cummulative index to nursing and allied health literature 

CHD   Classificação Hierárquica Descendente 

CRIANES   Crianças com Necessidades Especiais de Saúde 

CVCTI  Cateter Venoso Central Totalmente Implantado 

CVCSI   Cateter Venoso Central Semi Implantado 

DECS    Descritores em Ciências da Saúde 

ECA   Estatuto da Criança e do Adolescente 

FAB    Franco Americano Britânico 

IC   Índice de Concordância 

IRAMUTEQ Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et 

de Questionneires 

IRAS Infecções relacionadas à assistência à saúde 

LILAS   Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

LLA   Leucemia Linfóide Aguda 

LMA   Leucemia Mielóide Aguda 

NUPESICA Núcleo de Pesquisa e Estudos na Saúde Integral da Criança e do 

Adolescente 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

PICC    Cateter Central de Inserção Periférica 

PNAISC  Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança 

PNSP  Programa Nacional de Segurança do Paciente 

PRISMA  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses 

PUBMED  Publish Medline  

SNC   Sistema Nervoso Central 

ST   Segmento de Texto 

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNACON   Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

UPI   Unidade de Pacientes Internos 

UPE   Unidade de Pacientes Externos 

 
  



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................  17 

1.1 Aproximação com a temática do estudo.......................................................... 17 

1.2 Contextualização do objeto de pesquisa.......................................................... 18 

1.3 Objetivos.......................................................................................................... 22 

1.4 Justificativa ..................................................................................................... 23 

2. REFERENCIAL CONCEITUAL.................................................................. 32 

2.1 A criança com leucemia................................................................................... 32 

2.2 Cateter venoso central semi-implantável e o papel do enfermeiro................. 35 

2.3 A família como participante do cuidado à criança portadora de cateter semi-

implantável...................................................................................................... 

37 

2.4 Educação em saúde e tecnologias educacionais.............................................. 39 

2.5 Vídeos Educativos........................................................................................... 40 

3. MÉTODO......................................................................................................... 42 

3.1 Tipo de pesquisa.............................................................................................. 42 

3.2 Produção/coleta de dados................................................................................. 42 

3.3 Cenário da pesquisa......................................................................................... 50 

3.4 Análise dos dados............................................................................................ 52 

3.4.1 Entrevista com familiares............................................................................. 52 

3.4.2 Validação do vídeo com juízes especialistas e familiares........................... 56 

3.5 Aspectos éticos................................................................................................. 56 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................... 58 

4.1 Temas para elaboração do vídeo sobre cuidados domiciliares às crianças      

com leucemia em uso de cateter sem-implantado......................................... 

 

58 

4.1.1. Caracterização dos familiares..................................................................... 58 

4.1.2. Processamento dos dados das entrevistas no IRAMUTEQ......................... 62 

4.1.3 Discussão...................................................................................................... 67 

4.2 Fundamentação teórica do vídeo sobre cuidados domiciliares  

às crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantado..................... 

 

72 

4.3 Elaboração do vídeo educativo........................................................................ 75 

4.3.1 Discussão...................................................................................................... 88 

4.4 Validação do vídeo com juízes especialistas e familiares............................... 89 



4.4.1Resultados da validação com juízes especialistas......................................... 89 

4.4.2 Adequação do vídeo após validação com juízes especialistas..................... 93 

4.4.3 Resultados validação com familiares.......................................................... 95 

4.4.4 Discussão.................................................................................................... 99 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 103 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................... 105 

7. APÊNDICE...................................................................................................... 119 

Apêndice 1-Termo de consentimento livre e esclarecido: entrevista com os 

familiares............................................................................................. 

119 

Apêndice 2- Roteiro de entrevista.......................................................................... 120 

Apêndice 3-Carta convite aos juízes-especialistas................................................. 121 

Apêndice 4-Termo de consentimento livre e esclarecido juízes especialistas....... 122 

Apêndice 5-Termo de consentimento livre e esclarecido validação do vídeo 

com as famílias.................................................................................... 

123 

Apêndice 6 – Orçamento da pesquisa.................................................................... 124 

8. ANEXOS........................................................................................................... 125 

Anexo 1 – Instrumento validação do vídeo educativo com juízes especialistas.... 125 

Anexo 2 – Instrumento validação do vídeo educativo com familiares.................. 129 

Anexo 3 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.............................................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aproximação com a temática de estudo 

Meu interesse pela área pediátrica ocorreu desde a Graduação em Enfermagem 

na Escola de Enfermagem Anna Nery no curso da disciplina de Saúde da Criança e no 

Adolescente durante o estágio supervisionado. Ao concluir o curso de graduação no ano 

de 2007 tive a oportunidade de ingressar no curso de especialização em pediatria na 

mesma faculdade através do prêmio ―Dulce Neves da Rocha‖ onde meu trabalho de 

conclusão de curso intitulado ―Participação do familiar/acompanhante no cuidado à 

criança hospitalizada: perspectivas para a Enfermagem Pediátrica‖ foi premiado.  

Na especialização pude aprofundar meus conhecimentos na área de pediatria 

juntamente com a prática, pois na época trabalhava em uma unidade de terapia intensiva 

pediátrica no município de Niterói e em uma emergência pediátrica do município do RJ. 

Após o término da especialização, ingressei no curso de residência em oncologia 

pediátrica no município do RJ, no ano de 2010, onde pude aprender de forma mais 

intensa o cuidado de enfermagem a esta clientela, porém por motivos pessoais não foi 

possível concluir o curso, entretanto o desejo de trabalhar nesta área permaneceu.  

No ano de 2013 fui aprovada no concurso de um Hospital Universitário Federal 

do Município do Rio de Janeiro, para desenvolver atividades assistenciais na área de 

pediatria. Esta instituição atende uma clientela pediátrica com perfil diferenciado de 

outras instituições de saúde, ou seja, crianças que apresentam doenças crônicas e 

genéticas raras, além de oferecer tratamento para doenças oncohematológicas.  

Na enfermaria de oncohematologia pude novamente ter contato com essa 

clientela, desta vez como enfermeira rotina realizando um desejo profissional de 

outrora. Nesta instituição existem outros casos relacionados a doenças do sangue, porém 

as leucemias ocorrem em maior número, constituindo a primeira causa de internação em 

decorrência do tratamento quimioterápico e neutropenia febril.  

Na prática da enfermaria percebi que os familiares de crianças com alta 

hospitalar apresentavam dúvidas com relação a nova rotina de cuidados em casa, pois as 

crianças a partir daquele momento iam embora com o cateter venoso semi-implantável. 

Depois de um tempo, muitas crianças retornavam ao hospital com complicações 

relacionadas ao cuidado domiciliar com o cateter, necessitando de novas internações ou 
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até mesmo da colocação de novo cateter. Dessa forma, como enfermeira, percebi que 

seria necessário uma nova ferramenta educacional para auxiliar as orientações de alta 

hospitalar para as familiares dessas crianças, a fim de garantir integralidade do cateter 

até o fim do tratamento.  

Visto o disposto acima, este estudo trata da elaboração e validação de uma 

tecnologia em formato audiovisual que possa auxiliar o enfermeiro nas suas atividades 

de educação em saúde para a alta hospitalar da criança com leucemia que usa o cateter 

semi-implantável, bem como seu familiar no seu cuidado domiciliar. 

 

1.2 Contextualização do objeto de pesquisa 

O câncer infanto-juvenil apresenta elevada incidência e é a segunda causa de 

morte em crianças e adolescentes brasileiros. Estima-se que o número de casos novos 

dessa doença no Brasil para esse grupo populacional, para cada ano do triênio 2020-

2022, será de 8.460, sendo os tipos predominantes, as leucemias (28%), os tumores do 

sistema nervoso central (26%) e os linfomas (8%). Além disso, os óbitos por câncer 

entre crianças e adolescentes (de 1 a 19 anos) correspondem à segunda causa de morte, 

superado apenas pelas mortes por causas externas.
1 
 

As leucemias podem ser classificadas em agudas ou crônicas, porém a leucemia 

aguda é a principal neoplasia que acomete as crianças e adolescentes e tem um período 

de latência curto com início de surgimento dos sintomas em poucas semanas. As 

manifestações clínicas da leucemia aguda aparecem à medida que a proliferação de 

células imaturas (blásticas) torna-se excessiva na medula óssea, infiltrando os tecidos do 

organismo, tais como linfonodos, pele, baço, rins e sistema nervoso central (SNC).2  

Apesar da elevada incidência da doença, cujo tratamento avançou 

significativamente nos últimos anos, com uma probabilidade atual de sobrevivência de 

80 a 90%, frente às melhorias dos cuidados de suporte, estratificação do tratamento com 

base no risco de recaída, identificação das características biológicas das células 

leucêmicas e otimização dos regimes de tratamento, incluindo a irradiação craniana para 

prevenir recaídas envolvendo o sistema nervoso central.
3 

O tratamento da Leucemia inclui preferencialmente o uso de agentes 

quimioterápicos, com ou sem radioterapia, em quatro fases: terapia de indução, terapia 

profilática do Sistema Nervoso Central, terapia de intensificação e terapia de 

manutenção.
4
 A quimioterapia antineoplásica consiste no emprego de substâncias 

químicas isoladas ou em combinação que objetivam tratar neoplasias malignas, podendo 
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ser empregada com objetivo curativo ou paliativo, dependendo do tipo de tumor, da 

extensão da doença e da condição física do paciente. Esses fármacos atuam em nível 

celular interferindo no processo de crescimento e divisão celular.
5 

As principais vias de administração dos quimioterápicos consistem em: via oral, 

intramuscular, subcutânea, intratecal, intra-arterial, intraperitoneal, intrapleural, 

intravesical e endovenosa, sendo essa última a via mais comumente utilizada.
5 

Quanto à administração de quimioterápicos endovenosos, esses podem ser 

divididos de acordo com seu potencial de lesão tecidual, ou seja, os vesicantes que são 

aqueles que em contato com tecidos adjacentes ao vaso sanguíneo levam à irritação 

severa, com formação de vesículas e destruição tecidual, e os irritantes que são aqueles 

que quando extravasados causam irritação tecidual, porém não evolui para necrose.
6
 

Devido a esse elevado potencial de lesão tecidual que os quimioterápicos podem 

causar ao endotélio, juntamente com a fragilidade venosa característica das crianças, é 

que um acesso venoso de longa permanência que promova confiança durante a 

administração de quimioterápicos é imprescindível para garantir segurança à criança em 

tratamento. Em consonância isso, a portaria 733 do Ministério da Saúde de 2002 afirma 

que a utilização do cateter venoso central de longa permanência proporciona um acesso 

venoso seguro, permitindo a administração de quimioterápicos, a hidratação venosa, a 

nutrição parenteral, coleta de sangue e a transfusão de hemoderivados e de precursores 

hematopoéticos, sendo uma das principais indicações de implantação em oncologia 

pediátrica.
7 

Outro fato importante a ser levado em consideração para a necessidade de 

colocação de um cateter, diz respeito a alguns protocolos de tratamento que incluem 

infusão de quimioterapia por 24, 48 e até 96 horas, em ambiente hospitalar ou 

ambulatorial, que ocasionam internações frequentes, além das hospitalizações 

decorrentes de eventos adversos da quimioterapia e complicações da própria doença.
8 

Os acessos venosos de longa permanência são caracterizados como cateter 

venoso central totalmente implantado (CVCTI), cateter venoso central semi-implantado 

(CVC-SI) e cateter central de inserção periférica (PICC). O CVCTI também conhecidos 

como Ports ou Port-a-caths, são dispositivos de borracha siliconizada cuja extremidade 

distal se acopla a uma câmara puncionável sob a pele, geralmente na região torácica 

sobre uma proeminência óssea; os CVCSI (Hickman ou Broviac) geralmente são feitos 

de silicone revestido por uma camada de teflon no qual sua porção proximal deve 

permanecer adjacente ao átrio direito, em um vaso sanguíneo de alto fluxo e os PICC´s 
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são inseridos em uma veia periférica através de punção percutânea em membro superior 

e atingem a veia cava superior.
5 

Quão logo seja possível, a criança deve ter um cateter venoso de longa 

permanência, pois durante o processo de investigação diagnóstica e nos primeiros dias 

de diagnóstico, ela experimenta vários procedimentos dolorosos, entre eles a punção 

venosa periférica, devido a necessidade de inúmeras coletas de sangue, administração 

de medicamentos e hidratação venosa.  As repetidas venopunções provocam memórias 

que podem desencadear ansiedade antecipatória, assim como níveis mais elevados de 

resposta à dor na criança.
9 

No caso das leucemias, o CVCSI é indicado com frequência, pois permite 

infusão de qualquer tipo de solução e coletas sanguíneas frequentes, dispensa a punção 

percutânea, suporta grandes quantidades de fluidos simultaneamente, visto que durante 

o tratamento há infusão de hiperhidratação, hemoderivados e vesicantes, e é adequado 

para infusão por tempo prolongado, como por exemplo, a Nutrição Parental Total. 

Contudo, são cateteres que exigem mais cuidados de manutenção, principalmente 

porque ficam parcialmente exteriorizados na pele, exige treinamento do paciente e 

família para o seu manuseio e é mais susceptível a infecção e acidentes.
5
 

Como o monitoramento clínico evolutivo da criança durante todo o tratamento 

acontece tanto no ambiente hospitalar quanto ambulatorial, no processo de alta 

hospitalar com o CVCSI, as famílias podem sentir-se inseguras e despreparadas para 

cuidar do dispositivo venoso em domicilio, além de ter muitas dúvidas com relação a 

seu funcionamento e inserção. 

Com a hospitalização da criança e o seu processo de adoecimento infantil, as 

famílias passam a vivenciar o cotidiano hospitalar a fim de acompanhar a criança em 

todas as etapas. Dessa forma, a equipe multiprofissional deve estar atuante no que se 

refere à avaliação e ao suporte à pessoa e sua família, pois as inúmeras internações 

geram repercussões na vida de ambos.
10

 

Nesse contexto o enfermeiro tem a possibilidade de transcender, estendendo o 

seu cuidado em favor das famílias e, especialmente, ao cuidador domiciliar de crianças 

com câncer em quimioterapia, oferecendo-lhes a possibilidade de responder melhor às 

suas demandas cotidianas
11, 

incluindo os cuidados com o cateter venoso central de longa 

permanência. 

Após a alta hospitalar uma nova rotina de cuidados precisa ser estabelecida a fim 

de garantir integralidade e funcionalidade do cateter até o término do tratamento, desta 
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forma, ter uma estratégia para incluir o familiar no plano de cuidados implica em 

proporcionar que os mesmos se sintam competentes para o cuidado, por meio do 

compartilhamento do conhecimento e das habilidades necessárias para a tomada de 

decisão, tornando-os ativos e participativos no cuidado com a criança.
12  

No Brasil, as crianças que demandam cuidados contínuos, especiais, temporários 

ou permanentes, por vezes complexos, para a manutenção de suas vidas são definidas 

como Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANESs) e por isso 

demandam de seus familiares diferentes estratégias de cuidados em casa após a alta 

hospitalar.
13 

As CRIANES, no Brasil, são identificadas de acordo com as demandas de 

cuidado, como: de desenvolvimento, de cuidados tecnológicos, medicamentosos, de 

cuidados habituais modificados, cuidados mistos onde há associação de uma ou mais 

demandas excluindo a tecnológica e, demandas de cuidados clinicamente complexos em 

que há associação de todas as anteriores abrangendo o manejo de tecnologias de suporte 

de vida.
14

 Nesta pesquisa destaca-se as crianças com demandas tecnológicas devido ao 

uso contínuo do cateter venoso semi-implantável. 

No processo de educação em saúde, a tecnologia não é apenas compreendida 

como um produto material, mas sim como uma consequência de processos 

concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de 

um conjunto de conhecimentos científicos que serão utilizados na construção de 

produtos materiais, ou não, com a finalidade de gerar intervenções sobre uma 

determinada situação prática. A tecnologia é um instrumento facilitador do processo de 

educação em saúde.
15 

 

As tecnologias podem ser classificadas como Tecnologias Educacionais; 

Tecnologias Assistenciais e as Tecnologias Gerenciais. Nesta classificação, as 

tecnologias educacionais possuem modalidades onde se destacam as táteis e auditivas; 

expositivas e dialogais; as impressas e as audiovisuais.
15

 

 A utilização do recurso áudio visual facilita a aquisição, a retenção e a 

recordação de lições aprendidas, pois parecem evocar a resposta máxima de todo o 

organismo às situações em que o aprendizado é feito. Além disso, os materiais 

audiovisuais são importantes no ensino e processos de aprendizagem, pois ao visualizar 

algo a maioria das pessoas lembra com mais facilidade, associando as imagens a 

qualquer menção sobre o assunto do que se for apenas falada.
16

 

https://www.sinonimos.com.br/associacao/
https://www.sinonimos.com.br/associacao/
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 Dessa forma a utilização de um vídeo educativo pelos enfermeiros pode ser 

uma tecnologia eficaz como uma estratégia de educação em saúde junto a famílias de 

crianças com leucemia em uso de cateter venoso semi-implantável. Entretanto, para a 

construção de práticas educativas eficazes, a partir da realidade concreta das famílias, 

torna-se necessário conhecer como os familiares cuidam das crianças com dispositivos 

tecnológicos no domicílio,
17 

nesse caso específico,  o CVCSI, a fim de  reconhecer suas 

reais dúvidas e necessidades de informação. 

 Nesse contexto foram levantadas as seguintes questões norteadoras: Quais são 

os cuidados domiciliares realizados pelos familiares de crianças com leucemia em uso 

de CVCSI? Quais os conteúdos que familiares consideram fundamentais para serem 

contemplados na elaboração de um vídeo educativo sobre os cuidados domiciliares às 

crianças com leucemia em uso de CVCSI? O vídeo educativo é válido como tecnologia 

educacional para as famílias de crianças com leucemia em uso do CVCSI? 

Baseado no exposto acima se tem como objeto de estudo: vídeo educativo sobre 

os cuidados domiciliares realizados pelas famílias junto às crianças com leucemia em 

uso de cateter venoso semi-implantável. 

 

1.3 Objetivos 

Os objetivos são: 

 Identificar temas para a elaboração de vídeo educativo sobre cuidados 

domiciliares às crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantado na 

perspectiva de familiares cuidadores; 

 Buscar evidências científicas para fundamentar a elaboração do vídeo educativo 

sobre o cuidado domiciliar realizado pelo familiar a criança em uso de CVCSI; 

 Elaborar um vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em uso 

de cateter semi-implantável; 

 Validar vídeo educativo sobre os cuidados domiciliares às crianças com 

leucemia em uso de CVCSI com juízes especialistas e com o público-alvo. 
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1.4 Justificativa  

O tratamento do câncer infanto-juvenil requer longos períodos de internação ou 

idas frequentes ao serviço ambulatorial tanto para realização de exames quanto para 

administração de quimioterapia, causando grandes mudanças na rotina da criança e de 

sua família devido ao isolamento e afastamento do seu convívio social e aos efeitos 

tóxicos da medicação, como náuseas, vômitos, apatia, febre, neutropenia. O familiar da 

criança com câncer se apresenta frágil e com várias necessidades ao longo do processo 

de tratamento.
18

 

A dinâmica intra e extra-hospitalar do tratamento faz com que parte dessa 

assistência seja feita também pelas famílias no domicílio. Neste contexto, a 

quimioterapia ambulatorial os problemas e necessidades do indivíduo ou da família 

como um todo se apresentam mais difíceis e complexos, pelo envolvimento de muitas 

pessoas, pela limitação de recursos, pelo envolvimento emocional que sempre acarretam 

e pelas condições ambientais.
19  

Portanto, estar atento a essas necessidades é de suma importância para que os 

profissionais de saúde consigam promover educação em saúde a partir do ouvir e 

compreender o que é vivenciado pelo outro, contribuindo para que a família se adapte 

melhor às alterações que ocorrem no seu cotidiano. 

Desta forma este estudo justifica-se pela importância da busca de uma maior 

efetividade da assistência de enfermagem juntamente com a educação em saúde, 

oferecendo melhor apoio e treinamento para família no cuidado domiciliar a criança em 

uso de cateter venoso semi-implantável, a fim de que esta se sinta competente no 

cuidado, contribuindo para o sucesso do tratamento. Este estudo está centrado nos 

cateteres semi-implantáveis, pois estes são os mais indicados para o tratamento das 

crianças com leucemia e ficam parcialmente exteriorizados após a sua implantação, 

necessitando de cuidados domiciliares. 

Este estudo está em consonância com a Agenda Nacional de Prioridades de 

pesquisa em Saúde, no que tange a saúde da criança e do adolescente, onde dispõe como 

prioridade de pesquisa as condições de vida e de sobrevida de crianças com 

necessidades especiais e seu processo de ajustamento no domicílio.
20 

 

Para uma maior aproximação com a temática de estudo, foi realizado uma 

revisão integrativa a fim de identificar o que está sendo publicado na literatura nacional 

e internacional sobre quais as práticas educativas os enfermeiros têm utilizado neste 

contexto. 
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A coleta de dados foi realizada em seis etapas compreendidas em: (1) a 

formulação de uma hipótese ou questão de pesquisa que apresente relevância para a 

saúde e enfermagem; (2) busca nas bases de dados para identificação dos estudos que 

serão incluídos na revisão e estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos; (3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos; (4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

(5) interpretação dos resultados; (6) apresentação dos principais resultados evidenciados 

da análise dos artigos incluídos.
21  

A questão de pesquisa que norteou a busca foi: ―Quais as práticas educacionais 

têm sido realizadas pelos enfermeiros junto às famílias para o cuidado com o cateter 

venoso de longa permanência em crianças?‖ Os critérios de inclusão foram artigos de 

pesquisa original, completo e publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol; 

estudos que abordassem as práticas educacionais para a população de famílias de 

crianças abaixo de 18 anos; os critérios de exclusão foram os estudos relacionados as 

práticas educacionais direcionadas exclusivamente a profissionais ou pacientes adultos 

na realização do auto cuidado, outros tipos de cateteres que não seja o venoso de longa 

permanência, cartas ao leitor, dissertações e publicação em anais. Não houve limitação 

quanto ao ano de publicação dos artigos, pois se percebeu a limitação de publicações 

relacionadas ao tema quando um determinado período de tempo era restrito. 

A seleção dos artigos foi efetuada nos meses de agosto e setembro de 2018, nos 

seguintes recursos informacionais: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), PubMed (Public/Publish Medline), Scopus e Web of Sciense e 

CINAHL(Cummulative index to nursing and allied health literature). As buscas de 

artigos em tais recursos foram realizadas respeitando as orientações da estratégia PICO, 

onde foram selecionados descritores específicos que representaram o (P), (I) e (O), o 

(C) não se aplica, pois este não é um estudo comparativo.
22 

 Utilizou-se os descritores 

em ciências da saúde (DeCS) próprios as bases de dados LILACS; Medical Subject 

Headings (MeSH) próprio a base de dados PubMed, Scopus e Web of Sciense e nos 

Títulos CINAHL próprio a base de dados CINAHL. A escolha dos descritores e seus 

sinônimos foram feitos buscando captar o máximo possível de artigos disponíveis nas 

bases de dados. Os termos de buscas utilizados, combinados com os operadores 

booleanos estão exemplificados na estratégia de busca abaixo: 
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Quadro 1: Estratégia de busca nos recursos informacionais. Niterói, RJ, 2019 

 
Sigla Conteúdo MeSHTerms/ 

Pubmed, web of 

science e Scopus 

Títulos CINAHL lILACS 

P Famílias/cuidadores de 
crianças 

"family" OR 
"caregivers" OR 

"child" OR "child, 

preschool‖ OR 
"adolescent" OR 

"parents" 

―Family‖ OR 
―Parents‖ OR ―child‖ 

OR ―Child, Preschool‖ 

OR ―Adolescence‖ 

―família‖ OR 
―cuidadores‖ OR ―pré-

escolar‖ OR 

―Adolescente‖ OR 
―criança‖ 

  AND AND AND 

I Práticas educacionais do 

enfermeiro 
"health education" OR 

"health promotion"OR 
"education" OR 

"orientation" OR 

"nursing care" OR 
"pediatric nursing OR 

"oncology nursing" 

OR "home nursing" 

―Heath Education‖ OR 

―Health promotion‖ 
OR ―Education‖ OR 

―Orientation‖ OR 

―Nursing Care‖ OR 
―Pediatric nursing‖ OR 

―Pediatric Oncology 

Nursing‖ OR Home 
Nursing‖ OR ―Nursing 

Home Patients‖ 

―Enfermagem 

pediátrica‖ OR 
―cuidados de 

enfermagem‖ OR 

―Enfermagem 
Oncológica‖ OR 

―Educação em Saúde‖ 

OR ―Promoção da 
Saúde‖ 

 
C - - - - 

  AND AND AND 

O Cuidados com o 

Cateterer venoso longa 

permanência 

"central venous 

catheters" OR 

"catheterization" OR 
"catheterization, 

central venous" OR 

"catheters, indwelling" 

 

―Central Venous 

Catheter‖ OR 

―Catheters, Vascular‖ 
OR ―Catheter Care, 

Vascular‖ OR 

―Catheter Care‖ OR 
―Catheterization, 

Peripheral Central 

Venous‖ OR 
―Catheterization, 

Central Venous‖ OR 

―Catheters‖ 

―cateterismo venoso 

central‖ OR 

―Cateterismo‖ OR 
―Cateteres de Demora‖ 

OR ―Cateteres 

Implantáveis‖ OR 
―Cateteres Venosos 

Centrais‖ 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Para a seleção dos estudos foi utilizado as recomendações PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) definida como uma diretriz 

que tem como objetivo ajudar autores a melhorarem a qualidade do relato dos dados da 

Revisão Sistemática e Metanálise. O PRISMA é composto de um checklist de 27 itens e 

um diagrama de fluxo de seleção de artigos de quatro fases e esta descrito no 

fluxograma a seguir: 
23
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Figura 1: Fluxograma de busca dos artigos. Niterói, RJ, 2020. 

