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RESUMO 

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% da população brasileira possui algum 

tipo de alergia, e os principais tipos de alergia são as alergias alimentares. Estudos da Associação 

Brasileira de Alergia e Imunologia afirmam que entre 6% e 8% das crianças e entre 2 e 3% dos 

adultos têm alergias alimentares (AA) e dentre todas, a alergia à proteína do leite de vaca é a causa 

mais comum de alergia alimentar em crianças e adolescentes. Objetivo geral: Desenvolver 

tecnologias educacionais, com ênfase na produção de um E-book como ferramenta pedagógica para 

embasar o ensino à distância do cuidado seguro da criança com alergia à proteína do leite de vaca 

e demais alergias, para a formação profissional dos enfermeiros e profissionais de educação. 

Objetivos específicos: 1- Analisar as publicações nacionais e internacionais existentes sobre a 

gestão do cuidado seguro da criança alérgica à proteína do leite de vaca com risco de anafilaxia no 

ambiente extra-hospitalar. 2- Identificar o conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre a 

gestão do cuidado seguro da criança com alergia. 3-Apresentar a elaboração e a aplicação de uma 

oficina para o ensino de acadêmicos de enfermagem, com a construção de um Plano de Ação. 4- 

Estruturar um curso na modalidade à distância para o ensino de todos os profissionais que atuam 

nas escolas. 5- Produzir e validar um E-book como material didático para o embasamento do curso 

na modalidade à distância. 6- Propor um Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro na formação 

profissional dos enfermeiros e para os profissionais de educação. Método: Trata-se de uma 

pesquisa do tipo aplicada de natureza interventiva com desenvolvimento de tecnologias 

educacionais baseadas no método Design Thinking, ou seja, centradas no ser humano. A coleta de 

dados se deu durante uma oficina pedagógica, que foi estruturada com base na Metodologia da 

Problematização, onde foi aplicado um Pré e Pós-teste, utilizando um questionário semiestruturado, 

autoaplicável, composto por questões fechadas. Também foi elaborado pelos participantes um 

Plano de Ação abordando a temática referente à segurança da criança alérgica à proteína do leite 

no ambiente escolar. A partir desta oficina e de uma revisão prévia, estruturou-se um E-book como 

material didático do curso na modalidade à distância, que se pretende aplicar posteriormente a este 

estudo. O E-book foi validado por juízes especialistas através de um instrumento composto por 

vinte e dois itens, divididos em três blocos para avaliação da tecnologia educacional, adaptado da 

ferramenta proposta por TEIXEIRA (2011). Resultados: Participaram da oficina pedagógica 16 

acadêmicos de enfermagem. Observou-se que 75% (12) referiram ter tido a escola como campo de 

estágio e 25,0% (4) disseram não ter passado ainda por uma escola no estágio curricular. Dentre os 

estudantes, 56,25% (9) disseram conhecer o Programa Saúde na Escola e 43,75% (7) não conhecem 

esta Política Pública. Quando indagados sobre se conseguiam correlacionar os conteúdos de 



segurança do paciente com o ambiente escolar, 62,5% (10) disseram que sim e 37,5% (6) afirmaram 

não conseguir. Entretanto, 100% (16) deles reconheceram que a criança com alergia ao leite de 

vaca está sujeita a riscos na escola. Conclusões: Constatou-se que o objetivo da oficina pedagógica 

foi cumprido. Foram construídos conhecimentos de forma coletiva, os participantes puderam sentir 

e visualizar a situação-problema apresentada, entendendo o papel e a importância de cada ator neste 

cenário. Discutiu-se como o enfermeiro pode atuar e ser o profissional de saúde responsável pelo 

planejamento das ações de gestão do cuidado da criança com alergia à proteína do leite de vaca e 

demais alergias, e agir na elaboração e na implementação de estratégias que possam propiciar um 

ambiente escolar com um mínimo aceitável de riscos às crianças. O uso da metodologia da 

Problematização em combinação com ferramentas de gestão se mostrou satisfatório e pode ser 

aplicado em diferentes contextos de cuidado em enfermagem. Sugere-se ampliar a oportunidade de 

se trabalhar conteúdos de segurança do paciente, em todas as disciplinas assistenciais do Currículo 

de Enfermagem, para que se aprenda a identificar os riscos, medir o dano, compreender as causas, 

identificar as soluções, avaliar o impacto e transpor a evidência em cuidados mais seguros. Como 

proposta de continuidade deste projeto, almeja-se a implementação de um curso na modalidade de 

ensino a distância com suporte do E-book Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no 

ambiente escolar, já validado por juízes especialistas.   

 

Palavras-chaves: Oficina pedagógica. Segurança do paciente. Alergia ao leite. Serviços de Saúde 

Escolar. Design Thinking. Educação a distância  



ABSTRACT 

Introduction: According to the World Health Organization, 35% of the Brazilian population has 

some type of allergy, and the main types of allergy are food allergies. Studies by the Brazilian 

Allergy and Immunology Association state that between 6% and 8% of children and between 2 

and 3% of adults have food allergies (AA). And among all, cow's milk protein allergy is the most 

common cause of food allergy in children and adolescents. General objective: To develop 

educational technologies, with emphasis on the production of an Ebook as a pedagogical tool to 

support the distance education of the safe care of children with allergies to cow's milk protein and 

other allergies, for the professional training of nurses and education professionals. Specific 

objectives: 1- To analyze existing national and international publications on the management of 

safe care for children allergic to cow's milk protein at risk of anaphylaxis in the out-of-hospital 

environment. 2- Identify the knowledge of nursing students on the safe care management of 

children with allergies. 3-To present the elaboration and application of a workshop for teaching 

nursing students, with the construction of an Action Plan. 4- Structuring a distance learning course 

for the teaching of all professionals working in schools. 5- Produce and validate an Ebook as 

teaching material to support the distance learning course. 6- Propose an Intervention Plan for Safe 

Care in the professional training of nurses and for education professionals. Method: This is an 

applied research of an interventional nature with the development of educational technologies 

based on the Design Thinking method, that is, centered on the human being. Data collection took 

place during a pedagogical workshop, which was structured based on the Problematization 

Methodology, where a Pre and Post-test was applied, using a semi-structured, self-administered 

questionnaire, consisting of closed questions. Participants also drew up an Action Plan addressing 

the issue related to the safety of children allergic to milk protein in the school environment. From 

this workshop and from a previous review, an Ebook was structured as didactic material for the 

course in the distance mode, which is intended to be applied later to this study. The Ebook was 

validated by expert judges through an instrument composed of twenty-two items, divided into three 

blocks for the assessment of educational technology, adapted from the tool proposed by 

TEIXEIRA (2011).Results: 16 nursing students participated in the pedagogical workshop. It was 

observed that 75% (12) reported having had the school as an internship field and 25.0% (4) said 

they had not yet gone through a school in the curricular internship. Among the students, 56.25% 

(9) said they knew the PSE and 43.75% (7) did not know this Public Policy. When asked if they 

could correlate patient safety content with the school environment, 62.5% (10) said yes and 37.5% 

(6) said they could not. However, 100% (16) of them recognized that the child with a cow's milk 

allergy is subject to risks at school. Conclusions: It was found that the objective of the pedagogical 

workshop was fulfilled. Knowledge was built collectively, participants could feel and visualize the 

problem situation presented, understanding the role and importance of each actor in this scenario. 

It was discussed how the nurse can act and be the health professional responsible for planning the 

management actions of child care with allergies to cow's milk protein and other allergies, and act 



in the design and implementation of strategies that can provide a school environment with an 

acceptable minimum risks to children. The use of the problematization methodology in 

combination with management tools, proved to be satisfactory, and can be applied in different 

contexts of nursing care. It is suggested to expand the opportunity to work on patient safety 

content, in all the care disciplines of the Nursing Curriculum, so that one learns to identify the 

risks, measure the damage, understand the causes, identify the solutions, evaluate the impact and 

transpose the evidence into safer care. As a proposal for the continuity of this project, the aim is 

to implement a distance learning course supported by the Ebook Safe Care of children with food 

allergy in the school environment, already validated by expert judges. 

Keywords: Pedagogical workshop. Patient safety. Milk allergy. School Health Services. Design 

thinking. Distance education. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 RELAÇÃO ENTRE OBJETO DE ESTUDO E TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

 O interesse pela temática partiu da experiência profissional da autora deste estudo, uma 

vez que, como Tenente Enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

trabalha com atendimento de emergência pré-hospitalar e acredita que pessoas treinadas para 

atuar no primeiro atendimento podem ajudar a salvar vidas.  

Para além da vida profissional, quando se tornou mãe, muitas questões a inquietaram no 

momento da escolha da escola para o seu filho, que possui alergias alimentares. Sendo esta uma 

das motivações que a levou a idealizar junto com outra amiga, também enfermeira, uma empresa 

especializada em treinamento de primeiros socorros para ambiente escolar, onde atua como 

consultora e instrutora. 

Após realizar inúmeros treinamentos em escolas, percebeu que há um déficit importante 

de conhecimento por parte dos educadores quando se trata dos assuntos relacionados à saúde do 

escolar, como primeiros socorros, prevenção de acidentes e eventos adversos. Não possuem 

processos de trabalhos bem definidos para o manejo de crianças com doenças crônicas e com 

alergia alimentar. E também, na maior parte das escolas públicas e privadas se nota a ausência 

de um profissional de saúde no organograma da instituição, o que torna este ambiente vulnerável 

para os escolares.  

Somado a isso, em 2014, na Pós-graduação em Controle de Infecção e Assistência à 

Saúde oferecida pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, a autora teve seu primeiro 

contato com a temática segurança do paciente, uma vez que seu trabalho de conclusão do curso 

foi um produto do Projeto Qualiseg UFF (atual Gepi LabQualiseg UFF). Neste período, também 

conheceu as ações do Projeto Vida Sem Leite/Qualiseg UFF, que discute as questões da Alergia 

à Proteína do Leite de Vaca (APLV) na perspectiva da segurança do paciente.  

O Projeto Vida Sem Leite, hoje integra o Programa de Extensão LabqualiSegUFF e o  

Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares CNPQ - Gepi LabQualiSegUFF, que visa 

produzir tecnologias educacionais de impacto na área de qualidade do cuidado e na segurança 

do paciente, como uma proposta na área de gerência em enfermagem do Departamento de 

Fundamentos de Enfermagem e Administração – MFE da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), e conta também com iniciativas para a equipe multiprofissional em saúde. 

PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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A segurança do paciente é definida como a redução do risco de danos desnecessários 

associados à atenção à saúde, até um mínimo aceitável, pois, considerando-se a complexidade 

de procedimentos e tratamentos incutidos nos serviços prestadores de assistência, o potencial 

para o dano ao paciente é real. As práticas que visam favorecer o atendimento seguro ao 

paciente são diversas, indo desde a promoção da cultura organizacional favorável a este bem 

até o estabelecimento de metas, medidas e protocolos pontuais com a finalidade de reduzir os 

riscos associados ao cuidado (TRES et al., 2016). 

Nesse contexto, também se pode pensar em segurança na perspectiva de minimizar 

riscos de danos desnecessários para além dos muros das instituições hospitalares. A escola é 

um bom exemplo de um local onde se faz necessário implantar a cultura de segurança, 

implementando medidas e ações capazes de promover um ambiente seguro que represente 

menos risco para as crianças e adolescentes.  

Pois, é na escola que a criança passa boa parte do seu dia e, em muitos casos, até a maior 

parte dele. É onde ela aprende a viver em sociedade, faz sua higiene, brinca, estuda, relaciona-

se, às vezes recebe medicações, além de fazer muitas das suas refeições diárias. Portanto, é 

comum nesse espaço a prestação de assistência, além da ocorrência de acidentes e 

intercorrências clínicas, dentre as quais destacamos a possibilidade de reações alérgicas (SÃO 

PAULO, 2007).  

A reação alérgica poderá ocorrer caso a criança tenha um contato acidental com um 

componente alérgico e, nos casos mais graves, poderá ocasionar o que chamamos de choque 

anafilático (SBP, 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 35% da população brasileira possui 

algum tipo de alergia. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais tipos de alergia são 

as alergias alimentares. Estudos da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) 

afirmam que entre 6% e 8% das crianças e entre 2% e 3% dos adultos têm Alergias Alimentares 

(AA) e dentre todas, a alergia à proteína do leite de vaca é a causa mais comum de alergia 

alimentar em crianças e adolescentes (SBP, 2016). Atualmente, as AA são consideradas um 

problema de saúde pública, pois a sua prevalência tem aumentado no mundo todo. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, esta condição crônica é a principal causa de anafilaxia tratada em serviços 

de emergência, especialmente na população mais jovem (BENJAMIM, 2015). 

Escolher a primeira escola ou uma escola nova para os filhos costuma ser, para a maioria 

dos pais, um período de angústia e peregrinação sobre como fazer a opção certa. Somado a isso, 
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os pais de crianças alérgicas enfrentam muitas dificuldades para o ingresso dos filhos em 

determinadas instituições. Uma das preocupações é sobre a atuação dos professores/auxiliares 

(ANDRADE; NEVES 2018). Eles seriam capazes de reconhecer os sinais e sintomas de uma 

reação alérgica grave/choque anafilático apresentados por seus filhos? Seriam capazes de 

prestar os primeiros socorros? Reconheceriam os alérgenos que seu filho fosse sensível? Outra 

preocupação é a possibilidade de discriminação dentro da própria instituição, prejudicando o 

aprendizado da criança. 

Para a criança que apresenta reações alérgicas graves, o ambiente extradomiciliar 

(escolas, creches, festas, praças de alimentação) representa alto risco para desencadear 

anafilaxia e outras situações que ameacem a vida. Ao analisar este cenário, constata-se a 

seriedade de se ter um profissional de saúde dentro da escola. O enfermeiro pela essência de 

sua formação é comprometido com a saúde, a qualidade de vida, com os familiares e a 

coletividade. As práticas educativas em saúde são intrínsecas a este especialista, que atua na 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e como integrante 

da equipe de saúde (VALÉRIO, 2015). 

 Os profissionais de enfermagem, aliados aos profissionais de educação, podem 

propiciar a construção de um ambiente com o menor risco possível de adoecimento e de 

acidentes, associando-se ao cuidar, prevenir, educar, visando à promoção da saúde integral das 

crianças que se encontram em fase de grande vulnerabilidade (VALÉRIO, 2015). 

Nos países desenvolvidos como EUA, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Portugal, as 

escolas possuem ambulatórios com Enfermeiros Escolares e nestes territórios é possível obter 

formação específica na área. Todavia, no Brasil não existe cursos de pós-graduação em 

enfermagem em saúde do escolar, nem tampouco a presença do enfermeiro como integrante do 

serviço escolar (RASCHE; SANTOS 2013). 

 

QUESTÕES DE PESQUISA 

  

1. Como contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na formação dos acadêmicos 

de enfermagem, a fim de que possam ser os gestores do cuidado seguro da criança com 

alergia à proteína do leite de vaca e demais alergias no ambiente escolar? 

2. Como capacitar os profissionais que atuam na escola para a promoção do cuidado seguro 

da criança com alergia à proteína do leite de vaca e demais alergias, de forma que possam 

identificar os riscos e prevenir eventos adversos no ambiente escolar? 
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OBJETO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a produção de tecnologias educacionais para o 

ensino da gestão e promoção do cuidado seguro da criança com alergia à proteína do leite de 

vaca e demais alergias no ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

Diante da  problemática exposta, foram delimitados como objetivos: 

 

Geral: 

 

Desenvolver tecnologias educacionais, com ênfase na produção de um E-book como 

ferramenta pedagógica para embasar o ensino a distância do cuidado seguro da criança com 

alergia à proteína do leite de vaca e demais alergias, para a formação profissional dos 

enfermeiros e profissionais de educação.  

 

Específicos:  

 

1. Analisar as publicações nacionais e internacionais existentes sobre a gestão do cuidado 

seguro da criança alérgica à proteína do leite de vaca com risco de anafilaxia no 

ambiente extra-hospitalar; 

2. Identificar o conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre a gestão do cuidado 

seguro da criança com APLV com risco de anafilaxia; 

3. Apresentar a elaboração e aplicação de uma oficina para o ensino de acadêmicos de 

enfermagem, com a construção de um Plano de Ação para gestão do cuidado seguro da 

criança com APLV;  

4. Estruturar um curso na modalidade à distância para o ensino de todos os profissionais 

que atuam nas escolas; 

5. Produzir e validar um E-book como material didático para embasamento do curso na 

modalidade à distância; 
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6. Propor um Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro1 na formação profissional dos 

enfermeiros e para os profissionais de educação.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

À luz dessas considerações, o estudo desta temática se justifica pela necessidade de 

intervir no processo de formação profissional dos enfermeiros, a fim de que sejam os 

profissionais de saúde de referência no ambiente escolar para a Gestão do cuidado seguro das 

crianças e adolescentes com alergia alimentar. E, deste modo, possam atuar como 

multiplicadores aos profissionais de educação, treinando-os para que na ausência de um 

enfermeiro, possam desempenhar com qualidade e segurança o manejo da alergia.  

Trabalhar em conjunto com gestores e funcionários na criação de protocolos e melhorar 

a comunicação entre familiares e comunidade escolar, no sentido de prepará-los para o 

convívio, orientando-os nas ações coletivas do cotidiano escolar de forma inclusiva. E, não se 

pode esquecer a implementação de estratégias para o atendimento nas urgências e emergências, 

quando as barreiras falharem, a fim de que nenhuma vida seja perdida. 

 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo está alinhado à Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2018), que define as prioridades atuais de saúde com as atividades de pesquisa 

científica, tecnológica e inovação para direcionar os recursos disponíveis para investimento em 

temas de pesquisas estratégicas para o SUS. E atende ao  Eixo 9 - Programas e políticas em 

saúde, subitem 9.1 Avaliação dos eventos adversos na Atenção Primária à Saúde, relacionados 

à Segurança do Paciente e seus impactos na saúde pública. 

A pesquisa é relevante frente às lacunas no conhecimento científico sobre a temática, 

uma vez que não foram encontradas publicações nacionais (Capítulo 2) que orientem esta 

prática profissional nos estabelecimentos de ensino no Brasil. 

 

 

 

1 Instrumento modelo de intervenção para o cuidado seguro, idealizado e elaborado pelas autoras. Plano de 

Intervenção para o Cuidado Seguro – PICS [LabQualisegUFF] 
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Neste intuito, utilizou-se a oficina pedagógica como recurso estratégico de pesquisa, na 

construção de conhecimentos e produção de ferramentas educativas, dentro do espaço 

institucional do LabQualiSeg-UFF. E em conseguinte, será elaborado um E-book como 

tecnologia educacional inovadora no ensino de enfermeiros, visando contribuir para: 1) o 

aprendizado sobre o manejo seguro da criança com risco de alergias e reações anafiláticas, 

dentro do ambiente escolar; 2) a redução do número de acidentes escolares, hospitalizações 

desnecessárias; 3) danos maiores ao indivíduo ao subsidiar a tomada de decisão, que atualmente 

representa um desafio para todos os segmentos.  

Com tantas possibilidades de informações que podem garantir a segurança da criança 

alérgica na escola, este estudo almeja trazer benefícios ao ensino e à pesquisa, alcançando na 

área de enfermagem os estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais, docentes; na 

assistência subsidiando os processos de trabalho dos profissionais que atuam nas escolas; e, na 

sociedade, dando voz e informação aos familiares e alérgicos, que atualmente se encontram 

“invisíveis” a muitos olhos. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

1.1 A ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E O RISCO DE ANAFILAXIA 

 

Segundo o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar 2018, no Brasil existe dificuldade 

em mensurar os dados sobre prevalência de alergia e, para a alergia alimentar, isso não é 

diferente. Apesar disso, calcula-se que 1 em cada 200 atendimentos nos serviços de emergência 

seja para tratamento de reações de hipersensibilidade, desde urticárias leves até verdadeiras 

reações anafiláticas. Estima-se que existam entre 50 - 2.000 episódios de anafilaxia para cada 

100.000 pessoas e, portanto, aproximadamente 2% da população já tiveram, pelo menos, um 

episódio de anafilaxia ao longo de suas vidas (TANNO et al., 2017).  Ela ocorre comumente 

em ambientes comunitários, fora do ambiente médico hospitalar. No entanto, essas estimativas 

são imprecisas devido ao subdiagnóstico, à subnotificação e à codificação errada (SBP, 2016). 

 Como não existia um código específico, dentro do Código Nacional de Doenças (CID), 

que identificasse a reação alérgica e a anafilaxia, elas eram categorizadas como: “Efeitos 

adversos não classificados em outra parte” (T78). Esta categoria era utilizada como código 

primário para identificar diversos efeitos indeterminados ou mal definidos, o que dificultava a 

compilação dos dados de hospitalizações e mortalidades por choque anafilático e reações 

alérgicas (SBP, 2016; SOLÉ et al., 2018). 

Entretanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou, em junho de 2018, uma 

nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID 11) e, com o apoio das Academias de Alergia no mundo, novas classificações foram 

constituídas para diminuir a subnotificação de morte por anafilaxia. No capítulo “Distúrbios do 

Sistema Imunológico” foram criados os termos “Alérgicos” e “Hipersensibilidade”, que 

facilitarão os estudos populacionais abrangentes sobre anafilaxia (TANNO et al., 2017).   

A Sociedade Brasileira de Pediatria define anafilaxia como uma reação multissistêmica 

grave de início agudo e potencialmente fatal, em que alguns ou todos os seguintes sinais e 

sintomas podem estar presentes: urticária, angioedema, comprometimento respiratório e 

gastrintestinal e/ou hipotensão arterial. A ocorrência de dois ou mais destes sintomas, 

imediatamente após a exposição ao alérgeno suspeito, alerta para o diagnóstico e tratamento 

imediato, sendo esta uma intercorrência que ameaça a vida (SBP, 2016; SOLÉ et al., 2018; 

BRASÍLIA 2017), o que mostra claramente a relevância do tema, para toda a sociedade.  

Um estudo feito em 2015, no Estado da Carolina do Norte (EUA), apontou que entre 1 

e 2 alunos, em todas as salas de aula, correm risco de anafilaxia por ingestão de alimentos. 
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Embora a maioria das reações em crianças alérgicas ocorra em casa, há relatos angustiantes de 

fatalidades dentro das escolas. Há dez anos, a comunidade de saúde escolar na Carolina do 

Norte começou a rastrear parâmetros relevantes para alergias graves e anafilaxia como parte do 

Relatório Anual de Serviços de Saúde Escolar deste Estado. Os estudos epidemiológicos 

constataram que o número de estudantes com alergias graves autorreferidas aumentou 

consideravelmente, de 1,3% de todos os estudantes em 2004 para 3% em 2014 (BENJAMIM, 

2015). 

Esse aumento afetou mais profundamente as crianças em idade escolar, para as quais a 

prevalência mais do que duplicou (aumento de 147%). A maioria das reações ocorreu em sala 

de aula (43,15%), playground (17,55%) e refeitório (14,4%) e a incidência de anafilaxia 

também aumentou dramaticamente; de 1 em 9.381 estudantes (2004) para 1 em 4.333 alunos 

(2014), representando um aumento de 2,2 vezes (BENJAMIM, 2015). 

O manejo da criança alérgica no âmbito escolar necessita de planejamento operacional 

das atividades educacionais, pois podem incluir contato com alimentos, utensílios e embalagens 

que contenham o alérgeno levando a contato direto ou indireto. Como por exemplo, a execução 

de tarefas comuns ao dia a dia com caixas de ovos, caixas de leite, macarrão, bexigas, giz, massa 

de modelar entre outros materiais que possam conter traços da substância que deve ser restrita. 