 

Fonte: Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos. Elaborado a partir da 

recomendação PRISMA, Brasil, 2016.
23 

 

Para a descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, foi desenvolvido 

um quadro contendo: título; autores; ano da publicação, base de dados, revista e país; 

tipo de estudo e nível de evidência; prática educativa utilizada e resultados, conforme o 

quadro a seguir: 
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Quadro 2: Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa. Niterói, RJ, 2019. 

 

Código Título Autores/ano da 

publicação/base de 

dados/Revista/País 

Tipo de 

estudo/nível 

de evidência 

Prática educativa 

utilizada 

Resultado 

A1 ―Teaching 

parents 

advanced 
clinical 

skills‖24 

V.Vidler 

1999 

Pubmed 
 Journal 

Haemophilia 

Inglaterra 

Estudo 

descritivo 

qualitativo 
 

Nível: 06 

Visitas 

domiciliares como 

estratégia de 
educação teórica e 

prática 

Possibilitou as enfermeiras 

avaliação continua da técnica de 

manipulação do cateter pelas 
famílias prevenindo complicações, 

apoio emocional reduzindo 

ansiedade e a oportunidade de 
continuar a educação sobre a 

doença e tratamento. 
A2 ―Pre-

operative 

awareness 

implantable 
ports‖25 

Lyanne Hatchard; 
Sonya O´Leary 

1999 

Pubmed 
Journal of child 

health care 

Inglaterra 

 

Estudo  
descritivo 

qualitativo 

 
Nível: 06 

Produção de um 
livreto contendo 

informações 

necessárias para as 
famílias baseado 

em suas dúvidas. 

A maioria das famílias 
entrevistadas apontou a 

necessidade de um livro ou folheto 

como ferramenta educacional. O 
livreto produzido conta a história 

de um garotinho chamado Scott, 

que passa pela admissão no 
hospital, uma visita ao teatro, o 

período pós-operatório e cuidados 

subseqüentes de seu Porth a cath. 
O artigo conclui ainda que a 

associação de orientações verbais 

com escritas potencializam o 
ensino as famílias. 

A3 ―Reduced 

central line 

infection rates 
in children 

with leukemia 

following 
caregiver 

training‖26 

Andrea Lo Vecchio 

et  AL. 
2016 

Scopus 

Journal Medicine 
Itália 

Ensaio clínico 

sem 
randomização 

 

Nível: 03 

Curso de 

treinamento para 
familiares de 

crianças com 

leucemia contendo 
informações 

teóricas, prática 

com manequins e 
crianças e vídeo. 

O estudo demonstrou uma redução 

de 46% nas taxas gerais de infecção 
de corrente sanguínea associada  a 

cateter e uma redução de 80% na 

taxa entre cuidadores 
completamente treinados e não 

treinados. Isto sugere que qualquer 

envolvimento do cuidador é eficaz, 
e que o empoderamento destes no 

cuidado tem um impacto 

importante nas taxas de redução de 
infecção nesta população. 

A4 ―Becoming 

Parent and 

Nurse: High-

Fidelity 

Simulation in 
Teaching 

Ambulatory 

Central Line 
Infection 

Prevention to 

Parents of 
Children with 

Cancer‖27 

Heiser Rosenberg; 

M. Terhaar; J. 

Ascenzi, et AL. 

2017 

Cinahl 
Journal Joint 

Commission Journal 

on Quality and 
Patient Safety 

EUA 

Ensaio clínico 

sem 

randomização 

 

Nível: 03 

Foram oferecidos 

aos 

acompanhantes 

treinamentos 

baseados em 
avaliação previa 

do conhecimento, 

vídeo e simulação 
realística como 

estratégia de 

ensino para os pais 
no cuidado ao 

cateter central em 

crianças com 
câncer.   

Provou-se que a simulação 

realística serviu como uma 

estratégia educacional eficaz para 

preparar os pais para assumir o 

cuidado com o cateter central em 
casa baseado em evidências 

científicas. Além disso, melhorou a 

capacidade dos pais em reconhecer 
quando a equipe de saúde não adere 

a esses mesmos padrões. 

 
 

 

 

A5 ―Caregiver 

Education 

Reduces the 
Incidence‖28 

Macaluso, Michelle 

Piper, Hannah 

2017 
web of sciense 

Journal 

Gastroenterology 
nursing 

EUA 

Estudo  

descritivo 

 
Nível: 06 

As enfermeiras 

forneceram 

treinamento 
teórico, material 

didático e prática 

manual em 
manequins para o 

cuidado 

domiciliar. 

Redução da taxa de infecção de 

corrente sanguínea associada a 

cateter. Essas reduções melhorarão 
a morbidade e a mortalidade dos 

pacientes e impactarão as taxas de 

readmissão hospitalar, resultando 
na redução de custos. 

A6 ―Developing 

and 

Producing a 
Patient 

Education 

Video on 
Care of the 

Permanent 

Right Atrial 
Catheter‖ 29 

Nur Akcasu,  Sara 

Bodenmiller,  

1994 
Pubmed 

Journal of Pediatric 

Nurse Oncology 
EUA 

Estudo 

descritivo 

 
Nível: 06 

Foi desenvolvido e 

produzido um 

vídeo de educação 
do paciente sobre 

cuidados com o 

cateter central 
permanente. 

Descrição passo a passo da criação 

do vídeo. Embora esta fita de vídeo 

tenha sido projetada para público 
específico, poderia ser facilmente 

segmentado um público mais 

amplo. Em uma pesquisa futura 
será avaliado a eficácia do vídeo. 
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A7 

―Preventive 
strategies for 

central line e 

associated 
bloodstream 

infections in 

pediatric 
hematopoietic 

stem cell 

transplant 
recipients.‖30 

Catherine Barrell et 
AL. 

2012 

Web of science 
American Journal of 

Infection Control 

EUA 

 

Ensaio clínico 
sem 

randomização 

 
Nível: 03 

Utilização de um 
manequim para 

treinamento 

prático de famílias 
e equipe de 

enfermagem  

As taxas de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter em 

crianças tanto na comunidade 

quanto no hospital diminuiu 
significativamente após a 

implementação das estratégias 

educativas.  

A8 ―Impact of 

changes in 
catheter 

management 

on infectious 
complications 

among 

children with 
central 

venous 

catheters.‖31 

Beverly J. Lange et 

AL 
1997 

Pubmed 

Infection Control 
and Hospital 

Epidemiology 

1997 
EUA 

Ensaio clínico 

sem 
randomização 

 

Nível: 03 

Programa 

educacional para 
enfermeiros e 

famílias 

utilizando-se 
protocolos 

institucionais, 

vídeos e 
orientações 

verbais ilustrando 

procedimentos de 
cuidado com o 

cateter.  

Demonstrou-se uma redução das 

taxas de complicações relacionada 
ao cateter em crianças com doenças 

crônicas após a intervenção 

educativa. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

A categorização do nível de evidência foi baseada na categorização da Agency 

for Health care Research and Quality (AHRQ) em sete níveis de classificação: nível 1, 

revisão sistemática ou metanálise de ensaios clínicos controlados; nível 2, ensaio clínico 

controlado randomizado bem delineado; nível 3, ensaio clínico controlado sem 

randomização; nível 4, estudos de coorte ou caso-controle bem delineados; nível 5, 

revisão sistemática de estudos qualitativos e descritivos; nível 6, estudos descritivos ou 

qualitativos e nível 7, opinião de autoridades ou especialistas.
32

 

A amostra final compreendeu em 08 publicações sendo 100% de periódicos 

internacionais. Os países de origem das publicações que compuseram a amostra foram: 

Estados Unidos da América (62,5%), Inglaterra (25%) e Itália (12,5%). Com relação ao 

ano de publicação percebeu-se um longo período sem publicação do tema, pois as 

primeiras publicações constam no ano de 1994 (12,5%), depois o ano de 1997 com 

(12,5%) e o ano de 1999 com (25%) e somente em 2012 (12,5%) encontrou-se outra 

publicação sobre o tema. Após esse período houve um aumento de artigos relacionados 

ao tema sendo 2016 (12,5%) e 2017 com (25%). 

Quanto ao desenho metodológico houve destaque para os Ensaios clínicos sem 

randomização, nível 3 (50%), e os demais são estudos qualitativos, nível 6 (25%) e 

estudos descritivos, nível 6 (25%). 

A clientela pediátrica abordada nos estudos foram na maioria crianças com 

patologias oncohematológicas (50%), Intestino curto (20%), Cirúrgicas (10%), Fibrose 
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cística (10%) e hemofilia (10%). Relacionado ao tipo de cateter o mais prevalente foi o 

Cateter de Hickman (60%), seguido do Porth (30%) e por fim o PICC (10% ). 

As evidências encontradas nas publicações foram categorizadas de acordo com o 

tipo de prática educativa: atendimento domiciliar; produção de materiais educativos 

impressos; utilização de manequins para simulação; criação de um vídeo educativo e 

práticas educativas combinadas. 

Notou-se que não houve publicações nacionais sobre este assunto e que a 

maioria dos estudos foi relacionada a crianças oncohematológicas e com o Cateter de 

Hickman (também denominado semi-implantado).  Apesar do Porth ser um cateter que 

não demanda cuidados diretos no domicílio, pois fica localizado sob a pele, nos países 

em que ele foi citado as famílias são responsáveis pela manipulação desses cateteres no 

domicílio como administração de medicamentos e coletas de sangue, porém esta não é 

uma prática no Brasil. No Brasil  a realização de cuidados especializados como, por 

exemplo, antibioticoterapia endovenosa e nutrição parenteral são desenvolvidos apenas 

por enfermeiros e são práticas que requerem uma padronização.
33

 

Com relação a visita domiciliar (A1) tal prática promoveu uma série de 

benefícios tais como fornecimento de apoio psicossocial, acompanhamento prático na 

execução da técnica de manipulação do cateter, minimizando o risco de complicações, e 

favoreceu a educação em saúde sobre o dispositivo. Essa ação beneficiou a capacitação 

das famílias no reconhecimento de intercorrências como, por exemplo, a maneira 

imediata de agir nas situações de possíveis complicações tais como migração e ruptura 

do cateter. No Brasil a enfermeira também pode utilizar o atendimento domiciliar como 

estratégia de acompanhamento das famílias de crianças portadoras de cateter após a alta 

hospitalar acompanhando e educando estas no manejo do cateter e sanando dúvidas e 

questionamentos.  A Resolução Cofen n
o 

0464/2014 normatiza as ações da equipe de 

enfermagem na atenção domiciliar, definindo estas como ações de enfermagem que são 

desenvolvidas no domicílio do paciente visando a promoção da saúde, prevenção de 

agravos e do tratamento de doenças bem como a reabilitação e cuidados paliativos.
34 

A visita domiciliar é uma estratégia metodológica que representa uma 

aproximação com a família atendida de tal modo que promove um reconhecimento mais 

conciso das características, potencialidades e necessidades de cada situação, resultando 

em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.
35 

 

A elaboração de materiais educativos impressos consistiu na criação de um livro, 

para crianças com Fibrose Cística que irão implantar um Porth (A2), e conta história de 
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um garotinho chamado Scott, que é admitido no hospital, passará pelo o período pré-

operatório e pós-operatório e cuidados subsequentes de seu Porth. Consiste em 

fotografias coloridas, que tentam mostrar cenas que serão familiares sem parecerem 

muito clínicas, acompanhadas de frases curtas em cada página. O livreto também 

contém uma página de atividades e uma página tátil "feel the bump", que é uma 

representação pretendida de como o Porth será sentido sob a pele. O objetivo do livreto 

é aumentar a conscientização e desempenhar um papel importante na preparação da 

criança para usar esse tipo de cateter.  

Para realizar uma cirurgia é necessário um preparo interno da criança para que 

ela possa compreender todo o processo cirúrgico e de mudança externa que possa 

ocorrer, além disso, o medo e a ansiedade a algo desconhecido podem trazer sinais e 

sintomas fisiológicos, emocionais e cognitivos.
36 

 Elaborar mecanismos lúdicos para 

incorporar a criança no cuidado pré operatório, faz com que a criança adquira 

conhecimentos e possa expressar seus medos e ansiedades, pois o lúdico é intrínseco a 

criança, uma vez que é a maneira pela qual ela explora o desconhecido.
37 

 

Um dos principais objetivos dos materiais educativos/ informativos em pediatria 

é incluir a criança e o adolescente no tratamento para que desenvolvam habilidades para 

lidar com a doença. Além disso, os manuais são também uma importante ferramenta 

para que os profissionais da saúde possam oferecer aos pacientes e suas famílias 

informações de maneira simplificada sobre a doença e o tratamento.
38 

 

Os manequins (A7) e práticas conjugadas (A3, A4, A5e A8) foram utilizadas 

com o objetivo de reduzir as taxas de infecção de corrente sanguínea associada a cateter. 

As práticas conjugadas foram caracterizadas como atividades mistas sendo estas aulas 

teóricas, vídeos e prática em manequim e nas crianças diretamente. Ambos abordaram 

cuidados específicos do cateter como troca e escolha do tipo de curativo, lavagem das 

mãos, desinfecção do óstio e da ponta do cateter e coleta de sangue. Entretanto os 

artigos não abordavam com precisão o conteúdo dos vídeos, apenas que era entregue 

este material para as famílias assistirem durante o curso do treinamento 

A simulação como prática educativa é uma valiosa estratégia de ensino quando 

são utilizadas tecnologias e abordagens que representem com fidelidade o ambiente 

real; quando há preparação e orientação do público para as atividades, como por 

exemplo, a familiarização com manequins e equipamentos; formação adequada dos 

profissionais que acompanharão a simulação; instrumentos tecnológicos, como o uso de 

manequins.  Após o treinamento deve haver um espaço de discussão entre o grupo a fim 
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de promover uma reflexão crítica sobre a prática, autoavaliação e feedback da 

experiência.
39

 

A criação de um vídeo educativo (A6) relata o passo a passo da construção do 

material voltado para famílias de crianças oncológicas para o cuidado com o cateter 

semi-implantado em casa. O vídeo no estilo documentário continha cenas de famílias 

relatando sua experiência pessoal com o cateter e a filmagem real de uma criança e sua 

família na sua própria casa demonstrando os procedimentos de cuidado com o cateter. O 

objetivo do vídeo era transmitir imagens de um ambiente real para outras famílias, no 

qual elas se identificariam.  

Como estratégia para a educação em saúde, o enfermeiro pode dispor de 

ferramentas tecnológicas que potencializam práticas colaborativas e de aprendizagem, 

representadas por meio de tecnologias de informação e comunicação. Dentre esses 

recursos, o vídeo educativo mostra-se como um instrumento didático e tecnológico, 

tornando-se uma ferramenta que promove conhecimento, favorece a consciência crítica 

e a promoção da saúde.
40 

 

Apesar deste estudo ser o mais antigo dos artigos pesquisados, o vídeo 

educativo continua sendo uma estratégia de comunicação pois  facilita o processo de 

ensino aprendizagem de procedimentos que exigem habilidades técnicas em saúde, o 

que viabiliza o acesso a várias informações de maneira organizada atendendo às 

diferentes necessidades dos pacientes. Além disso, contribui para melhoraria da 

qualidade de assistência de enfermagem, com destaque a necessidade de aprendizagem 

do paciente, a sua autonomia e colaborando para que o mesmo tenha participação ativa 

no processo saúde doença.
41

 

Através do levantamento das publicações foi possível identificar quais as 

práticas educacionais os enfermeiros têm utilizado para orientar famílias de crianças em 

uso de cateter venoso semi-implantável. Notou-se que a maioria dos estudos abordou 

educação em saúde voltada para o campo da simulação e apenas um artigo datado de 

1994 abordou a criação de um vídeo, porém no estilo documentário e em fita VHS, ou 

seja, sem magnitude de alcance de telespectadores. Dessa forma, concluiu-se que a 

criação de um vídeo educativo atualizado a partir de conteúdos sugeridos pelos próprios 

familiares, pode ser uma estratégia inovadora de educação em saúde. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 A criança com leucemia 

No Brasil estima-se, para cada ano do biênio 2018-2019, a ocorrência de 420 mil 

novos casos de câncer, sem considerar o câncer de pele não melanoma. Uma vez que o 

percentual mediano dos tumores infantojuvenis observados nos registros de câncer de 

base populacional dos brasileiros é de 3%, espera-se que ocorrerão 12.500 casos novos 

de câncer em crianças e adolescentes (até os 19 anos). Desses casos novos, a Leucemia 

é o tipo de câncer mais freqüente em crianças e adolescentes, seguindo o mesmo perfil 

de incidência mundial.
1
 

Leucemia é um termo abrangente dado a um grupo de neoplasias da medula 

óssea e do sistema linfático caracterizada por uma proliferação irrestrita de leucócitos 

imaturos nos tecidos hematopoiéticos do organismo. Apesar de não ser um ―tumor‖ as 

células leucêmicas apresentam as mesmas propriedades das células de tumores sólidos.
4
 

As leucemias podem ser agudas ou crônicas, sendo as agudas a maioria de todas 

as leucemias infantis. As leucemias agudas representam uma expansão clonal e a parada 

em um estágio específico da hematopoiese mielóide ou linfóide, por isso elas podem ser 

dos tipos: Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), Leucemia Mieloblástica Aguda 

(LMA), também conhecida como Leucemia Não Linfocítica aguda (ANLL) - 20% e  

Leucemia indiferenciada aguda (AUL).
42 

 

Na década de 90 surgiu uma classificação subsidiada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e que vem sendo atualizada nos últimos anos, sendo a última em 2008, 

no qual estratificou as doenças em diferentes categorias e as definiu de acordo com a 

combinação da morfologia, imunofenótipo, aspectos genético-moleculares e síndromes 

clínicas. A LLA é classificada junto com os linfomas linfoblásticos na categoria de 

neoplasias de linhagem B ou T, com a denominação de leucemia linfoblástica/linfoma 

linfoblástico B ou T (LLA/LL B ou T).
43 

A LMA baseia-se  nas anormalidades 

citogenéticas ou na citogenética molecular, que a subdivide em diversas entidades 

genético-clínico patológicas. Entretanto, a LMA também pode ser classificadas segundo 

o grupo FAB (Franco Americano Britânico) com base apenas na porcentagem dos 

blastos, na morfologia e no grau de diferenciação da linhagem celular e o grau de 

diferenciação dos subtipos FAB vai do M0 ao M7.
44

 

A LLA é o tipo de leucemia mais frequente na infância, correspondendo de 30 a 

35% dos casos de câncer neste segmento e seu pico de incidência ocorre entre 2 e 5 
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anos de idade, sendo quatro vezes mais frequente que a LMA. Sua etiologia permanece 

desconhecida, porém alguns fatores de risco têm sido associados a esta patologia como 

a radiação ionizante, principalmente quando a exposição ocorre durante a vida intra-

uterina ou durante a primeira infância; produtos químicos diversos e imunodeficiências; 

fatores de riscos ambientais; algumas anomalias cromossômicas como a Síndrome de 

Down; polimorfismos genéticos e agentes infecciosos, principalmente vírus.
45

 

Em todos os tipos de leucemia as células em proliferação desordenada deprimem 

a produção de elementos figurados do sangue na medula óssea, competindo e privando 

as células normais de nutrientes essenciais para seu metabolismo. Por isso os sinais e 

sintomas da leucemia advêm da infiltração de células imaturas na medula óssea 

resultando em anemia (queda do número de hemácias), infecção (queda do número de 

neutrófilos) e trombocitopedia (queda do número de plaquetas).
4
 

 Devido aos potenciais fatores de risco associados ao câncer infantil juntamente 

com os sinais e sintomas inespecíficos que as crianças apresentam no início da doença, 

é que a abordagem do câncer infantil deve estar focada no diagnóstico precoce. Por isso 

o Ministério da Saúde em 2017 lançou o ―Protocolo de diagnóstico precoce para 

oncologia pediátrica‖ que é um documento destinado aos profissionais de saúde da 

atenção básica, visando qualificar a suspeição clínica e assegurar o pronto acesso aos 

serviços especializados para confirmação diagnóstica. O documento reforça ainda a 

importância do empenho de diversos setores envolvidos em prol da reversão do cenário 

atual do Brasil, onde os casos de câncer potencialmente curáveis ainda são identificados 

em estágios avançados e a demora no acesso a confirmação diagnóstica e ao tratamento 

impactam negativamente na mortalidade.
2  

O processo de diagnóstico da leucemia baseia-se na história clínica e 

manifestações físicas que as crianças apresentam. Se a criança apresentar um ou mais 

dos sinais e sintomas da doença faz-se necessária a investigação por hemograma com 

diferencial realizada manualmente por profissional capacitado.  Um hemograma que 

tem alterações em duas ou mais séries (anemia e/ou leucopenia/leucocitose e/ou 

plaquetopenia), indica que a criança deve ser encaminhada para um serviço 

especializado em oncohematologia pediátrica, em caráter de urgência, para ser 

submetida a exames diagnósticos, como o mielograma, e outros complementares, como 

radiografia de tórax e ultrassonografia de abdômen.
2 

É de fundamental importância que seja realizado o diagnóstico diferencial em 

relação a doenças infectocontagiosas, particularmente, considerando-se a situação 
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endêmica no país, além de outras endemias regionais, a partir da situação 

epidemiológica das diferentes localidades.
2  

O diagnóstico definitivo é determinado pela citometria de fluxo celular obtidas 

na aspiração ou biópsia de medula óssea e após confirmação, realiza-se a punção lombar 

a fim de identificar se há envolvimento com o sistema nervoso central.
4
 Para se 

considerar o diagnóstico da leucemia, a porcentagem de blastos devem corresponder a 

mais de 20% tanto no sangue periférico quanto na medula óssea.
46

 

Já durante o processo diagnóstico e após a sua confirmação, a criança passa a 

vivenciar a experiência da internação hospitalar, que traz consigo sentimentos de medo 

e insegurança devido ao seu ambiente impessoal e hostil além de precisar ser submetida 

a procedimentos invasivos e dolorosos, muitas vezes repetitivos, desconfortáveis e 

limitam a sua privacidade.
47

 

O tratamento da leucemia é intenso e provoca tanto reações físicas, como 

emocionais e sociais. As reações físicas ocorrem devido a uma série de reações adversas 

devido toxicidade das medicações utilizadas, sendo as hematológicas como as mais 

frequentes e esperadas, seguida de outras toxicidades como as dermatológicas, 

gastrointestinais, hepáticas e renais.
48

 Já reações emocionais e sociais ocorrem, pois se 

tratando de crianças, a mesma é retirada de seu convívio social e familiar, passando a 

maior parte de seu tempo em um ambiente hospitalar, que difere de sua rotina.
49

, 

privação de liberdade, mudança da auto imagem e impedimentos relacionados a 

atividades e brincadeiras.
47,50

 

 Após o tratamento inicial espera-se que a criança alcance a remissão completa, 

isto é, quando não há mais nenhum sinal e sintoma atribuível à doença. Já a recaída é 

definida quando a criança apresenta mais de 50% de blastos em um único aspirado de 

medula óssea ou quando ocorre infiltração de células leucêmicas em órgãos 

extramedulares.
41 

Para realizar a administração de drogas venosas a equipe de enfermagem deve 

zelar pela preservação da rede venosa nas crianças, pois o uso constante dessa via para 

aplicação dos mais variados medicamentos, soros, antibióticos, sangue e seus derivados, 

bem como para a coleta de sangue destinada à realização de exames laboratoriais, 

ocasiona problemas cada vez mais sérios de lesão e manutenção do acesso vascular. 

Associado a isso, a fragilidade capilar, a desnutrição e a esclerose venosa, decorrentes 

da própria doença ou do tratamento, agravam esse problema e, mesmo no caso de 
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pacientes com boa rede venosa periférica, pode haver prejuízo com o tratamento 

prolongado.
5
 

O acesso venoso periférico é uma via que apresenta desvantagem para ser 

mantida quando a terapia venosa é prolongada, pois exigirá múltiplas punções no 

paciente para garantir o tratamento. Essa é uma questão difícil de ser sustentada na 

pediatria, pois se sabe que as crianças ao serem submetidas a repetidas punções 

periféricas apresentam sinais físicos, emocionais e fisiológicos prejudiciais ao processo 

de crescimento e desenvolvimento.
51

 

Diante do exposto, o consenso que se tem é que o tratamento quimioterápico em 

pediatria deve ser realizado através de um acesso venoso central adequado, a fim de 

evitar danos psicológicos nas crianças, além de ser inadequada a administração de 

drogas vesicantes e irritantes em acesso periférico nesta clientela. Consonante ao 

descrito anteriormente, a terapia de suporte adotada no tratamento também demanda o 

acesso venoso central, tais como nutrição parenteral e administração de drogas com alta 

osmolaridade.
52

 

 Dessa forma, o enfermeiro deve priorizar a segurança do paciente ao 

administrar drogas em um acesso venoso a fim de evitar iatrogenias decorrentes da 

administração de medicações vesicantes e irritantes como extravasamento e infiltração.  

Devido a todas as evidências descritas acima, a implantação de um cateter 

venoso central de longa permanência para o tratamento de crianças com leucemia é 

fundamental para garantir segurança na administração de medicamentos e sucesso do 

tratamento. 

 

2.2 Cateter venoso central semi-implantável e o papel do enfermeiro 

O cateter de longa permanência é uma estrutura tubular que possui diâmetro 

variado, confeccionado em silicone, e que tem por objetivo permitir e manter um acesso 

profundo por longo período de tempo, podendo ser utilizado para aspiração de sangue e 

administração de medicamentos. Podem ser de dois tipos: semi-implantáveis e 

totalmente implantáveis.
53

 

Os cateteres do tipo semi-implantáveis são constituídos por 3 segmentos: o 

primeiro (distal) é intravascular, o segundo (intermediário) é subcutâneo e o terceiro  

(proximal) é externo. O modelo de fixação ao organismo humano é feita através de uma 

reação fibrosa provocada entre o tecido gorduroso subcutâneo a um pequeno círculo de 

Dacron® chamada de ―cuff‖, colada externamente ao cateter. Essa fixação, porém não é 
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imediata, necessitando um período de maturação em torno de 3 a 4 semanas para se 

completar, até lá o cateter deve ser fixado ao corpo através de um ponto na pele.
53 

 

 

Figura 2: Cateter venoso semi-implantado no organismo. Niterói, RJ, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Children Oncology Group
53 

 

Para inserir o cateter centralmente as veias do lado direito são as preferidas, de 

modo que o cateter pode seguir um caminho retilíneo em direção à veia cava superior. 

Ao utilizar o ultrassom, a veia jugular interna é considerada a veia de primeira escolha, 

em termos anatômicos de localização e acessibilidade, enquanto que na punção ―cega‖, 

a canulação da veia subclávia é considerada a mais perigosa, principalmente nos 

pacientes pediátricos.
51

 

Apesar de todos os benefícios que o uso do cateter central traz para o tratamento 

da criança, deve-se enfatizar que os cateteres possuem caráter invasivo e, por isso, não 

são isentos de complicações, principalmente em paciente imunodeprimidos. As 

complicações podem ser de origem infecciosa (infecções de loja e corrente sanguínea) e 

as não infecciosas (trombose venosa profunda, embolização, obstrução e ruptura).
5
 

Como agravante, a leucemia é considerada como um fator subjacente para 

infecções relacionadas ao cateter, devido ao seu potencial de imunossupressão tanto 

pela própria doença quanto pelo seu tratamento.
55

 

Dessa forma, o cuidado de enfermagem deve visar a promoção e prevenção de 

agravos advindos do uso do cateter central, através da manipulação e manutenção 

adequados. As infecções de corrente sanguínea e de sítio cirúrgico são uma das 

principais infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), portanto a identificação, 

a prevenção e o controle das IRAS representam fundamentos para a intervenção sobre o 

risco em serviços de saúde, antes que o dano alcance o paciente.
56
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Segundo a Lei 7.498 do Exercício Profissional de Enfermagem, em seu 

parágrafo único, inciso I do art. 11, o enfermeiro é responsável pela prevenção e pelo 

controle das IRAS.
57

 O enfermeiro tem um importante papel nos cuidados com o cateter 

central, sendo o mesmo responsável por cuidados diretos com a manutenção e a 

avaliação diária a fim de minimizar os riscos do desenvolvimento de infecção.
58

 

 Os cuidados realizados pelo enfermeiro ao paciente em uso de cateter semi-

implantável compreendem troca de curativo e fixação do cateter, manutenção e 

heparinização de vias, atividades de prevenção de infecções no cateter, cuidados na 

administração de medicamentos, nutrição parenteral e quimioterápicos.
59

 

 

2.3 A família como participante do cuidado a criança com leucemia portadora de 

cateter semi-implantado. 

Os protocolos de tratamento utilizados atualmente para as leucemias podem 

durar vários anos, como por exemplo, um primeiro diagnóstico de Leucemia 

linfoblástica o tratamento pode durar aproximadamente 2 anos e meio, e isso significa 

que a criança fará um tratamento intercalado com internações hospitalares e cuidados 

em domicílio, sendo neste último o familiar o responsável por fornecer assistência 

contínua em casa.
60

 

Como o tratamento é longo e requer frequentes internações das crianças, as 

famílias são inseridas no ambiente hospitalar acompanhando de maneira integral o 

tratamento da criança, vivenciando uma nova realidade. O acompanhamento da criança 

internada de forma integral, só foi possível através das exigências legais consolidadas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lei 8069/90 em seu Art. 12. ―Os 

estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a 

permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação 

de criança ou adolescente.” 
61 

 

Após o diagnóstico da criança, a família presta apoio, solidariedade e transmite 

segurança. Esta atenção é imprescindível para a promoção de uma melhora eficaz e de 

qualidade, pois o tratamento do câncer não é fácil e tem um tempo de recuperação 

imprevisível.
62 

Neste contexto surge a figura de um ou mais membros da família que 

terão ligação mais íntima com a criança, participando de modo efetivo do seu 

tratamento, muitas vezes deixando sua vida particular, acompanhando-a nas internações, 
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procedimentos e no ambulatório, oferecendo a ela cuidados diretos e dando apoio, 

carinho e atenção.  

Neste estudo, será considerado família todo e qualquer sujeito que atender aos 

conceitos, segundo definição da OMS (1994) onde: “o conceito de família não pode ser 

limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adopção. Qualquer grupo 

cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum, deve 

ser encarado como família”. 
62

 

A co-participação da família no cuidado a criança tem sido reforçada através dos 

programas e políticas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. A Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde da Criança (PNAISC) criada através da Portaria n
o 
1.130 de 05 

de agosto de 2015 tem por um dos objetivos promover e proteger a saúde da criança 

integralmente visando à redução da morbimortalidade.
64

 A PNAISC em seu artigo 5
o
 

descreve que o fomento à autonomia do cuidado e a corresponsabilidade da família são 

uma das diretrizes na elaboração de planos, programas, projetos e ações voltadas para as 

crianças.  

Além disso, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), do 

Ministério da saúde, criado por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, 

tem como um dos seus objetivos específicos envolver os pacientes e familiares nas 

ações de segurança do paciente.
65

 

Devido a especificidade dos cuidados relacionados ao cateter venoso no ambiente 

domiciliar pelos familiares, pois este não é um cuidado de expertise do censo comum, é 

que o enfermeiro ainda durante a hospitalização e no planejamento de alta adote um 

papel social ativo na preparação de famílias para o cuidado domiciliar, como 

gerenciador da organização de todos os aspectos dos cuidados necessários.
14

 

Dentre os cuidados que os familiares podem realizar a criança com leucemia em 

uso de CVCSI no domicílio podemos citar: curativo no cateter (desde que haja 

treinamento específico do enfermeiro e avaliação do nível de aprendizado dos familiares 

quanto à técnica), observação de sinais de infecção no cateter, planejamento familiar a 

cerca de viagens em família, trazer a criança a unidade para manutenção do acesso 

conforme agendamento bem como em caso de emergências (ruptura e perda 

acidental).
66

 

Diante do exposto acima, o enfermeiro é desafiado a preparar e empregar 

tecnologias educativas a fim de facilitar o processo de educação em saúde para esta 
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população. Dessa forma, a educação em Saúde gera inclusão social e a promoção da 

autonomia das populações na participação em saúde.
67

 

 

2.4 Educação em saúde e tecnologias educacionais 

A enfermagem é uma área de conhecimento que abrange diversas formas de 

cuidar, gerenciar e educar. Nos diversos cenários que a enfermagem desempenha seu 

papel, ela não se restringe somente a pessoas em situação de doença, por isso a prática 

educativa vem emergindo como principal estratégia à promoção da saúde.
68

 

A educação em saúde é um recurso pelo qual o conhecimento cientificamente 

produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, alcança a vida 

cotidiana das pessoas, pois a compreensão dos fatores determinantes do processo saúde-

doença auxilia os sujeitos na adoção de novos hábitos e condutas de saúde.
69 

Para se 

alcançar os objetivos nas ações educativas propostas, é necessária a incorporação de 

metodologias diferenciadas, como a introdução de tecnologias capazes de tornar o 

processo educativo mais participativo e emancipatório. Assim, a utilização de 

tecnologias torna-se uma estratégia capaz de facilitar o processo de aprendizagem e 

tornar as atividades educativas mais atraentes e interessantes.
70

 

O conceito de tecnologia no mundo atual é associado corriqueiramente a um 

produto ou equipamento, quando na verdade essa não é uma concepção exata quando se 

trata de inovações na área da saúde. O conceito de tecnologia é muito mais amplo e não 

deve limitar-se a uma peculiar comparação com equipamentos de ponta, em detrimento 

de uma esfera abrangente de idéias transformadoras.
71

 

As tecnologias educacionais são ferramentas úteis e importantes a serem 

utilizadas no processo de ensino que envolve a assistência de enfermagem, sendo 

empregadas na educação em saúde como um meio facilitador e auxiliador para prover 

conhecimento e saúde à população.
72

 

Neste contexto a Portaria Nº 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005, considera 

que tecnologias em saúde são medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, 

sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e programas e 

protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são 

prestados à população.
73  

Ao desenvolver qualquer tecnologia educacional é importante que o enfermeiro 

reconheça a importância do conhecimento do público-alvo o qual se almeja atingir. Esse 

conhecimento proporciona uma maior interação e aborda o conteúdo educativo de 
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acordo com a realidade, diminuindo o risco de que o material se torne inadequado para 

esse público.
74

 

No âmbito da tecnologia atual, 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 e etc.
75

 

Na era moderna em relação aos processos educativos utilizando a tecnologia, o 

vídeo pode ser visto como uma grande ferramenta de ensino-aprendizagem, pois além 

de ilustrar os conceitos e diversificar as experiências, é considerado um facilitador na 

descrição dos processos que, muitas vezes, são difíceis de ser explicados verbalmente e 

observados na realidade.
76 

 

 

2.5 Vídeos Educativos 

A linguagem do vídeo é de natureza sintética, articula imagens, sons, falas, 

poucos textos, e cria uma superposição de códigos e significações, predominantemente 

audiovisuais. No âmbito da enfermagem, os vídeos permitem a orientação de atividades 

práticas, mediante simulação do ambiente de cuidado e da assistência ao paciente.
77

 

O vídeo é uma tecnologia que facilita a aprendizagem uma vez que simula em 

um ambiente controlado um determinado procedimento. Dentre os diversos benefícios 

de um vídeo educativo podemos destacar: é um método prático de baixo custo de 

investimento, as cenas podem ser revistas quando o espectador quiser, pode ser usada 

individualmente ou em grupo e possui impacto de aceitação das informações maior que 

materiais escritos
78

 especialmente para a população que não possui domínio da 

linguagem escrita.  

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

alunos, instruir profissionais e/ou informar o público em geral, entretanto o vídeo é uma 

ferramenta que requer certos cuidados na sua estruturação e organização de informações 

para que se torne uma ferramenta de suporte à promoção da educação.
41

 Isto é, os 

vídeos devem ser desenvolvidos sempre tendo em vista o embasamento teórico 

metodológico e a validação do seu conteúdo. 

O uso vídeo educativo é uma maneira de se comunicar com o espectador de 

forma mais impactante que os recursos escritos, pois através dos recursos audiovisuais a 

mensagem é fornecida de uma só vez enquanto que na escrita requer  mais tempo para 

que a informação seja repassada. Outra questão importante do desenvolvimento do 
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vídeo está na sua fase de criação de roteiro e storyboards que são ferramentas utilizadas 

para guiar a equipe no processo de produção do material.
79

 

No mundo atual, a tecnologia informativa está cada vez mais impregnada na 

sociedade. Um maior número de pessoas tem acesso a celulares e a máquinas 

fotográficas que filmam e produzem textos; brinquedos eletrônicos que tornam o 

homem comum em uma unidade móvel produtora de informação, de textos, de 

imagens.
80

 Através dos smartphones a população tem acesso às informações através da 

internet de maneira rápida e eficaz. O Youtube é uma plataforma digital que contém 

uma gama de vídeos que podem ser acessados via smartphone sempre que o usuário 

sentir necessidade, seja pra buscar informações ou para entretenimento.  

O YouTube cresceu durante os últimos anos e é visitado por quase 70 milhões de 

pessoas por dia. Com o acesso gratuito, os principais mecanismos de busca em todo o 

mundo permitem comparações entre toda a comunidade profissional e 

científica,oferecendo assim a possibilidade de comentar e fazer sugestões, tornando-se 

um ponto de referência atualizado para obter informações.
81

 

De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) o 

Brasil já ultrapassou a marca de 200 milhões de acessos móveis à Internet. De acordo 

com balanço do mês de junho de 2017, o número de acessos nas tecnologias 3G e 4G 

chegou a 202 milhões. Ao todo 5.030 municípios já contam com infraestrutura móvel de 

internet. São cidades onde moram 98,4% da população brasileira. Este pode ser 

considerado como um elevado número de brasileiros com acesso móvel à internet visto 

que a população total corresponde a mais de 209 milhões de brasileiros.
82 

Visto a magnitude do alcance da internet na população brasileira, os vídeos são 

ferramentas educativas que poderão ser acessadas pela maioria das pessoas em qualquer 

lugar do país e do mundo, desta forma, diversas famílias que estejam enfrentando a 

mesma realidade das famílias deste estudo, poderão ser beneficiadas com essa 

tecnologia educacional. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 Trata-se de uma pesquisa do tipo metodológica, para a elaboração e validação de 

tecnologia educacional em formato de mídia audiovisual.  Os estudos metodológicos 

tratam do desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e métodos de 

pesquisa. A maior parte desses estudos é do tipo não experimental e frequentemente 

focados no desenvolvimento de novos instrumentos.
83

 

 Um critério importante para a avaliação de um instrumento refere-se a sua 

validade, pois esta indica o grau em que um instrumento mostra-se apropriado para 

mensurar o que supostamente ele deveria medir. Assim, quando se submete um 

instrumento ao procedimento de validação, na realidade não é o instrumento em si que 

está sendo validado, mas sim o propósito pelo qual o instrumento está sendo usado.
83

 

 A validação de tecnologias educacionais caracteriza-se como uma pesquisa de 

característica metodológica, a qual é considerada uma estratégia que mediante o uso de 

conhecimentos sistemáticos disponíveis, objetiva elaborar uma nova intervenção ou 

melhorar significativamente uma intervenção já existente, ou ainda melhorar um 

instrumento, dispositivo ou método de medição.
84

 Dessa forma, a pesquisa de 

desenvolvimento metodológico torna-se apropriada para o processo de validação de 

tecnologias educacionais. 

 

3.2 Produção/ coleta de dados  

A coleta de dados ocorreu em sete etapas: 
85 

1º Busca dos temas – entrevista com familiares;  

2º Estudo teórico - fundamentação teórica do vídeo; 

3º Desenvolvimento do vídeo educativo;  

4º Validação do vídeo educativo com juízes especialistas; 

5º Adequação do material educativo; 

6º Validação do vídeo educativo com público-alvo; 

7
0 

Adequação final do material educativo. 
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1º etapa: Busca dos temas – entrevista com familiares. 

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

educativo e optou-se em realizá-la através da pesquisa de campo.
85  

A pesquisa de campo foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada 

com familiares de crianças com leucemia em uso de CVCSI. Essa etapa teve como 

objetivo identificar os cuidados domiciliares realizados pelos familiares às crianças 

com leucemia em uso de CVCSI, bem como os temas que elas consideram 

fundamentais para serem abordados no vídeo educativo.  

Os critérios de inclusão dos familiares na entrevista foram: experiência prévia de 

cuidado com o CVCSI em crianças com leucemia no domicílio por pelo menos 15 dias 

após de colocação do mesmo, pois este é o tempo previsto para retirada de pontos e 

fixação definitiva do cateter ao tecido subcutâneo
6
 e ser maior de 18 anos. Os critérios 

de exclusão foram: familiares de crianças com leucemia em uso de CVCSI em 

cuidados paliativos em fase final de vida, pois nessa fase os cuidados são voltados 

exclusivamente para o manejo dos sintomas. Os familiares que participaram 

voluntariamente das entrevistas e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice 01). 

A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2019 por meio de 

entrevistas semi-estruturaras, com uso de um roteiro com perguntas fechadas e abertas 

(apêndice 2). As perguntas fechadas estavam relacionadas à caracterização dos 

participantes e as abertas ao atendimento dos objetivos da pesquisa. Assim, foram 

feitos os seguintes questionamentos: Conte-me como você cuida da criança em uso do 

cateter semi-implantável no dia a dia; O que você acha que é importante saber para 

cuidar da criança em uso do cateter em casa? Quais cuidados você considera 

importante que sejam colocados em um vídeo educativo para o cuidado domiciliar à 

criança em uso ao cateter venoso semi- implantável? 

Na captação dos participantes, os mesmos foram abordados pessoalmente pela 

pesquisadora principal, mediante sua identificação como responsável pelo estudo e 

coleta de dados, e convidados a participar voluntariamente da pesquisa a partir do 

esclarecimento dos objetivos, procedimento de coleta de dados e aspectos éticos. 

Concordando em integrar o estudo, foi fornecido o TCLE para assinatura, (apêndice 1) 

onde contavam tais esclarecimentos por escrito.  
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As entrevistas foram realizadas em um local reservado pela pesquisadora e 

gravadas com auxílio de um gravador de voz para registro integral das falas dos 

participantes e seu armazenamento para posterior análise.  

No momento da coleta de dados havia registrado no serviço 16 crianças com 

leucemia em uso de CVCSI. Foram abordados 12 familiares, entretanto 01 recusou-se 

a participar sem referir o motivo. A amostragem participante da entrevista ocorreu 

observando a saturação teórica dos dados, ou seja, quando nenhuma nova informação 

ou nenhum novo tema é registrado, identifica-se o ponto de saturação.
86

 

 Os participantes tiveram sua identidade preservada e foram identificados através 

de siglas referentes ao número de entrevista, sendo F1 o primeiro familiar entrevistado, 

F2 o segundo familiar entrevistado e assim consequentemente, a fim de ser manter o 

anonimato. 

 

2º Etapa: Estudo Teórico - fundamentação teórica do vídeo 

Após terem sido analisados os conteúdos que as famílias relataram, foi realizada 

uma busca em manuais e guidelines nacionais e internacionais que norteiam o cuidado 

ao CVCSI a fim de identificar as evidências científicas para os temas citados pelas 

famílias a fim de fundamentar o cuidado domiciliar do familiar a criança em uso de 

CVCSI. 

 

3
o
 Etapa: Desenvolvimento do vídeo educativo 

Os temas citados pelas famílias nas entrevistas e o estudo teórico subsidiaram a 

elaboração do roteiro e storyboard do vídeo.  

Para facilitar o entendimento do roteiro e direcionar a produção do material, foi 

desenvolvido o storyboard, uma ferramenta criada para demonstrar os quadros que 

compõem um vídeo ou animação; é o rascunho que permite visualizar toda a estrutura 

do vídeo educativo.
41 

A elaboração do roteiro é parte indispensável na elaboração de vídeos, pois ele 

norteia o profissional na construção do material. Por ser uma descrição subjetiva, 

construída a partir de idéias, conceitos e visões dos autores, o roteiro deve ser 

detalhado para que os profissionais responsáveis pela produção saibam exatamente o 

que se deseja.  

A elaboração do roteiro seguiu o modelo de construção de cinco colunas, que é 

um modelo completo, porém simples e eficiente. Este modelo foi encontrado no blog 
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da Unicamp destinado a publicação de assuntos relacionados à educação, conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Elaboração do roteiro do vídeo. Niterói, RJ, 2019. 

Roteirista: Status: 

Tempo estimado: Revisto por: 

Versão: Aprovado por: 

 

Fonte: Blog Universidade Estadual de Campinas.
87 

 

4º etapa: validação do vídeo educativo com juízes especialistas; 

A validação do vídeo educativo com juízes especialistas ocorreu após a 

elaboração do vídeo educativo. 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
.85

 

Para a seleção de juízes especialistas foi levado em consideração a experiência 

clínica; publicar e pesquisar sobre o tema; ser perito na estrutura conceitual envolvida 

e ter conhecimento metodológico sobre o processo de validação.
85

 

Em uma pesquisa de revisão para identificar quais critérios os enfermeiros têm 

utilizado para seleção de experts para estudos de validação, identificou-se que não há 

uma padronização na escolha dos modelos, entretanto o modelo de Fehring adaptado 

ou original é o mais escolhido.
88

 

Dessa forma, para selecionar os juízes foi utilizado como base um sistema de 

classificação de juízes especialistas, já proposto em um estudo anterior de validação de 

vídeo educativo
89

, nos quais foram adaptados os critérios de Fehring. Foram 

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.. 
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selecionados os juízes, que alcançaram no mínimo cinco pontos, segundo quadro 

abaixo:  

Quadro 4: Sistema de classificação de juízes especialistas
 
adaptado segundo critérios 

de Fehring. Niterói, RJ, 2019. 

 

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 

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.
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A busca destes juízes ocorreu através de consulta aos currículos disponíveis na 

Plataforma Lattes da CAPES ou através de indicação de outros profissionais. Após a 

seleção dos juízes especialistas, foi feito um convite via e-mail (apêndice 3) 

convidando-os a participar do processo de validação do vídeo, constando o motivo da 

escolha daquele participante como juiz, a relevância dos conceitos envolvidos e do 

instrumento como um todo.
90

 Após o recebimento do convite aceito pelos juízes, estes 

e-mails foram respondidos enviando-lhes um kit contendo o TCLE para leitura e 

assinatura (apêndice 4), o vídeo educativo e o instrumento de avaliação do vídeo 

(google formulários).
85

 

Dessa forma os critérios de inclusão para os juízes foram: enfermeiros com 

expertise em terapia intravenosa/acessos vasculares, enfermeiros com expertise em 

oncologia/hematologia pediátrica e profissionais da área da comunicação, selecionados 

de acordo com os critérios de Fehring, que responderam ao e-mail de convite de 

participação voluntária da pesquisa. Os juízes que não responderam ao email de convite 

de participação, não devolveram e/ou não responderam ao kit enviado em um prazo de 

10 a 15 dias 
91 

foram considerados como perda da pesquisa.  

Os juízes especialistas podem ser de 9 a 15 profissionais com reconhecida 

especialização na área
85

 e que atendam aos devidos critérios de inclusão da pesquisa. 
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Foram convidados no total 31 profissionais para participarem da pesquisa sendo 22 

profissionais através do campo de busca simples da Plataforma Lattes e outros 9 

profissionais foram indicados por outros profissionais, entretanto, mesmo com a 

indicação, os critérios de inclusão da pesquisa foram analisados antes de enviar os 

convites.  

Desses convites enviados, responderam ao questionário 13 juízes especialistas, 

divididos da seguinte forma: 04 enfermeiros com expertise em terapia 

intravenosa/acessos vasculares, 05 enfermeiros na área de oncologia/hematologia 

pediátrica e 04 profissionais da área de comunicação social.
 

O instrumento de validação (anexo 1) dos juízes foi um questionário já utilizado 

em outras pesquisas como esta,
91,92 

no qual foi feita uma breve caracterização dos 

participantes e é dividido em três blocos:  

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

com a utilização do vídeo;  

 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 questionário contou ainda com um espaço para os juízes fazerem comentários 

e ressalvas se assim desejarem e foi adaptado para a temática do estudo. 

O instrumento apresenta pontuações de 1 a 4 definidas como: totalmente 

adequada (4), adequada (3), parcialmente adequada (2) e inadequada (1). A escala 

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. 
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5
o 

Etapa: adequação do vídeo 

Esta etapa de adequação do vídeo educativo foi realizada após a validação pelo 

juízes especialistas modificando e corrigindo os itens que não atingissem índice de 

concordância (IC) de pelo menos 70% entre os avaliadores, identificados através do 

cálculo de índice de concordância,
85

considerando que os itens que receberam 

pontuação "1" ou "2" podem ser revisados ou eliminados.
93

 
 

 

6ª Etapa: validação do vídeo educativo com público-alvo; 

Esta etapa ocorreu após a adequação do vídeo, indicada pelos juízes e seguiu os 

critérios recomendados pela literatura, ou seja, a seleção de 9 a 12 participantes e se 

possível que tenham diferentes níveis de escolaridade.
85

 

Dessa forma, foram abordados 09 familiares, e obedeceu aos seguintes critérios 

de inclusão: familiares de crianças com leucemia que estejam em uso do CVCSI no 

domicílio, porém sem nenhum tempo de uso do cateter previamente estipulado, e ser 

maior de 18 anos; os critérios de exclusão foram: familiares de crianças com leucemia 

em uso do CVCSI em cuidados paliativos em fase final de vida, pois nessa fase os 

cuidados são voltados exclusivamente para o manejo dos sintomas, e aqueles que 

participaram das entrevistas. 

Para a validação do vídeo com as famílias foi utilizado o instrumento (anexo 2), 

cuja a fonte é a mesma da etapa anterior. 
91,92 

O instrumento possui cinco blocos: 

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

com a utilização do vídeo;  

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

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação.  

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.  

A coleta de dados com os familiares ocorreu obedecendo a todos os cuidados 

necessários para diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus. Os familiares 

foram abordados pessoalmente, pela facilidade de encontrá-las frequentemente no 



49 

 

hospital, entretanto foi necessário utilizar-se de máscara cirúrgica e respeitar o 

distanciamento de no mínimo um metro,
94

 e caso desejassem participar voluntariamente 

da pesquisa, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 5). 

A via do TCLE pertencente aos familiares foi assinada previamente pela 

pesquisadora em um prazo mínimo de cinco dias, pois este é o tempo de persistência do 

vírus em superfícies de papel 
95

 e após esse período, foram entregues aos familiares 

dentro de um envelope respeitando a higienização rigorosa das mãos. A via do TCLE 

pertencente à pesquisadora com as devidas assinaturas dos participantes foi recolhida e 

armazenada imediatamente em um envelope lacrado a ser aberto após o mesmo período, 

e depois procedendo a lavagem das mãos. 