Aulas de culinária e em laboratório, compartilhamento de instrumentos musicais, visitas a 

mercados, restaurantes, lanches coletivos e datas comemorativas que envolvam alimentos, 

devem ser previamente planejadas com a participação da família. A inclusão social da criança 

alérgica é algo significativo. Faz com que ela se sinta normal para frequentar a escola, brincar, 

fazer amigos e crescer feliz como qualquer outra (ANDRADE 2018; SOLÉ et al., 2018; 

BRASÍLIA 2017). 

 

1.2 SEGURANÇA DO PACIENTE  

 

A segurança do paciente é concebida como a redução dos riscos atrelados ao cuidado a 

um mínimo aceitável. É considerada um dos pilares críticos da qualidade do cuidado em saúde. 

Os danos causados em função da assistência aos pacientes têm impacto significativo nas taxas 

de morbidade, mortalidade e qualidade de vida, além de atingir de forma negativa a imagem 

das instituições de saúde e de seus profissionais. Assimilar a magnitude do problema e seus 

desdobramentos é de fundamental relevância para a construção de políticas e programas que 

sejam verdadeiramente eficazes para reduzir eventos adversos, contribuindo para a segurança 



 

25 

 

do paciente e tornando a gestão do sistema de saúde mais eficiente e capaz de responder às 

múltiplas necessidades (SILVA 2016a; COUTO 2017). 

Desde a publicação no ano de 1999, do relatório “To Err Is Human: Building a Safer 

Health System” (Errar é Humano: construindo um sistema de saúde mais seguro), notam-se 

esforços, mesmo que a passos lentos, para tornar a assistência mais segura (KOHN, 1999). 

Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, onde o Brasil tornou-se um dos Estados signatários a instituir medidas 

de melhoria que aumentem a segurança e a qualidade dos serviços de saúde. Esta aliança, em 

parceria com a Joint Comission International, vem incentivando a adoção das Metas 

Internacionais de Segurança do Paciente (MISP) como uma estratégia para orientar as boas 

práticas, aumentando a segurança do paciente. Assim, seis metas são direcionadas para 

prevenir: 1- situações de erros de identificação de pacientes; 2- falhas de comunicação; 3 - erros 

de medicação; 4- erros em procedimentos cirúrgicos; 5- infecções associadas ao cuidado; 6- 

quedas dos pacientes (ANVISA, 2013). 

Para tal, o Ministério da Saúde, em 2013, criou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) para o monitoramento e a prevenção de danos na assistência à saúde (Portaria 

n.º 529, de 1 de abril de 2013). Este foi criado com o intuito principal de contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, 

desenvolvendo ações com vistas à promoção da segurança do paciente, por meio de medidas 

de educação e divulgação das boas práticas para profissionais de saúde, pacientes e 

acompanhantes e com ações preventivas como a implementação das seis metas da Organização 

Mundial da Saúde (BRASIL, 2013). 

Um pouco antes, em 2011, na área de ensino da segurança foi publicado o Guia 

Curricular de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, elaborado com uma 

perspectiva multiprofissional e com uma abordagem dos sistemas de saúde de âmbito global. 

Ele tem como objetivo auxiliar as instituições acadêmicas da área de saúde no ensino deste 

tema, fornecendo abordagens educacionais e uma variedade de conceitos e métodos de ensino 

e de avaliação da segurança do paciente (OMS, 2016). Em 2016, fomos agraciados com sua 

tradução para o português e publicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). 

O Guia Curricular destina-se aos educadores e aos estudantes em cuidado em saúde. 

Disponibiliza conhecimentos e ferramentas para implementar a aprendizagem em segurança do 

paciente e uma abordagem sistemática para desenvolver capacidades institucionais. Também 
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são abordados os princípios educacionais essenciais para o processo de ensino-aprendizagem e 

propõe métodos para avaliação dos alunos e dos atuais conteúdos curriculares em segurança do 

paciente. Acredita-se que a capacitação é parte essencial da reforma do currículo e se baseia na 

aprendizagem em ambiente seguro e acolhedor (OMS, 2016). 

 

1.2.1 Segurança do “paciente” no ambiente escolar 

 

Tomando por base o Guia Curricular (OMS, 2016) e o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (BRASIL, 2013), e trazendo essa discussão para o ambiente extra-hospitalar, 

conjectura-se a imprescindibilidade da implantação e criação de estratégias da cultura de 

segurança em serviços onde não temos “pacientes” propriamente ditos, no entanto,  há prestação 

de assistência direta à crianças e aos adolescentes, como no caso dos estudantes alérgicos ao 

leite das instituições de educação básica no Brasil, que na sua maioria não é feita por 

profissionais de saúde.  

Infelizmente, não existem políticas públicas voltadas à obrigatoriedade da notificação 

de acidentes e eventos adversos nas escolas, inviabilizando a mensuração deste indicador. Em 

alguns países desenvolvidos, por exemplo, está implementado um formulário de notificação de 

eventos adversos, que é preenchido pela enfermeira escolar e notificado ao órgão estadual de 

saúde responsável, incluindo óbitos, reações a medicações e quando administram medicações 

de emergência, como os casos de reações alérgicas (BENJAMIM, 2015). 

Ao analisar as metas internacionais de segurança do paciente (BRASIL 2013a; BRASIL 

2013b) e correlacionando-as com a dinâmica das instituições escolares, a princípio observa-se 

que algumas delas poderiam facilmente ser adaptadas para tornar a escola um ambiente mais 

seguro para a criança e o adolescente com alergia alimentar.  

Discutir por exemplo a meta 1 e 2, a identificação correta da criança e a melhora na 

eficácia da comunicação, trataria o reconhecimento do aluno alérgico por todos os profissionais 

envolvidos na escola, reforçando os cuidados preventivos nas reuniões de equipe, valorizando 

a ficha de saúde preenchida pela família, para que todos saibam o histórico, os alimentos que 

precisam ser evitados, os sinais e os sintomas que ele pode apresentar, de acordo com o alérgeno 

envolvido (ANVISA, 2013; BRASIL, 2013). 

Não poderíamos deixar de fora a meta 3, com melhoria da segurança dos medicamentos 

de alta vigilância na escola, sabendo-se que numa situação de urgência e emergência, os 

profissionais que prestam cuidados diretos às crianças precisam estar treinados sobre o 
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acondicionamento e a administração das medicações previamente prescritas pelo médico 

responsável, como os anti-histamínicos, os corticoides e, até mesmo, a caneta de adrenalina 

(ANVISA, 2013; BRASIL 2013).  

Neste contexto, é necessário o envolvimento dos diferentes atores, com histórias e 

papéis sociais distintos – professores, auxiliares, alunos, merendeiras, inspetores, pais e 

alérgicos, com os quais o enfermeiro necessita orientar, dialogar e estabelecer estratégias de 

cuidado e promoção da saúde a fim de agir em sintonia para o bem maior, que é a saúde e a 

segurança da criança (BRASIL, 2009). 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE DO 

ESCOLAR 

 

 A saúde do escolar no Brasil começou a ser pensada em torno de 1.850 com a evolução 

técnico-científica, em meio ao processo de industrialização. Por conta da necessidade de conter 

diversas epidemias que assolavam a população, viu-se a necessidade de melhores condições de 

higiene e saúde para que os profissionais pudessem produzir mais (CHRISTMANN, 2015). 

Já no século XX, foi criada a Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde (IREPS), 

que teve o conceito de saúde definido na Carta de Ottawa (Organização Pan-Americana de 

Saúde, 1986). Esta Carta preconizava que os indivíduos deveriam ser os responsáveis por sua 

saúde, devendo receber capacitação para tanto (CHRISTMANN, 2015). 

O Programa Saúde na Escola (PSE) surge somente em 2007, no âmbito do 

redirecionamento das políticas de saúde para a Atenção Básica, com o Pacto pela Saúde (2006) 

e com expansão do então chamado Programa de Saúde da Família (PSF), discutindo a saúde 

como princípio da atenção integral, para que as pessoas possam alcançar o completo bem-estar 

biopsicossocial (BRASIL, 2015).  

As ações realizadas no PSE visam integrar saúde e educação para o desenvolvimento 

pleno das crianças, adolescentes e adultos da educação pública brasileira, em parceria com as 

secretarias municipais de educação e de saúde (BRASIL 2009; BRASIL, 2015; 

CHRISTMANN 2015). 

As ações do PSE devem estar inseridas no projeto político-pedagógico da escola, e a 

participação do município ocorre mediante adesão ao ciclo bienal, no qual serão pactuadas 12 

ações essenciais e outras de interesse do município, pertinentes às questões locais que envolvam 

o público do Programa (CHRISTMANN 2015; BRASIL 2017). 
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As 12 ações do PSE são:  

1. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;  

2. Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável;  

3. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS;  

4. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;  

5. Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos;  

6. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;  

7. Prevenção das violências e dos acidentes; 

8. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; 

9. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor;  

10. Verificação da situação vacinal;  

11. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração;  

12. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. 

 

O PSE está configurado em três componentes. O componente I compõe a avaliação das 

condições de saúde dos estudantes, com o objetivo de possibilitar que eles tenham acesso 

garantido ao atendimento nas unidades de saúde e contempla prioritariamente as avaliações 

antropométricas; a promoção e avaliação da saúde bucal; a avaliação oftalmológica e auditiva; 

a verificação da situação vacinal; entre outros. Já o componente II visa à promoção da saúde e 

à prevenção de agravos, com as seguintes estratégias: promoção da segurança alimentar e da 

alimentação saudável; promoção da cultura de paz e dos direitos humanos; promoção da saúde 

mental; prevenção das violências e dos acidentes; estratégia NutriSUS fortificação da 

alimentação infantil com micronutrientes; direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/ 

Aids (BRASIL, 2017; BRASIL, 2015). 

No componente III ainda temos o processo de formação dos gestores e das equipes de 

Educação e de Saúde que atuam no Programa Saúde na Escola (PSE), sendo um compromisso 

das três esferas de governo e deve ser trabalhado de maneira contínua e permanente (BRASIL, 

2017). 

Observa-se que uma de suas ações prevê a promoção da segurança alimentar, contudo 

o foco está nas condições nutricionais e na prevenção de obesidade, cabendo uma reflexão mais 

profunda, que seja capaz de preencher uma lacuna significativa nas questões da alergia aos 

alimentos. O PSE tem um papel imprescindível na consolidação de ações que conectem a saúde, 
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a educação e outros serviços ao enfrentamento de vulnerabilidades que possam comprometer a 

saúde de crianças e adolescentes em idade escolar (BRASIL, 2017). 

Ao buscar na legislação referências que protejam a saúde do escolar, nota-se que não há 

obrigatoriedade, por lei no país, de se ter um profissional de saúde dentro das escolas. O que 

vemos em algumas instituições públicas e privadas, muitas das vezes, é a contratação apenas 

do técnico de enfermagem, fato este que vai de encontro à Lei n.º 7.498/86, que regulamenta o 

exercício profissional da enfermagem, pois a mesma diz que o técnico de enfermagem não deve 

atuar sem a presença do enfermeiro (COFEN, 1986). 

Recentemente, a nível federal, foi sancionada a Lei n.º 13.722, de 4 de outubro de 2018, 

a “Lei Lucas”, que “torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros 

de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação 

básica e de estabelecimentos de recreação infantil”. Estes cursos de primeiros socorros serão 

ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxílio 

imediato e emergencial à população, entretanto, a lei ainda aguarda a regulamentação 

(BRASÍLIA, 2018). 

 

1.4 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ENSINO EM SAÚDE 

 

Tecnologia Educacional (TE) é “a incorporação de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na educação para apoiar os processos de ensino e aprendizagem em 

diferentes contextos de educação formal e não formal”.  O objetivo das TEs não é ser o fim do 

processo educativo, mas um meio de produção e reprodução de novos conhecimentos, com 

elementos que estruturam diferentes metodologias (WIKIPÉDIA, 2015). 

As tecnologias educacionais, sejam elas presenciais ou na modalidade de ensino a 

distância, como em ambientes virtuais de aprendizagem, precisam ser usadas de modo a centrar-

se no aluno e na sua aprendizagem ativa e colaborativa, facilitar a atitude de mediação do 

professor e o desenvolvimento da relação de parceria e colaboração entre professor-aluno, 

aluno-aluno e entre os grupos (MASETTO, 2010). 

Para FREIRE (1996), o processo de educar está sempre em transformação. Mas, ensinar 

também exige rigorosidade metódica, daí a importância do conteúdo pedagógico e que o 

educador consiga despertar no educando a curiosidade epistemológica, um pensamento crítico. 

Compreender a aula como espaço e tempo de aprendizagem por parte do aluno e do 

professor modifica  a educação tradicional, onde o professor transmite informações, cabendo 
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ao aluno apenas “copiar a matéria”, fazer perguntas e repetir o que o mestre ensinou 

(MASETTO, 2010). 

No ensino em saúde, a incorporação de novas tecnologias revolucionou os processos de 

ensino-aprendizagem, como uma nova forma de produzir conhecimento, fomentando a 

problematização e a formação profissional tecnológica em saúde (PISSAIA, 2017).  Esses 

novos espaços, que envolvem a realidade do professor e do aluno, são muito mais motivadores 

e instigantes para a docência (MASETTO, 2010). 

 

1.4.1 Oficina Pedagógica 

 

 A palavra oficina origina-se do latim opificium, derivada de opificis (artesão), que se 

constituiu mediante justaposição de opus (obra) e facere (fazer). A ideia da Oficina, portanto, 

nos remete a uma janela de oportunidade para: o fazer, o realizar, o construir e o experimentar. 

A oficina pedagógica permite vivenciar situações concretas e significativas, baseada na 

tríade: sentir-pensar-agir, com ênfase na ação, podendo ser aplicada tanto em universidades 

quanto com a comunidade (PAVIANI, 2009).  

Trata-se de um espaço de construção, reflexão, problematização da realidade e troca de 

saberes. Podendo ocorrer através de dinâmicas, atividades coletivas e individuais, que 

proporcionará aos sujeitos exporem seus conhecimentos sobre a temática em questão e 

assimilarem novos conhecimentos acrescidos pelos mediadores (PAVIANI, 2009; 

FIGUEIRÊDO, 2006). 

Para Figueirêdo (2006), as oficinas pedagógicas possibilitam um processo educativo 

composto de sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação e avaliação. Compreendem 

vários momentos: acolhimento inicial, para facilitar a interação entre os participantes; tem-se a 

reflexão de um tema específico, de interesse do grupo, que busca refletir a realidade e suas 

inter-relações com os níveis individual, grupal e coletivo. Assim, utilizam-se recursos como 

vídeos, músicas, poesias, relatos de vida, dramatizações, contos, cartazes e fotografias, que 

remetam ao cotidiano do que se está estudando, a fim de facilitar a aprendizagem (RAMALHO, 

2016). 

 No decorrer da oficina, os participantes ficam à vontade para compartilharem a própria 

história de vida, onde este cotidiano é inserido no contexto mais amplo, referindo à realidade 

local, potencializando o espírito crítico e participativo. E por fim, a oficina é encerrada, através 

da avaliação e apresentação dos trabalhos do dia (RAMALHO, 2016). 
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1.4.2 E-books 

 

O surgimento de E-books tem demonstrado vantagens quanto aos livros físicos, como 

por exemplo, baixo custo de produção e aquisição, facilidade no transporte, amplitude de 

divulgação, possibilidade de interatividade com uso de recursos multimídia e necessitam apenas 

de um dispositivo eletrônico (tablets, smartphones, computadores ou e-readers) e conexão com 

a internet. Como desvantagens, ressalta-se o fato de a leitura ser cansativa e a prática de crimes 

quanto aos direitos autorais (PADILHA, 2016).  

A versão mais simples do livro digital consiste na digitalização do livro impresso, 

reproduzindo textos e imagens estáticas. Já os livros digitais enriquecidos, também chamados 

de interativos, oferecem uma experiência de leitura imersiva, que permite por meio de links o 

compartilhamento de vídeos, áudios e direcionamento para redes sociais e páginas da internet, 

com a possibilidade até de fazer anotações (FILATRO, 2016). 

Os Softwares de editoração eletrônica geram arquivos totalmente digitais, recebendo 

fotos e textos gerados em editores como Adobe Photoshop e Microsoft Word para, então, 

finalizar arquivos em PDF – Portable Document Format, o formato de arquivo digital mais 

comum e acessível na grande maioria das plataformas computadorizadas de impressão gráfica 

(BAMAM, 2017). 

O Livro didático digital aprimora a experiência do usuário/aluno, pois ele encontra nesta 

ferramenta um recurso auxiliar da sua aprendizagem, contextualizada com o que ele assimila 

no seu cotidiano de sala de aula e fora dela (BAMAM, 2017). 

 

 

Formatos de livros digitais 

 

De acordo com Bamam (2017), os formatos de livros digitais mais conhecidos são: 

 

• PDF - Portable Document Format: foi desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, 

surgiu como uma maneira de compartilhar arquivos entre plataformas que, diferente das 

limitações dos documentos de layout formatados até então, garantia que tal documento 

mantivesse sua formatação visual em qualquer computador onde fosse aberto. O objetivo do 

PDF é permitir aos utilizadores trocar e visualizar documentos eletrônicos de maneira fácil e 
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confiável, independente do ambiente no qual eles foram criados ou o ambiente no qual eles são 

visualizados ou impressos.  

• EPUB - Eletronic Publication: O EPUB foi desenvolvido para atender à necessidade 

crescente de padronização de conteúdo editorial como livros e revistas, na construção de 

soluções para websites e demais conteúdos a serem acessados via WWW. Ao fazer uma leitura 

de um livro em EPUB, diferentemente do PDF, que é lido pelos aparelhos como uma imagem 

fechada, um arquivo EPUB tem cada letra reconhecida, o que permite ao leitor configurar tipo 

e tamanho da fonte, fazer anotações, copiar um texto, consultar determinada palavra no 

dicionário ou fazer buscas dentro do livro. 

• Livro Aplicativo: são livros criados para funcionarem como aplicações, ou APP (de 

Application) por serem desenvolvidos para plataformas/sistemas operacionais e dispositivos 

determinados, portanto, deverá ser desenvolvido com sistema e processos pertencentes à 

determinada empresa, como Google (para ser lido em dispositivos rodando Android), Apple 

(para serem lidos em dispositivos rodando iOS) ou Amazon (para ser lido em Kindle), por 

exemplo. 

 

O design de livros didáticos digitais 

 

O design de livros didáticos digitais precisa oferecer a possibilidade da interação com o 

conteúdo, obrigatoriamente atrelado ao plano pedagógico, de maneira variada (quantidade de 

recursos) e de forma prazerosa. Podem agregar imagens de diversos formatos, como JPEG e 

PNG. O uso de ilustrações acompanhando o texto é reconhecidamente útil para a pedagogia 

(BAMAM, 2017). 

Também é possível inserir arquivos de áudio em MP3, por exemplo, tanto iniciando 

automaticamente, quanto sendo habilitado por um toque. Pode ser usado como trechos de 

entrevistas, podcasts ou mesmo faixas de músicas. Disponibilizar ao aluno acesso a fazer 

anotações em determinados conteúdos, ou páginas, salvando-os para consultas posteriores é um 

recurso útil para a retenção do aprendizado (BAMAM, 2017).  

Para Bamam (2017), o uso de hiperlinks, é essencial para criar um vínculo entre textos 

no livro e conteúdo externos, por exemplo, em sites. Ao clicar numa palavra, o aluno pode ser 

levado a um conteúdo específico que o ajude a compreender um determinado conteúdo, por 

exemplo, contido numa página da Internet. 
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1.4.3 Ensino a Distância 

 

Os recentes avanços tecnológicos e a internet, têm nos possibilitado difundir as 

informações de forma rápida e atingir leitores em qualquer parte do mundo. A sociedade atual 

vive conectada e digitalmente inserida em diversos setores, a criação de materiais digitais para 

o ensino potencializa a difusão do saber (PADILHA, 2019).  

No Brasil, de acordo com o último Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a EaD registrou um 

crescimento de 17,6% no período de 2016 a 2017. Os alunos da modalidade EaD são quase 1,8 

milhão ou 21,2% do total de matriculados em todo o Ensino Superior (INEP, 2019).  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são softwares que possibilitam aos 

professores e alunos fazer o login e trabalhar dentro de um ambiente online de aprendizagem 

protegido por senha (BATES, 2017). A maioria dos AVAs é criada para replicar o modelo de 

design de sala de aula. Há unidades ou módulos semanais, em que o professor seleciona e 

apresenta o material aos alunos em sala ao mesmo tempo, há também oportunidades para 

discussões (online), os alunos trabalham com os materiais seguindo um ritmo semelhante e a 

avaliação e os trabalhos ocorrem ao final do curso (BATES, 2017). 

O AVA foi criado como um método interativo que visa intensificar o processo lógico de 

aprendizagem e de busca por informações de uma forma mais eficaz e descomplicada 

(BRASIL, 2018). Apresenta vantagens como a não necessidade de um espaço físico, menor 

custo por aluno, possibilidade de ser ofertado a um maior número de pessoas, permite troca 

entre alunos e professores e flexibilidade de horários, podendo ser ajustado à rotina de cada um 

(BATES, 2017). 

Nessa modalidade, revela-se a problemática teórica e prática da ação interativa entre 

professor-aluno e aluno-aluno em atividades síncronas, ou seja, os agentes da comunicação 

podem estar em qualquer lugar, mas devem estar conectados ao mesmo tempo 

(webconferências, videoconferências e chats) e assíncronas, aquelas em que os agentes da 

comunicação podem estar tanto em locais como em tempos diferentes (fórum e correio 

eletrônico) através de ambientes virtuais de aprendizagem (DOTTA, 2014).  

Nesses ambientes virtuais, os organizadores precisam criar estratégias para realização 

de interação verbal, o que possibilita, na prática o diálogo virtual, uma nova forma de expor 

ideias, evitando modelos de ensino que utilizem apenas textos (DOTTA, 2014). 
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Para a comunicação síncrona podemos contar atualmente com inúmeros aplicativos de 

chamadas e webconferências com função multimídia, como por exemplo, o ZOOM Cloud 

Meetings®, Google Meet® e Microsoft Teams®, com funções gratuitas e pagas, que 

possibilitam o compartilhamento de várias mídias, como arquivos digitais, aplicativos, telas do 

computador, URLs (links) da web etc. (DOTTA, 2014). 

 

1.5 O DESIGN INSTRUCIONAL E SUA RELAÇÃO COM DESIGN THINKING 

 

Tanto na Educação Presencial, como na EaD, muitos recursos e profissionais estão 

envolvidos na elaboração de um projeto educacional. Um dos recursos que pode ser utilizado 

no projeto é o Design Instrucional, aplicado por um designer instrucional, que é o profissional 

que ordena o desenvolvimento de um projeto educacional, podendo atuar no âmbito acadêmico 

e/ou corporativo, em todos os níveis de ensino e nas modalidades de EP e EaD (COSTA, 2020). 

O termo design origina-se do latim designare, de e signum, que significa marca, sinal, 

desenho, desenvolver. Já a palavra instrucional, que também vem do latim instruere  significa 

fornecer informação. O prefixo in quer dizer reunir, empilhar (ALVES, 2016). 

Esta função ou profissão, ainda pouco conhecida no Brasil, não é nova e se iniciou na 

década de 1960. Surgiu com a necessidade de treinar pessoas de forma sistemática e veloz 

(ALVES, 2016). 