Os familiares foram apresentados individualmente ao vídeo via Smartphone 

protegido com filme plástico. Após a visualização do material, os familiares foram 

orientados a preencher o formulário de validação eletrônico no próprio Smartphone, que 

possuía as mesmas características que seria do formulário impresso, e em seguida o 

aparelho foi higienizado com álcool a 70%.
94 

 As respostas foram computadas 

automaticamente no Google Formulários. 

O questionário teve sua redação escrita adaptada para uma linguagem mais 

compreensiva para os familiares. O instrumento apresenta pontuações de 1 a 4 definidas 

como: totalmente adequada (4),adequada (3), parcialmente adequada (2) e inadequada 

(1). A escala 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. 

Houve o preenchimento da escala Likert e os familiares foram orientados a 

apresentar justificativa para respostas ―parcialmente adequada‖ e ―inadequada‖, 

havendo também espaço para opiniões cursivas. 

 

7
o 

Etapa: adequação final do vídeo 

Esta etapa de adequação final do vídeo educativo foi realizada após a validação 

com os familiares modificando e corrigindo os itens que não atingissem índice de 

concordância (IC) de pelo menos 70% entre os avaliadores, identificados através do 

cálculo de índice de concordância,
85 

considerando que os itens que receberam 

pontuação "1" ou "2" podem ser revisados ou eliminados.
93
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3.3 Cenário da pesquisa 

A etapa de entrevista (1º etapa) e validação com familiares (5º etapa) foram 

realizadas em um Hospital Universitário Federal Pediátrico, situado no estado do Rio de 

Janeiro. O Hospital foi criado em 13 de janeiro de 1937, pela Lei nº 378, que teve por 

finalidade reorganizar o Ministério da Educação e Saúde. Em dezembro de 1937 foi 

incorporado à Universidade do Brasil, com a designação Instituto de Puericultura, pelo 

Decreto-lei nº 98. Em outubro de 1941, torna-se Instituto Nacional de Puericultura, 

incorporando-se ao Departamento Nacional da Criança, pelo Decreto-lei nº 3.775. 

Em julho de 1949, foi iniciada a construção do novo prédio do hospital que foi 

inaugurado em 1952, na Ilha do Fundão. O projeto arquitetônico do hospital é de Jorge 

Machado Moreira e de Roberto Burle Marx e foi premiado na II Bienal de Arquitetura 

do Estado de São Paulo, no mesmo ano. 

Este hospital é uma instituição de ensino, pesquisa, assistência e extensão em 

saúde, vinculada ao Ministério da Educação, tendo como objetivos produzir, disseminar 

e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados, também, para o fortalecimento e 

consolidação do Sistema Único de Saúde que contribuam para a melhoria da saúde e 

da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e 

para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde, da dignidade 

humana e da cidadania ampla como valores centrais. 

O hospital abriga atividades que incluem o desenvolvimento de pesquisas; a 

prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais de referência em saúde; o ensino e a 

formação de recursos humanos; a informação e a comunicação em saúde, ciência e 

tecnologia; o controle da qualidade de produtos e serviços; a implementação de 

programas sociais e parcerias técnicas.  

No âmbito da prestação se serviços hospitalares, nos dias atuais, o hospital conta 

com os seguintes setores: Unidade de Pacientes Internos (UPI) – Enfermarias, Unidade 

de Pacientes Externos (UPE) – Ambulatórios, Emergência, Laboratório e Raio x, além 

do  Centro de Terapia Intensiva. 

Unidade de Pacientes Internados (UPI), isto é, a enfermaria do instituto, trata-se 

de uma unidade com capacidade para 48 crianças internadas, divididas entre 

enfermarias para lactentes, pré-escolares e escolares, cirúrgicos e em tratamento 

oncohematológico.  
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No Brasil, o tratamento de câncer pode ocorrer nos hospitais gerais credenciados 

pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e nos Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). O hospital é credenciado pelo Ministério da 

Saúde como UNACOM, e fornece esse serviço através da enfermaria de 

oncohematologia, localizada na UPI e o Aquário Carioca, localizado no Ambulatório. 

Visto serem estes os locais de atendimento a crianças hematológicas, a 

enfermaria de oncohematologia e o aquário carioca serão os cenários do estudo. A 

enfermaria de oncohematologia fica localizada no segundo andar do prédio, ligada há 

outras 5 enfermarias, das quais 4 são clínicas e uma de pré e pós operatório. A referida 

enfermaria, possui 6 leitos e uma sala de procedimentos e a equipe atuante nesta 

enfermaria é composta por 2 técnicos de enfermagem  (escala de trabalho 12x60) 1 

enfermeiro diarista (atua de segunda a sexta feira de 7:00h até 13:00h), 4 medicas 

oncohematologicas (se dividem durante a semana atuando de 8:00 ás  13:00h) 1 

nutricionista e 1 psicóloga (atuam de segunda à sexta-feira de 8:00h ás 13:00h).   

O Instituto Desiderata é uma organização sem fins lucrativos com atuação no 

Rio de Janeiro desde 2003, com objetivo de trabalhar para o fortalecimento de políticas 

públicas em saúde e educação. O Instituto em parceria com o hospital permitiu a 

implantação da ―Quimioteca‖ / Aquário Carioca  que é um espaço que visa humanizar o 

atendimento durante os períodos de realização de quimioterapia ambulatorial, 

inaugurado em 2006. O Aquário Carioca é a área de quimioterapia transformada em 

espaço lúdico com ilustrações do fundo do mar, criado pelo designer Gringo Cardia 

onde acontecem os atendimentos ambulatoriais das crianças. 

O aquário carioca possui uma sala de espera, um consultório médico, uma sala 

de administração de quimioterapia, uma sala de procedimentos e um posto de 

enfermagem. Este setor funciona diariamente de segunda a sexta feira de 08:00h  às 

17:00h para o atendimento ambulatorial das crianças. 

A equipe do ambulatório é multiprofissional e é composta por 01 enfermeiro, 03 

técnicos de enfermagem, 02 agentes administrativos e 04 médicos hematologistas. 

Quanto a validação com juízes especialistas (4º etapa), o cenário foi o virtual, 

através da internet, onde foram enviados os convites de participação da pesquisa via e-

mail bem como o questionário de validação, enviado pela plataforma virtual google 

formulários. 
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3.4 Análise dos dados 

 

3.4.1 Entrevista com familiares 

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. 

Os dados obtidos na primeira etapa da pesquisa, ou seja, as entrevistas, foram 

armazenados e analisados através do software Interface de R pour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (Iramuteq). O Iramuteq é um 

software gratuito e de fonte aberta desenvolvido por Pierre Ratinaud em 2009. Foi 

desenvolvido inicialmente em língua francesa e começou a ser utilizado no Brasil em 

2013, permitindo fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas 

indivíduos/palavras. O programa utiliza a estrutura do software R para realização dos 

cálculos estatísticos e na linguagem Python.
96

 

 O Iramuteq caracteriza-se como um método informatizado para análise de 

textos (corpus), que busca apreender a estrutura e a organização do discurso, 

informando as relações entre os mundos lexicais mais frequentemente enunciados pelo 

sujeito. Dessa forma, realiza análises quantitativas de dados textuais pautadas em 

contextos e classes de conteúdo, com base na similaridade de vocabulário.
97,98.

 

Cabe ressaltar que nenhum resultado gerado pelo software produz análise dos 

dados. O pesquisador é o elemento central, pois faz uma interpretação do material 

gerado, juntamente com o texto original, para compreender os depoimentos e ajudar a 

identificar as conclusões mais plausíveis a partir dos dados. Sendo assim, apesar do 

programa viabilizar a codificação e categorização de uma enorme quantidade de 

informações, o mesmo não substitui a responsabilidade do pesquisador na interpretação 

substantiva dos resultados.
99

  

O uso de um software para o processamento dos dados viabilizou a codificação, 

organização e separação das informações, o que permitiu a localização de forma rápida 

de todo o segmento de texto utilizado na escrita qualitativa,
100 

promovendo maior rigor 

metodológico. 

Através do software, é possível realizar as seguintes análises: análise sobre 

corpus textuais (estatísticas textuais clássicas e a Classificação Hierárquica Descendente 

CHD conforme o método descrito por Reinert); e a análise sobre tabelas indivíduos / 
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palavras (CHD conforme algorítimo proposto por Reinert (1987) e CHD por matrizes 

de distância).
96

 

A análise textual é um tipo específico de análise de dados, na qual tratamos de 

material verbal transcrito, ou seja, de textos.
96 

Essa análise tem várias finalidades, sendo 

possível analisar textos, entrevistas, documentos, redações, etc. A partir da análise 

textual é possível descrever um material produzido por um produtor, seja individual ou 

coletivamente, como também é possível utilizar a análise textual com a finalidade 

relacional, comparando produções diferentes em função de variáveis específicas que 

descrevem quem produziu o texto. Para que se possa compreender a análise textual do 

software é necessário inicialmente mencionar alguns conceitos importantes:  

1. Corpus: é construído pelo pesquisador; é o conjunto de texto que se pretende 

analisar; 

2. Texto: um conjunto de textos constitui o corpus de análise. Os textos são 

separados por linhas de comando também chamadas de "linhas com asteriscos". 

No caso de entrevistas, como cada uma delas é um texto, elas necessariamente 

devem começar com esta linha de comando. Esta linha informa o número de 

identificação do entrevistado e algumas características (variáveis) que são 

importantes para o delineamento da pesquisa.  

3. Segmentos de texto (ST): são fragmentos de texto, na maior parte das vezes, do 

tamanho de três linhas, dimensionados pelo próprio software em função do 

tamanho do corpus. Após reconhecer as indicações dos textos a serem analisados, 

o software divide os textos do corpus em segmentos de texto. 

 

Figura 3: Divisão do corpus do texto. Niterói, RJ, 2019. 

 

4. Análises lexicográficas clássicas: identifica e reformata as unidades de texto, 

transformando número de textos, em número de segmentos de texto; identifica a 

Fonte: Camargo BV; Justo AM, 2013. 
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quantidade de palavras, frequência média e hapax (palavras com frequência um), 

pesquisa o vocabulário e reduz palavras com base em suas raízes (lematização), cria 

dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e suplementares; 

5. Método da classificação hierárquica descendente (CHD): Os segmentos de 

texto são classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto 

deles é repartido em função da frequência das formas reduzidas. A partir de 

matrizes cruzando segmentos de textos e palavras (em repetidos testes do tipo X2), 

aplica-se o método de CHD e obtém-se uma classificação estável e definitiva. Esta 

análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam 

vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de texto das 

outras classes. A partir dessas análises em matrizes o software organiza a análise 

dos dados em um dendograma da CHD, que ilustra as relações entre as classes. 

 

Nesta pesquisa para extrair os conteúdos à atender os objetivos propostos, 

utilizou-se o método da classificação hierárquica descendente (CHD), pois esta interface 

possibilita com base no corpus original a recuperação dos segmentos de texto e a 

correlação entre cada um, o que permite o agrupamento das palavras estatisticamente 

significativas (classes), possibilitando uma análise mais profunda e qualitativa das 

entrevistas. 

Vale ressaltar que o χ² é um coeficiente estatístico que possibilita verificar a 

dispersão entre duas variáveis e demonstra quanto os valores que são observados se 

distanciam do esperado, caso não haja relação entre as variáveis. Quanto menor for o χ² 

menos as variáveis estão relacionadas.
101 

 

Preparação do Corpus 

Abaixo são descritas as etapas cronológicas para o preparo do corpus conforme 

recomendações do programa: 
96

 

1. O corpo textual foi gerado a partir das questões respondidas pelos 

familiares das crianças em uso de cateter semi-implantável contidas no formulário de 

pesquisa.  

2. As entrevistas foram transcritas, suprimindo as perguntas, e mantendo-se 

apenas as respostas dos entrevistados, e todos os textos foram colocados em um único 

arquivo de texto. 

3. Foi realizada a revisão de todo o texto, a fim de configurá-lo de acordo 

com as recomendações do software: correção de erros de digitação e pontuação; 
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uniformização das siglas e junção de palavras compostas por underline ao invés de 

hífen; retirados caracteres do texto; o texto não foi justificado; não se utilizou negrito, 

itálico ou recurso semelhante e parágrafos foram retirados. Todas as observações foram 

realizadas de forma minuciosa para que o processamento fosse feito com o maior 

aproveitamento das palavras compostas no corpus.  

4. No corpus textual, os textos foram separados por linhas de comando ou 

linhas de asteriscos, que determina o número de identificação do entrevistado e as 

variáveis definidas. Sendo assim, as seguintes variáveis foram estabelecidas: Indivíduo 

(*ind_1, *ind_2, conforme o número de entrevistas) localização do cateter no corpo da 

criança (*loc_1=tórax; *loc_2=membro superior; *loc_3=outros); número de cateteres 

que a criança já teve (*cat_1=1 cateter; *cat_2=2cateteres; *cat_3=mais de 2 cateteres); 

tempo de diagnóstico da doença (*diag_1=até 6 meses; *diag_2=6 a 12 meses; 

*diag_3=mais de 1 ano) e tempo de colocação do cateter (*temp_1=15 dias a 3meses; 

*temp_2=3meses a 6 meses; *temp_3=6meses a 12 meses). 

5. Depois de toda a revisão, o texto digitado em arquivo único, foi aplicado 

no bloco de notas, salvas em arquivo com extensão codificada para UTF8 e aplicadas no 

software.  

Após a análise lexicográfica das entrevistas, foi descrito as evidências científicas 

encontradas em manuais e guidelines nacionais e internacionais sobre os cuidados com 

o CVCSI no domicílio, garantindo a fidelidade das orientações a serem transmitidas 

pelo vídeo e a segurança do paciente. 

 

3.4.2 Validação do vídeo com juízes especialistas e familiares 

Os instrumentos de validação do vídeo coletados foram primariamente 

analisados quanto à caracterização, no que diz respeito aos dados pessoais, e em seguida 

feito a análise de validação do conteúdo nos itens descritos no questionário.  

O instrumento apresenta as seguintes pontuações: totalmente adequado (4), 

adequado (3), parcialmente adequado (2) e inadequado (1); assinalando seus escores de 

1 a 4 para cada item. A escala de likert é uma técnica de classificação, que consiste em 

várias declarações (itens) que 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.  
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As respostas foram analisadas quantitativamente através do índice de 

concordância, método empregado para calcular o grau de concordância entre os 

participantes.
95

 

O escore do índice de cada item do instrumento foi calculado por meio da soma 

de concordância dos itens que foram marcados por ―totalmente adequado‖ (TA) e 

―adequado‖ (A), dividido pelo número total de respostas, multiplicado por cem. Serão 

considerados válidos os itens que obtiverem nas respostas índice de concordância maior 

ou igual a 70%. Os itens marcados como ―parcialmente adequado‖ e ―inadequado‖ 

foram revisados ou eliminados.
93

 

 

3.5 Aspectos Éticos 

Atendendo ao disposto na resolução n
o
466 do Conselho Nacional de Saúde, de 

12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre Pesquisa envolvendo seres humanos, a coleta 

de dados só foi iniciada após aprovação por escrito do Comitê Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal Fluminense (número do parecer 3.335.506, CAAE 

12125419.0.0000.5243) e do CEP da instituição co-participante onde a pesquisa foi 

realizada (número de parecer 3.469.941, CAAE 12125419.0.3001.5264). (anexo 3)  

Os familiares que participaram voluntariamente da etapa de entrevista desta 

pesquisa assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

(apêndice 1) onde estavam esclarecidos por escrito os objetivos dessa pesquisa. O 

mesmo foi feito com os familiares que participaram voluntariamente da etapa de 

validação, ou seja, assinaram o TCLE (apêndice 5) bem como os juízes especialistas 

(apêndice 4), para autorização por escrito.  

A pesquisa oferece riscos mínimos relacionados a um possível constrangimento 

advindo do ato de participar de uma entrevista, validação, assistir ao vídeo ou quebra de 

sigilo ainda que este ocorra de maneira involuntária ou não intencional. Estes riscos 

foram minimizados através da manutenção da privacidade do participante na etapa de 

entrevistas, no armazenamento dessas informações de forma confidencial e na possível 

desistência de participar da pesquisa a qualquer momento, e foram mantidos nas etapas 

posteriores. O benefício deste estudo será a validação de um vídeo educativo que poderá 

servir de apoio por qualquer profissional que necessite orientar as famílias no cuidado 

domiciliar ao cateter venoso semi-implantável assim como as famílias que desejarem 

tirar dúvidas sobre o cuidado com o cateter, acessando o vídeo a qualquer hora e lugar 

via internet sem necessitar de um profissional de saúde.   
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Os dados coletados foram utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos científicos e/ou revistas científicas. O participante não terá 

nenhum custo ou qualquer ganho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1.  Temas para elaboração do vídeo sobre cuidados domiciliares às crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantado  

 

4.1.1. Caracterização dos familiares 

As perguntas fechadas do roteiro de entrevista semi-estruturada buscaram 

caracterizar os familiares participantes do estudo e identificar algumas informações 

referentes à criança e ao uso do cateter.  

Para caracterização dos familiares analisou-se os seguintes itens: idade, grau de 

parentesco, cidade que reside, condições de moradia, saneamento básico, água 

encanada, número de ocupantes da casa e número de cômodos da casa. Com relação às 

crianças buscaram-se as seguintes informações: idade, localização do CVCSI, tempo de 

colocação do cateter, se a criança já teve PICC, se a criança já teve outro CVCSI, local 

que a criança fica após alta hospitalar e se a criança possui irmãos. 

Os dados referentes à caracterização dos familiares (quadro 5) e das crianças em 

uso do CVCSI (quadro 6) estão descritos no quadro abaixo: 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Familiar Idade 

em 

anos 

Grau de 

parentesco 
Nível de 

escolaridade 
Cidade em que 

residem 
Condições de 

moradia 
Saneamento 

básico 
Água 

encanada 
Número de 

ocupantes 

da casa 

Número 

de 

cômodos 

da casa 
F1 24 Mãe Ensino médio 

completo 
Baixada 

Fluminense 
Casa/alvenaria Sim Sim 08 05 

F2 40 Mãe Ensino médio 

completo 
Baixada 

Fluminense 
Casa/alvenaria Sim Sim 06 05 

F3 29 Mãe Ensino fundamental 

incompleto 
Município do RJ Casa/alvenaria Sim Sim 04 05 

F4 34 Mãe Ensino fundamental 

completo 
Município do RJ Apartamento/alvenaria Sim Sim 03 04 

F5 32 Mãe Ensino médio 

incompleto 
Município do RJ Casa/alvenaria Não Sim 04 05 

F6 24 Mãe Ensino médio 

completo 
Município do RJ Casa/alvenaria Sim Sim 04 08 

F7 37 Mãe Ensino fundamental 

completo 
Município doRJ Casa/alvenaria Sim Sim 04 05 

F8 38 Mãe Ensino fundamental 

incompleto 
Baixada 

Fluminense 
Casa/alvenaria Não Sim 03 03 

F9 38 Pai Ensino médio 

completo 
Região dos lagos Casa/alvenaria Sim Sim 03 04 

F10 35 Mãe Ensino médio 

completo 
Estado do RJ Casa/alvenaria Sim Sim 03 05 

F11 34 Mãe Ensino médio 

completo 
Município do RJ Apartamento/alvenaria Sim Sim 04 09 

Quadro 5: Caracterização dos familiares participantes do estudo na etapa de entrevista. Niterói, RJ, 2019. 
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Quadro 6: Caracterização das crianças em uso do CVCSI. Niterói, RJ, 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Crianças 

dos 

familiares 

Idade da 

criança 
Diagnóstico Localização 

do CVCSI 
Tempo de 

colocação 

do CVCSI 

A criança 

já teve 

picc? 

A criança 

já teve 

mais de 01 

CVCSI? 

Motivo da 

perda/retirada 

do CVCSI 

Local que a 

criança fica 

após alta 

Irmãos/quantos 

F1 1 ano e 4 

meses 
LMA, Sd. Down, 

Sd West e 

Hipotireoidismo 

Tórax 04 meses Sim Não - Casa de 

outro 

familiar 

Não/0 

F2 05 anos LLA recaída Tórax 04 meses Sim Sim Rompimento 
Infecção 
Infiltração 

Residência Sim/04 

F3 07 anos LLA-T Tórax 03 meses Sim Não - Residência Sim/03 
F4 05 anos LLA-T Tórax 07 meses Sim Sim Infecçao Residência Sim/01 
F5 09 anos LLA-B Tórax 13 meses Sim Não - Residência Não/00 
F6 02 anos LLA-B Tórax 02 meses Sim Não - Residência Não/00 
F7 12 anos LLA recaída Tórax 08 meses Sim Sim Término do 

tratamento 

anterior 

Residência Sim/03 

F8 13 anos LMA Tórax 02 meses Sim Sim Infecção Residência Não/00 
F9 06 anos LMA Tórax 3 semanas Sim Sim Infecção Casa de 

apoio 
Não/00 

F10 11 anos LLA-T Tórax 19 meses Sim Sim Exteriorização Casa de 

apoio 
Não/00 

F11 06 anos LLA-B Tórax 16 meses Sim Não - Residência Não/00 
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Conhecer as características das crianças com leucemia em uso do CVCSI bem 

como de seus familiares permite contextualizar o ambiente extra-hospitalar desta 

população, até então não visto pelo enfermeiro, permitindo direcionar ações 

preventivas, visando à manutenção do dispositivo de acordo com a sua demanda.  

Ao analisar o quadro de caracterização dos participantes, nota-se que a maioria 

dos familiares constitui-se de mães com média de 33,2 anos em média, grau de 

escolaridade com nível médio completo. Semelhantes achados foram encontrados em 

um estudo onde o perfil dos familiares também eram mães com idade de 36,5 anos com 

nível médio completo.
102 

O fato de ter sido encontrado em sua maioria mães no 

acompanhamento do tratamento da criança, demonstra que mesmo a mulher tendo 

conseguido seu lugar no mercado de trabalho nos últimos anos, ela permanece 

destacando-se dos demais membros da família na responsabilidade do cuidado aos 

filhos.
103 

A maioria dos familiares mora no município do Rio de Janeiro em casas de 

alvenaria de 03 a 04 cômodos, com saneamento básico e água encanada e convivem 

com aproximadamente de 3 a 4 pessoas da família, o que indicou boas condições de 

moradia dos participantes. 

Tal achado da pesquisa mostrou-se satisfatório, pois a situação habitacional é um 

fator que pode contribuir para aumentar a condição de vulnerabilidade da família e da 

criança no que se refere à infraestrutura básica, que envolve questões como as condições 

da construção, as dimensões do imóvel, o abastecimento de água, o fornecimento de 

energia elétrica e o saneamento básico, que por vezes não são favoráveis à permanência 

da criança no domicílio.
104

 

Apenas dois familiares relataram não possui saneamento básico em suas 

residências, entretanto apenas uma das crianças possui histórico de perda de cateter por 

infecção nessas condições, contudo não é possível associar a perda do cateter com a 

falta de saneamento.
 

No que tange às características das crianças e ao uso do CVCSI. a idade média 

das crianças foi de 7 anos, em sua maioria com diagnóstico de LLA sendo apenas 

encontrado 01 criança com outras comorbidades; sem irmãos; todos os cateteres foram 

implantados no tórax; tempo médio de colocação do CVCSI de 7 meses sendo o mais 

recente 3 semanas e o mais antigo 19 meses. A maioria das crianças já teve PICC 

anteriormente à colocação do CVCSI, o que indica que os familiares já tiveram uma 

experiência anterior com cateter em domicílio. O PICC costuma ser o cateter de escolha 
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em um primeiro momento do tratamento de crianças com câncer, pois garante ao 

paciente acesso venoso duradouro, com baixas taxas de complicações além de poder ser 

inserido por um profissional habilitado à beira do leito do paciente.
105 

Quanto ao uso de mais de um CVCSI os resultados foram divididos, ou seja, a 

perda do cateter nessa população não é algo raro e a maioria dos motivos de perda foi 

relacionada à infecção. As infecções são complicações comuns desse tipo de cateter e 

podem ser ocasionadas por múltiplos fatores, como o tipo de câncer, o protocolo 

quimioterápico, calibre do cateter, local de inserção, técnica cirúrgica utilizada, 

irradiação prévia do mediastino e manuseio inadequado pela equipe.
106 

No que diz respeito ao local que a criança e sua família permanecem após a alta 

hospitalar notou-se que as crianças que moram longe da unidade hospitalar vão para as 

casas de apoio, as demais permanecem em suas residências. Devido à falta de 

investimentos nas áreas de assistência social, políticas públicas e recursos limitados das 

famílias, os familiares recorrem aos centros de apoio social para permanecer próxima a 

unidade hospitalar a fim de facilitar o seu deslocamento para o tratamento da criança.
107

 

 

4.1.2. Processamento dos dados das entrevistas no IRAMUTEQ. 

Ao importar o corpus textual configurado para o programa, dentro de 23 

segundos foram obtidos os seguintes resultados: 11 textos; 113 segmentos de textos; 

754 formas; 4038 ocorrências; 505 formas ativas; 424 formas distintas; 76 formas 

suplementares; números de formas ativas presentes em uma frequência > = 3: 162; 

35.734513 formas por segmento; 7 classes; 80,53% de retenção de seguimentos de texto 

Importante destacar que foi aproveitado 80,53% dos segmentos de texto 

encontrados, o que significa um bom aproveitamento do corpus, tendo em vista que 

considera-se o valor de 75% ou mais para conceituar a qualidade do processamento.
96

 

Após o processamento e o agrupamento quanto às ocorrências das palavras, a 

CHD cria uma figura denominada dendograma das classes. Esta figura, além de 

apresentar as classes, demonstra a ligação entre elas, pois estão associadas entre si. Cada 

classe possui uma cor diferenciada, e os ST de cada uma possui a mesma cor da classe. 

(Figura 4) 
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Figura 4 - Dendograma da CHD do corpus textual dos familiares.  
 

 
Fonte: originado pelo IRAMUTEQ, 2019.  

 

A leitura da relação entre as classes realizada no dendograma é feita de cima 

para baixo, onde as divisões referentes aos segmentos de textos apresentam vocabulário 

das palavras com frequência média entre si e diferentes entre elas. 
93,108.

 A figura 

demonstra que primeiro o software divide o corpus em dois subcorpus. O primeiro 

subcorpus sofre duas divisões, uma dando origem a classe 7 e outra a um grupamento 

das classes 6 e 2; o outro subcorpus divide-se em classes 1 e 3 sendo que a classe 3 

origina outro grupamento de classes 4 e 5 . 

Este gráfico permite visualizar o delineamento da CHD em suas sete classes, que 

foram caracterizadas por seus léxicos dominantes de sentido para o objeto de estudo e 

que, integrada aos segmentos de texto da análise, colabora para a sustentação da 

abordagem interpretativa desta pesquisa.  

A organização percentual dos ST pelas classes, observada no dendograma, 

permite também evidenciar a distribuição decrescente por aglutinação de ST por entre 

as classes. Dessa forma, observa-se que a classe com maior número de segmentos de 

texto analisados foram as classes 7 e 6, correspondendo a 17,6% ambas; a classe 3 com 

15,4%, classe 1 com 13,2%, e as classes 2,4 e 5 com 12,1% cada uma. 
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Após leitura exaustiva dos segmentos de texto, foi possível realizar a extração de 

cinco temas, a partir da associação entre as classes oferecida pelo software, sendo estes: 

higienização das mãos e curativo do cateter (classe 7); frequência da troca do curativo 

do cateter (classes 2 e 6); fixação do cateter (classe 1); cuidados com o cateter no banho 

(classe 3), e sentimentos relacionados a complicações com o cateter (classe 4 e 5). 

(Quadro 7) 

 

Quadro 7: Corpus do texto. Rio de Janeiro, Niterói, 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Vale ressaltar que nesta pesquisa utilizou-se como critério de seleção as palavras 

que apresentaram um χ 2 maior  ou igual a 3,84 por determinar a força associativa entre 

elas, e um p < 0,0001,
109

 as demais palavras foram desconsideradas na fase de 

interpretação. 

As classes serão apresentadas a seguir com base nas palavras destacadas pelo 

Iramuteq como mais estatisticamente significativas, porém agora associando-as aos 

Corpus do texto 

113 segmentos de texto – aproveitamento 80.53% 
Classes Palavras 

Associativas 

Cuidados domiciliares 

realizados pelos familiares 

Temas a serem abordados no 

vídeo educativo 

 

Higienização das mãos 

e curativo do cateter 

(classe 7) 

mão 

limpar 

lavar 

direito 

 

- Higienização das mãos 

antes de procedimentos; 

- Curativo do cateter. 

-Importância da 

higienização das mãos; 

- Como realizar o curativo 

do cateter em casa. 

 

Cuidados para manter 

o curativo do cateter 

em casa. (classes 6 e 2) 

morar 

gente 

vez 

dia 

trocar 

- Manutenção do curativo 

em casa; 

- Compromisso em estar 

no hospital em dias 

agendados para 

manutenção do curativo. 

-Condutas em caso de 

necessidade de troca do 

curativo em casa; 

 

Cuidados com o cateter 

no banho. (classe 3) 

tomar 

banho 

 

- Proteção do curativo do 

cateter ao realizar o banho 

na criança em casa e 

brincadeiras com água; 

- Cuidados para não molhar 

o cateter; 

 

Fixação do cateter. 

(Classe 01) 

boto 

cateter 

mexer 

 

- Manter o cateter fixado a 

pele da criança; 

- O que fazer caso haja 

rompimento ou o 

exteriorização acidental do 

cateter.  

 

Sentimentos 

relacionados a 

complicações com o 

cateter. (classe 4 e 5) 

medo 

ficar 

dormir 

coisa 

jeito 

 

- Cuidados diversos 

referentes a prevenção de 

complicações com o 

cateter. 

- O que fazer em caso de 

complicações com o cateter 

em casa. 
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segmentos de texto das quais elas emergiram, conferindo contexto ao que foi dito pelos 

entrevistados.  

A análise dos dados foi realizada buscando atender aos dois primeiros objetivos 

específicos desta pesquisa que são identificar os cuidados domiciliares realizados pelos 

familiares às crianças com leucemia em uso de CVCSI e descrever os conteúdos que os 

familiares consideram fundamentais para serem contemplados na elaboração de um 

vídeo educativo sobre os cuidados domiciliares às crianças com leucemia em uso de 

CVCSI. 

 

Higienização das mãos e curativo do cateter 

Este tema emergiu das falas dos entrevistados, e as palavras mais frequentes 

foram: mão, limpar, lavar, direito. Essas palavras remetem a importância que os 

familiares atribuem a proteger a criança de infecções relacionadas ao CVCSI no 

ambiente domiciliar, realizando a higienização das mãos e o curativo do cateter quando 

foi necessário como observado nas falas abaixo: 

“...eu fiz bem como me ensinaram, lavei as mãos, preparei o material eu 

tinha álcool e gaze fechadinha aí eu fui lá e fiz, limpei o cateter.” (F4) 

“...uma vez quando eu precisei eu fiz direitinho, passei clorexidina na gaze, 

lavei as mãos.” (F11) 

 

 Apesar desse cuidado, as famílias mostraram-se preocupadas em realizar tais 

cuidados em casa e relataram que o vídeo deve abordar a lavagem das mãos e como 

trocar o curativo em casa.  

“...lavar as mãos passar álcool nas mãos antes de tocar na criança e no 

cateter, as pessoas precisam saber desse cuidado pra não perder o 

cateter.”(F1) 

“...eu acho que principalmente a questão da higiene das mãos porque as 

vezes somos um pouco descuidadas e como tirar e trocar o curativo.” (F10) 

“...como limpar, como lavar a mão, como cuidar do cateter em casa pra mim 

é importante porque mantendo o curativo direitinho eu fico feliz.” (F2) 

 

 

As famílias mostraram-se muito angustiadas com relação a troca do curativo do 

cateter, ou seja, como fazer, quando fazer, quais materiais devem ser utilizados, 

conforme observa-se nas falas abaixo: 

“... se soltar a pontinha, mas não está perto do cateter eu posso colocar um 

micropore e esperar até a próxima consulta? Passo limpar a borracha com 

álcool ou um sabãozinho?” ( F3) 

“também acho que tem que botar como limpar o cateter, o hospital dar todo 

o preparativo para a mãe limpar em casa, porque vir aqui as vezes só pra 

isso é complicado.” (F5) 
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Cuidados para manter o curativo do cateter em casa  

As famílias relataram que procuram manter o curativo do CVCSI íntegro em 

casa e mostraram-se compromissadas em estar no hospital nos dias de manutenção do 

cateter, até mesmo fora do agendamento, caso necessário. As palavras que obtiveram 

maior frequência de associação foram: vez, dia, trocar, morar e gente. 

“... o meu cuidado maior é em manter o curativo, eu procuro não mexer e 

quando tem necessidade eu venho aqui, mas as vezes ela faz o curativo e 2 ou 

3 dias depois já está soltando o curativo.” (F4) 

 

“teve um dia que não deu pra segurar, ela veio ao hospital trocou tudo 

direitinho, mas estava tão calor que quando chegou em casa soltou tudo daí 

eu tive que voltar pro aquário e trocar de novo. “ (F7) 

 

Apesar de todo o compromisso relatado, o fato de muitas famílias morarem 

longe do hospital e a preocupação do curativo soltar e não for possível o deslocamento 

até a unidade hospitalar de imediato foi descrito. Dessa forma elas expressam que 

gostariam de saber o que devem fazer caso o curativo solte em casa. 

“a gente mora longe e ficar vindo aqui dia sim dia não pra trocar o curativo 

fica muito ruim, então acho importante explicar a melhor maneira de 

manusear o cateter” (F2) 

 

“eu acho que tem que ter mais informações no caso do curativo descolar 

coisas assim, do cuidado da gente saber pelo menos como trocar o curativo 

se caso acontecer alguma coisa e a gente não poder vir.” (F7)  

 

“...também é importante saber o que fazer caso soltar o curativo, pra poder 

saber o que fazer por que por exemplo, se soltar num sábado o que eu vou 

fazer? Troco em casa ou espero a próxima troca?”(F8) 

 

Cuidados com o cateter no banho 

 Neste tema as palavras que obtiveram maios frequência de associação referente 

ao x
2 

foram tomar, banho, molhar e significaram os cuidados que os familiares 

relataram com relação ao banho da criança em casa.  

“...pra ela tomar banho a gente bota um plástico prende bem com fita e a 

gente tem muito cuidado para não molhar.” (F4) 

 

“...ela toma banho mas não é aquele banho demorado... Ela toma banho 

sozinha e vai jogando água devagarzinho sem molhar, se entorta toda, ma 

chega a respingar um pouquinho de água né.” (F8) 

 

“...pra dar banho a gente passa papel filme no peito e dá banho da cintura 

pra baixo e depois lava o braço.” (F9) 

 

“...pra tomar banho eu envolvo plástico e fita pra não molhar porque ela tem 

medo de molhar o cateter.” (F7) 
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Além do cuidado durante o banho, os familiares também relataram sua 

preocupação com brincadeiras das crianças envolvendo água: 

“...quando ela quer brincar com as bonequinhas eu tomo cuidado pra não 

molhar, pra ela não pegar bactéria.” (F5) 

 

“... as vezes ela quer brincar na piscina de plástico que ela tem, mas aí eu 

deixo ela brincar do peito para baixo e aí ela fica só molhando as pernas.” 

(F4) 

 

Fixação do cateter 

As palavras que obtiveram maior frequência foram boto, cateter e mexer. Os 

segmentos de texto e as palavras que caracterizaram este tema traduzem como os 

familiares procuram manter o cateter bem fixado a pele da criança até o próximo 

curativo, realizado no hospital.  

“...se o curativo soltar eu coloco uma fita por cima pra segurar eu 

não mexo eu também não deixo ele brincar de correr e jogar bola mas ele é 

muito agitado nem sempre dá.‖( F10) 

“...aí depois que ela sai do banho eu vou e higienizo com álcool 

e boto outra atadura limpinha e seca.”(F6) 

“...eu sempre deixo ele coberto, eu boto atadura o tempo todo e um top nela. 

Quando ela vai dormir eu tiro a atadura pra não ficar desconfortável pra ela 

e coloco só o top.”(F6) 

“...coloco o esparadrapo enrolando ele por cima, então mesmo que 

estiver soltando eu dou uma colada em cima e não mexo mais.” (F3) 

 

Entretanto, apesar dos familiares terem o cuidado de manter o cateter bem fixado 

a pele, dúvidas relacionadas ao que fazer caso o cateter soltar ou romper foram 

freqüentes. 

“... numa urgência tem alguma coisa que eu possa fazer ma hora tipo o 

cateter puxou eu venho correndo ou não mexo?” (F3) 

“...eu sei que o cateter não vai soltar mas pra quem é novo acha que pode 

sair de dentro do peito porque você não vê nada segurando aquilo, só vê o 

fio saindo aí pensa que qualquer puxada que der o cateter sai junto.” (F7) 

 

Sentimentos relacionados a complicações com o cateter 

Neste tema duas classes foram agrupadas por expressarem assuntos semelhantes 

entre sim, sendo as palavras medo, ficar e dormir referente a classe 4 e coisa e jeito 

referente a classe 5. As famílias relataram seus medos e ansiedades com relação a 

possíveis complicações e acidentes com o CVCSI quando a criança está em casa, além 

de descreverem alguns cuidados, conforme as falas a seguir: 

 “...eu tenho porque ela fica subindo e descendo da cama e aí eu tenho medo 

de puxar o cateter e acontecer alguma coisa...” (F6) 

 

“...eu fico olhando a posição que ele dorme porque eu tenho medo dela se 

mexer e soltar o cateter e prejudicar ela.” (F5) 

 

“...Sempre passo álcool em volta do curativo porque tenho medo de entrar 

alguma coisa e pegar bactéria...” (F7) 
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“...o meu maior medo é ele voltar pra sala de cirurgia por isso tento fazer 

meu melhor e evito ficar mexendo no cateter.” (F2) 

 

“... o cateter fica muito solto sabe, pendurado e criança já viu né quando 

você vê já fez besteira...” (F9) 

 

“...o banho assim é bem rápido né porque eu tenho medo de molhar e 

acontecer alguma coisa...” (F4) 

 

Frente aos relatos de suas ansiedades, as famílias também indicaram de que 

maneira o vídeo educativo poderia corroborar para minimização da angústia e de como 

agir em intercorrência em domicílio.  

“...acho que poderia ter informações porque têm mães que ficam muito 

preocupadas como o cateter e ficam com medo e não sabem como dar o 

banho, se ela troca o curativo, se o cateter pode soltar do peito.” (F7) 

 

“...o vídeo tem que ser bem didático ensinando como tem que ser o banho.” 

(F9) 

 

“...assim se o clamp abrir o que faço e se o cateter sair o que eu devo 

fazer?” (F3) 

 

“...quais as coisas que eu preciso fazer a respeito do cateter, quais cuidados 

que eu tenho que ter, o que a gente deve fazer em cada situação que pode vir 

a acontecer.” (F3) 

 

 

4.1.3 Discussão  

Os achados evidenciaram grande preocupação dos familiares em relação aos 

cuidados com o cateter no domicílio para prevenção de infecções, o que é relevante, na 

medida em que as infecções de corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais 

estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde, e no Brasil elas são 

responsáveis por 40% de taxa de mortalidade entre pacientes com infecção de corrente 

sanguínea.
56

Além disso, existe indícios de relação entre idade do paciente e infecção 

relacionada ao cateter, ou seja, crianças especialmente as menores de 10 anos 

apresentam maiores taxas de febre/bacteremia e infecção.
106 

As infecções de corrente sanguínea são eventos graves e causam prolongamento 

da internação hospitalar, aumento de custos e alto risco de morbimortalidade. Sabe-se 

que o risco de infecção é significativamente ligado ao diagnóstico principal do paciente, 

e as crianças com leucemia apresentam taxas mais altas desse tipo de infecção, quando 

comparadas a crianças com outras doenças hematológicas.
25 

Dessa forma, a 

higienização das mãos é um cuidado primordial, altamente recomendado para 

prevenção da infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter,
56

 e emergiu como 

uma preocupação dos participantes. 
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Diante disso, o vídeo deve abordar a importância da lavagem das mãos, 

destacando que a mesma deve ser realizada com água e sabonete líquido quando 

estiverem visivelmente sujas, do contrário é permitido utilizar preparação alcoólica para 

as mãos.
56,110 

A lavagem das mãos é preconizada antes e após qualquer manipulação do cateter 

ou seu local de inserção, como principal método de prevenção de infecção. 
56,110 

Ela 

deve ser realizada com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou 

contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, do contrário pode-se utilizar 

preparação alcoólica para as mãos.
56,110

 

Manter o cateter limpo e o curativo íntegro, temas também abordado pelos 

familiares, são cuidados importantes, pois minimiza a possibilidade de infecção e 

promove proteção do sítio de punção, por meio da interface entre a superfície do cateter 

e a pele, e de fixar o dispositivo no local para prevenir a sua movimentação e assim 

evitar danos ao vaso sanguíneo. 
56 

A troca do curativo do CVCSI é um procedimento estéril e no ambiente intra- 

hospitalar deve ser realizado por profissionais de saúde, e na instituição cenário da 

pesquisa, privativamente por enfermeiros. Em contrapartida, no ambiente domiciliar, o 

curativo pode soltar-se sendo possível que a família o realize, e para isso ela deve estar 

devidamente orientada e preparada conforme protocolos institucionais. 

Alguns cuidados gerais para a troca do curativo devem ser tomados para 

minimizar infecções, entretanto, recomenda-se que no processo de alta hospitalar os 

familiares sejam treinados por profissionais de saúde para realização de procedimentos 

técnicos e que demonstrem sua capacidade de realizar o manuseio do cateter sob a 

máxima precaução estéril. 
111

 Vale ressaltar que ao deparar-se com a necessidade de 

trocar o curativo, as famílias podem sentir-se inseguras e desprotegidas por realizar 

procedimentos técnicos em casa. Tais procedimentos anteriormente eram realizados 

apenas por enfermeiros, porém atualmente graças ao tratamento ambulatorial da 

leucemia, muitos dos cuidados agora também são realizados também no domicílio. 
26

 

Em uma pesquisa anterior, familiares de crianças com cateter permanente foram 

submetidos a uma intervenção educativa antes da alta hospitalar, no qual os dados antes 

e após a intervenção foram comparados. Notou-se que antes da intervenção havia maior 

vulnerabilidade à infecção do óstio e da corrente sanguínea. 
112 

Assim, é fundamental o 

preparo da alta hospitalar dos familiares para este cuidado domiciliar.
111
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Dependendo da fase do tratamento da leucemia e das condições clínicas da 

criança doente, o tratamento requer presença diária, mas não na forma de internação 

hospitalar. Nessas circunstâncias, quando possível, as famílias que moram longe do 

hospital podem recorrer aos serviços de transporte oferecido pelo município de origem, 

viajando regularmente, o que confere um grau de independência às famílias. Entretanto 

existem casos em que é necessário que as famílias permaneçam na cidade em que se 

localiza o serviço oncológico, para facilitar o deslocamento até essas unidades.
107

  

 Considerando as distâncias territoriais entre as unidades especializadas e os 

locais de origem, a falta de recursos das famílias e os limitados investimentos das 

políticas públicas na área da assistência social, a solução é recorrer aos centros que 

oferecem apoio às pessoas doentes e seus familiares, comumente denominadas casas de 

apoio.
107

 

As famílias enfrentam muitas dificuldades para estar continuamente ao hospital 

para atender as demandas do tratamento. Para minimizar tais dificuldades, a enfermeira 

ambulatorial deve procurar agendar a vinda da criança e seu familiar ao hospital, sempre 

que possível na mesma data dos demais cuidados necessários tais como coleta de 

sangue, exames laboratoriais, procedimentos, administração de quimioterapia e 

consultas médicas, dessa forma, será possível realizar os cuidados com o cateter em 

tempo adequado, minimizando o deslocamento da criança e seu familiar até o hospital.   

No entanto, existem situações em que o curativo do cateter pode soltar e a 

família pode estar impossibilitada de se deslocar até o hospital, seja pela distância, pela 

falta de recursos financeiros ou pelo horário do dia e, nesses casos, é fundamental que 

os familiares saibam o que fazer para manter o cateter limpo e seco. 

Nessa diretiva, certificar-se de que os familiares estão aptos para manuseio do 

curativo em casa é essencial para promover segurança no cuidado.  A adoção das 

práticas nesse sentido fundamenta-se no sentimento de insegurança que as famílias 

apresentam em realizar procedimentos técnicos em casa, pois estes são cuidados 

realizados prioritariamente por enfermeiros. 
26 

Nesse sentido, reforça-se o papel social 

do enfermeiro como educador no processo de alta hospitalar principalmente no que se 

refere ao ensino do cuidado procedimental, buscando o alcance da competência e 

autonomia do familiar para o cuidado técnico no ambiente domiciliar.
14

 e o vídeo 

educativo é uma ferramenta de apoio ao ensino do enfermeiro a essas famílias. 

Quanto à proteção do CVCSI no banho os familiares citaram envolvimento do 

tórax da criança com filme transparente fixado com fita adesiva antes do banho. Esse é 



71 

 

um importante cuidado a ser abordado no vídeo educativo  uma vez que é recomendável 

cobrir o cateter com material impermeável, independente do material do curativo, como 

por exemplo, filme plástico, para reduzir a probabilidade de entrada de organismos no 

cateter e assim prevenção de infecção.
56,110,113,114.

 

Além disso, prevenir que o curativo do cateter seja molhado durante o banho, 

evita que o mesmo seja trocado com mais frequencia, uma vez que qualquer tipo de 

cobertura deve ser trocado imediatamente, independente do prazo, caso estiver úmido.
55, 

110
 

Apesar da recomendação de não molhar o cateter, as famílias procuram fornecer  

às crianças condições mais seguras para que as brincadeiras que contenham água não 

sejam suprimidas do seu dia a dia. Buscar estratégias para a criança brincar em 

condições adaptativas promove a elas formas de enfrentamento para as dificuldades 

vivenciadas.
115 

Embora estratégias de adaptação sejam adotadas para promover o bem-

estar da criança nas suas brincadeiras diárias, alguns cuidados não adaptáveis, como por 

exemplo, brincadeiras em piscina, banheira ou praia, pois a submersão do cateter em 

água não está indicada.
56,110, 113,114 

Além do banho, os familiares demonstraram grande preocupação em manter o 

CVCSI sempre bem fixado a pele, evitando assim sua tração. Conforme caracterização 

dos participantes identificou-se que 100% dos cateteres neste cenário foram implantados 

no tórax das crianças. A literatura aponta que a presença do cateter semi-implantado no 

tórax possui desvantagens relacionadas a dificuldade de fixação à pele e maior risco de 

tração brusca e acidental comprometendo o funcionamento do mesmo; maior 

desconforto da criança; maior trauma emocional pois a criança usualmente assiste a 

manipulação do cateter e esteticamente mais visível, principalmente em relação aos 

adolescentes.
116 

O rompimento e consequente perda do cateter implicam em prejuízos para a 

criança e sua família, como procedimentos invasivos desnecessários, aumento do risco 

de infecção e maior desconforto. Além disso, ao prolongarem o período de internação 

elevam os custos hospitalares com leito, exames e procedimentos para acompanhamento 

da parte migrada e/ ou sua retirada.
117  

Deve-se ter um cuidado maior especialmente com 

os cateteres com tempo de implantação inferior a 15 dias, onde existe elevado risco de 

remoção acidental e exteriorização do cuff. 
106
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Por isso, quando o cateter não estiver em uso, ele deve sempre estar sempre 

fixado à pele da criança, em “loop”, evitando dobras viciosas através de uma bolsa 

especial, fita adesiva ou atadura para evitar puxões e desconforto.
118

 

Dessa forma, é importante esclarecer aos familiares que o modelo de fixação do 

CVSI ao organismo humano é feita através de uma reação fibrosa provocada entre o 

tecido gorduroso subcutâneo a um pequeno círculo de dacron® chamada de “cuff”, 

colada externamente ao cateter. Essa fixação, porém não é imediata, necessitando um 

período de maturação em torno de 3 a 4 semanas para se completar, até lá o cateter deve 

ser fixado ao corpo através de um ponto na pele.
53

 Portanto, os familiares devem ser 

orientados a manter o cateter bem fixado à pele, especialmente neste prazo onde o 

cateter é preso ao tórax apenas por pontos cirúrgicos, pois neste prazo o risco de saída 

acidental é maior. Após este período a fixação em loop também deve ser mantida para 

evitar microtrações e exteriorização do “cuff” do cateter. 

Através dos relatos fica perceptível a preocupação das famílias para possíveis 

intercorrência em casa e isso prejudicar a criança, por isso elas mantêm vigilância 

constante sobre a criança e o cateter. Elas observam como a criança dorme, o banho, as 

brincadeiras e evitam manipulações desnecessárias no cateter tudo para prevenir as 

complicações.  

Após a alta hospitalar, quando se encontraram no domicílio, os familiares 

sentem-se inseguros e com dúvidas quanto ao cuidado com a criança em caso de 

possíveis intercorrências,
119 

pois este não é um cuidado habitual e cotidiano. Esta 

realidade descrita nos relatos demonstra que os familiares não foram preparados 

adequadamente para lidar com as possíveis intercorrências que possam vir a acontecer 

em domicílio, gerando grande ansiedade e medo.  

No entanto, as famílias criaram mecanismos adaptativos de forma intuitiva, na 

tentativa de minimização dos riscos, quando na verdade tais ansiedades poderiam ser 

compartilhadas e acolhidas pela equipe como mecanismo facilitador do cuidado.  

Os medos relacionados aos cuidados com o cateter em casa transcorrem o 

cuidado habitual, pois a sua natureza está diretamente relacionada a reparação ou 

tratamento da doença,119, logo os familiares necessitam  de um tempo maior  para 

assimilação dessa nova forma de cuidar para manutenção da vida da criança. Em 

contrapartida, com o decorrer do tempo e a realização repetida dos procedimentos, os 

familiares passam a ter mais segurança e autonomia para a realização do cuidado. 
119
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Partindo-se do pressuposto de que o enfermeiro tem papel fundamental no 

manejo do regime terapêutico desta clientela, recomenda-se a sua participação efetiva 

no processo de transição para o domicílio e seu posterior acompanhamento, sobretudo 

ao manuseio e cuidados específicos de cada dispositivo. 
120

 

Considerando que o momento de retorno ao domicílio, muitas vezes, após 

longos dias de hospitalização, trata-se de um período caracterizado pela ansiedade e, 

frequentemente, pelo medo frente à nova realidade, talvez as orientações realizadas pelo 

enfermeiro não sejam totalmente absorvidas pela família. Para complementar e auxiliar 

na fixação das mesmas, os serviços de saúde devem contar com instrumentos que 

auxiliem no processo de orientação aos familiares, como por exemplo, os materiais 

educativos
119

. 