No desenvolvimento de seus projetos educacionais, o designer instrucional pode utilizar 

diferentes métodos e um dos que se mostraram ágeis e eficientes em diversas áreas, inclusive 

na educação presencial, é o Design Thinking. Este método utiliza ferramentas oriundas do 

campo do Design e diz respeito à maneira de pensar empregada no campo do Design. Tal 

método parte da premissa de que é possível desenvolver um processo intencional para chegar a 

soluções criativas e inovadoras, capazes de criar impacto positivo, e o ser humano ocupa a 

centralidade desse processo (COSTA, 2020). 

O Design Thinking se baseia em 3 valores-chave, sem os quais toda iniciativa de 

inovação pautada no ser humano ficará comprometida: Empatia, Colaboração e 

Experimentação. Cada um deles é vital para a prática dessa abordagem e apesar do que possa 

parecer, eles não existem isoladamente (ALVES, 2016). 

A empatia é uma habilidade inata de todos os seres humanos, é a capacidade que temos 

de ir para além de nós mesmos e nos conectarmos com outras pessoas. É ser capaz de entender 

as referências pelas quais as pessoas enxergam e interagem com o mundo, sem julgamento. A 



 

35 

 

colaboração é a vida real, a capacidade de realizar atividades conjuntamente, acionando o 

potencial de uma inteligência diferenciada para a construção de caminhos ou soluções. E, a 

experimentação juntamente com a colaboração, é a simplicidade, que nos permite aprender 

entre erros e acertos (ALVES, 2016). 
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CAPÍTULO 2 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo serão abordados os materiais e métodos utilizados neste estudo, bem 

como o detalhamento das etapas até chegar à concepção do produto final. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo aplicada, de natureza interventiva, com 

desenvolvimento de tecnologias educacionais baseadas no método Design Thinking, ou seja, 

centradas no ser humano (ALVES, 2016). Este estudo tem caráter descritivo e exploratório, com 

abordagem qualitativa. 

Os estudos descritivos se caracterizam pela necessidade de explorar uma situação não 

conhecida, da qual se tem necessidade de maiores informações, o exploratório permite ao 

investigador, aumentar sua experiência em torno de um determinado problema. Consiste então, 

em explorar tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade 

em relação a um fato (LEOPARDI, 2006). 

A pesquisa aplicada, por sua vez, “tem como característica fundamental o interesse na 

aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos” (GIL, 1999, p. 43). Ela se 

concentra em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, 

grupos ou atores sociais; empenha-se na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas 

e busca de soluções. Responde a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou 

instituições” (THIOLLENT, 2009, p.36).  

Quanto aos objetivos da pesquisa aplicada, Teixeira e Megid-Neto (2017) afirmam que: 

 

Os objetivos não estão necessariamente voltados para a transformação de uma 

realidade, mas sim, amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos 

e práticas, envolvendo tanto a formação de professores quanto questões mais 

diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a 

testagem de princípios pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, 

contextualização, transversalidade, avaliação etc.) e recursos didáticos. Como 

parte dos trabalhos desenvolvidos nesta modalidade temos pesquisas buscando 

informações e dados empíricos relativos ao teste de sequências e estratégias 

didáticas, oficinas, unidades de ensino, materiais didáticos, propostas de 

programas curriculares, cursos e outros processos formativos etc.” (p.1069) 
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2.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) através da Plataforma 

Brasil, onde cumpriu todos os requisitos solicitados por tal instituição, com base nos preceitos 

estabelecidos pelas Resoluções n.º 466/2012 e n.º 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Foi aprovado em 13/09/2019 através do Parecer n.º 3.572.518 e CAAE n.º 

14347419.8.0000.5243 (Anexo A). 

O financiamento desta pesquisa se deu através de recursos da própria autora, não 

acarretando quaisquer custos aos participantes do estudo. Os acadêmicos de enfermagem que 

foram convidados aceitaram participar de forma voluntária, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e todos concordaram em assinar o Termo de 

Autorização de Uso de Imagem, permitindo a utilização destas para fins científicos (Apêndices 

4 e 1).  

Os participantes foram informados quanto aos benefícios e riscos possíveis associados a 

esse estudo, como por exemplo, sentir algum desconforto no momento da execução da Oficina. 

E, caso o participante se sentisse constrangido frente às questões a serem respondidas, poderia 

se retirar conforme seu desejo. Além disso, foram comunicados sobre a garantia do anonimato, 

pois não seriam divulgados seus dados pessoais coletados na pesquisa. 

 

2.3 CENÁRIO DA PESQUISA E SEUS PARTICIPANTES   

 

A pesquisa transcorreu na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, pertencente 

a Universidade Federal Fluminense (EEAAC-UFF),  na cidade de Niterói-RJ. A escola se ocupa 

da formação de enfermeiros e licenciados em enfermagem na graduação e na pós-graduação, 

com ações de extensão e pesquisa nos Municípios de Niterói e do Leste Fluminense, cuja missão 

é a atuação na formação de profissionais a partir de atividades de ensino teórico, teórico-prático 

e estágio, de pesquisa, de pós-graduação e de extensão, favorecendo o avanço científico e 

tecnológico da profissão de enfermagem. A EEAAC conta com mais de 500 estudantes na 

graduação, três programas de pós-graduação e projetos de extensão que oferecem os serviços 

mais diversos. 

Foi criada através do Decreto-Lei n.º 1.130, de 19 de abril de 1944 e denominada 

inicialmente como Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. A sua inauguração 

ocorreu em 18 de outubro de 1944 com ampla divulgação pela imprensa escrita e falada, com 
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presença de personalidades do cenário político regional e nacional e de entidades sociais e 

médicas, sendo o ano letivo iniciado em 1 de fevereiro de 1945.  O nome Aurora de Afonso 

Costa foi instituído no ano de 1995, em homenagem a D. Aurora de Afonso Costa fundadora e 

primeira diretora da escola.  

 

Figura 1: Fachada da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

                Fonte: Imagem do Google Maps® 

 

Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: os 16 acadêmicos de 

enfermagem que participaram da oficina e os 08 juízes especialistas que validaram o E-book. 

 

2.4 A COLETA DE DADOS 

 

2.4.1 Coleta de dados da Revisão Integrativa 

 

Com a finalidade de responder ao primeiro objetivo específico deste estudo, a primeira 

etapa de coleta de dados consistiu em uma revisão integrativa (Figura 3), que proporcionou 

melhor conhecimento sobre o fenômeno estudado, cujos resultados serão descritos no Capítulo 

III.  

A revisão integrativa nos permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências 

disponíveis sobre o tema investigado, de forma sistemática e ordenada (MENDES, 2008). E 

para construção da questão de pesquisa e do método de busca, utilizou-se uma adaptação da 

estratégia PICO, representada da seguinte maneira: P População (escolar alérgico ao leite), 

Intervenção (gerenciamento do cuidado), C (não se aplica) e Desfecho (Ações de segurança no 

cuidado ao escolar alérgico ao leite) (GRUPO ANIMA EDUCAÇÃO, 2014).  
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Para nortear este estudo foi elaborada a seguinte questão: “Quais ações de segurança 

encontradas na literatura científica, entre os anos de 2013 a 2019, para o gerenciamento do 

cuidado seguro da criança alérgica ao leite de vaca com risco de anafilaxia no ambiente extra-

hospitalar?”. 

As buscas foram feitas em novembro de 2019 e, para identificar os estudos foram 

consultadas as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) - que contempla as 

bibliotecas Lilacs, Medline, BDENF e Ibecs - e PubMed-NCBI. 

Foi verificado o que havia de publicações com a combinação dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings - MESH e palavras-chave: 

Hipersensibilidade ao leite, Serviços de saúde do escolar, Anafilaxia, Segurança do Paciente, 

alergia ao leite saúde do escolar, “Safety Patient”, “Milk Allergy”, “School health services”, 

“Anaphylaxis. Os operadores boleanos utilizados foram AND e OR. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: referências que citam dentro das alergias 

alimentares a alergia ao leite de vaca; limite de idade de recém-nascidos a adolescentes; estudos 

publicados nos idiomas português, inglês e espanhol; textos completos disponíveis nas bases de 

dados escolhidas; recorte temporal de 2013 (ano em que foi instituída a Política Nacional de 

Segurança do Paciente no Brasil) até 2019, sem fazer restrição da metodologia utilizada devido 

à especificidade do tema. 

Como critérios de exclusão, não foram selecionados artigos em repetição, resumos 

publicados em anais de eventos, editoriais, artigos que não tratavam do objeto deste estudo, 

artigos com foco somente no diagnóstico sem citar prevenção de eventos adversos e os que 

tratavam de alergia a outros alimentos, materiais ou medicamentos. 

A busca eletrônica resultou em um total de 608 publicações, que após aplicação dos 

critérios de inclusão, resultaram 238 estudos. Em seguida, foi feita leitura dos títulos e resumos 

e aplicação dos critérios de exclusão, foram excluídos 197 artigos e a amostra final resultou em 

34 produções científicas, sendo 14 estudos publicados na BVS e 20 estudos na PubMed (Figura 

2). 

Dos artigos excluídos, em sua maior parte, abordavam assuntos referentes à imunologia, 

aos diagnósticos ou exames, além de alergias que não eram causadas por alimentos. 
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Figura 2: Prisma - Fluxograma do processo de identificação e inclusão dos estudos, 2019. 

 

Fonte: De Andrade, Brum, Messias, 2020. 

 

2.4.2 Coleta de dados durante a oficina 

 

Para atender ao segundo objetivo específico da pesquisa foi realizada a segunda etapa de 

coleta dos dados, a fim de identificar o conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre a 

gestão do cuidado seguro da criança com APLV, que se deu durante a realização da oficina 

(Figura 3). 

Os participantes foram convidados a participar voluntariamente através de sua inscrição 

em uma Oficina intitulada “A Gestão do Cuidado Seguro da criança com alergia à proteína do 

leite de vaca na escola: como podemos atuar?”. As inscrições se deram por meio eletrônico 

através de um link do Google Formulários® que foi divulgado nas redes sociais (Facebook® e 

Instagram®) e pelo blog do Projeto de Extensão LabQualiSEG UFF. O link para inscrição 

também foi repassado via aplicativo WhatsApp® aos grupos de alunos da EEAAC-UFF através 

da orientadora desta pesquisa. 
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Figura 3: Etapas de produção de dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

A oficina aconteceu no mês de novembro de 2019, onde participaram 16 alunos 

regularmente matriculados no curso de graduação em enfermagem, todos preencheram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critérios de inclusão era necessário estar cursando 

do 5º ao 9º período de graduação em enfermagem na EEAAC-UFF, pois, de acordo com o 

Currículo do curso já teriam tido algum contato com a área assistencial de enfermagem.  

Desejou-se medir o conhecimento que estes estudantes estão recebendo na sua formação 

sobre a temática em estudo, pois logo mais eles serão lançados no mercado de trabalho. Já como 

critério de exclusão não poderiam participar menores de idade. 

Foi aplicado um Pré-teste, utilizando um questionário semiestruturado, autoaplicável, 

composto por questões fechadas, abordando a temática referente à segurança da criança alérgica 

à proteína do leite no ambiente escolar, para identificar o conhecimento prévio dos participantes 

sobre o tema (VARGAS, 2017) (Apêndice 6). 

 Os questionários são instrumentos de coleta de dados que podem ser respondidos sem a 

presença do entrevistador. Por conta da praticidade, utilizou-se a ferramenta do Google 

PRIMEIRA ETAPA - REVISÃO INTEGRATIVA 

Análise das publicações existentes sobre gerenciamento da segurança do escolar alérgico à 

proteína do leite de vaca  no ambiente extra-hospitalar 

SEGUNDA ETAPA - OFICINA PEDAGÓGICA 

1-Identificação do 

Perfil dos 

acadêmicos de 

enfermagem 

2- Pré-

Teste 

3- Pós-Teste 

 

4- 

Construção 

do Plano de 

ação 

5- Avaliação 

da Oficina 
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Forms®2, que possibilita realizar questionários digitais gratuitos gerando um link, que neste 

estudo foi enviado aos acadêmicos através de um Grupo do WhatsApp, criado especificamente 

para a interação dos participantes com os pesquisadores desta oficina. 

 O uso do Pré-teste permite ao aluno ter uma ideia dos conteúdos que serão tratados 

durante a oficina e do que se espera que seja apreendido ao final dela, também nos possibilita 

identificar os conhecimentos prévios de cada aluno sobre a temática estudada. Já a aplicação do 

Pós-teste se deu ao final da Oficina, utilizando as mesmas questões do Pré-teste, que nos 

permitiu comparar e medir os conhecimentos ao final do processo de ensino-aprendizagem, 

dando um panorama sobre as fragilidades e as potencialidades da metodologia utilizada 

(MAZUCATO, 2018). 

 Nesta abordagem foram utilizadas somente questões fechadas, pela facilidade de 

resposta, aplicação e análise. Em algumas perguntas só havia uma opção correta, em outras era 

possível marcar mais de uma alternativa, e em todas havia a possibilidade de marcar não sei/não 

quero responder. Foram gerados dados numéricos simples (quantitativos), com variáveis de 

interesse que foram analisadas em conjunto com os dados qualitativos.  

 

2.5 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

2.5.1 Análise dos dados da Revisão Integrativa 

 

Os dados da revisão integrativa foram sintetizados a partir de um instrumento 

denominado mapa de análise, onde se agrupou informações sobre o ano da publicação, a 

autoria, onde está hospedado, o que aborda da temática do estudo e quais as ações de segurança 

propostas. Posteriormente, eles foram analisados e discutidos, e gerada uma síntese do 

conhecimento (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

2 Google Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usar o 

Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados para 

questionários e formulários de registro.  
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2.5.2 Análise dos dados da Oficina Pedagógica 

 

Para atender ao segundo e terceiro objetivos específicos à análise dos dados obtidos 

através da oficina, os dados de natureza quantitativa, referentes às questões fechadas dos 

questionários de Pré e Pós-Teste foram analisados em frequência e porcentagem através do 

Google Forms®. Já os dados de natureza qualitativa, gerados a partir da construção do Plano de 

ação pelos acadêmicos de enfermagem, foram analisados de forma descritiva, através da análise 

temática e classificação do conteúdo das respostas (MINAYO, 2014). 

 

Quadro 1: Os dois primeiros objetivos do estudo, coleta e análise dos dados da pesquisa 

Objetivos da pesquisa Coleta de dados Análise dos dados 

1.Analisar as publicações 

nacionais e internacionais 

existentes sobre a gestão do 

cuidado seguro da criança 

alérgica à proteína do leite de 

vaca com risco de anafilaxia no 

ambiente extra-hospitalar; 

 

 
Revisão Integrativa da 

Literatura, com auxílio de um 

Mapa de análise 

 

Análise crítica dos estudos 

incluídos 

2. Identificar o conhecimento 

dos graduandos de 

enfermagem sobre a gestão do 

cuidado seguro da criança com 

APLV com risco de anafilaxia; 

 

Questionários Pré e Pós-teste; 

Construção do Plano de Ação; 

Avaliação da oficina pelos 

participantes. 

 

Dados quantitativos foram 

analisados em frequência 

simples; 

E os dados qualitativos por 

análise temática. 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, os resultados encontrados na pesquisa foram discutidos com 

embasamento de autores que trabalham com a temática em questão. 

No primeiro momento, serão descritos os resultados encontrados e a discussão do artigo 

“Gestão do cuidado seguro da criança alérgica ao leite: a saúde do escolar e suas perspectivas”, 

publicado no periódico Research, Society and Development, v.9, n.4, em março de 20203 

(Apêndice 16). 

E no segundo momento, serão apresentados os dados da Oficina Pedagógica realizada 

em novembro de 2019, com os acadêmicos de enfermagem da EEAAC-UFF, sobre a gestão do 

cuidado seguro da criança com alergia ao leite de vaca. 

 

3.1 REVISÃO INTEGRATIVA  

 

Para análise e interpretação dos 34 estudos selecionados, foi elaborado um instrumento 

pelas pesquisadoras, que contempla: título, autoria, ano de publicação, periódico, método 

utilizado e síntese do estudo (MENDES et al., 2008), cujo recorte se encontra no Quadro 2. 

Todas as 34 (100%) publicações que compuseram essa amostra foram divulgadas em Língua 

Inglesa. Os estudos foram realizados em sua maioria nos Estados Unidos da América (n= 25, 

73,5 %), Espanha (n= 2, 5,9%), Austrália (n= 2, 5,9%), Itália (n=1, 2,9 %), Brasil (n=1, 2,9%), 

França (n=1, 2,9 %), Canadá (n=1, 2,9 %) e Alemanha (n=1, 2,9 %). 

 No que se refere ao método utilizado, como não foi feita restrição ao tipo de metodologia 

dos estudos devido à escassez do tema, observou-se baixo nível de evidência nas publicações. 

A maioria foi composta por revisões de literatura, Guidelines, Diretrizes, artigos  

de opinião e apenas um estudo de Revisão Sistemática. 

Quanto à categoria dos autores, em sua grande parte foram escritos por Médicos (n=25, 

73,5%), apenas 20,5% (n=7) foram de autoria de Enfermeiros, e 5,9% (n=2) foram feitos em 

conjunto, Medicina e Enfermagem. 

 

 

 

3 Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/340241997_Gestao_do_cuidado_seguro_da_crianca_alergica_ao_leite

_a_saude_do_escolar_e_suas_perspectivas 
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Quadro 2: Descrição dos artigos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura, segundo título, 

autoria, periódico e ano. Niterói-RJ, 2020. 

 Fonte: De Andrade, Brum, Messias, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Autoria Periódico Ano 

1. Who needs to carry an epinephrine 

autoinjector? 

T. Ted song et 

al  

Cleveland Clinic 

Journal of Medicine 

2019 

2. Knowledge of allergies and performance in 

epinephrine auto-injector use: a controlled 

intervention in preschool teachers 

Henriette 

Karoline 

Dumeier et al  

European Journal of 

Pediatrics 

2018 

3. Knowledge on asthma, food allergies, and 

anaphylaxis:Assessment of elementary school 

teachers,parents/caregivers of asthmatic 

children, anduniversity students in Uruguaiana, 

in the state of Rio Grande do Sul, BrazilM 

M. Urrutia-

Pereira, et al  

Allergol Immunopathol 

(Madr). 

2018 

4.  Factors associated with epinephrine 

administration for anaphylaxis in children 

before arrival to the emergency department 

Melissa 

Robinson, et al  

Ann Allergy Asthma 

Immunol 

2017 

5. Knowledge of asthma and anaphylaxis among 

teachers in Spanish schools 

Juliá-Benito et 

al.  

Allergologia et 

immunopathologia 

Sociedad Espanola de 

Inmunologıa Clınica, 

Alergologia y Asma 

Pediatrica 

2016 

6. Need for emergency Epinephrine to Treat Food 

Allergy Reactions in Schools in the Hortaleza 

District in Madrid 

Cabrera M, 

Ortiz-Menéndez 

et al  

J Investig Allergol Clin 

Immunol 

2017 

7. Food Allergies 

 

Samuel N. Grief  Prim Care Clin Office 

Pract 

2016 

8. School personnel’s self-efficacy in managing 

food allergy and anaphylaxis 

Laura Polloni et 

al  

Pediatric Allergy and 

Immunology 

2016 

9. Epinephrine Policies and Protocols guidance for 

Schools 

Tanner,A. et al  NASN School Nurse 2016 

10. ASCIA guidelines for prevention of 

anaphylaxis in schools, pre-schools and 

childcare: 2015 update 

Vale,S.,Smith,J.

, et al  

Journal of Paediatrics 

and Child Health 

2015 

11. Food allergy emergency preparedness in Illinois 

schools: rural disparity in guideline 

implementation 

Szychlinski,C. 

et al  

J Allergy Clin 

Immunol Pract 

2015 
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Quadro 2: Descrição dos artigos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura, segundo título, 

autoria, periódico e ano. Niterói-RJ, 2020 (continuação). 

Fonte: De Andrade, Brum, Messias, 2020. 

 

    

12. The Evaluation of a Food Allergy and 

Epinephrine Autoinjector Training Program 

for Personnel Who Care for Children in 

Schools and Community Settings 

Wahl,A. et al  The Journal of School 

Nursing 

2015 

13. Recognition and Treatment of Anaphylaxis 

in the School Setting: The Essential Role of 

the School Nurse 

Schoessler ,S. et 

al  

The Journal of School 

Nursing 

2013 

14. Time Trends in Food Allergy Diagnoses, 

Epinephrine Orders, and Epinephrine 

Administrations in New York City Schools 

Elizabeth 

Feuille, Cheryl 

Lawrence et al  

The journal of 

pediatrics 

2017 

15. Running title individual healthcare plan for 

allergy at school  

Guillaume 

Pouessel  

Pediatr Allergy 

Immunol 

2016 

16. A Universal Anaphylaxis Emergency Care 

Plan 

Pistiner,M.,Matt

ey,B. 

NASN School Nurse 2017 

17. ASCIA guidelines for prevention of 

anaphylaxis in schools, pre-schools and 

childcare: 2012 update 

Vale,S., 

Smith,J., et al 

Journal of Paediatrics 

and Child Health 

2013 

18. Steps to Stock: Keeping Students Safe With 

Fully Implemented Stock Epinephrine 

 Moritz,S., 

Schoessler,S. 

NASN School Nurse 2018 

19. How to manage food allergy nursery or 

school 

Roxane C. Oriel 

& Wang,J. 

Wolters Kluwer Health 2018 

20. School nurse perspectives on school policies 

for food allergy and anaphylaxis 

Lauren M. 

Kao,J. 

et al 

American College of 

Allergy 

2017 

21. Prevalence and triggers of anaphylactic 

events in schools 

White,M., 

Suyapa,S et al 

Allergy and Asthma 

Proceedings 

2017 

22. Epinephrine use and training in schools for 

food-induced anaphylaxis among non-

nursing staff 

Angela Tsuang 

Haidi Demain 

et al 

J allergy clin immunol 

pract 

2017 

23. To Give Epinephrine or Not to Give 

Epinephrine- That Is (No Longer) The 

Question! 

 Russell, 

W.,Schoessler,S

. 

NASN School Nurse 2017 

24. Evaluating the Cost and Utility of 

Mandating Schools to Stock Epinephrine 

Auto-injectors 

Steffens, C., 

Clement, B. et 

al 

Prehospital emergency 

care 

2017 

25. Epinephrine for First-aid Management of 

Anaphylaxis 

Scott H. 

Sicherer, E. 

Pediatrics 2017 

26. Childcare and School Management Issues in 

Food Allergy 

Angela Tsuang1 

& Julie Wang 

Curr Allergy Asthma 

Rep 

2016 

27. Emergency Epinephrine Use for Food 

Allergy Reactions in Chicago Public 

Schools 

DeSantiago-

Cardenas, L., 

Rivkina, V. et al 

Am J Prev Med 2015 
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Quadro 2: Descrição dos artigos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura, segundo título, 

autoria, periódico e ano. Niterói-RJ, 2020 (continuação). 

Fonte: De Andrade, Brum, Messias, 2020. 

 

A segurança do paciente é concebida como a redução dos riscos atrelados ao cuidado a 

um mínimo aceitável. É considerada um dos pilares críticos da qualidade do cuidado em saúde. 

Os danos causados em função da assistência aos pacientes têm impacto significativo nas taxas 

de morbidade, mortalidade e qualidade de vida, além de atingir de forma negativa a imagem 

das instituições de saúde e de seus profissionais (TRES et al., 2016). 