No cotidiano domiciliar, ainda que o enfermeiro tenha obtido êxito no quesito 

orientação após alta hospitalar, é possível que o familiar apresente novas dúvidas sendo 

necessário novas instruções.
121  

Nessas situações o vídeo educativo, contendo as dúvidas 

e questionamentos relatados pelos próprios usuários poderá corroborar no reforço das 

informações transmitidas, servindo como um guia em situação de dúvidas das famílias.   

 

4.2 Fundamentação teórica do vídeo sobre cuidados domiciliares às crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantado 

Após a análise dos resultados das entrevistas dos familiares, foi feita uma busca 

na literatura científica nacional e internacional em manuais e guidelines que norteiam as 

melhores práticas para o cuidado com o CVCSI. A leitura dessas fontes foi direcionada 

aos conteúdos para o vídeo que os familiares apontaram nas entrevistas e foram 

compiladas (quadro 8). O quadro descreve as classes, as recomendações de cuidados 

com o CVCSI no domicílio e a referência bibliográfica utilizada como fundamentação 

teórica, identificada através de números.   

Todos os cuidados citados foram inseridos no roteiro do vídeo e outras 

informações também foram adicionadas a fim de promover coesão e coerência ao texto 

do roteiro para harmonização do vídeo. 



74 

 

 

Classes Recomendação de cuidados com o CVCSI no domicílio 

Higienização das 

mãos e curativo do 

cateter 

(Classe 7) 

Higienização das mãos 

- A lavagem das mãos é preconizada antes e após qualquer manipulação do cateter ou seu local de inserção, como principal 

método de prevenção de infecção; 
56,108,110,114,118,122 

- A lavagem deve ser realizada com água e sabão ou álcool caso não haja sujidade visível. Importante lembrar que o uso da luva 

não substitui a necessidade de higienização das mãos; 
56,110,113,114,118,122

 

 

Curativo do cateter 

- Os enfermeiros devem ensinar as famílias como trocar o curativo do CVCSI em casa; 
114

 

- Manter o curativo sempre seco
114

 pois as trocas de curativos mais freqüentes devido a desalojamento estão associados a 

aumento risco de infecção; 
122

 

- Certifique-se sempre de ter kits extras de troca de curativos, caso o curativo molhe ou saia; 
114 

- Usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para cobrir o sítio de inserção;
56,110 

- Em caso de sangramento ou diaforese excessivos, preferir gaze e fita adesiva estéril a coberturas transparentes;
56,110,113 

- Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 horas e a troca com a cobertura estéril transparente a 

cada sete dias; 
56,110,122 

- Qualquer tipo de cobertura deve ser trocado imediatamente, independente do prazo, se estiver suja, solta ou úmida; 
56,110,122 

- Não atrasar a troca da cobertura que perder a sua integridade, pois isto se associa a 4-12 vezes o risco de infecção; 
122 

- Higienizar as mãos antes e após a inserção e para qualquer tipo de manipulação do cateter; 
56,110,113,118,122,123

 

- Realizar antissepsia da pele preferencialmente com o  agente anti-séptico clorexidina > 0,5% em solução alcoólica; 
56,110,122 

- Deixe qualquer agente anti-séptico da pele secar completamente antes de proceder com a cobertura; 
122 

- Selecione um curativo de gaze se houver drenagem o local de saída do cateter; 
122 

 

Quadro 8: Evidências científicas para fundamentação teórica do vídeo. Elaborado pela autora. Niterói, RJ, 2019. 
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Classes Recomendação de cuidados com o CVCSI no domicílio 

Cuidados para 

manter o curativo 

do cateter em casa. 

(Classe 6 e 2) 

- Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 horas e a troca com a cobertura estéril transparente a 

cada sete dias; 
56,110,122 

- Qualquer tipo de cobertura deve ser trocado imediatamente, independente do prazo, se estiver suja, solta ou úmida;
 56,110,122

 

Cuidados com o 

cateter no banho 

(Classe 3) 

-Ao tomar banho é importante cobrir o cateter com material impermeável, como por exemplo, filme plástico, para reduzir a 

probabilidade de entrada de organismos no cateter; 
56,110,113,114 

 - A submersão do cateter em água como piscina ou mar e banheira não estão indicados; 
110,113

 

 

Fixação do cateter 

(Classe 1) 

- Quando o cateter não estiver em uso, deve sempre estar fixado à pele da criança, em loop, não dobrando nem amassando, com 

uma bolsa especial, fita adesiva ou atadura para evitar puxões e desconforto; 
110,113,114,118,123 

- As ataduras devem ser trocadas caso estejam úmidas e a cada 48h; 
56,110

 

Sentimentos 

relacionados a 

complicações com o 

cateter. 

(classe 4 e 5) 

As famílias devem ser orientadas quanto as complicações com o cateter que podem ocorrer no ambiente domiciliar como: 
113

 

- Vazamentos: sangue ou fluidos devido a rompimento ou fissura no cateter; 
113,114,123 

- Tração e exteriorização do cateter; 
114 

- Verificar se o clamp do cateter está bem fechado; 
114 

- Inchaço no braço, ombro, pescoço ou cabeça. Podem indicar trombose; 
113,114,118 

-Avaliar diariamente a pele por baixo do curativo quanto a sangramento, vermelhidão, inflamação, dor onde o cateter entra;
118 

- Febre e calafrios sem causa aparente;
113 

- Qualquer uma dessas complicações vá imediatamente ao hospital. 
123

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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4.3. Elaboração do vídeo educativo 

O vídeo foi produzido com imagens ilustrativas, personagens animados, textos 

escritos e fotos reais, com duração de 05 minutos e 30 segundos de duração, contando 

com créditos finais.  

Foi realizada a contratação de uma empresa especializada em vídeo de animação 

para produção e edição do material, e para tal, a empresa utilizou o programa After 

Effects. A empresa localiza-se em outro estado brasileiro, entretanto isso não foi um 

empecilho, pois a pesquisadora e a empresa estiveram em contato constante via internet 

em conversas virtuais a fim de alinhar a produção do vídeo aos seus objetivos.  

A partir dos temas emergidos nas entrevistas, foi elaborada pela pesquisadora a 

narrativa e o roteiro do vídeo pautado nas evidências científicas para o cuidado 

domiciliar com o CVCSI e enviado a empresa para do storyboard (quadro 9).  

 

 



77 

 

 

Roteirista: Veronica Braga  Status: Validado 

Tempo estimado: 5minutos  Revisto por: Videomaker 

Versão: 03  Aprovado por: Orientadora 

 

STORYBOARD E ROTEIRO VÍDEO EDUCATIVO SOBRE CUIDADOS DOMICILIARES À CRIANÇAS EM USO DE CVCSI 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

Indica a 

cena a ser 

transmitida 

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 

 

 

 

Off Cuidados Domiciliares à 

criança em uso de cateter 

venoso semi-implantável. 

Família (mãe, pai, criança com 

cabelo segurando um 

brinquedo, chegando ao 

hospital) com trilha sonora ao 

fundo; 

Imagem em movimento de 

câmera Tilt de um hospital ao 

fundo. 

 

2 

 

 

Off Consultório enfermeira Família chegando ao 

consultório da enfermeira 

 A enfermeira no consultório 

trajando jaleco branco, 

recebendo a família. 
 

3 

 

Enfa Ana diz: Olá bom dia! Tudo 

bem? Sou a enfermeira Ana, 

como posso ajudar vocês? 

 A enfermeira se apresenta e fala 

com a família no consultório 

 

Quadro 9: Roteiro do vídeo educativo, a partir do espelho de 4 colunas. Niterói, RJ, 2019. 
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4 

 

Mãe diz: Olá Ana! Nosso filho 

Daniel irá colocar um cateter 

semi implantado na próxima 

semana para fazer quimioterapia, 

e estou com muitas dúvidas. 

Você pode me ajudar? 

 Mãe dialogando com a 

enfermeira no consultório, 

transição de cena para a mãe 

com muitas interrogações. 

 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

5  

 

Enfa Ana diz: claro! Vou te 

explicar tudo que for necessário. 

Vamos lá, o que vocês gostariam 

de saber primeiro? 

 Enfermeira falando no 

consultório 

 
6  

 

Mãe diz: O que é um cateter 

semi- implantável? 

O que é um cateter semi-

implantável? 

Aparece um balão de história 

em quadrinho. 

 
7  

 

Enfa Ana diz: Cateter semi 

implantado são tubos longos e 

flexíveis colocados embaixo da 

pele do tórax ou do braço até uma 

grande veia perto do coração e 

parte dele fica para fora do corpo. 

 Enfa explicando o cateter; 

transição da foto de um cateter 

semi implantado por inteiro e 

implantado no corpo e sua parte 

externa, demonstrando a ponta 

do cateter na entrada do 

coração. 

Foto do cateter no peito e 

braço. 

Imagem do cateter dentro do 

corpo até a entrada do coração 
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8  

Pai diz: Mas, como esse cateter 

será colocado no meu filho? 

Mas como esse cateter será 

colocado no meu filho? 

Pai perguntando no consultório 

e narrativa descrita em balão de 

história em quadrinho. 

 

 
Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

9 

 

Enfa Ana diz: o cateter vai ser 

colocado pelo cirurgião no centro 

cirúrgico com anestesia 

 

 

 

 

 

 

Aparece Daniel no centro 

cirúrgico dormindo com um 

cirurgião e um auxiliar. 

 

10  

 

Daniel diz: Tia, mas isso vai 

doer? Estou com medo! 

 Aparece Daniel com medo, 

perguntando à enfermeira  

 
11  

 

Enfa Ana diz: calma Daniel fica 

tranqüilo, com anestesia você vai 

ficar dormindo e aí você não vai 

ver nem sentir nada! 

 Transição da cena para Daniel 

comemorando a boa notícia. 

 
12  Mãe diz: Ana, eu não entendi 

ainda para que ele serve 

exatamente? 

Para que ele serve 

exatamente? 

Mãe falando no consultório 

com dúvidas aparece um balão 

de história em quadrinho. 
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13 

 

 Enfa Ana diz: Esses cateteres são 

indicados para diversos tipos de 

tratamentos, principalmente para 

esse que o Daniel vai fazer, 

porque com ele é possível 

 

 

 

 

 

Imagem da enfermeira falando 

no consultório 

 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

14 Coletar sangue sem dor, 

administrar quimioterapia, soro, 

antibióticos e componentes do 

sangue e podem durar muito 

tempo, até mesmo anos! 

Coletar sangue sem dor, 

administrar quimioterapia, 

soro, antibióticos e 

componentes do sangue e 

podem durar anos. 

Imagem da enfermeira 

mostrando de tubos de sangue, 

frasco de soro, bolsa de sangue 

e medicações.  

 
15  

 

Mãe diz: 

Ah entendi! Isso parece ser muito 

bom para o meu filho! 

 

 Mãe falando no consultório. 

 
16 Enfa Ana diz: primeiro o cateter 

será preso a pele por pontos 

cirúrgicos, mas depois quando ele 

estiver cicatrizado, os pontos 

serão retirados e cateter ficará 

preso sozinho na pele, por aqui.  

 Enfermeira explicando a foto 

de cateter preso com ponto 

cirúrgico e depois do cateter 

sem ponto cirúrgico. 

Foto mostrando o cateter com o 

anel de dacron. Indicar o anel 

de dacron com uma seta 

animada 
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17  

 

Pai diz: Eu preciso trazer ele ao 

hospital para cuidar do cateter? 

Eu preciso trazer ele ao 

hospital para cuidar do 

cateter? 

Imagem do pai dialogando no 

consultório, escrita aparecendo 

em balão de história em 

quadrinhos. 

  
Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

18 

 

Enfa Ana diz: Sim! Vocês devem 

trazer o Daniel ao hospital pelo 

menos uma vez por semana nos 

dias que serão agendados para a 

enfermeira fazer os cuidados com 

o cateter 

1 vez por semana Surge imagem do hospital, um 

calendário mensal marcando 

em vermelho cada semana pelo 

menos um dia para ficar visível 

para os expectadores o 

agendamento.  
 

19  

 

Enfa Ana diz: a enfermeira fará a 

avaliação do curativo. O curativo 

feito com filme transparente deve 

ser trocado uma vez por semana e 

o curativo feito com gaze e fita 

adesiva a cada dois dias. 

Com filme transparente; 1vez 

por semana; com gaze e fita 

adesiva; a cada 2 dias. 

 

Foto do cateter com curativo de 

filme transparente e foto do 

cateter com curativo de gaze, 

indicando na imagem os dias de 

troca correspondentes.  
 

 
20 

 

Enfa Ana diz: É importante vocês 

saberem que qualquer tipo de 

curativo ou atadura deve ser 

trocado imediatamente, se estiver 

sujo, solto ou molhado, pois isso 

aumenta o risco de infecção. 

Curativo 

Atadura 

Imediatamente 

Sujo 

Solto 

Molhado 

Imagem dinâmica mostrando os 

curativos, transição da 

enfermeira indicando como o 

curativo não deve estar. 
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21 

 

Mãe diz: Eu devo ter algum 

cuidado em casa com o cateter? 

Devo ter algum cuidado em 

casa com o cateter? 

 

 

 

Imagem da mãe perguntando a 

enfermeira com pontos de 

interrogação 

 

 

  
 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

22 

 

 

Enfa Ana diz: Claro, como uma 

parte do cateter fica para fora do 

corpo é muito importante a 

participação de vocês no cuidado. 

É muito importante lavar as mãos 

com água e sabão antes e depois 

de mexer no cateter. Esse é o 

principal cuidado para evitar 

infecções 

Principal cuidado para evitar 

infecções. 

Imagem da enfermeira falando 

no consultório. Transição para 

lavagem das mãos. 

 

 

 

 

 
 

 
23 Pai diz: Como devemos fazer 

para nosso filho tomar banho? 

Como devemos fazer para 

nosso filho tomar banho? 

Pai dialogando no consultório; 

escrita aparecendo em balão de 

história em quadrinhos. 

 
24  

 

Enfa Ana diz: O curativo deve ser 

mantido sempre seco, por isso, 

quando o Daniel for tomar banho, 

cubra o cateter com um filme 

plástico limpo e fita adesiva. 

 Foto de um filme plástico de 

cozinha, envolto na criança, ou 

plástico com fita cobrindo o 

cateter.  
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25 Enquanto o Daniel estiver com o 

cateter o mergulho em piscina e 

mar estão proibidos. 

 Imagem de praia, piscina com 

um ―x‖ vermelho, indicando 

proibição.  

 
Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

26  

 

Mãe diz: que cuidados devemos 

ter para esse cateter não ser 

puxado? 

Que cuidados devemos ter 

para esse cateter não ser 

puxado? 

Mãe perguntando a enfermeira 

no consultório; usar balão de 

história em quadrinho. 

 
27 

 

Enfa Ana diz: vocês devem 

manter o cateter sempre bem 

preso ao corpo do Daniel com 

―voltinhas‖, não dobrando 

nem amassando, através de fita 

adesiva e atadura para evitar 

puxões. 

Fita adesiva 

Ataduras 

Evitar puxões 

Foto do cateter preso no corpo 

com atadura e com voltinhas, 

algo em animação que chame 

atenção da voltinha do cateter.  

 

28 Os primeiros 15 dias após a 

colocação do cateter são os mais 

importantes para cicatrização, por 

isso é ter cuidado até mesmo 

durante as brincadeiras para 

evitar os puxões. 

Os primeiros 15 dias. 

São os mais importantes para 

a cicatrização! 

Troca a cena da tela para um 

calendário, transição para cena 

da enfermeira falando e depois 

de um ―ok‖. 

 

29  

 

Pai diz: Como sabemos se está 

tudo bem como nosso filho e com 

o cateter? 

Como sabemos se está tudo 

bem como nosso filho e com o 

cateter? 

Pai falando no consultório; 

utilizar balão de história em 

quadrinho. 
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30  

 

Enfa Ana diz: Você deve 

observar todos os dias: 

 Imagem da enfermeira 

demonstrando o lettring 

 

 

 

 
 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

31 Vazamento e saída de secreção 

por onde o cateter entra na pele; 

se o cateter saiu do corpo; se o 

clamp está fechado e se esta na 

parte mais grossa do cateter; 

inchaço no braço, ombro ou no 

pescoço; Observe se pele por 

baixo do curativo está vermelha, 

com sangramento ou pus e 

dor por onde o cateter entra; 

Você deve observar todos os 

dias: vazamento, saída de 

secreção por onde o cateter 

entra na pele, se o cateter saiu 

do corpo 

Fechado, aberto, braço, 

ombro, pescoço, vermelha, 

com sangramento, pus, dor 

por onde o cateter entra 

Imagem da enfermeira 

demonstrando o lettring em 

tópicos, transição para imagem 

do clamp fechado e aberto com 

símbolos de correto e errado 

respectivamente; 

Transição para a enfermeira 

segurando uma placa com um 

―x‖ narrando os tópicos 

descritos. 

 
 

 
32  Febre e tremores sem motivo  a para uma animação de uma 

criança deitada em um sofá 

com gestos de sofrimento e 

surge um termômetro com 

temperatura alta. 

Imagem de termômetro 

marcando 37,8. 

 

33 Caso uma situação dessas 

aconteça, calma! Venha ao 

hospital que nós vamos te ajudar. 

Caso isso aconteça, calma! Imagem de alerta 

Imagem da família chegando ao 

hospital com a criança. 
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34 

 

Mãe diz: e se o curativo soltar, o 

que devo fazer? 

E se o curativo soltar o que 

devo fazer? 

Mãe perguntando em balão de 

história em quadrinho com 

vários pontos de interrogação 

em volta dela. 

 

 
 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

35 

 

Enfa Ana diz: lave as mãos e 

prenda o curativo com gaze e fita 

e venha até o hospital para que a 

enfermeira possa avaliar e trocar 

o curativo 

Lave as mãos 

Prenda o curativo com gaze 

Fita 

Cena da enfermeira explicando 

os tópicos descritos na cena. 

Transição para cena de um 

carro chegando ao hospital. 

 
36 Mas atenção! Atenção Imagem de atenção escrita na 

tela, chamativa. 

 
37 

 

A troca do curativo sempre deve 

ser feita com o máximo de 

cuidado e técnica para evitar a 

contaminação do cateter. Por isso, 

converse com o enfermeiro do 

seu hospital para ter mais 

informações sobre o curativo em 

casa. 

 Esta cena não deve ter descrita 

no consultório. 

Imagem da enfermeira 

explicando de maneira 

genérica. Aparece a enfermeira 

principal do vídeo com outros 

profissionais em um hospital. 
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38 

 

Mãe diz 

Muito obrigada pelas 

informações, me ajudou muito! 

 Imagem de duas mãos se 

cumprimentando. 

 
39 

 

Enfa Ana diz 

De nada! Estou aqui para o que 

vocês precisarem 

Conte com a gente! Imagem da enfa se despedindo 

da família. 

 

 

 
 

Cena Narrativa/off Lettering Descrição da cena Print da cena 

40 Off Video elaborado como 

produto da dissertação de 

mestrado da Enfermeira 

Veronica Braga Corrêa, sob 

orientação da Dra. Liliane 

Faria da Silva. 

Criado a partir de uma 

pesquisa de campo com 

familiares de criança em uso 

de cateter semi-implantado e 

foi validado com juízes 

especialistas 

 

Créditos finais 

 

41 off Mestrado profissional em 

enfermagem Assistencial 

(MPEA) 

Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso da Costa 

(EEAAC) 

Créditos finais 
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Fonte: Adaptado de https://www.blogs.unicamp.br/apedra/2018/08/30/dicas-para-a-criacao-de-roteiros-curtos/
87 

com dados da pesquisa, 

2019. 
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4.3.1 Discussão 

Durante a construção do roteiro do vídeo houve uma preocupação em criar 

narrativas e personagens que transmitissem uma realidade mais próxima daquela que o 

familiar pode encontrar no ambiente hospitalar, buscando uma forma mais acolhedora de 

transmitir a informação. Por isso optou-se em cenas de diálogo entre os personagens em 

detrimento das explanatórias, modelo de roteiro também utilizado em outra pesquisa 

científica.
124 

 É no roteiro que constam as descrições de cada um dos elementos de personagem, 

som e imagem que fazem parte do vídeo.
41

  Foram determinados previamente o número de 

personagens, a quantidade, o estilo de vozes, as características da locução, tom de voz e 

fáceis dos personagens. A trilha sonora também foi um item importante a ser levado em 

consideração, uma vez que foi escolhida uma música em tom dinâmico que não 

contrastasse com as narrativas, mas que transmitisse leveza ao material, pois a música 

facilita a comunicação dos personagens com o espectador, tornando o cuidado mais 

humanizado.
41

 
 

O tempo de duração do vídeo foi uma preocupação durante a elaboração do roteiro, 

com proposição inicial de não ultrapassar os cinco minutos em média, já que os vídeos 

curtos têm maior probabilidade de serem acessados e, assim, contribuir enquanto 

tecnologia educacional para a segurança do paciente.
125

  

Durante a elaboração do vídeo houve um desafio em representar imagens 

específicas do CVCSI no corpo do paciente, difíceis de serem desenvolvidas em animação. 

Para tanto, visando não prejudicar a transmissão do conteúdo aos familiares, pois cenas em 

―close‖ com o CVCSI nestas circunstâncias eram fundamentais no vídeo, foram feitas 

fotos com uma modelo, não demonstrando seu rosto ou identificação, simulando o cateter 

no corpo o que proporcionou ao vídeo alternar imagens em animação com fotos ―reais‖. O 

dinamismo abordado em um vídeo, seu ritmo, mudança de ambiente, cenários e 

personagens é um importante requisito para o bom entendimento do expectador.
126 

Esta 

alternância foi alvo de elogios dos juízes especialistas, pois trouxe dinamismo e realidade a 

composição do vídeo. 
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4.4 Validação do vídeo com juízes especialistas e familiares 

 

4.4.1 Resultados da validação com juízes especialistas 

 Foram convidados no total 31 profissionais para participarem da pesquisa como 

juízes especialistas sendo estes das seguintes especialidades: enfermeiros da área de 

oncologia/hematologia pediátrica, enfermeiros da área de terapia infusional/acessos 

vasculares e profissionais da área de comunicação social. Foram enviados convites de 

participação para 22 profissionais por meio da Plataforma Lattes, e outros 9 profissionais 

foram indicados por outros profissionais.  

 Dentre os 31 convidados, 02 profissionais não aceitaram o convite para participar 

da pesquisa, 08 solicitaram o formulário, porém não preencheram e 08 não responderam ao 

e-mail de convite de participação. Assim, a amostra final compreendeu em: 5 enfermeiros 

da área de acessos vasculares/terapia infusional, 04 enfermeiros da área de 

oncologia/hematologia pediátrica e 04 de comunicação social totalizando 13 profissionais. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de março e abril e demorou em torno de 30 dias 

para ser concluída. 

 A caracterização dos juízes foi realizada através da primeira etapa do instrumento 

de coleta de dados, nos quais foram feitas perguntas referentes à: idade, gênero/sexo, 

formação acadêmica, titulação acadêmica, especialidade acadêmica, tempo de atuação na 

aérea e qual cargo/função desempenha atualmente.  

 Quanto à idade 38,5% estão na faixa de mais de 50 anos; 38,5% entre 31 a 41 anos 

e 23,1% de 41 a 51 anos; 53,8% são do sexo feminino e 46,2 % do sexo masculino. 

 A formação acadêmica dos participantes foi composta de 30% de comunicação 

social e 70% de enfermeiros; a titulação acadêmica dos profissionais 53,8% possuem 

mestrado, 38,5% doutorado e 7,7% pós-doutorado; ao tempo de atuação na área de 

especialidade 30,8% possuem de 16 a 20 anos de experiência, 23,1 % responderam que 

possuem mais de 20 anos, 6 a 10 anos e 11 a 15 anos de experiência.  

 Em relação ao cargo que ocupa atualmente 63% responderam que ocupam cargo de 

professor, 23% são profissionais assistenciais e 15% são coordenadores de setor. 

 O instrumento de validação dos juízes especialistas foi composto de 21itens com 

perguntas fechadas (escala likert) divido em três blocos, ou seja, objetivo, estrutura e 

apresentação e relevância do material. Ao final de cada bloco, os juízes poderiam escrever 
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suas opiniões e justificativas, caso encontrasse alguma inadequação ou desejasse ampliar 

sua contribuição na avaliação, vale ressaltar que 100% dos juízes preencheram este espaço 

tanto com sugestões quanto com elogios. 

Ressalta-se que as respostas foram analisadas quantitativamente através cálculo do 

índice de concordância, que consiste na soma de concordância dos itens que foram 

marcados por ―totalmente adequado‖ (TA) e ―adequado‖ (A), dividido pelo número total 

de respostas, multiplicado por cem. 
95

 

Como o instrumento utilizado para avaliação do vídeo pelos juízes possui um total 

de 21 itens, considerando que o número final de participantes foi 13, a pontuação máxima 

para validação foi de 273 pontos (21x13).  

Portanto, na avaliação total do instrumento das 273 opções de resposta (100%), 265 

(97%) foram para ―totalmente adequada‖ e ―adequada‖. Sendo assim, em uma avaliação 

geral do vídeo, o mesmo foi considerado válido por ter alcançado índice de concordância 

superior a 70%. 
85

 

O cálculo do índice de concordância de cada bloco do instrumento foi realizado 

buscando compreender a avaliação dos juízes separadamente (quadro 10). Observando o 

resultado do valor calculado já é possível concluir que não houve diferença significativa de 

discordância entre os juízes. 

 

Quadro 10: Síntese da análise quantitativa das respostas dos juízes especialistas. Niterói, 

RJ, 2020. 

 
Bloco de avaliação Análise das respostas juízes IC 

 

Objetivo 

Pontuação máxima: 65 pontos (5 itens X 13 juízes)  

 Respostas: 45 TA, 20 A, 0 PA, 0 I. 