 Assimilar a magnitude do problema e seus desdobramentos é de fundamental relevância 

para a construção de políticas e programas que sejam verdadeiramente eficazes para reduzir 

eventos adversos, contribuindo para a segurança do paciente e tornando a gestão do sistema de 

saúde mais eficiente e capaz de responder as múltiplas necessidades (COUTO et al., 2018; 

SILVA et al., 2016). 

Tomando por base o Programa Nacional de Segurança do Paciente (COUTO et al., 

2018), e trazendo essa discussão para o ambiente extra-hospitalar, conjectura-se  a 

imprescindibilidade da implantação e criação de estratégias da cultura de segurança em serviços 

onde não temos “pacientes” propriamente ditos, no entanto, há prestação de assistência direta, 

Título Autoria Periódico Ano 

28. Emergency Anaphylaxis at School Nurses 

in the Milwaukee Public Schools 

implement a lifesaving response protocol. 

M. Kathleen 

Murphy, DNP 

AJN online 2014 

29. Managing Food Allergies in Schools  Portnoy, J., 

Shroba,J. 

Curr Allergy Asthma 

Rep 

2014 

30. Allergy/Anaphylaxis Management in the 

School Setting 

 

Zacharski, S., 

DeSisto,M. 

Et al 

NASN School Nurse 2013 

31. Update in Pediatric Anaphylaxis: A 

Systematic Review 

Bradley, E. 

Chipps 

Clinical Pediatrics 2013 

32. Leaving the nest: improving food   allergy 

management on college campuses 

Dyer, A., Amy 

et al 

Annals of Allergy, 

Asthma & 

Immunology 

2018 

33. The Development and Implementation of 

the Chicago Public Schools Emergency 

EpiPen® Policy 

Emily, H. Zadikoff, 

S. 

Et al 

Journal of School 

Health 

2014 

34. Saving Lives at School- School Nurses 

Face the Challenge of Anaphylaxis in the 

School Setting 

Schoessler, S., 

Albert, L.,et al 

NASN School Nurse 2015 
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como no caso dos estudantes alérgicos ao leite das instituições de educação básica no Brasil, 

que na sua maioria não é feita por profissionais de saúde.  

Infelizmente, não existem políticas públicas voltadas à obrigatoriedade da notificação 

de acidentes e eventos adversos nas escolas, inviabilizando a mensuração deste indicador. Em 

alguns países desenvolvidos, por exemplo, está implementado um formulário de notificação de 

eventos adversos, que é preenchido pela enfermeira escolar e notificado ao órgão estadual de 

saúde responsável, incluindo óbitos, reações a medicações e quando administram medicações 

de emergência, como nos casos de reações alérgicas (WRIGHT, 2015). 

Para discutir os estudos encontrados analisamos as metas internacionais de segurança 

do paciente (ANVISA, 2016; ANVISA, 2013; BRASIL, 2013), estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e correlacionamos com a dinâmica das instituições escolares, onde a 

princípio, observa-se que algumas delas poderiam facilmente ser adaptadas para tornar a escola 

um ambiente mais seguro para a criança e ao adolescente com alergia alimentar. 

As ações de segurança encontradas foram categorizadas em cinco temáticas, compondo 

cinco metas a serem desenvolvidas na escola, para um cuidado mais seguro das crianças com 

APLV:  

 

1) Identificação Correta das crianças  

 

A identificação correta visa reduzir a ocorrência de incidentes (ANVISA, 2013). O 

processo de identificação do paciente, no nosso caso do estudante com APLV, deve assegurar 

que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina (ANVISA, 2013). A identificação 

desta criança alérgica inclui o reconhecimento por todos os profissionais envolvidos na escola, 

reforçando os cuidados preventivos nas reuniões de equipe, valorizando a ficha de saúde 

preenchida pela família, para que todos saibam o histórico, os alimentos que precisam ser 

evitados, os sinais e sintomas que ele pode apresentar de acordo com o alérgeno envolvido 

(ANVISA, 2013; ANVISA, 2016). 

Oriel e Wang (2018) citam a importância de revisar os rótulos de alimentos e materiais 

cuidadosamente no ambiente escolar, e alertam que os menus das refeições devem especificar 

os alérgenos presentes (KAO et al., 2018). 
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Aqui no Brasil, temos a Alergia Alimentar Brasil4, uma iniciativa conduzida por 

mulheres que convivem com o tema da alergia alimentar em suas famílias e que visa ampliar a 

conscientização sobre o assunto e avançar na conquista de políticas públicas que ampliem a 

segurança e a inclusão das pessoas que convivem com alergia alimentar. 

Este grupo trabalha para aumentar a conscientização, e através do movimento Põe no 

Rótulo, criado em 20145, ajudou a mudar a legislação de rotulagem de alimentos no Brasil, que 

passou a incluir a obrigatoriedade do destaque dos principais alergênicos nos rótulos dos 

alimentos industrializados – a RDC n.º 26/15, aprovada pela Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (ANVISA, 2015). 

 

2) Comunicação Efetiva entre funcionários e familiares 

 

Uma assistência segura na escola depende de uma comunicação eficaz entre os 

profissionais de saúde e de educação, gestores escolares, familiares, e principalmente entre as 

crianças alérgicas e seus pares, garantindo de forma completa, a propagação de informações 

que irão favorecer a continuidade do cuidado que a criança recebe em casa, evitando o bullying 

e a desinformação entre os funcionários (VALE et al., 2013, 2015). 

Foi apontada como medida para melhorar a comunicação, a criação de Programas de 

conscientização sobre alergia na comunidade, implementando ações conjuntas com as famílias, 

escolas e profissionais de saúde para garantir treinamento, informação e um melhor 

gerenciamento da criança alérgica alimentar (GRIEF, 2016; KAO et al., 2018; POUESSEL et 

al., 2017; ROBINSON et al., 2017; SICHERER et al., 2017; TANNER; CLARKE, 2016; 

URRUTIA-PEREIRA et al., 2018; VALE et al., 2013, 2015). Outra ação de segurança descrita 

foi a comunicação com a equipe de nutrição (POUESSEL et al., 2017) e com os médicos 

responsáveis, pois precisam dar orientações aos pacientes e familiares de como evitar o contato 

com os alérgenos e para que saibam reconhecer sinais e sintomas de anafilaxia (SONG; 

LIEBERMAN, 2019).  

 

 

 

4 Informação divulgada na página Alergia Alimentar Brasil. Disponível em  

https://alergiaalimentarbrasil.com.br/mais/quem-somos/  
5 Informação divulgada na página Põe no Rótulo. Disponível em https://www.poenorotulo.com.br/sobre 
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Outro estudo também apontou a necessidade de reforçar a notificação de alergia 

alimentar no distrito de saúde escolar (CABRERA et al., 2017), mas, infelizmente essa não é 

uma realidade no Brasil, não temos um sistema de notificações para nenhum tipo de acidente 

ou evento adverso que ocorra em instituições escolares, nem tampouco uma secretaria de saúde 

que cuide desses assuntos. 

Também foi abordado a transição da escola para a faculdade (DYER et al., 2018), 

retratando a realidade dos campus universitários que não possuem papéis/responsabilidades 

bem definidas, e a necessidade de aumentar a conscientização dos funcionários e alunos sobre 

sinais, sintomas e letalidade da alergia alimentar, a fim de evitar bullying e a exposição do 

adolescente (DYER et al., 2018). 

 

3) Melhorar a Segurança dos Medicamentos utilizados nas reações alérgicas e 

anafilaxia 

 

Erros na administração de medicamentos representam uma ameaça a todos os pacientes 

de uma forma geral (ANVISA, 2013) e, quando pensamos em crianças no ambiente escolar, 

onde na maior parte das escolas brasileiras, esses medicamentos são administrados por 

profissionais de educação, que não recebem as mínimas orientações em sua formação 

profissional, os riscos são reais.  

Dentre as medicações utilizadas para atendimento das reações alérgicas e anafilaxia, 

temos os anti-histamínicos, corticoides, broncodilatadores e até mesmo a caneta de adrenalina 

(SBP, 2016; WRIGHT, 2015), o que mostra a necessidade de melhoria da segurança dos 

medicamentos de alta vigilância na escola, sabendo-se que numa situação de urgência e 

emergência, os profissionais que prestam cuidados diretos à criança precisam estar treinados 

sobre o acondicionamento e a administração das medicações previamente prescritas pelo 

médico responsável. 

Visitas regulares aos alergistas e prescrição de caneta de adrenalina atualizada 

(CABRERA et al., 2017; FEUILLE et al., 2017) foram ações apontadas como medida de 

segurança para a criança, além da necessidade de administração de adrenalina precocemente 

(DUMEIER et al., 2018; SONG; LIEBERMAN, 2019; URRUTIA-PEREIRA et al., 2018), que 

pode ser garantido através de estoque de epinefrina nas escolas (CABRERA et al., 2017; 

DESANTIAGO-CARDENAS et al., 2015; MORITZ; SCHOESSLER, 2018; PORTNOY; 

SHROBA, 2014; SCHOESSLER; WHITE, 2013; STEFFENS et al., 2017; SZYCHLINSKI et 
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al., 2015; TSUANG; WANG, 2016; WHITE et al., 2017; ZADIKOFF et al., 2014)  e também 

pelo porte de  autoinjetores de adrenalina pelo estudante (CHIPPS, 2013; SOLÉ et al., 2018). 

Tendo em vista a imprescindibilidade que uma pessoa com antecedentes de reações 

alérgicas graves/anafilaxia tenha a mão adrenalina autoinjetável (SBP, 2016; WRIGHT, 2015), 

infelizmente no Brasil não temos essa realidade, não existe legislação que autorize estoque de 

epinefrina nas escolas. As famílias precisam importar a medicação com autorização da 

ANVISA, pois não há fabricação deste medicamento no país, o que dificulta o acesso e encarece 

ainda mais a aquisição dos autoinjetores6.     

Esforços têm sido feitos há anos pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia 

(ASBAI) e pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), para que essa medicação seja 

disponibilizada aqui5. 

 

4) Plano de Prevenção de Riscos na escola para redução de exposição aos “gatilhos”  

 

A prevenção de riscos à exposição desnecessária aos alérgenos é um grande desafio na 

escola, principalmente por se tratar de um ambiente coletivo, onde há o envolvimento de muitos 

atores. A lavagem das mãos dos profissionais, principal atividade para a prevenção e a 

eliminação de infecções na área de saúde (ANVISA, 2013), baseada nas diretrizes da OMS e 

de outras organizações internacionais, foi apontada como medida importante (ORIEL; WANG, 

2018) para evitar a propagação de alérgenos.  

A necessidade de elaborar um Plano de Intervenção para prevenção de riscos na escola 

com estratégias para evitar exposição aos alérgenos por ingestão acidental, contato, inalação ou 

até mesmo pelo contato cruzado dos alimentos, que engloba a transferência de partículas de um 

alimento ou superfície por meio de utensílios, equipamentos ou pelo próprio manipulador foi 

sinalizada nas publicações (CABRERA et al., 2017; KAO et al., 2018; VALE et al., 2013).  

O manejo da criança alérgica no âmbito escolar necessita de planejamento operacional 

das atividades, como por exemplo, a utilização de materiais comuns ao dia a dia escolar como 

 

 

 

6 Informação divulgada na Página da ASBAI - Anafilaxia Brasil. Adrenalina autoinjetável—Informações 

[institucional]. Disponível em https://www.anafilaxiabrasil.com.br/adrenalina-auto-injetavel 

 

https://www.anafilaxiabrasil.com.br/adrenalina-auto-injetavel
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caixas de ovos, caixas de leite, macarrão, bexigas, giz, massa de modelar entre outros, que 

possam conter traços do alérgeno que deve ser restrito (WRIGHT, 2015).  

Dentro deste Plano de Prevenção e Intervenção devem ser contemplados os locais de 

reunião, parques de diversões, acampamentos e atividades extracurriculares (GRIEF, 2016; 

KAO et al., 2018; SICHERER et al., 2017). Aulas de culinária e em laboratório, 

compartilhamento de instrumentos musicais, visitas a mercados, restaurantes e lanches 

coletivos devem ser previamente planejados com a participação da família. Estipular áreas de 

refeição reservadas aos alérgicos alimentares (KAO et al., 2018) foi também revelado como 

medida de segurança, além de criar diretrizes alimentares rigorosas nas festas e celebrações 

(KAO et al., 2018). 

Não estabelecer uma política radical de restrição dos alérgenos nas escolas (KAO et al., 

2018) foi considerada uma medida de alerta, pois, acredita-se que criaria uma falsa sensação de 

segurança na escola, os alérgenos continuariam entrando escondidos e o estudante alérgico 

estaria mais exposto. Não se pode esquecer também de reforçar a vigilância das crianças que 

têm diagnóstico de alergia alimentar grave (FEUILLE et al., 2017; ORIEL; WANG, 2018) . 

Um Protocolo de Limpeza de superfícies e dos brinquedos precisa ser criado, 

principalmente em creches e pré-escolas, onde temos bebês e crianças pequenas na fase oral e 

que levam tudo à boca (KAO et al., 2018; ORIEL; WANG, 2018). 

 

5) Treinamento em Primeiros Socorros e Plano de Emergência 

 

A SBP define anafilaxia como uma reação multissistêmica grave de início agudo e 

potencialmente fatal, em que alguns ou todos os seguintes sinais e sintomas podem estar 

presentes: urticária, angioedema, comprometimento respiratório e gastrintestinal e/ou 

hipotensão arterial (SBP, 2016; WRIGHT, 2015). A ocorrência de dois ou mais destes sintomas 

imediatamente após a exposição ao alérgeno suspeito, alerta para o diagnóstico e tratamento 

imediato, sendo esta uma intercorrência que ameaça a vida (SBP, 2016; WRIGHT, 2015). 

A maior parte dos artigos apontou a urgência na criação de Programas de Treinamento 

com cursos teórico-práticos para atendimentos de emergências nas alergias, anafilaxia para 

profissionais de educação (CHIPPS, 2013; DUMEIER et al., 2018; FEUILLE et al., 2017; 

JULIÁ-BENITO et al., 2017; KAO et al., 2018; MORITZ; SCHOESSLER, 2018; MURPHY, 

2014; POLLONI et al., 2016; PORTNOY; SHROBA, 2014; POUESSEL et al., 2017; 

RUSSELL; SCHOESSLER, 2017; SZYCHLINSKI et al., 2015; TSUANG et al., 2017; 
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TSUANG; WANG, 2016; URRUTIA-PEREIRA et al., 2018; VALE et al., 2015; WAHL et al., 

2015), estendendo-se também aos funcionários da cozinha e lanchonetes (KAO et al., 2018). 

Uma ação amplamente utilizada em outros países é o Plano de ação individualizado de 

emergência para alunos com alergias alimentares (CABRERA et al., 2017; NASN SCHOOL 

NURSE, 2013; ORIEL; WANG, 2018; PORTNOY; SHROBA, 2014; POUESSEL et al., 2017; 

SCHOESSLER; WHITE, 2013; SICHERER et al., 2017; STEFFENS et al., 2017; TANNER; 

CLARKE, 2016; TSUANG; WANG, 2016), onde a enfermeira escolar é a responsável pela 

confecção deste plano e todo o manejo da criança alérgica. Outra medida apontada foi a 

necessidade de ampliar a cobertura de enfermeiros em todo horário escolar (KAO et al., 2018; 

POUESSEL et al., 2017; SENADO FEDERAL, 2018; SICHERER et al., 2017; SILVA et al., 

2016; TANNER; CLARKE, 2016; VALE et al., 2013).  

Na nossa realidade, não há obrigatoriedade por lei no país de se ter um profissional de 

saúde dentro das escolas. O que observamos em algumas instituições públicas e privadas de 

ensino, muitas das vezes, é a contratação apenas do técnico de enfermagem, fato este que vai 

de encontro à Lei n.º 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, pois 

a mesma diz que o técnico de enfermagem não deve atuar sem a presença do enfermeiro 

(COFEN, 1986). 

Além do Plano Individual da criança, a escola deve criar diretrizes padronizadas para o 

atendimento de reações alérgicas e anafilaxia, ter um Plano de Emergência (JULIÁ-BENITO 

et al., 2017; NASN, 2013; POUESSEL et al., 2017; SCHOESSLER; WHITE, 2013; TANNER; 

CLARKE, 2016; URRUTIA-PEREIRA et al., 2018; WAHL et al., 2015) e, até o uso de um 

Plano Universal de atendimento à anafilaxia na escola para evitar confusão, disponibilizado 

pela Academia Americana de Pediatria (MURPHY, 2014; PISTINER; MATTEY, 2017).  

 

 

3.2 OFICINA PEDAGÓGICA 

 

3.2.1 Caracterização dos Participantes da Oficina 

 

Apresenta-se a seguir o perfil dos participantes da Oficina Pedagógica realizada com os 

acadêmicos de enfermagem da EEAAC-UFF. Dentro do mesmo questionário do Pré-teste, na 

parte inicial, foi aplicado um instrumento com perguntas para coletar dados sobre o perfil 

demográfico dos participantes e sobre seu acesso a tecnologias digitais. 
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Desta forma, apresento o perfil dos participantes do estudo: 

 

Tabela 1: Caracterização dos participantes da amostra (n=16). 

Caracterização da amostra 

  Feminino 

(n=14) 

Masculino 

(n=2) 

Total 

(n=16) 

%Total 

(n=16) 

Faixa etária Até 20 

20 a 25 

acima de 25 

2 

10 

2 

0 

2 

0 

2 

12 

2 

12,5 

75 

12,5 

Período 

graduação 

enfermagem 

5º 

6ª 

7º 

8º 

9º 

8 

0 

0 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

0 

0 

1 

7 

50 

0 

0 

6,25 

43,75 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

   

   Os dados revelaram que 87,5% (14) dos participantes eram do sexo feminino e 12,5% (2) 

eram do sexo masculino. Na enfermagem brasileira observamos a predominância da 

feminização no setor, o que pode ser observada tanto na qualificação universitária como nos 

níveis médio e técnico. A enfermagem no setor da saúde representa o maior contingente de 

trabalhadoras e trabalhadores, sendo marcada pela seletividade, pois no imaginário social tem 

apenas um sexo - o feminino (LOPES, 2005).   

        Quanto à idade dos acadêmicos, observamos que 75% encontram-se na faixa etária de 20 a 

25 anos, 12,5% (2) de 18 a 20 anos e 12,5% (2) acima de 25 anos (Tabela 1).  Com relação ao 

período de graduação, 46,7%(7) eram do 5º período, 46,7%(7) do 9º período e 6,7%(1) eram do 

8º período. 

Acesso à internet e tecnologias digitais 

 Observa-se que 93% (14) dos participantes declararam possuir acesso às tecnologias 

digitais e apenas 7% (1) disse ter parcialmente. Quando questionados sobre quais tecnologias, 

foi apontado o uso de computadores, tablets, celulares e televisão. 

 Na análise das estratégias utilizadas por eles na obtenção de conhecimento foram citados 

vídeos, artigos, livros, E-books e no campo outros apareceram blogs, sites de pesquisa, televisão, 

redes sociais, aplicativos, sites e jogos. Observa-se que a variável E-book apareceu em menor 
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proporção (Figura 4), acredita-se que ainda seja por conta da baixa disponibilidade de livros 

gratuitos online na área da saúde, pois, em sua grande maioria, os E-books são pagos.  

         A disponibilidade dos E-books em bibliotecas públicas brasileiras é um tema de grande 

discussão, pois envolve o gerenciamento de Direitos Digitais, o empréstimo dos e-readers aos 

usuários, a necessidade de as instâncias governamentais fomentarem políticas públicas sobre os 

dispositivos eletrônicos de leitura, a exclusão digital, dentre outros (RODRIGUES, 2014). 

 

Figura 4: Ferramentas utilizadas para adquirir conhecimentos pelos 16 

participantes da pesquisa, 2019. 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

3.2.2 Apresentação e Análise dos Eixos Temáticos 

 

Serão apresentados a seguir os resultados das questões do Pré e Pós-teste aplicados aos 

15 participantes no início e ao final da oficina. Ao todo tivemos 16 integrantes, no entanto, uma 

resposta foi desconsiderada porque uma pessoa se ausentou por alguns minutos da sala e 

preencheu apenas o Pós-teste, o que inviabilizou a análise comparativa dos dados dela (Tabela 

2). 

O questionário Pré-teste se constituiu de 10 perguntas fechadas (Apêndice 6), cujos 

resultados vimos na Tabela 01. E, um segundo instrumento Pós-teste (Apêndice 7) com as 

mesmas perguntas do Pré-teste foi aplicado ao final, o que nos permitiu medir os conhecimentos 

adquiridos após a oficina pedagógica. 

O uso do Pré-teste permite ao aluno ter uma ideia dos conteúdos que serão tratados e do 

que se espera que seja aprendido ao final, também possibilita identificar os conhecimentos 

prévios de cada aluno sobre a temática estudada. Já a aplicação do Pós-teste, utilizando as 

mesmas questões do Pré-teste, permite-nos comparar e medir os conhecimentos ao final do 
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processo de ensino-aprendizagem, dando um panorama sobre as fragilidades e as 

potencialidades da metodologia utilizada (MINAYO, 2014).  

Os dados coletados dos questionários foram tratados em frequência simples, sendo 

analisados e extraídos os pontos mais relevantes.   

Da mesma forma, serão apresentados e discutidos no terceiro eixo temático os dados 

qualitativos gerados a partir da construção do Plano de Ação pelos acadêmicos, para a gestão do 

cuidado seguro da alergia à proteína do leite de vaca na escola. 

Por conseguinte, os dados foram agrupados em três eixos temáticos que expressam os 

conhecimentos dos participantes, são eles: 

 

• Eixo 1 - Aproximação dos acadêmicos de enfermagem com a saúde do escolar; 

• Eixo 2 - Conhecimentos dos graduandos sobre segurança do paciente; 

• Eixo 3 - Conhecimentos dos graduandos sobre alergia à proteína do leite de vaca 

(APLV). 

 

Eixo Temático 1: Aproximação dos acadêmicos de enfermagem com a saúde do escolar  

 

 Na coleta de dados, vimos que 73,3% (11) referiram ter tido a escola como campo de 

estágio e 26,7% (4) disseram não ter passado ainda por uma escola no estágio curricular. Isto se 

deve ao fato de alguns participantes estarem ainda cursando o 5º período da graduação. 

O currículo do curso de Enfermagem na EEAAC-UFF possui as disciplinas Saúde da 

criança e do adolescente I e II, que acontecem no 6º e 7º período (Anexo B), e também as 

disciplinas de Saúde coletiva I e II, no 3º e 7º período respectivamente, onde os estudantes têm 

a oportunidade de ter a escola como campo de estágio (Tabela 02). 

No decorrer da oficina, os acadêmicos relataram que, embora tivessem conteúdos na 

graduação sobre a saúde do escolar, não foram abordados temas como atendimento à anafilaxia, 

alergias alimentares e a segurança do paciente nesse contexto. Foi questionado também aos 

participantes se tinham conhecimento sobre o Programa Saúde na Escola (PSE) e, se tinham, 

onde obtiveram este conhecimento. Dentre os estudantes, 60% (9) disseram conhecer o PSE e 

40% (6) não conhecem esta Política Pública. 
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Tabela 2: Em qual período de graduação tiveram a escola 

como campo de estágio (12 respostas) 

 
PERÍODO DE 

GRADUAÇÃO 

N % 

1º 1 8,3 

2º 0 0 

3º 2 16,7 

4º 4 33,3 

5º 0 0 

6º 1 8,3 

7º 4 33,3 

8º 0 0 

9º 0 0 

Total 12 100 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

                  

       Do grupo que declarou conhecer o PSE, 55,6% (5) disseram ter aprendido em 

disciplinas da graduação, 22% (2) conheceram em campo de estágio e 22,2% (2) aprenderam 

sozinhos (Figura 05).  

 

Figura 5: Como os 15 participantes da pesquisa conheceram o 

 Programa Saúde na Escola. Niterói, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

A atuação do enfermeiro no PSE foi instituída no país desde 2007, com a finalidade de 

prestar atenção integral à saúde de todos aqueles inseridos na rede básica de ensino junto à 

Estratégia Saúde da Família (ESF). As ações desenvolvidas pela ESF devem abranger os alunos 

e funcionários de toda comunidade a qual a escola está situada. A escola deve ser vista como 

55,6% (5)
22,2% (2)

22,2% (2)

COMO CONHECEU O PROGRAMA 

SAÚDE NA ESCOLA?

DISCIPLINA DA GRADUAÇÃO

CAMPO DE ESTÁGIO

APRENDI SOZINHO

OUTROS
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uma unidade promotora de saúde, considerando que o desenvolvimento de cada um está 

relacionado às condições ambientais, familiares e sociais, à alimentação adequada, aos hábitos 

saudáveis, ao lazer, à segurança entre outros (COSTA, 2013). 

 Observou-se, inicialmente, que os participantes ficaram bastante surpresos com a 

possibilidade de atuação do enfermeiro em tempo integral na escola. E alguns demonstraram 

ainda, não conseguir assimilar a gama de possibilidades de cuidados que é prestada na escola, 

em comparação aos ambientes de Unidades de Saúde (seja ele prestado na esfera hospitalar ou 

na Atenção Básica). 

 O enfermeiro como educador em saúde pode colaborar na formação da consciência 

crítica do estudante, para que ele possa perpetrar práticas que objetivem promoção, manutenção 

e recuperação da própria saúde e da comunidade em que está inserido (COSTA, 2013). 

No 3º, 6º ou 7º período da graduação, os acadêmicos de enfermagem, participantes desta 

pesquisa, têm a chance de ter a escola como campo de estágio curricular. Todavia, pelo que 

relataram durante a oficina, essas “visitas à escola” são transcorridas como atividades pontuais 

de promoção à saúde das crianças e dos adolescentes e, não é explorada na formação acadêmica 

a perspectiva de gestão de riscos, tampouco a possibilidade de atuação efetiva como um 

enfermeiro escolar. 

  

Eixo Temático 2: Conhecimentos dos graduandos sobre segurança do paciente 

 

  Quando indagados sobre se conseguiam correlacionar os conteúdos de segurança do 

paciente com o ambiente escolar, 66,7% (10) disseram que sim e 33,3%(5) afirmaram não 

conseguir. Entretanto, 100% (15) deles reconhecem que a criança com alergia ao leite de vaca 

está sujeita a riscos na escola (Figura 6). 
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Figura 6: Participantes da pesquisa conseguiam correlacionar a segurança do 

 paciente no contexto do ambiente escolar. Niterói, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Na primeira questão que abordava a definição sobre segurança do paciente, obteve-se 

13,3% (2) de acertos no Pré-teste e 53,3% (8) no Pós-teste. Verifica-se que o conhecimento do 

grupo era bem baixo sobre essa definição. 

Ao analisar a segunda e terceira questão tivemos 93,3% (14) de acertos no Pré-teste e no 

Pós-teste tivemos 100% (15) de aproveitamento. Na quarta questão, sobre o termo “near miss”, 

no Pré-teste apenas 40% (6) responderam corretamente, já no Pós-teste tivemos 66,7% (10) de 

acertos. Na questão 5, sobre o conceito de evento adverso, observou-se baixo conhecimento do 

grupo, com 20% (3) de acertos no Pré-teste, e no Pós-teste atingiram 100% (15) de acertos. 

O PNSP (BRASIL, 2013), preconiza a qualificação do cuidado apenas nos 

estabelecimentos de saúde, no entanto, ao pensarmos na realidade da criança/adolescente 

alérgico que frequenta a escola, a gestão dos riscos, o planejamento das ações e o atendimento 

às emergências fazem parte do cuidado de enfermagem. 

O maior contingente de profissionais de saúde no nosso país encontra-se na área de 

enfermagem, cujo objeto de trabalho é o cuidado. O cuidado precisa ser seguro e viabilizado 

em todos as fases deste, e por isso a imprescindibilidade de se trabalhar o tema segurança do 

paciente de forma transversal na formação do enfermeiro tanto nos cursos de graduação e pós-

graduação quanto no ensino do técnico de enfermagem. O Currículo de Enfermagem precisa ser 

pensado para qualificar esses profissionais quanto aos aspectos que regem a segurança do 

paciente (GOMES, 2017). 

 

66,7% (10)

33,3% (5)

VOCÊ CONSEGUE PENSAR NA 

SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

AMBIENTE ESCOLAR?

SIM NÃO
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Tabela 3: Frequência de acertos, erros e respostas em branco do Bloco Conhecimentos dos 

graduandos sobre segurança do paciente 

Eixo Temático Questões  Acertos 

Pré-

Teste 

(%) 

Erros 

Pré-Teste 

(%) 

Respostas 

em 

branco 

(%) 

Acertos 

Pós- 

Teste 

(%) 

Erros 

Pós- 

Teste 

(%) 

Respostas 

em 

branco 

(%) 

 

 

 

Conhecimentos 

dos graduandos 

sobre 

segurança do 

paciente 

 

1. Marque a 

alternativa 

Correta Sobre 

a definição de 

Segurança do 

Paciente 

 

 13,3% 

(2) 

86,7%(13) 0 53,3% 

(8) 

46,7% 

(7) 

0 

2. O PNSP 

Tem Por 

Objetivo: 

 

 93,3% 

(14) 

0 6,7(1) 100% 

(15) 

0 0 

3. Quais são as 

Metas 

Internacionais 

de Segurança 

do Paciente? 

 93,3% 

(14) 

0 6,7(1) 100% 

(15) 

0 0 

4. O que é 

Near Miss? 

 40% (6) 26,7%(4) 33% (5) 66,7% 

(10) 

33,3% 

(5) 

0 

5. O que é 

Evento 

Adverso? 

 20%(3) 80% (12) 0 100% 

(15) 

0 0 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Eixo Temático 3: Conhecimentos dos graduandos sobre alergia à proteína do leite de 

vaca (APLV) 

Neste eixo temático serão abordadas as respostas às questões acerca dos conhecimentos 

sobre alergia à proteína do leite de vaca, além dos dados qualitativos decorrentes da construção 

do Plano de Ação para as escolas, feitos pelo Grupo 1 e Grupo 2. 

A questão 6 do teste permitia marcar mais de uma alternativa e abordava os riscos aos 

quais crianças com APLV estavam expostas, no Pré-teste obtiveram 93,3% (14) de acertos e nos 

Pós-teste atingiram 100% (15).  

Já a questão 7, indagava o que é alergia ao leite de vaca e, apenas 53,3% (08) souberam 

responder corretamente no Pré-teste, entretanto, no Pós-teste 100% (15) da amostra apontaram 

a resposta correta. Quanto a definição de contato cruzado no contexto da alergia a alimentos, na 

questão 8, 86,7% (13) acertaram no Pré-teste e 100% (15) no Pós teste. 

Muitos profissionais de saúde desconhecem a diferença entre alergias alimentares e 

intolerâncias. Este diagnóstico não é simples e, muitas das vezes, pode ser demorado, pois a 



 

61 

 

criança pode apresentar sinais e sintomas comuns em outras patologias. O enfermeiro que atua 

na área de Pediatria ou Saúde da Família, deve se aproximar do tema, ter conhecimento e 

incentivar o aleitamento materno (sempre que possível), auxiliando a mãe nesse processo para 

evitar complicações nutricionais, físicas e psicológicas (COROZOLLA; RODRIGUES, 2016). 

Com relação à definição de anafilaxia, na questão nove tivemos o mesmo resultado no 

Pré e no Pós-teste, 93,3% (14) de acertos. E por fim, na questão 10, sobre o tempo que a pessoa 

deveria apresentar melhora clínica após a administração da caneta de adrenalina em uma 

emergência com reações alérgicas graves/anafilaxia, apenas 13,3% (2) no Pré-teste sabiam e no 

Pós-teste 86,7 % (13) foram capazes de apontar o tempo correto para melhora dos sintomas 

(Tabela 4). 

Espera-se que a criança obtenha melhoras significativas em até 15 minutos após a 

primeira aplicação da caneta de adrenalina. A segunda dose de epinefrina deve ser aplicada caso 

não haja melhora dos sintomas, ou caso eles retornem. Mesmo que a reação alérgica não 

progrida para uma anafilaxia com risco de morte, o atraso ou a falha na administração de 

epinefrina e a falta de atendimento médico contribuem para muitos casos fatais (SOLÉ, 2018).  

 

Tabela 4 - Frequência de acertos, erros e respostas em branco de acordo com o bloco  
Conhecimentos dos graduandos sobre alergia ao leite. Niterói, 2019. 

 
Eixo Temático Questões  Acertos 

Pré- 

Teste 

(%) 

Erros 

Pré- 

teste 

(%) 

Respo

stas 

em 

branc

o 

(%) 

Acertos 

Pós- 

Teste 

(%) 

Erros 

Pós- 

Teste 

(%) 

Respos

tas em 

branco 

(%) 

Conhecimentos 

dos graduandos 

sobre alergia ao 

leite 

 

6. Qual(ais) 

momento(s)/situaç

ão(ões) são de 

maior risco para 

uma criança com 

APLV na escola? 

 

 93,3% 

(14) 

6,7(1) 0 100% 

(15) 

0 0 

7. Para você, o que é 

alergia ao leite de 

vaca? 

 

 53,3% 

(8) 

46,7% 

(7) 

20% 

(3) 

100% 

(15) 

0 0 

8. Marque a 

alternativa correta 

sobre o contato 

cruzado dos 

alimentos? 

 

 86,7% 

(13) 

0 13,3% 

(2) 

100% 

(15) 

0 0 

9. Como é definida a 

anafilaxia? 

 

 93,3% 

(14) 

6,7(1) 0 93,3% 

(14) 

6,7(1) 0 
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10. Após a 

administração da 

adrenalina auto 

injetável, em quanto 

tempo a pessoa deve 

apresentar melhora 

dos sintomas? 

 

 13,3 % 

(2) 

40% 

(6) 

46,7% 

(7) 

86,7% 

(13) 

6,7(1) 6,7(1) 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Na quarta fase da oficina pedagógica, onde o objetivo era identificar hipóteses de 

solução, os acadêmicos foram desafiados a construir um Plano de Ação para os alunos alérgicos 

à proteína do leite de vaca matriculados na educação infantil de uma instituição fictícia, com 

uso da ferramenta “5W2H” (Figura 11). O instrumento, previamente elaborado, foi impresso 

em tamanho A3 colorido e distribuído aos dois grupos. 

Nesta atividade, foi proposto que a partir daquele momento eles deveriam se imaginar 

no “lugar” de um enfermeiro escolar que precisa traçar um Plano de ação para a escola em que 

trabalha, listando as situações de risco em que as crianças com APLV estão expostas e 

correlacionando-as com as metas internacionais de segurança do paciente (caso fosse possível). 

Estes dados podem ser observados nos Quadros 3 e 4 a seguir: 

 

Quadro 3: Riscos identificados, meta de segurança relacionada e ações propostas pelo Grupo 1 de 

acadêmicos de enfermagem. Niterói, 2019. 

 
 

Riscos ao escolar 

Meta de segurança do 

paciente relacionada 

 

Ação proposta 

Uso do Giz Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

 

Substituição do quadro 

Itens de higiene pessoal Identificação Correta 

Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

Atenção à rotulagem dos 

produtos, identificando os 

que possuem proteínas do 

leite, para que não sejam 

utilizados pelas crianças com 

APLV. 

Confraternizações  Identificação Correta 

Comunicação Efetiva 

Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

 

Identificação das crianças 

com APLV; rotulagem 

correta. 

Preparo dos alimentos Identificação Correta 

Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

Segregar locais de preparo e 

utensílios para não ocorrer 

contato cruzado dos 

alimentos; orientar equipe da 

cozinha da escola. 
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Despreparo dos 

profissionais 

Comunicação Efetiva 

Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

Treinamento dos 

profissionais; melhorar a 

comunicação para que as 

crianças com APLV sejam 

identificadas. 

 

Contato cruzado Outras - Reduzir Risco de 

Reações Alérgicas 

Identificação Correta 

 

Orientação aos profissionais 

da escola para os cuidados 

necessários no preparo e ao 

servir a alimentação; 

promover ações educativas 

para todas as equipes. 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

 

O grupo 1 (Quadro 3) conseguiu apontar três situações ligadas à Meta 1 - comumente 

trabalhada na segurança do paciente – que, nesta situação, é a identificação correta de rótulos 

de produtos e alimentos; e também a identificação da criança alérgica, que não necessariamente 

precisa ser algo físico (uma pulseira, adesivo ou cordão), mas destaca-se aqui, como já 

mencionado anteriormente, a importância do reconhecimento da situação de saúde das crianças 

pelos profissionais que as assistem. 

 A Meta 2, que trata da comunicação efetiva quando abordada nos serviços de saúde, foi 

relacionada também a identificação das crianças, a necessidade de treinamento dos profissionais 

e a comunicação com as famílias em situações de confraternizações e em atividades extraclasse, 

que envolvam alimentos. 

 

 

Quadro 4: Riscos identificados, meta de segurança relacionada e ações propostas pelo Grupo 2 de 

acadêmicos de enfermagem. Niterói, 2019. 

 

 

Riscos ao escolar 

Meta de segurança do 

paciente relacionada 

 

Ação proposta 

Quadro de giz Outros Riscos Substituição dos quadros 

Problemas nutricionais Outros Riscos Fornecer e planejar uma 

alimentação livre de 

alérgenos, com cardápio que 

respeite as particularidades 

alimentares, com opções 

nutricionais adequadas. 

 

Falta de informação dos 

profissionais de educação 

Comunicação efetiva; 

Segurança na administração 

de medicamentos. 

 

Realizar treinamentos dos 

profissionais de educação 

através de palestras e 

oficinas. 
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Bullying Melhorar a comunicação 

efetiva 

Ações educativas a fim de 

prevenir violência entre as 

crianças durante todo ano. 

 

Poucas informações sobre 

as condições de saúde da 

criança  

Identificação Correta Elaborar Plano 

Individualizado de cuidados 

para a criança com APLV na 

matrícula e disponibilizá-los 

a todos os profissionais que 

lidam com a criança, para 

que a identifiquem e saibam 

o que fazer.  

 

Excursão Melhorar a comunicação 

efetiva 

Planejar atividades extras 

juntamente com a família e 

profissionais da educação, a 

fim de prevenir incidentes. 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

O grupo 2 levantou uma questão sobre a Meta 3, melhorar a segurança na administração 

de medicamentos e realizar treinamentos dos profissionais de educação para que possam se 

sentir seguros em uma situação em que necessitem, por exemplo, administrar a caneta de 

adrenalina. Também foi mencionada a importância de criar um Plano de Cuidados 

individualizado desde a admissão da criança alérgica, onde todos os profissionais que lidam 

com ela possam consultar e saber o que fazer para prevenir riscos e no manejo de reações 

alérgicas (Quadro 4). 

A prevalência de doenças alérgicas tem aumentado nas últimas décadas e o impacto é 

significativo sobre os aspectos da vida diária e a qualidade de vida, podendo gerar ansiedade e 

depressão na criança e na família. Como pontuado pelo grupo (Quadro 4), a Meta 2, 

comunicação efetiva, pode ser desenvolvida a partir de ações educativas planejadas ao longo 

do ano, abordando o tema entre os pares, a fim de diminuir a ocorrência de bullying, auxiliando 

a minimizar o sentimento de “viver em risco” (GOMES, 2018).  

 

3.2.3 Avaliação da Oficina Pedagógica pelos participantes 

 

Ao término da oficina, utilizou-se um instrumento próprio (Apêndice 11) para a 

avaliação, com questões abertas e fechadas que foram agrupadas, analisadas descritivamente e 

apresentadas em frequência e porcentagem para cada um dos itens do instrumento utilizado 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Avaliação da oficina segundo os 16 participantes. Niterói, 2019. 

 
Variável  Grau de 

avaliação 

N  (%) 

De uma forma geral, como você 

avalia a Oficina? 

 Excelente 14 87,5 

 Muito bom 2 12,5 

 Bom 0 0 

 Regular 0 0 

 Ruim 0 0 

Na sua opinião, a metodologia da 

oficina facilitou sua aprendizagem? 

 Sim 16 100 

 Não 0 0 

 Parcialmente 0 0 

Como você avalia a metodologia 

utilizada? 

 Excelente 14 87,5 

 Muito bom 2 12,5 

 Bom 0 0 

 Regular 0 0 

 Ruim 0 0 

Como avalia o conteúdo da oficina?  Excelente 13 81,3 

 Muito bom 3 18,8 

 Bom 0 0 

 Regular 0 0 

 Ruim 0 0 

Como avalia a organização da 

oficina? 

 Excelente 15 93,8 

 Muito bom 1 6,3 

 Bom 0 0 

 Regular 0 0 

 Ruim 0 0 

Você acredita que este conteúdo é 

importante para a sua formação 

profissional? 

 Sim 16 100 

 Não 0 0 

 Parcialmente 0 0 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

A partir da Tabela 5 pode-se observar que, de uma forma geral, a oficina foi avaliada 

como excelente para 87,5% (14) das pessoas e 12,5% (02) avaliaram como Muito Boa. Em 

relação à metodologia, 100% (16) disseram que facilitou a aprendizagem, 87,5% (14) avaliaram 

a metodologia como excelente e 12,5% (02) como Muito Boa. 

 Questionados sobre o conteúdo da oficina, 81,3% (13) classificaram como excelente e 

18,8% (03) como Muito Bom. Com relação à organização da oficina, 93,8% (15) avaliaram 

como excelente e 6,3% (01) como Muito Boa. E 100% (16) dos participantes acreditaram que o 

conteúdo apresentado é importante para sua formação profissional.  

 Ainda sobre a avaliação da atividade, foram apontados os pontos positivos e negativos 

através de perguntas abertas (Quadro 5), onde podemos observar que como ponto negativo a 

duração de 4h da oficina foi curta para os participantes. E como pontos positivos, destacaram-

se o dinamismo, o conteúdo e a metodologia utilizada (Quadro 5). 
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Quadro 5: Pontos Positivos e Negativos segundo avaliação dos 16 participantes. Niterói, 2019. 

 
Pontos positivos da oficina (11 respostas) Pontos negativos da oficina (3 

respostas) 

Uma metodologia moderna com simulação da 

realidade 

Pouco tempo. 

 

Dinâmica, autonomia, troca Não há. 

Dinâmica; abordagem dos conteúdos 

essenciais; exposição de vídeos e conteúdos 

muito interessantes 

Não ter tido mais tempo. 

 

Dinamismo, informação, organização  

Conteúdo, didática, dinâmica  

Metodologia ativa para abordar o tema  

Aprendizado, dinâmica, trabalho em grupo  

A parte reflexiva de como o enfermeiro pode 

trabalhar com essa questão 

 

Interação, ótimo conteúdo  

A oficina promoveu o conhecimento acerca 

da APLV e como o enfermeiro pode atuar 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

3.3 E-BOOK 

 

3.3.1 Caracterização dos Juízes Especialistas 

 

Os convites para participar da validação da tecnologia educacional foram enviados a 

nove participantes via e-mail, no entanto, 1 pessoa desejou não participar. 

Os dados revelaram que 87,5% (07) dos especialistas eram do sexo feminino e 12,5% 

(01) do sexo masculino. O tempo de formação variou entre as faixas de 6 a 10 anos e acima de 

20 anos. Quanto à titulação: 1 possui graduação; 3 possuem especialização lato sensu; 2 

possuem Mestrado e 2 com Doutorado. 

Os participantes foram identificados pelas iniciais “Esp.” (Especialista), seguidos do 

número arábico (1, 2, 3, 4,…), correspondente à sequência da realização da avaliação da 



 

67 

 

tecnologia educacional, garantindo assim, seu anonimato e o atendimento da Resolução n.° 

466/2012, do Ministério da Saúde. 

Tabela 6: Caracterização socioprofissional dos juízes especialistas (n=8). 

 

Participantes Sexo Idade Titulação Tempo de 

formação 

Experiência 

na área 

Esp.1 M 39 Especialização 16-20 anos 22 anos 

Esp.2 F 55 Especialização Acima de 20 

anos 
20 anos 

Esp.3 F 38 Mestrado 11-15 anos 12 anos 

Esp.4 F 23 Especialização 6-10 anos 5 anos 

Esp.5 F 39 Doutorado 11-15 anos 15 anos 

Esp.6 F 44 Graduação Acima de 20 

anos 

21 anos 

Esp.7 F 53 Mestrado Acima de 20 

anos 

30 anos 

Esp.8 F 73 Doutorado Acima de 20 

anos 

06 anos 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

De acordo com Teixeira (2011), é recomendado que, se possível, os participantes tenham 

diferentes níveis de escolaridade (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

CAPÍTULO IV- CONCEPÇÃO  E APLICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como foco inferir na formação profissional do enfermeiro, através de 

tecnologias educacionais, para que ele se aproxime da temática e possa atuar como gestor do 

processo de cuidar da criança com alergia alimentar na escola, mas sem deixar de lado os 

profissionais da área de educação, como veremos adiante. 

Neste capítulo, será apresentada de forma mais detalhada a concepção de cada produto, 

que foi pensado de forma a abranger todos os envolvidos no cuidado à criança com alergia 

alimentar, no contexto escolar, proporcionando conhecimentos básicos que podem contribuir 

para maior segurança dessa população.  

 

4.2 PRODUTO 1 - OFICINA PEDAGÓGICA 

 

Para atingir o terceiro objetivo deste estudo, foi estruturada e aplicada uma Oficina 

Pedagógica intitulada “A Gestão do Cuidado Seguro da criança com alergia à proteína do leite 

de vaca na escola: como podemos atuar?”, realizada em novembro de 2019, com os acadêmicos 

de enfermagem do 5º ao 9º período de graduação da EEAAC-UFF. 

Neste formato, utilizou-se o espaço da oficina como estratégia metodológica de pesquisa, 

destacando a articulação entre duas dimensões primordiais e indissociáveis da construção do 

conhecimento, ou seja, não se limitou a coleta de dados, mas provocou a sensibilização dos 

participantes, com a riqueza da reflexão em grupo sobre a pluralidade do tema e a oportunização 

de conhecer diversos pontos de vista para aquela temática (SPINK; MEDRADO, 2014), 

promovendo um ambiente de trocas que possibilita a discussão, gerando discordâncias 

construtivas com vistas ao envolvimento político de transformação.  

 

Descrição da Oficina: 

Trata-se de uma oficina pedagógica com a finalidade de colaborar com o processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes de enfermagem, através de um espaço de construção, 

transpondo reflexões sobre Segurança do Paciente e o cuidado seguro da criança alérgica à 

proteína do leite de vaca e demais alergias no ambiente escolar, unindo conhecimentos teóricos 

e práticos na estruturação das ações de prevenção a estes riscos.  
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Público-alvo:  

Acadêmicos de enfermagem. 