 

100% 

 

Estrutura e 

Apresentação 

Pontuação máxima: 143 pontos (11ítens x 13 juízes)  

Respostas: 105 TA, 36 A, 01 PA e 0 I 

 

98,6% 

 

Relevância 

Pontuação máxima: 65 pontos (5 itens x 13 juízes)  

 Respostas: 55 TA, 08 A, 02 PA e0 I. 

 

96,9% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020. 

 

A seguir será detalhado cada item dos blocos de avaliação, buscando compreender 

melhor a validação do vídeo educativo. 
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Bloco 01 – Objetivo do vídeo 

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‖ (TA) frente a cada item. Considerando como aprovação a soma da 

pontuação que os juízes marcaram como TA e A, os cinco itens deste bloco alcançaram 

100% de aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste bloco para PA ou I.  

Os itens avaliativos presentes neste bloco referem-se à: informações/conteúdos do 

vídeo estar coerentes com as necessidades cotidianas das famílias (1.1); as 

informações/conteúdos do vídeo serem importantes para profissionais que trabalham com 

essas famílias(1.2); o vídeo convida e/ou instiga às mudanças de comportamento e atitude 

das famílias (1.3); o vídeo tem possibilidade de circular no meio científico da área como 

estratégia de educação em saúde (1.4) e se vídeo atende aos objetivos de instituições que 

trabalham com famílias de crianças em uso de cateter semi-implantável (1.5). 

 

Bloco 02 – Estrutura e apresentação do vídeo 

Este bloco contém onze itens avaliativos no total e destes, e referem-se à: 

apropriação do vídeo para as famílias (2.1), mensagens apresentadas de maneira clara e 

objetiva (2.2), informações apresentadas no vídeo cientificamente corretas (2.3), 

apropriação do vídeo para o nível sociocultural de famílias (2.4), concordância e 

ortografia (2,6), estilo da redação e das falas (2.7), tamanho do titulo, da escrita e dos 

tópicos (2.8), ilustrações do vídeo (2.9); apropriação geral do vídeo (2.10) e tempo do 

vídeo (2.11) alcançaram 100% de concordância entre os juízes (TA e A). Apenas o item 

relacionado sequência lógica de conteúdo (2.5), alcançou  92,3 % porém também 

alcançou validação satisfatória, pois apenas 01 juiz classificou este item como A. 

 

Bloco 03 –Relevância 

Este bloco contém cinco itens avaliativos no total e destes, os que estão 

relacionados à: temas abordados no vídeo retratam aspectos-chave que devem ser 

reforçados na orientação as famílias (3.1); vídeo propõe a construção de conhecimento 

(3.3);o vídeo aborda os assuntos necessários para o saber das famílias (3.4); alcançaram 

validade de 100% (TA e A). Apenas os itens que relacionam se o vídeo pode ser usado em 

diferentes cenários de educação em saúde (3.2) e se o vídeo está adequado para ser usado 
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por qualquer profissional que trabalhe com famílias (3.5), alcançou 92,3% de aprovação, 

entretanto esses itens são considerados validados, pois alcançaram mais de 70% 

concordância. 

Essa variação de concordância em comparação aos demais itens pode ser atribuído 

ao fato de alguns enfermeiros terem descrito no espaço destinado a sugestões e elogios 

que algumas informações do vídeo podem mudar de acordo com a rotina institucional de 

cada hospital. 

Na tabela 1 é descrita a síntese da análise de cada item dos blocos de avaliação, 

através de números absolutos. 

 

Tabela 1: Respostas obtidas dos juízes especialistas segundo os objetivos, estrutura e 

apresentação e relevância do instrumento. Niterói, RJ, 2020 (N=13) 

 
Itens   N=13   

1. Objetivo do vídeo TA A PA I IC 

1.1Informações/conteúdos do vídeo são ou estão coerentes 

com as necessidades cotidianas das famílias? 

08 05 - - 100% 

1.2As informações/conteúdos do vídeo são importantes para 

profissionais que trabalham com essas famílias? 

12 01 - - 100% 

1.3 O vídeo convida e/ou instiga às mudanças de 

comportamento e atitude das famílias? 

08 05 - - 100% 

1.4 O vídeo pode circular no meio científico da área como 

estratégia de educação em saúde? 

09 04 - - 100% 

1.5 O vídeo atende aos objetivos de instituições que trabalham 

com famílias de crianças em uso de cateter semi-implantável? 

08 05 - - 100% 

Total Bloco 1 45 20 - - 100% 

2. Estrutura e apresentação TA A PA I IC 

2.1 O vídeo é apropriado para as famílias de crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantável? 

 

10 

 

03 

 

- 

 

- 

 

100% 

2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 

objetiva. 

 

10 

 

03 

 

- 

 

- 

 

100% 

2.3 As informações apresentadas no vídeo estão 

cientificamente corretas. 

 

09 

 

04 

 

- 

 

- 

 

100% 

2.4 O vídeo está apropriado ao nível sociocultural de famílias 

de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável. 

 

08 

 

05 

 

- 

 

- 

 

 

 

100% 

2.5 Há uma sequência lógica de conteúdo proposto no vídeo.  

11 

 

01 

 

01 

 

- 

 

92,3% 

2.6 As informações contidas no vídeo estão bem estruturas em 

concordância e ortografia. 

 

09 

 

04 

- -  

100% 

2.7 O estilo da redação e das falas corresponde ao nível de 

conhecimento de qualquer família? 

 

06 

 

07 

- -  

100% 

2.8 O tamanho do titulo, da escrita e dos tópicos estão 

adequados. 

 

12 

 

01 

- -  

100% 

2.9 As ilustrações do vídeo estão expressivas e suficientes.  

12 

 

01 

- -  

100% 

2.10 O vídeo está apropriado 06 07 - - 100% 
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2.11 O tempo do vídeo está adequado. 12 01 - - 100% 

Total bloco 02 105 37 01 - 98,6% 

3. Relevância TA A PA I IC 

 

3.1 Os temas abordados no vídeo retratam aspectos-chave que 

devem ser reforçados na orientação as famílias de crianças 

com leucemia em uso de cateter semi-implantável? 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

3.2 O vídeo permite a transferência e generalização do 

aprendizado a diferentes contextos. (diferentes cenários de 

educação em saúde) 

 

09 

 

03 

 

01 

 

- 

 

92,3% 

3.3 O vídeo propõe a construção de conhecimento. 11 02 - - 100% 

3.4 O vídeo aborda os assuntos necessários para o saber das 

famílias de crianças com leucemia em uso de cateter semi-

implantável? 

 

12 

 

01 

 

- 

 

- 

 

100% 

3.5 O vídeo está adequado para ser usado por qualquer 

profissional que trabalhe com famílias de crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantável? 

 

10 

 

02 

 

01 

 

- 

 

92,3% 

Total bloco 03 55 08 02 - 96,9% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020 

 

4.4.2 Adequação do vídeo após validação com juízes especialistas 

Conforme os resultados apresentados, o vídeo foi considerado válido, segundo os 

juízes especialistas e ao término da coleta de dados, as contribuições e sugestões descritas 

no campo livre de opiniões, foram lidas exaustivamente a fim de selecionar adaptações ao 

vídeo que contribuísse para complementar e qualificar os conteúdos referentes ao produto 

proposto, buscando melhor coerência educativa.  

A possibilidade dos participantes em escrever livremente suas opiniões, sem deter-

se apenas em responder os itens em escala likert proporciona uma perspectiva diferenciada 

e contribuições pertinentes para o estudo. 
127 

 

Quanto às avaliações dos juízes, cabe ressaltar que nenhuma sugestão/contribuição 

identificada neste estudo foi apontada por mais de um juiz, ou seja, as opiniões foram todas 

individuais, o que indica que nenhum item do instrumento avaliativo apresenta grande 

discordância entre os juízes.  

As descrições dos juízes foram lidas minuciosamente e foram avaliadas quanto a 

sua pertinência em realizar modificações no vídeo, desde que não contrastassem com os 

objetivos do vídeo, com os resultados das entrevistas e não alterassem demasiadamente o 

tempo de duração.  

Para atender às adequações consideradas como pertinentes, foram realizados novos 

contatos com a empresa contratada para e providenciar às modificações necessárias. Após 
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as modificações, o tempo do vídeo mudou de 4’55’ para 5’29’’ devido a introdução dos 

créditos finais. Dessa forma, as sugestões foram compiladas no quadro 11. 

 

Quadro 11: Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes. Niterói, 

RJ, 2020. 

 
Sugestões dos juízes - objetivo do vídeo Modificação 

atendida 

Justificativa 

[...] o vídeo não dá margem a uma 

interpretação que o curativo sempre deve ser 

feito em casa, soa como uma dica sobre 

técnica de troca de curativos. Sugiro verificar 

qual a recomendação prevista no manual da 

ANVISA recente. 

 

 

 

SIM 

A modificação foi atendida a fim 

de deixar claro no vídeo que o 

curativo feito pelo familiar em casa 

fica a critério do protocolo 

institucional. Não há recomendação 

da ANVISA sobre esse assunto. 

[...]o vídeo poderia ser mais explicativo em 

relação a necessidade do colocação do cateter 

e em relação as atividades cotidianas da 

criança em relação aos cuidados como 

brincar. 

 

 

SIM 

Inserido narrativa no roteiro sobre 

este assunto, pois este foi um tema 

abordado na pesquisa de campo 

com familiares. 

[...] o vídeo fala de cateteres venosos semi-

implantáveis de maneira geral, não 

especificando nenhum dos outros tipos de 

cateter que há no mercado atualmente. Um 

exemplo é com relação ao PICC, que 

atualmente tem sido a primeira escolha de 

cateter central. 

 

 

 

NÃO 

Apesar da importância do PICC 

como cateter de primeira escolha 

esse tipo de cateter não é o foco do 

vídeo. 

[...] a expressão utilizada no vídeo "por anos" 

não me parece ser adequada para cateteres 

semi-implantáveis de maneira geral. 

 

 

SIM 

 

 

Apesar desta expressão estar no 

manual da ANVISA, a expressão 

na narrativa foi modificada para 

―muito tempo, até mesmo anos‖ 

Sugestões dos juízes – estrutura e 

apresentação 

Modificação 

atendida 

Justificativa 

[...] sugiro indicar que o cateter é preso no 

corpo com filme E atadura ao invés de filme 

OU atadura.  

 

SIM 

Modificação aceita, pois existem 

crianças que utilizam ambos na 

prática. 

[...] acrescentar algo sobre a proteção do 

clamp com gaze. 

NÃO Não há essa recomendação na 

literatura. 

[...] em relação ao curativo, não fica claro no 

vídeo se a troca de curativo é exclusiva do 

enfermeiro ou não. 

 

 

SIM 

Modificado narrativa que 

provavelmente induziu o juiz a 

pensar que os familiares estavam 

sendo orientados através do vídeo a 

trocar o curativo em casa. 

[...] quanto à cicatrização, o vídeo cita que 

logo após a inserção o cateter é fixado por 

pontos de sutura e quando cicatrizado mostra 

a estrutura que é responsável pela fixação, 

sem nomear essa estrutura. 

 

 

NÃO 

O vídeo demonstrou em imagens e 

animação o anel de dacron sem 

nomeá-lo, porém há indicação do 

mesmo. 

[...] sugiro que se estabeleça um período para 

que aconteça a retirada dos pontos, para que 

não fique subentendido que a retirada deverá 

acontecer a partir do 16º dia. 

 

 

NÃO 

O período de retirada de pontos 

varia de acordo com o protocolo de 

cada instituição e dependerá 

também de agendamento. 

[...] utilizar a mesma frase já citada ao indicar 

o óstio do cateter. (―por onde o cateter entra‖) 

 

SIM 

Modificação aceita para melhor 

compreensão dos familiares sobre 

―óstio‖ do cateter. 
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[...] no momento que orienta manter o clamp 

fechado, enfatizar que existe um local mais 

espesso, específico para isso. 

 

SIM 

Modificação aceita e incluída na 

narrativa no roteiro. 

[...] utilizar o corte seco para fazer a 

passagem de todos os planos, ou diminuiria a 

quantidade e variedade do que foi usado na 

finalização do trabalho. 

 

 

SIM 

Modificação aceita, pois no vídeo 

um uso excessivo de passagens 

(janelas, efeitos etc), pode distrair 

um pouco a audiência – chamam a 

atenção para si, não para a 

mensagem 

[...] melhoria do trabalho de finalização, 

mixagem de áudio, para potencializar o 

entendimento da locução. 

 

SIM 

Modificação aceita, pois o vídeo 

possui variações de intensidade e 

volume das narrativas dos 

personagens, o que pode desviar a 

atenção do telespectador. 

[...] no final, talvez fosse interessante incluir 

canais de comunicação e créditos.  

 

SIM 

 

Incluído créditos finais no vídeo. 

[...] aumentar um pouco a trilha sonora na 

abertura, antes da primeira fala (Fade) 

 

SIM 

Modificação aceita em termos de 

estética do vídeo.  

Sugestões dos juízes - relevância Modificação 

atendida 

Justificativa 

[...] no início do vídeo a mãe vai levando as 

dúvidas para a enfermeira já sabendo falar o 

nome do cateter, sugiro mudar. 

 

NÃO 

Essa foi apenas uma maneira de 

otimizar o tempo do vídeo, e é uma 

situação que pode variar de 

instituição para instituição. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020. 

 

4.4.3 Resultados validação com familiares 

Após as adequações do vídeo serem finalizadas, o material foi submetido a 

validação pelos familiares. A validação ocorreu com 09 familiares de crianças com 

leucemia em uso de CVCSI, número recomendado pela literatura. 
85

 
 

O instrumento de validação com os familiares contém uma breve caracterização 

dos mesmos, revelando que 44,4% possuem idade de 41 a 50 anos, 33.3% 31 a 40 anos e 

22,2% 20 a 30 anos; 77,8% são do gênero feminino e 22,2% do gênero masculino. 

Os participantes responderam a 25 itens com perguntas fechadas (escala likert) 

avaliando o vídeo 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.  

A validação com os familiares obteve excelente resultado, assim como dos juízes 

especialistas. Seu instrumento era composto por cinco blocos, divididos em 25 itens, 

possibilitando um total de (09 participantes x 25 itens) 225 opções de resposta (100%). 

Destas respostas 225 (100%) foram respostas positivas, entre totalmente adequado e 
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adequado. Como se pode inferir, houve uma tendência dos familiares de optar pelas 

respostas de forma concordante. 

O cálculo do índice de concordância de cada bloco do instrumento foi realizado 

buscando compreender a avaliação dos familiares separadamente (quadro 12). Observando 

o resultado do valor calculado já é possível concluir que não houve diferença significativa 

de discordância entre os familiares. 

Quadro 12: Síntese da análise quantitativa das respostas dos familiares. Niterói, RJ, 2020. 

 
Bloco de avaliação Análise das respostas dos familiares IC 

 

Objetivos do vídeo 

Pontuação máxima: 27 pontos (3 itens x 9 

familiares).  

 Respostas: 25 TA, 2  A, 0 PA e  0 I. 

 

100% 

 

Organização 

Pontuação máxima: 54 (6 itens x 9 

familiares).  

Respostas: 48 TA, 06 A, 0 PA e 0 I. 

 

100% 

 

Estilo do vídeo 

Pontuação máxima: 54 pontos (6 itens x 9 

familiares). 

 Respostas: 43 TA, 11 A, 0 PA, 0I. 

 

100% 

 

Aparência do vídeo 

Pontuação máxima de 36 pontos (4 itens x 9 

familiares) 

Respostas: 31 TA, 05 A, 0 PA e 0 I. 

 

100% 

 

Motivação 

Pontuação máxima de 54 pontos (6 itens x 9 

familiares). 

Respostas: 49 TA, 5 A, 0 PA e 0 I 

 

100% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020. 

 

A seguir será detalhado cada item dos blocos de avaliação, buscando compreender 

melhor a validação do vídeo educativo. 

 

Bloco 01 – Objetivo do vídeo 

 Quanto à validação dos itens, o máximo que se pode alcançar é o número 

total de familiares que o avaliaram, levando em conta que todos poderiam optar por 

responder como ―totalmente adequado‖ (TA) frente a cada item. Considerando como 

aprovação a soma da pontuação dos familiares que marcaram como TA e A, os três itens 

deste bloco alcançaram 100% de aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste 

bloco para PA ou I.  

Os itens avaliativos presentes neste bloco referem-se à: se o vídeo atende aos 

objetivos das famílias (1.1); o vídeo pode te ajudar a cuidar da criança com o cateter em 

casa (1.2); o vídeo está adequado para ser usado por qualquer profissional que trabalhe 

com as famílias de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável (1.3). 
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Bloco 02 – Organização do vídeo 

Neste bloco buscou-se avaliar a forma com que o vídeo apresenta as orientações, ou 

seja, sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e forma. Para 

isto, o bloco é estruturado em seis itens avaliativos sendo estes: se o vídeo é atrativo e 

indica o conteúdo do material (2.1); o tamanho do título e do conteúdo nas cenas está 

adequado (2.2); o vídeo tem uma sequência lógica (2.3); há uma conexão entre as 

informações do vídeo (2.4); o tempo do vídeo está adequado (2.5); os temas abordados 

representam aspectos importantes (2.6). Considerando como aprovação a soma da 

pontuação que os familiares que marcaram como TA e A, os 3 itens deste bloco 

alcançaram 100% de aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste bloco para PA 

ou I.  

 

Bloco 03 - Estilo do vídeo 

Este bloco contém seis itens avaliativos e diz respeito sobre as características da 

linguagem, compreensão e estilo do vídeo, sendo estes: se a escrita está em um estilo 

adequado (3.1); o texto é interessante, o tom do vídeo é amigável (3.2); o vocabulário é 

acessível a todos (3.3); há associação do tema de cada cena ao texto correspondente (3.4); 

o texto do vídeo está claro (3.5); o estilo da fala no vídeo corresponde ao nível de 

conhecimento dos familiares (3.6). Considerando como aprovação a soma da pontuação 

dos familiares que marcaram como TA e A, os 3 itens deste bloco alcançaram 100% de 

aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste bloco para PA ou I.  

 

Bloco 4 - Aparência 

Este bloco contém quatro itens avaliativos e buscou opiniões a cerca das cenas que 

aparecem no vídeo, sendo estes: as cenas do vídeo parecem organizadas (4.1);as ilustrações 

são simples (4.2); as imagens estão complementando os textos (4.3); as imagens estão 

expressivas e suficientes (4.4). Considerando como aprovação a soma da pontuação que os 

familiares que marcaram como TA e A, os três itens deste bloco alcançaram 100% de 

aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste bloco para PA ou I.  
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Bloco 5 - Motivação 

Este bloco refere-se à capacidade do vídeo em causar algum tipo de impacto, 

motivação e/ou interesse em quem está assistindo. Para isso o bloco contém seis itens   

avaliativos sendo estes: o vídeo é apropriado para vocês (5.1);os conteúdos do vídeo se 

apresentam de forma lógica (5.2); a interação é convidada pelos textos, sugere  ações(5.3); 

o vídeo aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia dos familiares (5.4); 

convida/instiga às mudanças de comportamento e atitude (5.5); o vídeo traz conhecimentos 

para vocês (5.6).Considerando como aprovação a soma da pontuação que os familiares que 

marcaram como TA e A, os 3 itens deste bloco alcançaram 100% de aprovação, ou seja, 

não houve nenhuma opinião neste bloco para PA ou I.  

Na tabela 2 é descrita a síntese da análise de cada item dos blocos de avaliação, 

através de números absolutos. 

 

Tabela 2: Respostas obtidas dos familiares segundo os objetivos, organização, estilo do 

vídeo, aparência e motivação. Niterói, RJ, 2020 (N=09) 

 

Itens 

1. Objetivo do vídeo 

N=9 

TA A PA I IC 

1.1 O vídeo atende aos objetivos das famílias? 09 - - - 100% 

1.2 O vídeo pode te ajudar a cuidar da criança com o 

cateter em casa? 

08 01 - - 100% 

1.3 O vídeo está adequado para ser usado por qualquer 

profissional que trabalhe com as famílias de crianças 

com leucemia em uso de cateter semi-implantável? 

08 01 - - 100% 

Total bloco 1 25 02 - - 100% 

2. Organização TA A PA I IC 

 

2.1 O vídeo é atrativo e indica o conteúdo do 

material? 

08 01 - - 100% 

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nas cenas está 

adequado? 

07 02 - - 100% 

2.3 O vídeo tem uma sequência lógica? 08 01 - - 100% 

2.4 Há uma conexão entre as informações do vídeo? 08 01 - - 100% 

2.5 O tempo do vídeo está adequado? 08 01 - - 100% 

2.6 Os temas abordados representam aspectos 

importantes? 

09 - - - 100% 

Total bloco 02 48 06 - - 100% 

3. Estilo do vídeo 

 

TA A PA I IC 

3.1 A escrita está em um estilo adequado? 05 04 - - 100% 

3.2 O texto é interessante? O tom do vídeo é 

amigável? 

07 02 - - 100% 

3.3 O vocabulário é acessível a todos? 07 02 - - 100% 
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3.4 Há associação do tema de cada cena ao texto 

correspondente? 

08 01 - - 100% 

3.5 O texto do vídeo está claro? 09 - - - 100% 

3.6 O estilo da fala no vídeo corresponde ao nível de 

conhecimento dos familiares? 

07 02 - - 100% 

Total bloco 03 43 11 - - 100% 

4. Aparência TA A PA I IC 

4.1 As cenas do vídeo parecem organizadas? 08 01 - - 100% 

4.2 As ilustrações são simples? 08 01 - - 100% 

4.3 As imagens estão complementando os textos? 08 01 - - 100% 

4.4 As imagens estão expressivas e suficientes? 08 01 - - 100% 

Total bloco 4 31 05 - - 100% 

5. Motivação 

 

TA A PA I IC 

5.1 O vídeo é apropriado para vocês? 08 01 - - 100% 

5.2 Os conteúdos do vídeo se apresentam de forma 

lógica? 

08 01 - - 100% 

5.3 A interação é convidada pelos textos. Sugere 

ações? 

08 01 - - 100% 

5.4 O vídeo aborda os assuntos necessários para o dia-

a-dia dos familiares? 

09 - - - 100% 

5.5 Convida/instiga às mudanças de comportamento e 

atitude? 

07 02 - - 100% 

5.6 A vídeo traz conhecimentos para vocês? 09 - - - 100% 

Total bloco 5 49 05 - - 100% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020 

 

Na avaliação qualitativa dos familiares apenas três familiares fizeram contribuições 

sucintas quanto ao vídeo. Dos familiares que descreveram neste campo, o vídeo foi 

elogiado quanto ao seu conteúdo, aparência e informação, pois de acordo com eles o vídeo 

entregou toda informação necessária para que as famílias tenham sucesso durante o 

período em que o paciente está usando o cateter, mesmo para familiares que já cuidam do 

dispositivo em domicílio por muito tempo. Assim, os familiares não fizeram sugestões para 

alterações do vídeo, dessa forma, não foi necessário adequar o material descrito como 

sétima etapa da pesquisa. 

 

4.4.4 Discussão 

Esta pesquisa buscou elaborar uma tecnologia educativa considerando todas as 

etapas metodológicas preconizadas para a sua construção e validação. Estudos sobre 

validação de tecnologias educacionais têm sido aprimorados e utilizados tanto para 

promoção e educação em saúde quanto para aplicação em estratégias de ensino-
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aprendizagem, em especial o vídeo, que, por ser uma tecnologia de comunicação em 

massa, representa um material de interesse visual e atrativo. 
41

 Uma tecnologia educacional 

validada torna-se uma ferramenta facilitadora na atuação do enfermeiro em suas práticas 

educativas junto à criança, pais e comunidade.
126

 
 

O processo de validação com juízes especialistas e público-alvo foi fundamental 

para possibilitar o reconhecimento do vídeo como uma tecnologia educacional adequada 

ao que se propõe, assim como, permitiu reunir diferentes saberes para aperfeiçoá-lo como 

instrumento válido para uso. Nesse sentido, a pesquisa reafirmou que a convergência das 

contribuições dos juízes especialistas e do público-alvo pode elevar a credibilidade e a 

aceitação do material. 
128

 

Na avaliação dos juízes como sugestão de aprimoramento quanto aos objetivos, foi 

proposto por um juiz a mudança quanto a narrativa que descreve a cerca da troca do 

curativo do cateter, gerando dúvida se esse cuidado deve ser realizado pelos familiares no 

domicílio. Entretanto, não foi identificado um consenso nos manuais e guidelines nacional 

e internacional,
58,110,113,114,118,120,122,123

 pesquisados na fase de construção do roteiro e 

elaboração do vídeo, sobre este cuidado específico. Desse modo, esta pesquisa leva em 

consideração que cada instituição possui seu protocolo de orientações para a alta hospitalar 

e que não necessariamente é consensual, e como reflexo disto, alguns juízes especialistas 

sugeriram mudanças no vídeo pautado na rotina da instituição em que trabalham.   

Frente a este fato, se os familiares não tiverem um acompanhamento pós-alta, nem 

contam com efetiva rede de apoio social, o que inclui profissionais da atenção primária, 

secundária ou terciária à saúde, imediatamente após a saída do hospital, o cuidado pode ser 

fragmentado o que potencializa o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde no domicílio.
129

 O vídeo educacional constitui-se como um dispositivo 

potencializador das ações de educação em saúde realizadas pela enfermagem
127 

por isso 

não deve ser utilizado isolado das demais ações educacionais e de acompanhamento. Por 

isso, a sugestão do juiz especialista foi aceita, sendo alterada a narrativa do vídeo buscando 

maior clareza da informação de que, caso o familiar precise trocar o curativo do cateter em 

casa, deve seguir as orientações da instituição no qual a criança faz o tratamento. 