 

Carga horária: 

4 horas. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo geral:  

Possibilitar a compreensão e reflexão crítica de todo processo de gestão do cuidado 

seguro da criança com alergia à proteína do leite de vaca no ambiente escolar. 

 

Objetivos específicos:   

• Conhecer os principais conceitos e metas internacionais de segurança do paciente; 

• Compreender conceitos básicos sobre alergia alimentar e prevenção de anafilaxia; 

• Identificar os riscos Segurança do Paciente na perspectiva da criança com alergia à 

proteína do leite de vaca (APLV) no ambiente escolar; 

• Elaborar Plano de Ação para minimizar estes riscos. 

 

4.2.1 Planejamento da Oficina  

 

A etapa inicial consistiu no planejamento da oficina, que foi configurada com a 

utilização de metodologias ativas como estratégia de ensino-aprendizagem, baseada na 

Problematização com apoio do Arco de Charles Maguerez, o qual é constituído de cinco etapas 

que transcorrem a partir da realidade social: a observação da realidade, os pontos-chaves, a 

teorização, as hipóteses de solução e a aplicação à realidade (BERBEL, 2012). 

Somado a isso, foram trazidas ferramentas de gestão e qualidade de fácil utilização, a 

fim de dar suporte às etapas propostas pelo Arco e promover melhoria contínua, como a Técnica 

de Brainstorming ou “Tempestade de ideias”; o uso da metodologia PDCA (P= Plan, planejar, 

D= Do, fazer, C= Check, Checar, A= Act, agir) que se trata de um sistema que checa, após a 

realização das melhorias, se o ciclo conseguiu atingir uma padronização ou se precisa rever 

alguma etapa para readequação do plano. E a ferramenta “5W2H”, que é útil para a formulação 

de pontos norteadores para a elaboração de planos de ação, onde a sigla com as iniciais em 
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inglês para as perguntas What (o quê?), Why (por quê?), Where (onde?), Who (quem?), When 

(quando?), How (como?) e How much (quanto custa) (ANVISA, 2016). 

A partir do levantamento destas ferramentas foi elaborada, pelas autoras do estudo, uma 

matriz criada para simplificar as diretrizes envolvidas nas questões fundamentais, a ser utilizada 

pelos participantes da pesquisa, a fim de guiar a concepção de um Plano de Ação para Gestão 

do cuidado ao escolar com APLV.  

No Apêndice 12, pode-se ver o Roteiro da Oficina pedagógica, cujo registro encontra-se 

hospedado no repositório EduCAPES7. 

 

4.2.2 Desenvolvimento da Oficina 

 

A seguir serão descritas as etapas de realização desta oficina. 

Primeira etapa: observando a realidade 

 

Esta etapa consiste na observação de todos os dados do problema e a seleção dos 

aspectos característicos que entram na solução do problema (BERBEL, 2012). No cenário desta 

oficina, a realidade a ser observada é o papel do enfermeiro que atua em saúde escolar como o 

gestor do cuidado diante de crianças alérgicas, suas famílias e suas peculiaridades dentro do 

contexto da alergia alimentar. 

Para iniciar esta fase do Arco de Charles Maguerez e sensibilizar os participantes, foram 

exibidos dois vídeos de curta duração (7 e 8 minutos cada) com documentários onde mães e 

crianças com alergia alimentar deram depoimentos sobre suas dificuldades cotidianas, desde 

questões sobre alimentação a passeios escolares, atividades pedagógicas e a preocupação em 

caso de contato/ingestão acidental e uma emergência na escola.  

 

 

 

7 O EduCAPES é um repositório que reúne objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da 

Educação Básica, Superior e Pós-Graduação. Está disponível em seu acervo milhares de itens educacionais 

abertos, como textos em formato PDF, livros didáticos, artigos de pesquisa, teses, dissertações, videoaulas, 

áudios, imagens, planos de aula e quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino que estejam licenciados de 

maneira aberta ou sob domínio público. O Roteiro encontra-se disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/582143 
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A estratégia consistiu em fazê-los sentir-se representados pela figura de um enfermeiro, 

que atuará numa escola e terá a responsabilidade de planejar o cuidado integral neste contexto, 

garantindo a integração com profissionais de educação e a interface com as famílias. 

 

Segunda etapa: identificando os pontos-chaves 

 

Esta segunda etapa consiste na elaboração de um resumo dessa realidade, orientado pela 

escolha dos aspectos e características mais importantes para a solução do problema (BERBEL, 

2012). Os participantes então, ao término dos vídeos, foram divididos em 2 grupos e receberam 

canetas e blocos coloridos, tipo “Post-its,” para que escrevessem as situações de risco que as 

crianças com APLV estão expostas na escola e colassem no quadro branco à frente da turma, 

com tempo de 5 minutos. Este quadro esteve disponível durante toda a oficina para que 

visualizassem os primeiros riscos apontados por eles. 

Foi empregada a técnica de Brainstorming ou “tempestade de ideias” para identificação 

dos riscos. Esta estratégia é utilizada qualitativamente em diferentes atividades na gestão de 

riscos em serviços de saúde, como: na identificação, análise e tratamento dos riscos, para 

construir, por exemplo, um diagrama de causa-efeito, segundo a perspectiva dos envolvidos.  

 Nesta experiência, buscou-se estimular a criatividade do grupo, com a finalidade de 

alcançar o objetivo de identificar as diversas causas ou situações que podem contribuir para a 

ocorrência de incidentes (BRASIL, 2017) com as crianças alérgicas alimentares no ambiente 

escolar a partir do conhecimento do grupo, antes de receberem a teorização.  

 

Figura 7: Uso da técnica de Brainstorming para identificação dos riscos para criança  

com APLV na escola durante a oficina. Niterói, 2019 

Fonte: Acervo das autoras. 
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Figura 8: Quadro com os principais riscos encontrados com uso da técnica  

de Brainstorming durante a oficina. Niterói, 2019 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

Terceira etapa: teorizando 

 

 Posto os “pontos-chaves” identificados, neste caso os riscos ao escolar alérgico, a 

próxima etapa consistiu na ação suscetível de modificar os aspectos característicos ressaltados 

na fase anterior. Desse modo, iniciou-se através da exposição dialogada, a apresentação de 

conteúdos teóricos sobre os temas: Políticas Públicas, Legislações, Segurança do Paciente, 

Alergia alimentar e Anafilaxia, buscando uma participação ativa dos integrantes. Nesta etapa 

do Arco de Charles Maguerez, os sujeitos passam a perceber o problema e indagar o porquê 

dos acontecimentos observados anteriormente (BERBEL, 2012). 

Foi ensinado aos alunos da graduação como reconhecer os sinais e sintomas em casos 

de reações alérgicas leves a graves e, como atuar em uma emergência com o uso da caneta de 

adrenalina autoinjetável. Não foi abordado, no entanto, conteúdo sobre reanimação 

cardiopulmonar. 
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Figura 9: Mestranda ensinando a aplicação da caneta de adrenalina 

autoinjetável em casos de anafilaxia ao acadêmico de enfermagem. Niterói, 

2019. 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

 

Ao final da teorização foi sugerido aos participantes o uso da Metodologia PDCA. O 

PDCA pode ser descrito como um ciclo composto por 4 etapas (Figura 10):  

 

• Planejar - as ações de melhoria devem ser planejadas com base nos problemas detectados, 

sendo estabelecidos os planos de ação; 

• Fazer - refere-se à execução das ações, englobando a capacitação prévia dos serviços de saúde 

e a implementação das melhorias propriamente ditas; 

• Checar - nesta fase, é realizada a análise dos resultados, de forma a identificar se estes 

condizem com o esperado, se houve alteração significativa da rotina de trabalho e se há 

necessidade de instituir mudanças nas ações implementadas; 

• Agir - baseado na análise realizada, são implementadas as ações em todo o sistema e realizadas 

adequações nas mesmas ou até, propostas outras ações. 

 

 Caso sejam propostas novas ações, o ciclo PDCA deve ser reiniciado. Trata-se de uma 

metodologia relativamente simples e que pode auxiliar o enfermeiro que atua na escola no 

monitoramento e avaliação das ações descritas nos planos de ação, com vistas a analisá-las e 

aprimorá-las (Figura 10). 
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Figura 10: Ciclo PDCA para Gestão do Cuidado da alergia alimentar no ambiente escolar 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Uma vez que os riscos e fatores contribuintes fossem identificados e as ações apontadas, 

seguia-se para a etapa de planejamento das atividades, a fim de prevenir a ocorrência de 

situações que pudessem ser uma ameaça à criança com APLV, elaborando estratégias de 

melhoria para o enfrentamento das fragilidades dos processos que foram apontados.  

Para elaborar um plano de ação, deve-se: priorizar os fatores contribuintes mais 

relevantes para segurança da prestação dos cuidados; listar as ações necessárias para atingir os 

fatores contribuintes; identificar o responsável por cada ação proposta; identificar o tempo 

esperado para implementação/mudança; identificar os recursos necessários; acompanhar o 

cumprimento do Plano de Ação e determinar tempo e metas para avaliar a efetividade do Plano 

de Ação (ANVISA, 2018). 
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Quarta etapa: identificando hipóteses de solução 

 

A quarta etapa do Arco de Charles Maguerez consiste em confrontar o esquema de ação 

e os dados da realidade, com elaboração de alternativas viáveis para solucionar os problemas 

identificados, de maneira crítica e criativa, a partir do confronto entre teoria e realidade. A partir 

desta premissa, o instrumento proposto era composto de uma meta: o cuidado seguro das 

crianças APLV na escola e de oito colunas representadas na Figura 11. 

 

A matriz “5W2H” para elaboração de um Plano de Ação 

 

 A ferramenta de gestão “5W2H” se trata de uma matriz que foi criada para simplificar 

as diretrizes envolvidas nas sete questões fundamentais para a elaboração de um Plano de Ação. 

Ela estrutura as etapas de forma prática e bem definida, onde as respostas estão interligadas e 

possibilita fácil compreensão e visualização pela equipe, define as ações propostas, quem são 

os responsáveis, o prazo, o custo e de que maneira deverão ser executadas (ANVISA, 2018).  

A sigla é formada pelas iniciais em inglês, das sete regras que, quando bem 

estabelecidas, esclarecem todo o processo, eliminando as dúvidas que possam aparecer. 

 

São elas: 

 

Os 5W: 

What (o que será feito?) 

Why (por que será feito?) 

Where (onde será feito?) 

When (quando será feito?) 

Who (por quem será feito?) 

 

Os 2H: 

How (como será feito?) 

How much (quanto vai custar?) 
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Figura 11: Plano de Ação – “5W2H” para a Gestão do Cuidado Seguro das crianças com 

APLV na escola. Niterói, 2019. 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Foi solicitado então, que os grupos preenchessem a primeira, a segunda e a terceira 

coluna do Instrumento Plano de Ação, listando os riscos/situações de risco já pontuados 

anteriormente, para a criança alérgica no ambiente escolar, assinalando se havia neste risco 

alguma correspondência às Metas Internacionais de Segurança do Paciente propostas pela OMS 

e definindo qual seria a ação traçada para cada risco apontado (Figura 11). 

 

Quinta etapa: aplicação à realidade 

 

Em seguida, foi pedido que eles dessem continuidade na construção do Plano de Ação 

para Gestão e Prevenção de Riscos, destacando os ambientes ou situações mais suscetíveis de 

incidentes e eventos adversos, definindo as etapas, os responsáveis, o local e o prazo para a 

execução de cada ação. Neste protótipo foi desconsiderado o item “How much?” – o custo para 

realização de cada ação, pois não era o foco deste Plano. 
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Na etapa de Aplicação à realidade proposta por Berbel (2012), os sujeitos são levados à 

construção de novos conhecimentos para modificar a realidade observada, através das hipóteses 

que planejaram. 

  Percebe-se que este princípio pedagógico satisfaz as diretrizes da aprendizagem, pois vai 

do concreto para o abstrato para retornar ao concreto. Igualmente satisfaz ao processo de estudo 

científico: as duas primeiras fases representam a tese, a terceira a hipótese e as duas últimas a 

síntese. 

 Após o término do Plano de Ação pelos grupos, foi solicitado que apresentassem à turma 

uma ilustração livre, com a utilização de cartolinas e canetas coloridas, que representassem 

sinteticamente os riscos à criança alérgica e/ou ações de segurança. 

 

4.2.3 Encerramento da oficina 

 

Ao término das atividades foi aplicado o Pós-teste e a avaliação da oficina, por meio de 

links do Google Forms®, cujos dados já foram pontuados no Capítulo III. 

Para o encerramento foi utilizada a ferramenta digital Mentimeter®8, um recurso digital 

com alguns conteúdos gratuitos para criar interações em tempo real, através dos smartphones 

dos participantes.  

Foi selecionada a função nuvem de palavras, onde se solicitou aos estudantes de 

enfermagem que definissem em uma palavra o papel do enfermeiro escolar no cuidado da 

criança com APLV. E a palavra que apareceu em maior frequência foi “aprendizagem”, e em 

menor escala: “reflexivo”, “conhecimento”, “inspirador”, “transformador”. Foram muitas 

palavras positivas que nos refletem a importância do cuidado do enfermeiro na promoção da 

saúde do escolar, seja acompanhando o crescimento e o desenvolvimento seja orientando sobre 

as transformações que acontecem em cada fase, ou se preocupando com a saúde e a segurança 

da criança e do adolescente (SILVA; REIS, 2016).  

 

 

 

8 Aplicativo Mentimeter®. Disponível em: https://www.mentimeter.com  Acessado em 01/12/2018. 

 

https://www.mentimeter.com/
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Em seguida, solicitou-se que definissem em uma palavra o que esse encontro significou. 

Nesta segunda nuvem definindo o encontro, a palavra “esclarecedor” foi a mais evidente, 

seguida de “conhecimento” e “aprendizado”.  

 

4.3 PRODUTO 2 – MATRIZ INSTRUCIONAL DO CURSO EAD 

 

No propósito de atender ao quarto objetivo específico deste estudo, foi estruturada a 

Matriz Instrucional de um curso na modalidade de Ensino a Distância (EaD), para a qualificação 

dos profissionais de educação e de profissionais de saúde, que atuam em escolas. 

            O Curso “Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar”, será 

disponibilizado aos funcionários vinculados a creches e escolas (públicas e privadas), em suas 

mais diversas funções.  

 

4.3.1 Matriz Instrucional com uso de Canvas 

 

           A Matriz Instrucional deste curso foi desenvolvida com base no conceito de Design da 

Aprendizagem com o uso de Canvas e inspirada no Design Thinking. 

 O Design da Aprendizagem desenvolve um design centrado no ser humano e em sua 

performance, com simplicidade e com a capacidade de alinhar os conhecimentos com os 

objetivos educacionais. Utiliza o Ciclo das Soluções da Aprendizagem, que aponta o caminho 

a ser seguido para a construção de uma solução de aprendizagem eficaz. Este ciclo possui quatro 

etapas: Análise, Design, Implementação e Avaliação (ALVES, 2016). 

 Segundo Alves (2016), Canvas é um termo inglês que significa “Tela”, uma ferramenta 

visual muito utilizada para ajudar a organizar modelos de negócios, mas no caso em questão, 

trata-se de um canvas educacional, ou seja, para estruturar projetos educacionais. 

 O Design Thinking por sua vez, conhecido também como “pensamento estratégico do 

design”, é utilizado para produzir serviços e produtos inovadores, com a capacidade de 

identificar padrões na desordem de informações complexas e sintetizar novas ideias a partir de 

fragmentos.  

Posto isso, a Matriz Instrucional desta tecnologia educacional está organizada por aulas 

em regime modular, com 07 módulos de conteúdo mais uma Web conferência ao final do curso, 

como pode ser visto na Figura 12. 
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Fases da elaboração estrutural da Matriz Instrucional: 

 

1. Redação; 

2. Seleção de materiais complementares; 

3. Diagramação; 

4. Formatação; 

5. Revisão do conteúdo, estrutura e layout; 

6. Elaboração da versão final. 

 

Para se aproximar das peculiaridades do ensino remoto, inicialmente a autora fez cursos 

gratuitos e de curta duração, como o de “Formação de Conteudistas para cursos virtuais”, 

disponibilizado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; “Ferramenta para 

Gravação de Videoaulas” e “Uso educacional do Canva”, oferecidos pelo Instituto Federal do 

Espírito Santo - IFES, por meio do Centro de Referência em Formação e em Educação a 

Distância.  

Participou de eventos gratuitos online, como o organizado pela Coordenação de 

Enfermagem da Universidade Federal de São João Del Rei, em agosto/2020: “Ensinar e 

aprender em tempos de pandemia: as tecnologias educacionais digitais em enfermagem e 

saúde”. 

 

O público-alvo: 

 

• Profissionais da área educacional: professores; diretores; coordenadores pedagógicos; 

inspetores; auxiliares; mediadores; administrativos. 

 

• Profissionais de saúde: enfermeiro escolar; técnico de enfermagem escolar; nutricionista 

escolar; psicólogo escolar; assistente social; médico. 

 

Será recomendado, mas não obrigatório, ter como escolaridade mínima o Ensino Médio 

e facilidade para acesso às tecnologias digitais, para melhor aproveitamento do curso. 

 

Acesso ao curso: 
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 O curso será ofertado à comunidade escolar, no modelo de formação continuada. O acesso 

ao curso será realizado por meio de inscrições, através do endereço eletrônico da Pró-Reitoria 

de Extensão da UFF – ProEX9 e divulgado nas redes sociais e no site do Programa de Extensão 

LabQualiSeg UFF, ao qual as autoras fazem parte. 

 

Descrição do curso: 

 

          Os conteúdos serão apresentados de forma contextualizada favorecendo uma 

aprendizagem significativa, com recursos de videoaulas gravadas. Haverá tutoria disponível 

para acompanhamento da turma, orientações e retiradas de dúvidas, permitindo uma rede de 

comunicação aberta. 

  O material didático principal para o curso EaD se pautará no E-book construído neste 

estudo (Ver item 4.3); além de um conjunto de mídias audiovisuais, textos para leitura, 

infográficos, vídeos, fóruns e uma videoconferência ao final do curso.  

O curso terá duração de 08 semanas (aproximadamente 02 meses). 

 

  Os critérios de avaliação da aprendizagem serão: 

A avaliação será feita de forma contínua, por meio de testes ao final de cada módulo, 

conforme os alunos avançam no estudo. Será necessário obter no mínimo 70% de acerto na 

avaliação de cada módulo; participar dos fóruns; entregar o trabalho final; participar da Web 

conferência ao final dos módulos e preencher questionário de avaliação do curso (Apêndice 

14). O aluno que não conseguir obter o mínimo de acertos para aprovação, poderá realizar o 

curso pela segunda vez, mediante disponibilidade de vagas. 

 

Recursos materiais necessários: 

Para estruturar o curso: 

• Acesso à internet; 

• Plataforma Moodle ou similar; 

• Computador; 

 

 

 

9 PROEX UFF – Pró Reitoria de Extensão da UFF. Disponível em http://www.uff.br/?q=grupo/extensao 
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• Câmera; 

• Microfone. 

Para realizar o curso: 

• Acesso à internet; 

• Dispositivo Tablet, celular ou computador; 

• Acesso a Plataforma Moodle. 

 

Perfil do pessoal docente 

Conteudistas e organizadoras: 

• Débora Cristina Mendonça de Andrade 

Enfermeira, Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde-MPES-UFF.  

 

• Ana Karine Ramos Brum 

Enfermeira, Professora Doutora (Pós-Doutora), Departamento de Fundamentos em 

Enfermagem e Administração, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade 

Federal Fluminense.  

 

Tutores: 

Equipe de professores e demais integrantes do Programa de Extensão LabQualisegUFF, 

que receberão capacitação prévia das organizadoras para o desempenho da função. 

 

Regulamentação e Certificação 

Os cursos livres têm como Base Legal o Decreto Presidencial 10 n.° 5.154, de 23 de 

julho de 2004, Art. 1° e 3°. O Curso livre a distância é uma modalidade de educação não-formal 

de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam 

profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. 

Estes cursos chamados “Livres” não necessitam de prévia autorização para 

funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente. Não 

existe legislação específica que regulamente estes cursos, por isto, os cursos livres não são 

passíveis de regulação por parte do Ministério da Educação. 

 

 

 

10 Decreto nº 5.154/2004. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5154.htm 
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 Assim sendo, será conferido ao aluno, ao final do curso, um Certificado de Participação 

(digital), mediante aprovação. 

 

Custos 

Financiamento próprio das pesquisadoras com suporte da Universidade Federal 

Fluminense. Deseja-se alcançar parcerias com Sociedades ou Organizações não 

governamentais para implementação do curso e divulgação, de forma que possa atingir um 

público cada vez maior. 



 

 

  

Figura 12: Matriz Instrucional com uso de canvas para o curso Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 



 

84 

 

Figura 12: Matriz Instrucional com uso de canvas para o curso Cuidado Seguro da criança com  alergia alimentar no ambiente escolar (continuação). 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 



 

 

  

Figura 12: Matriz Instrucional com uso de canvas para o curso Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar (continuação). 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 



 

 

  

Figura 12: Matriz Instrucional com uso de canvas para o curso Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar (continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020.  
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Figura 12: Matriz Instrucional com uso de canvas para o curso Cuidado Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar (continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 



 

 

  

4.4 PRODUTO 3 – E-BOOK – MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO EAD 

 

No intuito de responder ao quinto objetivo específico desta pesquisa, foi elaborado um 

E-book ou livro digital com 126 páginas, para dar suporte ao aluno do curso a distância. 

 A decisão pela estruturação de um curso na modalidade a distância se deu pelo 

contexto atual da Pandemia da COVID-19, que não nos permitiu estar presencialmente nas 

escolas, como foi inicialmente pensado no projeto desta pesquisa, onde uma escola pública e 

outra privada seriam os cenários de aplicação das oficinas para os profissionais de educação. 

Em contrapartida, transformar os conteúdos que seriam trabalhados presencialmente 

em tecnologias educacionais para o ensino remoto, amplia o alcance deste estudo, tornando 

possível atingir profissionais de todo país, simultaneamente. 

E para embasar este curso, que terá a duração de 40 horas, foi criado o E-book “Cuidado 

Seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar” (Figura 13), no formato 

"Portable Document Format", mas conhecido como PDF. Este material se destina a todos os 

profissionais que atuam nas escolas públicas e privadas do país, mediante comprovação de 

atuação em escolas/creches. É desejável que o profissional tenha minimamente o nível médio, 

para melhor entendimento dos conteúdos e facilidade para acessar a internet.  

 

Figura 13: Imagem da capa do E-book Cuidado Seguro da criança com  

alergia alimentar no ambiente escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído do E-book desenvolvido pelas autoras. 
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O acesso a esta tecnologia se dará mediante matrícula no curso EaD, que está programado 

para ser aplicado no próximo ano (ver Capítulo V). Sendo assim, não estará disponível para 

download para qualquer pessoa, mas hospedado em uma plataforma de cursos, como material 

didático. 

O objetivo do curso é instrumentalizar todos os profissionais que lidam direta ou 

indiretamente com as crianças para que possam atuar de forma preventiva aos riscos 

relacionados aos alérgicos alimentares, além de otimizar a resposta à emergência em uma 

reação alérgica/anafilaxia. Almeja-se criar um impacto social nas escolas, trazendo quem sabe, 

mudanças de paradigmas. 