Esta modificação no vídeo acabou atendendo também a uma sugestão de outro juiz 

no bloco referente a estrutura e apresentação, onde  o mesmo descreveu que o vídeo não 

deixava claro se o curativo é realizado apenas no hospital pelos enfermeiros. 
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 Quanto à estrutura e apresentação um juiz sugeriu para que em algumas narrativas 

da personagem enfermeira, fossem utilizados os mesmos termos durante todo o vídeo para 

não causar interpretação errônea dos termos, como por exemplo, utilizar apenas a frase 

―por onde o cateter entra‖, referindo-se ao óstio. Esta alteração foi realizada, pois durante a 

transmissão audiovisual, é essencial que os discursos entre os personagens sejam 

condizentes com o nível de conhecimento dos telespectadores. Para isso, diálogos com 

termos científicos e frases complexas utilizadas pelos personagens no roteiro do vídeo 

sejam substituídos por uma linguagem popular, com definições lúdicas e de fácil 

entendimento do público. 
126

 
 

A clareza das informações transmitidas ao público é um fator importante na 

construção de um material educativo. Uma pesquisa realizada na Alemanha identificou que 

a maioria dos materiais informativos do paciente foi escrito em um nível muito acima da 

alfabetização da população média, sendo difíceis de compreensão pela maioria dos 

pacientes. 
130 

Nesse contexto torna-se necessária a avaliação das tecnologias educativas por 

representantes do público, a fim de que partes do material que possam estar confusas ou 

pouco compreensíveis sejam ajustadas e tornem-se compatíveis com a compreensão 

popular.
131

 
 

Os juízes especialistas em comunicação social foram fundamentais para uma 

análise técnica do vídeo do que apenas a de conteúdo proposta pelos juízes enfermeiros. 

Sugestões como utilizar corte seco para passagem de planos ao invés de quantidade e 

variedade na transição das cenas, melhoria do trabalho de finalização, mixagem de áudio e 

inclusão canais de comunicação e créditos foram incorporadas ao vídeo para um melhor 

visual e compreensão do conteúdo. 

A compreensão do conteúdo do vídeo está relacionada à associação entre a 

narração, as imagens e trilha sonora, que permitem assimilar informações através do 

estímulo sensorial, uma vez que as tecnologias audiovisuais apresentam diferentes formas 

de linguagem que interagem superpostas, interligadas, somadas e não separadas.
132

 

A validação do vídeo educativo pelos familiares foi fundamental para confirmar a 

mesma avaliação positiva dos juízes especialistas. Os familiares consideraram o vídeo 

como uma ferramenta útil para tirar dúvidas sobre o cuidado domiciliar com o CVCSI no 

domicílio e este é um resultado satisfatório da pesquisa, uma vez que o vídeo foi criado a 

partir dos temas levantados na análise de entrevistas com os familiares sobre o cuidado 
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domiciliar com o CVCSI. Outra pesquisa também já criou tecnologia educacional a partir 

de temas levantados pelo público-alvo. 
133 

Esta concordância avaliativa intergrupo, com elevada aceitabilidade dos itens 

propostos no instrumento, também foi resultado em outra pesquisa que buscou validar uma 

tecnologia educacional sobre biossegurança para utilização prática pelos profissionais de 

saúde da atenção primária em saúde. Nesta pesquisa, foi identificado um elevado grau de 

concordância entre juízes e público-alvo onde as respostas mais frequentes foram 

totalmente adequada e adequada na escala de avaliação. 
134

  

A utilização na prática clínica de um vídeo validado tem a possibilidade de 

promover melhorar significativamente o conhecimento dos familiares sobre o cuidado 

domiciliar com o CVCSI bem como auxiliá-los a reter informações novas e diferentes do 

seu cotidiano, sendo o cateter um dispositivo tecnológico o qual requer cuidados 

específicos. Esta concepção baseia-se no fato de que a educação em saúde, utilizando 

como base o vídeo educativo para familiares de crianças com câncer, já foi utilizado em 

pesquisas recentes em outros países e obteve resultados satisfatórios com este público, 

entretanto a temática central desses estudos foi prevenção de infecção durante 

quimioterapia e redução da ansiedade entre pais de crianças com LLA.
135,136
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa elaborou e validou um vídeo educativo para familiares de crianças 

com leucemia em uso de CVCSI a partir de temas sugeridos pelos próprios familiares.  

A pesquisa foi realizada em seis etapas: busca dos temas: entrevista com familiares; 

estudo teórico - fundamentação teórica do vídeo; desenvolvimento do vídeo educativo; 

validação do vídeo educativo com juízes especialistas; validação do vídeo educativo com 

público-alvo e adequação do material. 

Ao ouvir os familiares foi possível identificar temas relacionados aos cuidados 

quanto à higienização das mãos, manutenção e fixação do curativo, assim como apontaram 

cuidados realizados no banho da criança e brincadeiras que envolvem água com objetivo 

de não molhar o local do cateter. Além disso, versaram sobre o medo que sentem com a 

possibilidade de haver alguma complicação e acidente com cateter.  

Esses temas foram elencados em um vídeo animado em 2D, com imagens 

ilustrativas, textos escritos, alternado com fotos simulando o real sem exposição de 

identidade, e contém 5 minutos e 30 segundos de duração. 

Após a elaboração, o vídeo passou por um processo minucioso de validação de 

conteúdo com juízes especialistas e público-alvo, alcançando níveis satisfatórios de 

validação, sendo 97% juízes e 100% familiares. Apesar dos excelentes índices de 

concordância, o vídeo sofreu algumas alterações a fim de adequá-lo de acordo com as 

sugestões dos juízes, os familiares não sugeriram adequações. 

 Com isso, o produto consiste em um material diferenciado, uma vez que foi 

elaborado pautado nas reais necessidades dos familiares de crianças com leucemia em uso 

de CVCSI, dessa forma, a pesquisa valorizou estes participantes, pois eles tiveram a 

oportunidade de contribuir com o estudo antes e após a elaboração do vídeo. Não obstante, 

a participação paritária de experts nas áreas de oncologia/hematologia pediátrica, acessos 

vasculares/terapia intravenosa e comunicação social como juízes especialistas também foi 

essencial, pois viabilizou para uma avaliação com olhares diferentes e complementares. 

Apesar do rigor metodológico que a pesquisa seguiu como limitação deste estudo 

tem-se o fato do vídeo ser elaborado a partir da realidade cotidiana de apenas uma parcela 

de familiares, o que pode não representar uma totalidade de pessoas que vivenciam este 

universo, assim como a utilização de instrumento de avaliação que é próprio para avaliação 
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de tecnologias educacionais impressas e não para vídeo, embora já tenha sido utilizado 

para este fim em outras pesquisas. 

Acredita-se que o uso deste vídeo educacional irá contribuir para a prática do 

enfermeiro enquanto educador, tendo em vista que consiste numa tecnologia dinâmica, de 

fácil utilização e com alto alcance. Entretanto, é recomendável que sejam realizadas 

pesquisas experimentais, na modalidade de ensaios clínicos com o objetivo de avaliar a 

eficácia do vídeo educacional na aquisição de conhecimento prático dos familiares para 

cuidado do CVCSI em domicílio, bem como estudos que possibilitem a criação de 

instrumentos avaliativos validados para vídeo educativo. 

No âmbito do ensino se faz importante, pois este estudo não somente traz 

referências atualizadas, mas também propicia a reflexão crítica sobre o cuidado prestado a 

criança com câncer e, além disso, permite aprofundar a fundamentação teórica entre os 

estudantes, enfermeiros e outros profissionais de saúde, tendo em vista a humanização do 

cuidado. 

Além disso, o estudo contribui como fonte de treinamento para novos profissionais 

da área da pediatria que ainda não possuem estratégias de orientação da família para alta 

hospitalar neste contexto. 

Para a pesquisa este estudo também tem contribuições, pois este é um tema alvo de 

pesquisas do Núcleo de Pesquisa e Estudos na Saúde Integral da Criança e do Adolescente 

(NUPESICA), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade 

Federal Fluminense, agregando novos conhecimentos ao grupo e estimulando novos 

estudos que possam trazer ganhos aos profissionais de enfermagem em pediatria, no que se 

refere ao preparo adequado do familiar, por estes profissionais, para a continuidade dos 

cuidados no domicílio. 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ENTREVISTA COM OS FAMILIARES 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

 
Título do Projeto: ―Elaboração e validação de vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em 

uso de cateter semi-implantável‖ 

Pesquisadores responsáveis: Veronica Braga Corrêa e Liliane Faria da Silva. Instituição a que pertencem os 

pesquisadores responsáveis: Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira e Universidade Federal 

Fluminense. Telefone e e-mail para contato: (021) 986236002  veronikbraga@gmail.com 

 
Nome do participante: ___________________________________________________________ 

 

Idade: ____________ anos                
 

 O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Elaboração e validação  de 

vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável.‖    

Se você concordar participar, iremos realizar uma entrevista sobre os cuidados que você realiza ao 

cateter venoso semi-implantável da criança na sua casa. 

A pesquisa terá duração de doze (12) meses, com o término previsto para junho de 2020. Esse 

estudo oferece riscos mínimos relacionados a um possível constrangimento em responder a alguma pergunta 

ou a uma quebra de sigilo, ainda que isto aconteça de maneira involuntária ou não intencional. Estes riscos 

serão diminuídos mantendo a sua privacidade na coleta, na análise da entrevista e no armazenamento 

confidencial das informações por você fornecidas. A entrevista será gravada, os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação não é obrigatória, a qualquer momento você pode recusar-se a responder a alguma 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Nesse caso, você não será prejudicado. 

 As informações dadas serão guardadas por cinco (05) anos e depois incineradas, ou seja, destruídas. 

Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro participando desta pesquisa. 
 Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a quando desejar. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. 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, ___________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

Rio de Janeiro, _______de _______________de 20___. 

 
________________________________                      _____________________________________      

(Participante)                                                                                            Veronica Braga (Pesquisadora) 
  

mailto:veronikbraga@gmail.com
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APÊNDICE 2 – Roteiro de Entrevista 

Roteiro da entrevista semi-estruturada 

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO FAMILIAR E DA CRIANÇA 

Endereço:____________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________ 

Idade do familiar (em anos): ______________________________ 

Cidade em que residem:__________________________________ 

Idade da criança (em anos ou meses):______________________ 

Diagnóstico: __________________________________________ 

Tempo de diagnóstico: _________________________________ 

Localização do cateter semi-implantável: ___________________________________ 

Tempo de colocação do cateter:__________________________________________ 

A criança já teve PICC?  ( ) sim ( ) não 

A criança já teve mais de 1 cateter semi-implantável? (  ) sim   (  ) não 

Qual o motivo de perda do cateter?_______________________________________ 

Local que a criança fica após alta hospitalar: (  ) residência   (  )Casa de apoio  (  ) casa de 

outro familiar (  ) outros 

A criança possui irmãos? (  )sim   (  )não 

Quantos?_______________________ 

Qual seu grau de parentesco com a criança?_________________________________ 

Qual seu nível de escolaridade?____________________________________________ 

Condições de moradia: (  )casa  (  ) apartamento   (  )alvenaria    (  ) palafitas   

Saneamento básico  ( ) sim   ( ) não 

Água encanada   ( )sim  (  )não 

Quantas pessoas moram na casa? ___________________________________ 

Quantos cômodos existem na sua casa?_______________________________ 

1. Conte-me como você cuida da criança em uso do cateter semi-implantável no dia a 

dia. 

 

2. O que você acha que é importante saber para cuidar da criança em uso do cateter 

em casa? 

 

3. Quais cuidados você considera importante que sejam colocados em um vídeo 

educativo para o cuidado domiciliar à criança em uso ao cateter venoso semi- 

implantável? 
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APÊNDICE 3 - Carta convite aos juízes especialistas 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso da Costa 

Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial 

 

Prezado (a) Sr. (a)  

 

Eu, Veronica Braga Corrêa, enfermeira e mestranda do Programa de Mestrado 

Profissional de Enfermagem Assistencial (MPEA) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), venho por meio deste e-mail, convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada 

“Elaboração e validação de vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia 

em uso de cateter semi-implantável” na condição de juiz de validação de vídeo educativo 

o qual estou construindo e validando na minha dissertação. O vídeo tem como objetivo 

trazer orientações de cuidados para famílias de criança com leucemia em uso de cateter 

venoso semi-implantado no ambiente domiciliar e poderá auxiliar no processo de educação 

em saúde para este público.  

 O Sr. (a) O foi selecionado pra participar desta pesquisa, pois consideramos que a 

seus conhecimentos serão de grande valor para a validação desta tecnologia educacional. 

Caso o Sr. (a) aceite participar do processo de validação, solicito que responda este 

e-mail que enviarei o vídeo educacional juntamente com o instrumento de validação a ser 

preenchido e o termo de consentimento livre e esclarecido para leitura.  

Certa de contar com a sua valorosa colaboração, desde já agradeço e me coloco a 

disposição para eventuais dúvidas.  

Mestranda Enfa. Veronica Braga Corrêa 

E-mail: veronikbraga@gmail.com 

Fone: (21)986236002  

Orientadora Prof. ª Drª Liliane Faria da Silva 

Email:  

Fone:   
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APÊNDICE 4 – 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 familiares de crianças com leucemia em 

uso de cateter semi-implantável‖ 

Pesquisadores Responsáveis: Veronica Braga Corrêa e Liliane Faria da Silva. Instituição a que pertencem os 

pesquisadores responsáveis: Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira e Universidade Federal 

Fluminense. Telefone e e-mail para contato: (021) 986236002  veronikbraga@gmail.com 

 
Nome do participante: ___________________________________________________________ 

Idade: ____________ anos                
O(A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Elaboração e validação  de 

vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável.‖    

Se você concordar em participar da pesquisa, iremos entregar um questionário para a validação do 

vídeo que você assistirá sobre cuidados domiciliares ao cateter venoso semi-implantável em crianças com 

leucemia.  

A pesquisa terá duração de doze (12) meses, com o término previsto para junho de 2020. A pesquisa 

oferece riscos mínimos relacionados a um possível constrangimento em preencher o questionário, assistir ao 

vídeo ou a quebra de sigilo, ainda que isto aconteça de maneira involuntária ou não intencional. Estes riscos 

serão diminuídos mantendo a sua privacidade na coleta de dados e no armazenamento confidencial das 

informações por você fornecidas. 

Sua participação não é obrigatória, sendo assim, a qualquer momento você poderá interromper o 

vídeo, recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Isto não 

lhe trará nenhum prejuízo. Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. 

O questionário que você irá responder visa a avaliação do vídeo em relação aos seguintes critérios: 

funcionalidade, usabilidade, eficiência, técnica audiovisual, ambiente e procedimento. Após o preenchimento 

do questionário você deverá entregá-lo às pesquisadoras responsáveis, Veronica Braga Corrêa ou Liliane 

Faria da Silva.  

As informações coletadas serão armazenadas por cinco (05) anos e, posteriormente incineradas, ou 

seja, destruídas. 

Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. 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, ___________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

Rio de Janeiro, _______de _______________de 20___. 

 
________________________________                      _____________________________________                             

(Participante)                                                                                Veronica Braga Corrêa (pesquisadora) 
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APÊNDICE 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – VALIDAÇÃO DO VÍDEO COM AS FAMÍLIAS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: ―Elaboração e validação de vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em 

uso de cateter semi-implantável‖ 

Pesquisadores Responsáveis: Veronica Braga Corrêa e Liliane Faria da Silva. Instituição a que pertencem os 

pesquisadores responsáveis: Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira e Universidade Federal 

Fluminense. Telefone e e-mail para contato: (021) 986236002  veronikbraga@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________________ 

 

Idade: ____________ anos                
O(A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Elaboração e validação  de 

vídeo educativo para familiares de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável:‖    

Se você concordar em participar da pesquisa, iremos entregar um questionário para avaliação do 

vídeo que você assistirá sobre cuidados domiciliares ao cateter venoso semi-implantável em crianças com 

leucemia.  
A pesquisa terá duração de doze (12) meses, com o término previsto para junho de 2020. A pesquisa 

oferece riscos mínimos relacionados a um possível constrangimento em preencher o questionário, assistir ao 

vídeo ou a quebra de sigilo, ainda que isto aconteça de maneira involuntária ou não intencional. Estes riscos 

serão diminuídos mantendo a sua privacidade na coleta de dados e no armazenamento confidencial das 

informações por você fornecidas. 

Sua participação não é obrigatória, sendo assim, a qualquer momento você poderá interromper o 

vídeo, parar de responder o questionário ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Nesse caso, 

você não será prejudicado em nenhum momento. 

 O questionário que você receberá tem como finalidade avaliar o vídeo elaborado quanto aos 

seguintes itens: alcance dos objetivos, organização, estilo do vídeo, aparência e motivação. Ao término do 

preenchimento do questionário você deverá entregá-lo às pesquisadoras responsáveis, Veronica Braga Corrêa 

ou Liliane Faria da Silva. Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro participando desta 

pesquisa. 
 Os dados coletados serão guardados por cinco (05) anos e incinerado, ou seja, destruído, após esse 

período. 
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou quando desejar.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. 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, ___________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

Rio de Janeiro, _______de _______________de 20__ 

 
________________________________                      _____________________________________      

(Participante)                                                                             Veronica Braga Corrêa (pesquisadora)             
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APÊNDICE 6 – Orçamento da pesquisa 

 
 

Quadro 13: Orçamento da pesquisa. Niterói, RJ, 2020. 
 

Quant. Material permanente/Item  Valor 

unitário  
Valor total  

01 Produção do vídeo pelo videomaker R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

01 Impressora R$ 890,00 R$ 890,00 

12 Plano de internet mensal R$ 79,90 R$958,80 

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$ 4.245,00 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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ANEXO 1 – Instrumento validação do vídeo educativo com juízes 

especialistas. 

Parte 1 - Caracterização dos participantes 

Qual a sua idade?* (Marcar apenas uma opção) 

20 a 30 anos 

31 a 41 anos 

41 a 50 anos 

Acima de 50 anos 

Gênero/Sexo:* 

Masculino 

Feminino 

Qual a sua formação acadêmica?* (Marcar apenas uma opção) 

Qual a sua titulação acadêmica?Marcar sua maior titulação acadêmica.* (Marcar 

apenas uma opção) 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Pós Doutorado 

Favor especificar a sua especialidade acadêmica atual. Marcar uma opção.* (Marcar 

apenas uma opção) 

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?*  
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Parte 2 – Avaliação do vídeo educativo. 

Prezado juiz, assista atenciosamente ao vídeo educacional em anexo ao email e em 

seguida, analise o instrumento educativo marcando em um dos números que estão na frente 

de cada afirmação.  Dê a sua opinião de acordo com valoração:                                                                                                           

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. OBJETIVO DO VÍDEO - Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja 

atingir com a utilização do vídeo educativo. 

1.1 As informações/conteúdos do vídeo são ou estão coerentes com as necessidades 

cotidianas das famílias?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

1.2 As informações/conteúdos do vídeo são importantes para profissionais que 

trabalham com essas famílias?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

1.3 O vídeo convida e/ou instiga às mudanças de comportamento e atitude das 

famílias?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

1.4 O vídeo pode circular no meio científico da área como estratégia de educação em 

saúde?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

1.5 O vídeo atende aos objetivos de instituições que trabalham com famílias de 

crianças em uso de cateter semi-implantável?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que desejar referentes aos objetivos do vídeo. 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. 

Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação. 

2.1 O vídeo é apropriado para as famílias de crianças com leucemia em uso de cateter 

semi -implantável?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 
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2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetiva.* (Marcar apenas 

uma opção) 

1,2,3,4 

2.3 As informações apresentadas no vídeo estão cientificamente corretas.* (Marcar 

apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.4 O vídeo está apropriado ao nível sociocultural de famílias de crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantável.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.5 Há uma sequência lógica de conteúdo proposto no vídeo.* (Marcar apenas uma 

opção) 

1,2,3,4 

2.6 As informações contidas no vídeo estão bem estruturas em concordância e 

ortografia.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.7 O estilo da redação e das falas corresponde ao nível de conhecimento de qualquer 

família?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.8 O tamanho do titulo, da escrita e dos tópicos estão adequados.* (Marcar apenas 

uma opção) 

1,2,3,4 

2.9 As ilustrações do vídeo estão expressivas e suficientes.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.10 O vídeo está apropriado.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

2.11 O tempo do vídeo está adequado.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

Deixe aqui comentários e sugestões que desejar referentes a estrutura e apresentação do 

vídeo. 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 as características que avalia o grau de significação do 

vídeo educativo apresentado. 
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3.1 Os temas abordados no vídeo retratam aspectos-chave que devem ser reforçados 

na orientação as famílias de crianças com leucemia em uso de cateter semi- 

implantável?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

3.2 O vídeo permite a transferência e generalização do aprendizado a diferentes 

contextos (diferentes cenários de educação em saúde)* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

3.3 O vídeo propõe a construção de conhecimento.* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

3.4 O vídeo aborda os assuntos necessários para o saber das famílias de crianças com 

leucemia em uso de cateter semi-implantável?* (Marcar apenas uma opção) 

1,2,3,4 

3.5 O vídeo está adequado para ser usado por qualquer profissional que trabalhe com 

famílias de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável?* (Marcar 

apenas uma opção) 

1,2,3,4 

Deixe aqui comentários ou sugestões que desejar referentes a relevância do vídeo. 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. 
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ANEXO 2 – Instrumento validação do vídeo educativo com familiares. 

 

Parte 1 – Identificação 

Qual a sua idade? 

20 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

Acima de 51 anos 

 

Gênero 

Masculino  

Feminino  

 

Parte 2 – Avaliação do vídeo educativo 

INSTRUÇÕES  

Leia com atenção os itens abaixo, e em seguida marque em um dos números que 

estão na frente de cada afirmação. Esses números indicam a sua opinião sobre o vídeo e 

estão em ordem decrescente, sendo o 1 como melhor avaliação e o 4 como pior avaliação: 

1-Totalmente adequado; 2-Adequado;  3-Parcialmente Adequado; 4-Inadequado. Caso 

você marque as opções 1 ou 2, por favor explique a sua opinião  no espaço após cada bloco 

de perguntas, para que possamos melhorar o vídeo. Não existem respostas certas ou 

erradas. O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 

 

1. OBJETIVOS DO VÍDEO – Diz respeito aos propósitos, metas ou fins que  desejamos 

atingir com o uso do vídeo. 

 

1.1 O vídeo atende aos objetivos das famílias? 

1,2,3,4 

 

1.2 O vídeo pode te ajudar a cuidar da criança com o cateter em casa? 

1,2,3,4 

 

1.3 O vídeo está adequado para ser usado por qualquer profissional que trabalhe com 

as famílias de crianças com leucemia em uso de cateter semi-implantável? 

1,2,3,4 

 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que quiser sobre os objetivos do vídeo. 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. 
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2. ORGANIZAÇÃO – Diz sobre a forma com que o vídeo apresenta as orientações, ou 

seja, sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e forma. 

2.1 O vídeo é atrativo e indica o conteúdo do material? 

1,2,3,4 

 

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nas cenas está adequado? 

1,2,3,4 

 

2.3 O vídeo tem uma sequência lógica? 

1,2,3,4 

 

2.4 Há uma conexão entre as informações do vídeo? 

1,2,3,4 

 

2.5 O tempo do vídeo está adequado? 

1,2,3,4 

 

2.6 Os temas abordados representam aspectos importantes? 

1,2,3,4 

 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que quiser sobre a organização do vídeo. 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 DO VÍDEO – Diz sobre as características da linguagem, compreensão e estilo 

do vídeo. 

 

3.1 A escrita está em um estilo adequado? 

1,2,3,4 

 

3.2 O texto é interessante? O tom do vídeo é amigável? 

1,2,3,4 

 

3.3 O vocabulário é acessível a todos? 

1,2,3,4 

 

3.4 Há associação do tema de cada cena ao texto correspondente? 

1,2,3,4 

 

3.5 O texto do vídeo está claro? 

1,2,3,4 

 

3.6 O estilo da fala no vídeo corresponde ao nível de conhecimento dos familiares? 

1,2,3,4 

 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que quiser sobre o estilo do vídeo. 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. 
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4. APARÊNCIA- Diz respeito as cenas que aparecem no vídeo. 

 

4.1 As cenas do vídeo parecem organizadas? 

1,2,3,4 

 

4.2 As ilustrações são simples? 

1,2,3,4 

 

4.3 As imagens estão complementando os textos? 

1,2,3,4 

 

4.4 As imagens estão expressivas e suficientes? 

1,2,3,4 

 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que quiser sobre a aparência do vídeo. 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. 

 

5. MOTIVAÇÃO - Diz respeito  a capacidade do vídeo em causar algum tipo de impacto, 

motivação e/ou interesse em quem está assistindo. 

 

5.1 O vídeo é apropriado para vocês? 

1,2,3,4 

 

5.2 Os conteúdos do vídeo se apresentam de forma lógica? 

1,2,3,4 

 

5.3 A interação é convidada pelos textos. Sugere ações? 

1,2,3,4 

 

5.4 O vídeo aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia dos familiares? 

1,2,3,4 

 

5.5 Convida/instiga às mudanças de comportamento e atitude? 

1,2,3,4 

 

5.6 A vídeo traz conhecimentos para vocês? 

1,2,3,4 

 

Deixe aqui os comentários ou sugestões que quiser sobre motivação no vídeo. 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. 
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ANEXO 3 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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