 

4.4.1 Desenvolvimento do E-book 

 

Para o seu desenvolvimento utilizou-se conhecimentos básicos de Design Thinking, 

conhecimentos intermediários do pacote da Microsoft Office®11, aplicativos de edição de 

imagens, acesso a bancos de imagens gratuitos e revisão de artigos científicos, Guidelines e 

demais documentos nacionais e internacionais de sociedades e entidades que pesquisem e 

produzam materiais sobre alergia alimentar. 

 

Fases da elaboração estrutural do E-book: 

 

1. Redação; 

2. Seleção de materiais complementares; 

3. Diagramação; 

4. Formatação; 

5. Validação por juízes especialistas; 

6. Revisão do conteúdo, estrutura e layout; 

7. Elaboração da versão final. 

 

 

 

 

11 Microsoft Office é um pacote de aplicativos para escritório que contém programas como: processador de 

texto, planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica, cliente de e-mails, entre outros. 
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Este livro digital foi estruturado em 07 partes, e cada uma corresponde a um módulo 

do curso EaD (ver matriz instrucional), são eles: 

 

• Módulo 1 - Alergia Alimentar: conceitos básicos. 

• Módulo 2 - Anafilaxia: reconhecimento. 

• Módulo 3 - Anafilaxia: atendimento pré-hospitalar. 

• Módulo 4 - Plano de ação em casos de Emergência. 

• Módulo 5 - Suporte Básico de Vida para leigos. 

• Módulo 6 - Gestão de Riscos na escola. 

• Módulo 7 - Trabalho final. 

• Apêndices 

 

Figura14: Imagem da capa do Primeiro Capítulo do E-book. 

 

Fonte: Extraído do E-book desenvolvido pelas autoras. 

 

Cada módulo foi organizado da seguinte forma: 

 

• Objetivos de aprendizagem do módulo; 

• Apresentação do conteúdo com linguagem simples, com uso de quadros, destaques e 

ilustrações; 

• Materiais complementares (vídeos, folders, cartilhas, legislações, entre outros); 
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• Questões para fixação do conteúdo; 

• Tópicos para auxiliar na reflexão do tema e sua aplicabilidade no ambiente escolar; 

• Referências utilizadas naquele módulo. 

 

Figura15: Imagem do conteúdo inicial do primeiro módulo do E-book. 

 

Fonte: Extraído do E-book desenvolvido pelas autoras. 

 

Figura 16: Imagem da seção “Materiais Complementares” do Primeiro Módulo do E-book. 

 

Fonte: Extraído do E-book desenvolvido pelas autoras. 
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De forma a consolidar os conhecimentos e servir como um instrumento de consulta aos 

cursistas, serão disponibilizados - na seção Apêndices do E-book - materiais educativos 

(infográficos) para serem trabalhados na escola, assim como, ferramentas de gestão (Checklist 

12 passos para a segurança e um Modelo de Formulário para registro de incidentes), com a 

finalidade de auxiliar no planejamento de um ambiente cada vez mais seguro para as crianças 

alérgicas. 

 

Complementam este E-book os seguintes Apêndices: 

 

• Apêndice I - Checklist 12 passos para a segurança da criança com Alergia alimentar e 

risco de anafilaxia na escola 

• Apêndice II - Modelo de formulário para registro de incidentes com Alergia alimentar 

ou anafilaxia na escola 

• Apêndice III - Infográfico - elimine o contato cruzado dos alimentos no ambiente 

escolar 

• Apêndice IV - Infográfico - onde estão os riscos para a criança com Alergia alimentar 

no ambiente escolar? 

 

4.4.2 Validação do E-book 

 

Este E-book, ao final de sua estruturação, foi submetido à avaliação por juízes 

especialistas nas áreas de Segurança do Paciente, Alergia/Imunologia, Pedagogia, 

Design/Comunicação, Ensino na Saúde e Atendimento Pré-Hospitalar, com o propósito de ser 

apreciado quanto a sua aplicabilidade, conteúdo e transmissão de informações ao público-alvo 

(TEIXEIRA, 2011) (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Número de Especialistas selecionados por área para etapa de validação da TE. 

 

ESPECIALISTAS POR ÁREA N 

Segurança do Paciente 1 

Alergia/Imunologia 2 

Ensino na Saúde 1 

Atendimento Pré-Hospitalar 1 

Design/Comunicação 2 

Pedagogia 1 

Total 8 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 
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A busca por estes especialistas foi realizada na Plataforma Lattes, que é a base de dados 

de currículos e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com exceção dos profissionais das áreas 

de Pedagogia e Design/Comunicação, pois esta Plataforma não é habitualmente utilizada por 

estas classes. Salienta-se que a juíza especialista em Pedagogia escolhida é a diretora de uma 

escola pública, que seria cenário desta pesquisa, se não tivéssemos atravessado a pandemia 

este ano.  

Inicialmente a pesquisa foi feita por assunto, onde foram utilizados os termos 

(separadamente). Depois, cada currículo foi analisado de acordo com os critérios de inclusão 

(Tabela 7), conforme adaptação de um modelo sugerido por Fehring (1994) e mantendo a 

pontuação mínima de 5 pontos para considerar o profissional especialista em uma das áreas 

pré-definidas. Os critérios e as pontuações a serem utilizadas neste estudo para seleção de 

especialistas estão apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Critérios de inclusão para seleção dos juízes especialistas. 

Critérios Pontuação 

Doutorado com dissertação defendida na área de especialidade 4 

Mestrado com dissertação defendida na área de especialidade 3 

Pós-graduação lato sensu na área de especialidade 2 

Produção cientifica na área de especialidade nos últimos 10 anos (cada produção 

recebe 1 ponto) 

1 

Experiência de pelo menos 1 ano na área de especialidade nos últimos 10 anos 1 

DE ANDRADE, Débora Cristina Mendonça. Critério de seleção de juízes especialistas para validação de 

tecnologia educacional na área de ensino em saúde. 

Adaptado de: FEHRING (1994).  

 

Após a seleção dos juízes, foi enviado um convite por e-mail a todos os selecionados 

para a participação na pesquisa.  Respeitando os preceitos éticos das Resoluções n.° 466/12 e 

n.° 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Aos especialistas que aceitaram 

participar da pesquisa foi enviado um Link do Google Forms® contendo na primeira seção um 

vídeo da autora com uma breve apresentação dos objetivos do estudo (Figura 17). Na segunda 

seção havia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 5) e na terceira seção 

um Termo de confidencialidade sobre a divulgação do E-book (Apêndice 13), que se fosse 

aceito pelos mesmos, confirmava sua participação.  
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Figura 17: Imagem do Questionário do Google Forms® enviado aos juízes especialistas, 2020. 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Neste mesmo link, na quarta seção, constavam perguntas sobre os dados de identificação 

dos participantes e na quinta seção, por fim, um instrumento composto por vinte e dois itens, 

dividido em três blocos para avaliação da tecnologia educacional, adaptado da ferramenta 

proposta por Teixeira (2011), (Apêndice 10).  

O instrumento de validação disponibilizava campos para que os participantes fizessem 

observações, correções ou recomendações, em cada bloco de perguntas.  

O E-book foi disponibilizado por e-mail, através de um link do Google Drive® em 

formato PDF, onde também era possível inserir comentários no próprio arquivo, a fim de que 

a avaliação fosse mais minuciosa e positiva para a pesquisa (TEIXEIRA, 2011).  

Ao final da avaliação dos juízes, as correções e sugestões consideradas pertinentes foram 

analisadas, classificadas quanto ao conteúdo, discutidas e acatadas, apontando os problemas 

encontrados e as contribuições para o aperfeiçoamento do material educativo (TEIXEIRA, 

2011).  
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Após esta etapa, foi obtida a versão final do E-book que servirá como material didático 

para o curso na modalidade de ensino a distância, que estará disponível, a partir do ano 2021, 

na ProEx UFF, através da Plataforma Moodle12 (ou similar). 

Para Teixeira (2011), o índice de concordância entre os juízes deve ser igual ou superior 

a 70% em cada bloco. A seguir, serão descritas as sugestões, críticas e recomendações 

propostas pelos juízes. 

 

Análise das sugestões, anotações e respostas dos juízes especialistas: 

 

A maioria dos problemas identificados pelos juízes foram erros de digitação ou 

ortografia, que foram sanados para versão final. A sugestão de esclarecimento de alguns termos 

técnicos foi apontada no primeiro capítulo, como “adequar com explicação simples alguns 

termos: proctite, enteropatia... e outros”.  

As contribuições dadas pelos juízes foram, por exemplo, “algumas imagens estão com 

a resolução baixa nos planos de ação”; “acho que poderia ter mais ilustrações durante as 

páginas para deixar a leitura mais fluida”; “na apresentação das causas mais comuns de alergias 

(p.28), sugiro não estabelecer tipos de alérgenos para adultos e crianças”; “acredito que quando 

ensinamos primeiros socorros, a prática é fundamental, assim, um momento de ensino prático 

complementa todo o conteúdo deste e-book”. 

Foi recomendado pelos juízes especialistas em Alergia/Imunologia a retirada do tópico 

sobre “medicações utilizadas em casos de alergia alimentar e em casos de recuperação do 

choque anafilático”, sugeriram descrever apenas que “medicações adicionais podem ser 

prescritas pelo médico assistente”, a fim de não aprofundar o conteúdo, tendo em vista que a 

tecnologia será destinada também para leigos. 

Na análise proposta por Teixeira (2011), é realizada a média aritmética dos escores dos 

itens analisados pelos juízes especialistas: 1 (um) é usado quando a avaliação é positiva, ou 

seja, Totalmente adequado (TA) ou Adequado (A); 0 (zero) quando não é positiva nem 

 

 

 

12 Moodle é um sistema de código aberto para a criação de cursos online. Também conhecida como Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), a plataforma é utilizada por alunos e professores como ferramenta de apoio 

ao ensino à distância em mais de 220 países. 
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negativa, ou seja, Parcialmente adequado (PA); e -1 quando a avaliação é negativa, ou seja, 

Inadequado (I).  

Houve uma tendência de os juízes optarem pelas respostas de forma concordante. A 

maioria das respostas ficou entre TA, A e PA. O percentual de concordância das respostas dos 

juízes aos três blocos de itens avaliativos do instrumento está descrito na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Percentual de concordância dos oito juízes por domínios. 

 

Domínios Opções de 

Resposta 

Respostas dos 

juízes 

Percentual de 

concordância 

Objetivos 40 36 90% 

Estrutura e apresentação 96 85 88% 

Relevância 40 36 90% 

 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que não houve indicação significativa de 

discordância entre as respostas, visto que o percentual de concordância ficou igual ou maior 

que 88%. 
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CAPÍTULO V – PROPOSTA: PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O CUIDADO 

SEGURO - PICS 

 

 Nesta etapa pretendeu-se atingir o quinto objetivo específico, propondo um Plano de 

Intervenção para o Cuidado Seguro, que foi idealizado e elaborado por estas autoras, ora 

denominado como PICS, e trata-se de um instrumento modelo de intervenção para o cuidado 

seguro com uso de tecnologias educacionais. 

Trata-se de uma proposta de continuidade das ações, visando à implementação das 

tecnologias educacionais, seguindo a linha de formação pedagógica das autoras, com a 

finalidade de reafirmar o compromisso de aplicação dos produtos na formação dos acadêmicos 

de enfermagem da EEAAC; na articulação de ações com a sociedade através do programa de 

extensão; e de outras atuações em parceria com Organizações não Governamentais, 

Sociedades, Instituições Acadêmicas entre outras, a fim de ofertar informações e formações 

para promover o cuidado seguro da criança alérgica à proteína do leite de vaca e demais 

alergias alimentares nas escolas e onde mais for necessário. 

 

Quanto ao registro das Tecnologias Educacionais, seguirão o cronograma a seguir: 

 

Tabela 9: Etapas de registro e implementação das tecnologias educacionais para gestão e cuidado 

seguro da criança com alergia alimentar no ambiente escolar. 

 

Tecnologia Educacional Cronograma de Registro Cronograma de Aplicação 

Oficina pedagógica integrada à 

disciplina eletiva 

Roteiro da Oficina registrado 

no Educapes em outubro/2020 

2º Semestre/2021 

Curso EaD  

 

1º semestre/2021 

Registro no Educapes, 

Biblioteca Nacional 

2º Semestre/2021 

E-book 1º semestre/2021 

Registro no Educapes, 

Biblioteca Nacional 

2º Semestre/2021 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 

 

Nessa perspectiva, foram elaborados por meio de um Planejamento Estratégico 

Simplificado, os compromissos assumidos nessa proposta, que podem ser vistos na Tabela 10: 



 

 

  

Tabela 10: Plano de Intervenção para o Cuidado Seguro (PICS) na formação dos acadêmicos de enfermagem da EEAAC e para os profissionais de educação. 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O CUIDADO SEGURO – PICS [LABQUALISEGUFF] 

Tecnologia Educacional Objetivo  Público-alvo Destino pretendido 

Oficina pedagógica Colaborar com o processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes de enfermagem, através de um espaço 

de construção, transpondo reflexões sobre Segurança 

do Paciente e o cuidado seguro da criança alérgica à 

proteína do leite de vaca e demais alergias no ambiente 

escolar, unindo conhecimentos teóricos e práticos na 

estruturação das ações de prevenção a estes riscos. 

 Acadêmicos de 

enfermagem, alunos 

da Pós-Graduação da 

EEAAC-UFF 

Integrar disciplina eletiva de Gestão 

do Cuidado Seguro ou Ação de 

extensão vinculada ao Programa de 

Extensão LabQualiSegUFF 

Curso EaD  

(Matriz Instrucional) 

 

Instrumentalizar todos os profissionais que lidam 

direta ou indiretamente com as crianças, para que 

possam atuar de forma preventiva aos riscos 

relacionados aos alérgicos alimentares, além de 

otimizar a resposta a emergência em uma reação 

alérgica/anafilaxia. 

 Profissionais de 

educação e saúde que 

atuam em escolas e 

creches do Brasil 

Plataforma Moodle ou Similar da UFF 

vinculada ao Programa de Extensão 

LabQualiSegUFF 

E-book Servir como material didático do curso EaD, como 

referência de informações baseadas em evidências 

científicas mais recentes. 

 Profissionais de 

educação e saúde que 

atuam em escolas e 

creches do Brasil 

Livro base para curso EaD vinculado ao 

Programa de Extensão 

LabQualiSegUFF 

Fonte: De Andrade, Brum, 2020. 



 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo revela que, apesar da relevância do tema, os trabalhos sobre a temática são 

escassos. Também nos permitiu conhecer a realidade da formação acadêmica dos alunos de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, em relação à segurança do 

paciente, à aproximação com a saúde escolar, à alergia alimentar e ao atendimento a reações 

alérgicas e anafilaxia. 

O acadêmico de enfermagem em sua formação necessita ter uma visão mais holística da 

saúde do escolar, não se limitando a ações de promoção da saúde, como por exemplo, acuidade 

visual e auditiva, saúde reprodutiva e métodos contraceptivos. O enfermeiro precisa conquistar 

seu espaço dentro das instituições de educação pública e privada, ambiente este que promove 

saúde e presta cuidados que podem impactar diretamente na qualidade de vida das crianças. 

A gestão do cuidado seguro da criança com APLV e demais alergias demanda o 

envolvimento de diferentes atores, com histórias e papéis sociais distintos – professores, 

auxiliares, alunos, merendeiras, inspetores, pais e alérgicos, com os quais o enfermeiro 

necessita orientar, dialogar e estabelecer estratégias de cuidado e promoção da saúde a fim de 

agir em sintonia.  

Tendo em vista os resultados obtidos nesse estudo, sugere-se que se amplie a 

abrangência do Programa Saúde na Escola (PSE), construindo Políticas Escolares abrangentes 

para todos os tipos de alergias alimentares e que não se restrinja a apenas um tipo. Necessitamos 

de mais estudos no âmbito da saúde do escolar de uma forma geral e em especial com relação 

à alergia alimentar. Sabemos que a anafilaxia é uma situação de risco iminente de morte, além 

de ser a causa de extrema ansiedade para familiares e para quem presta cuidados diretos a esta 

população.   

Quando a instituição escolar tiver a presença de um enfermeiro, este deve ser o 

responsável pela gestão de riscos, para que se possa investigar a segurança do cenário, instituir 

ações preventivas e, caso ocorra um evento adverso, saber onde aconteceu, de que forma e quem 

estava envolvido, para que tal ação possa subsidiar a tomada de decisão e as intervenções 

necessárias a fim de mitigar os incidentes e modificar a prática do cuidado. 

Com relação às Tecnologias Educacionais produzidas, constatou-se que o objetivo da 

oficina pedagógica foi cumprido. Foram construídos conhecimentos de forma coletiva, os 

participantes puderam sentir e visualizar a situação-problema apresentada, entendendo o papel 

e a importância de cada ator neste cenário. Discutiu-se como o enfermeiro pode atuar e ser o 

profissional de saúde responsável pelo planejamento das ações de gestão do cuidado da criança 
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com APLV e demais alergias e agir na elaboração e na implementação de estratégias que 

possam propiciar um ambiente escolar com um mínimo aceitável de riscos às crianças. 

O uso da metodologia da Problematização, em combinação com ferramentas de gestão, 

mostrou-se satisfatório e pode ser aplicado em diferentes contextos de cuidado em enfermagem. 

Como proposta de continuidade deste projeto, sugere-se ampliar a oportunidade de se trabalhar 

conteúdos de segurança do paciente em todas as disciplinas assistenciais do Currículo de 

Enfermagem e de outros cursos da área da saúde, para que se aprenda a identificar os riscos, 

medir o dano, compreender as causas, identificar as soluções, avaliar o impacto e transpor a 

evidência em cuidados mais seguros. 

No que diz respeito aos profissionais de educação, espera-se em breve poder atingi-los, 

levando conhecimentos através do curso EaD proposto e, ao final da pandemia da COVID-19, 

quem sabe ofertar cursos presenciais como atividade do Programa de Extensão 

labQualiSegUFF. 

 

Limitações do estudo 

 

Como limitação deste estudo, destaca-se a inviabilidade de realizar oficinas presenciais 

com uma escola pública de educação infantil e uma instituição privada, que constituíam os 

outros dois cenários do estudo inicialmente e iriam corroborar com a pesquisa na construção de 

tecnologias educacionais a partir do ponto de vista dos profissionais de educação. A participação 

destas escolas encontrava-se autorizada mediante carta de autorização da instituição 

coparticipante que foi assinada pela sua direção geral (Apêndices 1 e 2). 

As oficinas estavam previstas para o mês de março de 2020, mas devido à pandemia da 

COVID-19, as instituições de educação foram fechadas e foi necessário suprimir estes campos. 

Como alternativa para atingir os profissionais de educação, estruturou-se um curso EaD, 

porém, não foi possível validá-lo com público-alvo, devido ao cronograma restrito. Mas, 

reforçamos o compromisso de continuidade, com o registro, gravação das aulas e 

implementação, previstos para o ano de 2021, junto ao Programa de Extensão labQualiSegUFF. 

Outra limitação deste estudo foi a necessidade de ampliar a carga horária da oficina 

pedagógica, adicionando um segundo módulo, para que os conteúdos teóricos e práticos possam 

ser trabalhados com mais profundidade. Percebeu-se a dificuldade de alguns participantes em 

imaginar a escola como mais uma área de atuação do enfermeiro, o que se espera que em breve 

seja uma realidade em nosso país. 
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Contribuições para a área da enfermagem e ensino em saúde  

 

Este estudo anseia contribuir para a prática de estudantes de graduação e pós-graduação, 

docentes, pesquisadores e profissionais da área de saúde na elaboração de tecnologias 

educacionais que ultrapassam a educação tradicional. Com tantas possibilidades de informações 

que podem garantir a segurança da criança alérgica, almeja-se trazer benefícios à assistência 

dessas crianças, subsidiando os processos de trabalho dos profissionais que atuam nas escolas 

e na sociedade, dando voz e informação aos familiares e alérgicos que, atualmente, encontram-

se “invisíveis” a muitos olhos. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 2. CARTA DE COPARTICIPAÇÃO DA PESQUISA NA ESCOLA 
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APÊNDICE 3. CARTA DE COPARTICIPAÇÃO DA PESQUISA NA ESCOLA 
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APÊNDICE 4. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

                          CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “E-book como tecnologia educacional 

no ensino do gerenciamento em segurança da criança com alergia à proteína do leite de vaca” que 

está sendo desenvolvida por Débora Cristina Mendonça de Andrade, Enfermeira, Mestranda do 

Mestrado Profissional de Ensino da Saúde na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF,  sob 

a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Karine Ramos Brum. 

 Os objetivos do estudo são: 

1) Desenvolver tecnologias educacionais no formato de e-books como estratégia inovadora para o 

ensino do gerenciamento em segurança da criança com alergia à proteína do leite de vaca na 

formação profissional dos enfermeiros e para os profissionais de educação.  

2) Analisar as publicações nacionais e internacionais existentes sobre gerenciamento da segurança da 

criança alérgica à proteína do leite de vaca com risco de anafilaxia e sobre tecnologias educacionais 

para o ensino do manejo da anafilaxia no ambiente escolar; 

3) Identificar o conhecimento dos graduandos de enfermagem do último ano de graduação e dos 

profissionais de educação sobre o gerenciamento de segurança da criança com APLV com risco de 

anafilaxia; 

4) Elaborar um plano de intervenção para o gerenciamento seguro da criança com APLV utilizando 

oficinas como estratégia de ensino-aprendizagem para os enfermeiros em sua formação profissional 

e para os profissionais de educação sobre o gerenciamento da segurança da criança com APLV; 

5) Produzir um e-book como ferramenta pedagógica a partir dos resultados obtidos nas oficinas; 

6) Propor um plano de inserção do produto na prática do ensino em saúde na formação profissional.  

7) Validar o E-book. 

 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a discussão da importância do 

gerenciamento do cuidado seguro da criança alérgica na escola, prevenção de incidentes, inclusão 
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desta pessoa e também a produção de materiais pedagógicos, buscando subsidiar a formação do 

enfermeiro para que ele possa prestar um cuidado seguro e ser um agente multiplicador aos 

profissionais da escola.  

 Aos alérgicos e seus familiares, este trabalho é de extrema importância para o aumento da 

segurança da criança  alérgica e também para um melhor planejamento dentro da escola nas atividades 

do dia a dia, que muitas das vezes excluem os alérgicos por falta de informação; aos profissionais de 

saúde, essa pesquisa dará subsídios ao desenvolvimento de uma prática assistencial responsável 

conforme preceitos éticos e legais que regem cada categoria e, aos discentes, será mais uma ferramenta 

para sua formação pedagógica.  

Solicitamos a sua colaboração para a realização de uma Oficina, onde no primeiro momento irá 

preencher um questionário semiestruturado autoaplicável para a coleta de informações acerca do seu 

conhecimento sobre o tema “Segurança do Paciente” da criança com alergia à proteína do leite de vaca. 

A Oficina será realizada em data previamente agendada, mediante inscrição voluntária, terá a 

duração de 3h, realizada em dia e horário do seu estudo, em um único encontro, dentro das 

dependências da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa para facilitar seu deslocamento. 

A pesquisadora responsável irá fornecer lanche. 

Também solicitamos sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da 

área de saúde e publicar em revistas científicas nacionais e/ou internacionais. Por ocasião da publicação 

dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

 Os riscos possíveis associados a esse estudo poderão ser algum desconforto no momento da 

execução da Oficina e caso o participante se sinta constrangido frente às questões a serem respondidas, 

poderá retirar-se conforme seu desejo. Além disso, haverá a coleta de dados pessoais com risco de 

“vazamento” dessas informações, no entanto, esses dados serão manipulados apenas pela pesquisadora 

principal, sendo armazenado em computador pessoal resguardado por senha. Esclarecemos que sua 

participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo(a) Pesquisador(a).                                                                                                         

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. Os 

pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. 

  Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação 

sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei 

uma via desse documento. 
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Contato com o Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo ou deseje sanar eventuais dúvidas, riscos 

e benefícios ou outros assuntos relacionados a esta pesquisa, favor ligar para o (a) pesquisador(a) 

Débora Cristina Mendonça de Andrade  - Telefone: 21 xxxx-xxxx 

 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. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este 

projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 8h às 17 horas. 

  

E-mail: etica@vm.uff.br                       Tel/fax: (21) 26299189 

 

Nome: 

_____________________________________________________________________________  

 

Niterói, ____de ___________________de 2019 

              

_________________________________                     _____________________________________ 

                   Ass. do participante da pesquisa                     Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 5. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- JUÍZES 

 
 

     

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Venho convidá-lo a participar da validação do produto da pesquisa intitulada “E-book como 

tecnologia educacional no ensino do gerenciamento em segurança da criança com alergia à 

proteína do leite de vaca” que está sendo desenvolvida por Débora Cristina Mendonça de Andrade, 

Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional de Ensino da Saúde na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa/UFF,  sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Karine Ramos Brum. 

 Os objetivos do estudo são: 

1. Desenvolver tecnologias educacionais no formato de e-books como estratégia inovadora para o 

ensino do gerenciamento em segurança da criança com alergia à proteína do leite de vaca na 

formação profissional dos enfermeiros e para os profissionais de educação.  

2. Analisar as publicações nacionais e internacionais existentes sobre o gerenciamento da segurança 

da criança alérgica à proteína do leite de vaca com risco de anafilaxia e sobre tecnologias 

educacionais para o ensino do manejo da anafilaxia no ambiente escolar; 

3. Identificar o conhecimento dos graduandos de enfermagem do último ano de graduação e dos 

profissionais de educação sobre o gerenciamento de segurança da criança com APLV com risco de 

anafilaxia; 

4. Elaborar um plano de intervenção para o gerenciamento seguro da criança com APLV utilizando 

oficinas como estratégia de ensino-aprendizagem para os enfermeiros em sua formação profissional 

e para os profissionais de educação sobre o gerenciamento da segurança da criança com APLV; 

5. Produzir um e-book como ferramenta pedagógica a partir dos resultados obtidos nas oficinas; 

6. Propor um plano de inserção do produto na prática do ensino em saúde na formação profissional. 

7. Validar o E-book. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a discussão da importância do gerenciamento do 

cuidado seguro da criança alérgica na escola, prevenção de incidentes, inclusão desta pessoa e também 

a produção de materiais pedagógicos, buscando subsidiar a formação do enfermeiro para que ele possa 

prestar um cuidado seguro e ser um agente multiplicador aos profissionais da escola.  
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 Aos alérgicos e seus familiares, este trabalho é de extrema importância para o aumento da 

segurança da criança alérgica e também para um melhor planejamento dentro da escola das atividades 

do dia a dia, que muitas das vezes excluem os alérgicos por falta de informação; aos profissionais de 

saúde, essa pesquisa dará subsídios ao desenvolvimento de uma prática assistencial responsável 

conforme preceitos éticos e legais que regem cada categoria e, aos discentes, será mais uma ferramenta 

para sua formação pedagógica.  

Solicitamos a sua colaboração para a avaliação e julgamento do e-book: “Gerenciamento Seguro 

da criança alérgica à proteína do Leite de Vaca”. Após a sua aceitação, enviaremos uma cópia do livro 

digital, junto com o questionário avaliativo. A tecnologia digital será validada em sua aparência e 

conteúdo. O questionário deverá ser preenchido após a leitura e avaliação do e-book. Caso não tenha 

concordância de 80% entre os juízes na avaliação do livro digital, as informações e sugestões serão 

analisadas e o e-book será reelaborado a partir das sugestões, sendo reencaminhado para uma nova 

validação de conteúdo. 

Também solicitamos sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da 

área de saúde e publicar em revistas científicas nacionais e/ou internacionais. Por ocasião da publicação 

dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

 Os riscos possíveis associados a este estudo é o desconforto à lembrança de situações vividas 

na realidade da prática profissional, e o deixaremos à vontade para continuar ou não a participação na 

pesquisa a qualquer momento.  Além disso, haverá coleta de dados pessoais com risco de “vazamento” 

dessas informações, no entanto, esses dados serão manipulados apenas pela pesquisadora principal, 

sendo armazenado em computador pessoal resguardado por senha.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo(a) 

Pesquisador(a).  

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 

na Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

  Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro 

o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos 

na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). 

Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

Contato com o Pesquisadora Responsável:  
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Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo ou deseje sanar eventuais 

dúvidas, riscos e benefícios ou outros assuntos relacionados a esta pesquisa, favor ligar para 

o(a) pesquisador(a) Débora Cristina Mendonça de Andrade  - Telefone: 21 xxxx-xxx 

 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. Assim, 

os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 8h às 17 horas.  

E-mail: etica@vm.uff.br                       Tel/fax: (21) 26299189 

Nome: _____________________________________________________________________  

Niterói, ____de ___________________de 2019. 

 

Ass. do participante da pesquisa                     Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br


 

120 

 

APÊNDICE 6. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E PRÉ-TESTE 

 
Questionário da pesquisa 

 

 

Esta pesquisa busca analisar seu conhecimento prévio sobre o tema. Para isso, é necessário que você 

responda a algumas questões.  

Preencher todo o questionário deverá levar entre 15 e 20 minutos. 

 

Nome (opcional): _________________________________________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________________ 

 

Sexo: 

 

(      ) Feminino     (        ) Masculino      (        ) Outros 

 

Idade: ______ anos. 

 

Período de graduação em enfermagem:  ______ º período. 

 

 

 

Você tem fácil acesso à internet e tecnologias digitais? 

 

 Sim  Não 

 

Quais: ______________________________________________________________________ 

 

Quais as estratégias que você usa para adquirir seus conhecimentos? 

 

(      ) E-books  (      ) Vídeos   (      ) Livros  (      ) Artigos     (      )  Outros 

 

 

Você sabe o que é segurança do paciente? 

 

 Sim  Não 

Se a resposta anterior foi SIM: Onde aprendeu sobre segurança do paciente (SP)? 

(Pode marcar mais de uma alternativa). 

 

 Em uma disciplina de SP.  Em um curso que fiz extracurricular. 

 Em um evento sobre SP.  Foi abordado transversalmente em todas as 

disciplinas do meu curso. 

 No estágio curricular.  Aprendi sozinho buscando conhecimento. 

 

Informações gerais – Perfil Demográfico 

Uso de Tecnologias Educacionais Digitais 

Aproximação com o tema 
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Em seu curso de graduação, você teve como campo de estágio o ambiente escolar? 

 

 Sim  Não 

 

 

Se a resposta anterior foi SIM, em qual período da graduação? _____________________ 

_________________ 

 

Você consegue pensar na aplicabilidade dos conhecimentos sobre segurança do paciente na 

realidade do ambiente escolar? 

 

 

 Sim  Não 

 

Em sua opinião, a criança alérgica à proteína do leite de vaca está exposta a riscos na escola? 

 

 Sim  Não 

 

Você já ouviu falar em contato cruzado dos alimentos? 

 

 Sim  Não 

 

 

Você conhece o Programa Saúde na Escola? 

 

 Sim  Não 

 

Se SIM, como conheceu? 

(     ) Foi abordado em alguma disciplina na graduação   (     ) Conheci em campo de estágio 

(     ) Aprendi sozinho buscando conhecimento   (     ) Outros 

 

 

Se marcou OUTROS, onde conheceu? 

 

 

 
 

1.  Marque a alternativa correta sobre a definição de Segurança do Paciente? 

 

a. Configura-se a partir de 6 metas operacionalizadas pela gestão de segurança da organização. 

b. Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação 

e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 

c. Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde. 

d. Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. 

e. Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

 

Pré-teste 

( vale 1 ponto cada questão) 
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2. Em 1° de abril de 2013, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) por meio da Portaria n.° 529. O PNSP tem por objetivo: 

 

a) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes 

áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde. 

b) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no Ensino Superior na área da saúde. 

c) Corresponsabilizar o paciente pela sua segurança, visto que ele é o principal provedor da mesma. 

d) Construir compromissos e dar prioridade à redução das infecções. 

 

3.  Quais são as Metas Internacionais de Segurança do Paciente? 

 

a) Higienização das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva e prevenção de úlceras 

por pressão. 

b) Prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de 

medicamentos, cirurgia segura e higienização das mãos. 

c) Cirurgia Segura, administração segura de sangue e hemocomponentes, utilização segura de 

equipamentos, identificação correta do paciente e higienização das mãos. 

d) Identificação correta,  comunicação efetiva, higienização das mãos, administração segura de 

medicamentos, cirurgia segura, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

 

4. O que é Near Miss? 

 

a) Incidente que não atingiu o paciente. 

b) Probabilidade de um incidente ocorrer. 

c) Near miss é o incidente que atingiu o paciente. 

d) É definido como evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

5.  O que é Evento Adverso? 

a. É um incidente com potencial risco para causar dano ao paciente. 

b. É um incidente que resulta em dano ao paciente. 

c. É um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 

d. É um incidente que pode ou não resultar em dano ao paciente. 

e. Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

6. Qual(ais) momento(s)/situação(ões) são de maior risco para uma criança com APLV na 

escola? Pode marcar mais de uma alternativa. 

 

(     ) Hora do recreio.  

(     ) Passeios escolares. 

(     )  Nas atividades em sala de aula.     

(     )  Festas e comemorações.   

(     ) Todas as alternativas estão corretas aula.     

(     )  Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

7. Para você, o que é alergia à proteína do leite de vaca? 
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a) Uma reação do sistema imunológico à proteína do leite chamada  lactose. 

b) Uma reação do sistema imunológico à proteína do leite chamada lactoglobulina. 

c) Uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite chamadas caseína, alfa-lactoalbumina, 

beta-lactoglobulina. 

d) Intolerância a lactose. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

 

8. Marque a alternativa correta sobre o contato cruzado dos alimentos? 

 

a) É a transferência de partículas de um alimento ou superfície por meio de utensílios, 

equipamentos ou pelo próprio manipulador. 

b) O contato cruzado dos alimentos pode ocorrer somente na área de manipulação do alimento. 

c) O contato cruzado dos alimentos pode ocorrer somente após a manipulação do alimento. 

d) Se o alimento for cozido ou assado não há risco de contato cruzado  

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

9. Como é definida anafilaxia? 

a) É definida como uma reação multissistêmica grave, de início agudo e potencialmente fatal. 

Podem estar presentes todos esses sintomas ou alguns deles: urticária, angioedema, 

dificuldade para respirar, hipotensão arterial, manifestações gastrintestinais. 

b) Reação alérgica generalizada importante em um único órgão. 

c) Reações Adversas a Alimentos (RAA), aplicada a todas as reações que ocorrem após a 

ingestão de um alimento. 

d) Reação do sistema imunológico grave mediada por IGG, que pode ser potencialmente fatal. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

 

10.  Após a administração da adrenalina autoinjetável, em até quanto tempo a pessoa deve 

apresentar melhora dos sintomas? 

 

a) Em até 4 minutos. 

b) 5 minutos. 

c) 15 minutos. 

d) 20 minutos 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 
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APÊNDICE 7 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM – PÓS-TESTE 

 

 

1. Marque a alternativa correta sobre a definição de Segurança do Paciente? 

 

a) Configura-se a partir de 6 metas operacionalizadas pela gestão de segurança da organização 

b) Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação 

e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 

c) Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde. 

d) Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

2. Em 1° de abril de 2013, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP) por meio da Portaria n.° 529. O PNSP tem por objetivo: 

 

a) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em 

diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde. 

b) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no Ensino Superior na área da saúde. 

c) Corresponsabilizar o paciente pela sua segurança, visto que ele é o principal provedor da 

mesma. 

d) Construir compromissos e dar prioridade à redução das infecções. 

 

3. Quais são as Metas Internacionais de Segurança do Paciente? 

 

a) Higienização das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva e Prevenção de úlceras 

por pressão. 

b) Prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de 

medicamentos, cirurgia segura e higienização das mãos. 

c) Cirurgia segura, administração segura de sangue e hemocomponentes, utilização segura de 

equipamentos, identificação correta do paciente e higienização das mãos. 

d) Identificação correta,  comunicação efetiva, higienização das mãos, administração segura de 

medicamentos, cirurgia segura, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

4. O que é Near Miss? 

 

a) Incidente que não atingiu o paciente. 

b) Probabilidade de um incidente ocorrer. 

c) Near miss é o incidente que atingiu o paciente. 

d) É definido como Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

 

 

 

5. O que é Evento Adverso? 

Pós-teste 

( vale 1 ponto cada questão) 
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a) É um incidente com potencial risco para causar dano ao paciente. 

b) É um incidente que resulta em dano ao paciente. 

c) É um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 

d) É um incidente que pode ou não resultar em dano ao paciente. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

6. Qual(ais) momento(s)/situação(ões) são de maior risco para uma criança com APLV na 

escola? Pode marcar mais de uma alternativa. 

 

(     ) Hora do recreio.  

(     ) Passeios escolares. 

(     )  Nas atividades em sala de aula.     

(     )  Festas e comemorações.   

(     ) Todas as alternativas estão corretas.    

(     )  Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

7. Para você, o que é alergia à proteína do leite de vaca? 

 

a) Uma reação do sistema imunológico à proteína do leite chamada  lactose. 

b) Uma reação do sistema imunológico à proteína do leite chamada lactoglobulina. 

c) Uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite chamadas caseína, alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina. 

d) Intolerância a lactose. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

8. Marque a alternativa correta sobre o contato cruzado dos alimentos? 

 

a) É a transferência de partículas de um alimento ou superfície por meio de utensílios, 

equipamentos ou pelo próprio manipulador. 

b) O contato cruzado dos alimentos pode ocorrer somente na área de manipulação do alimento. 

c) O contato cruzado dos alimentos pode ocorrer somente após a manipulação do alimento. 

d) Se o alimento for cozido ou assado não há risco de contato cruzado dos alimentos.  

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

9. Como é definida anafilaxia? 

 

a) É definida como uma reação multissistêmica grave, de início agudo e potencialmente fatal. 

Podem estar presentes todos esses sintomas ou alguns deles: urticária, angioedema, 

dificuldade para respirar, hipotensão arterial, manifestações gastrintestinais. 

b) Reação alérgica generalizada importante em um único órgão. 

c) Reações Adversas a Alimentos (RAA), aplicada a todas as reações que ocorrem após a 

ingestão de um alimento. 

d) Reação do sistema imunológico grave, mediada por IGG, que pode ser potencialmente fatal. 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 

 

10. Após a administração da adrenalina autoinjetável, em até quanto tempo a pessoa deve 

apresentar melhora dos sintomas? 

 

a) Em até 4 minutos. 

b) 5 minutos. 

c) 15 minutos. 

d) 20 minutos 

e) Não sei responder/quero deixar em branco. 
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APÊNDICE 8 - CARTA CONVITE - JUÍZES 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DA SAÚDE 

 

 

Carta Convite aos Juízes 

Prezado(a) Sr.(a): 

 

             Nós, Débora Cristina Mendonça de Andrade, Enfermeira, Mestranda do Mestrado 

Profissional de Ensino da Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, 

juntamente com a orientadora, Profa. Dra. Ana Karine Ramos Brum, gostaríamos de convidá-

lo(a) a ser um(a) dos(as) Juízes(as) para validar uma tecnologia educacional sob o formato 

de e-book que foi produzido a partir da pesquisa intitulada: “E-book como tecnologia 

educacional no ensino do gerenciamento em segurança da criança com alergia à proteína do 

leite de vaca” .  

Trata-se de uma ferramenta pedagógica, com informações/conteúdos importantes para 

o gerenciamento seguro da criança com alergia à proteína do leite de vaca no ambiente escolar.  

Devido a sua expertise na área de ensino na saúde/segurança do paciente, a sua 

participação é de extrema relevância para o engrandecimento deste trabalho. 

 Na metodologia deste estudo teremos um prazo de 20 dias para avaliação e julgamento 

do e-book.   

 

Obrigada pela Atenção! 

 

Débora Cristina Mendonça de Andrade e Ana Karine Ramos Brum 
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APÊNDICE 9.  CARTA CONVITE - ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DA SAÚDE 

 
 

 
Carta Convite aos Acadêmicos de Enfermagem 

Prezado(a) Sr.(a): 

 

             Nós, Débora Cristina Mendonça de Andrade, Enfermeira, Mestranda do Mestrado Profissional 

de Ensino da Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, juntamente com a 

orientadora, Profa. Dra. Ana Karine Ramos Brum, gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa 

intitulada: “E-book como tecnologia educacional no ensino do gerenciamento em segurança da criança 

com alergia ao leite de vaca”.  

Você está convidado(a) a participar da Oficina “Gerenciamento em Segurança da criança 

com alergia à proteína do leite de vaca: construindo um Plano de Cuidados para o ambiente 

escolar”, que acontecerá a partir das 8h, no dia ___/____/2019, na sala ___ , __º andar da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), localizada na Rua Doutor Celestino, no 74, Centro, 

Niterói, Rio de Janeiro. 

Esta Oficina visa contribuir para a discussão da importância do gerenciamento do cuidado 

seguro da criança alérgica na escola, prevenção de incidentes, inclusão desta pessoa e também a 

produção de materiais pedagógicos, buscando subsidiar a formação do enfermeiro para que ele possa 

prestar um cuidado seguro à criança com alergia à proteína do leite de vaca no ambiente escolar e ser 

um agente multiplicador aos profissionais de educação. 

Tempo de duração: 3 horas 

Certos de podermos contar com a sua inestimável colaboração e na certeza que sua presença 

será de imensa importância para nossa pesquisa, solicitamos, por favor, que nos confirme sua presença 

através deste e-mail. 

 

Obrigada pela Atenção! 

Débora Cristina Mendonça de Andrade e Ana Karine Ramos Brum 
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APÊNDICE 10 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS JUÍZES 

ESPECIALISTAS 

 

 
 Data: ___/___/___  

 

Tecnologia Educativa: E-book - “Gestão do Cuidado Seguro da Criança com Alergia à Proteína do 

Leite de Vaca”. 

 

1- IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:____________________________________ (não obrigatório) 

Idade____ Sexo: (    )M (    )F 

Área de formação: _____________________  

Tempo de formação: 

(   ) Até 5anos   (    ) 6 a 10 anos   (   )11 a 15 anos    (   ) 16 a 20 anos    (   ) acima de 20 anos 

 Função/cargo na instituição: _____________________________  

Tempo de trabalho:________  

Formação acadêmica: 

(   ) Especialização  (   ) Mestrado (    ) Doutorado   (    ) Pós doutorado 

 Especialista na Área de: 

(   ) Ensino na Saúde   (   ) Alergia/Imunologia   (   ) Segurança do Paciente (   ) Atendimento Pré-

Hospitalar  (   ) Design/Comunicação Social  (   )  Pedagogia 

 

2- INSTRUÇÕES:  

 

Leia minuciosamente e analise o instrumento educativo (livro eletrônico) marcando a 

afirmação que melhor represente a sua opinião de acordo com os critérios abaixo: 

 

 1-Totalmente adequado   2- Adequado   3-Parcialmente adequado   4- Inadequado  

 

Para as opções: Parcialmente adequado e Inadequado, descreva o motivo pelo qual considerou 

essa valoração no espaço abaixo do quadro. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é 

a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. Nas anotações e sugestões, por favor, referencie as 

páginas e as ilustrações.    

 

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

utilização da Tecnologia Educativa (TE).  

 

1- As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 

necessidades cotidianas do público-alvo da TE. 

1 2 3 4 
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2- As informações/conteúdos são importantes para a qualidade 

de vida e/ou o trabalho do público-alvo da TE. 

1 2 3 4 

3- Convida e/ou instiga às mudanças de comportamento e 

atitude frente ao gerenciamento da segurança da criança com 

alergia à proteína do leite de vaca no ambiente escolar. 

1 2 3 4 

4 - Pode circular no meio científico da área. 1 2 3 4 

5- A TE Atende aos objetivos de instituições que trabalham 

com o gerenciamento da segurança da criança com alergia a 

proteína do leite de vaca no ambiente escolar. 

1 2 3 4 

 

 

Observações:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO:  Refere-se à forma de apresentar as orientações. Isto 

inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação. 

 

1- O E-book é apropriado para o público-alvo da TE. 1 2 3 4 

2- As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 

objetivas. 

1 2 3 4 

3- As informações apresentadas estão cientificamente 

corretas. 

1 2 3 4 

4- O material está apropriado ao nível sociocultural do 

público-alvo da TE. 

1 2 3 4 

5- Há uma sequência lógica de conteúdo proposto. 1 2 3 4 

6- As informações estão bem estruturadas em concordância e 

ortografia. 

1 2 3 4 

7- O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento 

do público-alvo da TE. 

1 2 3 4 
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8- As informações da capa, contracapa, sumário, 

agradecimentos e/ou apresentação são coerentes. 

1 2 3 4 

9- O tamanho do título e dos tópicos está adequado. 1 2 3 4 

10- As ilustrações estão expressivas e suficientes. 1 2 3 4 

11- O material: livro eletrônico (E-book) está apropriado. 1 2 3 4 

12- O número de páginas está adequado. 1 2 3 4 

 

 

 

Observações:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

material educativo apresentado. 

 

1- Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados. 1 2 3 4 

2- O livro eletrônico permite a transferência e generalização do 

aprendizado a diferentes contextos (contexto domiciliar). 

1 2 3 4 

3- O livro eletrônico propõe a construção de conhecimento. 1 2 3 4 

4- O livro eletrônico aborda os assuntos necessários para o 

saber do público-alvo. 

1 2 3 4 

5- O livro eletrônico está adequado para ser usado por qualquer 

profissional para o público-alvo. 

1 2 3 4 

 

 

 

Observações:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sugestões e comentários: 
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APÊNDICE 11. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

 
O objetivo deste formulário é avaliar a qualidade da Oficina realizada no dia _____/_____/_______. 

 

Local: ___________________________________________. 

 

Sua opinião é muito importante para a nossa pesquisa! Obrigada pela sua participação! 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

Mestranda Enf.ª Débora Cristina Mendonça de Andrade/ Prof.ª Dr.ª Ana Karine Ramos Brum 

______________________________________________________________________________ 

1. De uma forma geral como você avalia a Oficina de Segurança do Paciente para o escolar 

APLV? 

(     ) Excelente 

(     )  Muito Bom 

(     )  Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

 

2. Na sua opinião, a metodologia da oficina facilitou sua aprendizagem? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     )  Parcialmente 

 

3. Como você avalia a metodologia utilizada? 

(     ) Excelente 

(     )  Muito Bom 

(     )  Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

4. Como avalia o conteúdo da oficina? 

(     ) Excelente 

(     )  Muito Bom 

(     )  Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

5. Como avalia a organização da oficina? 

(     ) Excelente 

(     )  Muito Bom 

(     )  Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

 

6. Você acredita que este conteúdo é importante para a sua formação profissional? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     )  Parcialmente 

 

7. Cite os pontos positivos da oficina: 

 

8. Cite os pontos negativos da oficina: 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

ROTEIRO DE OFICINA 

PEDAGÓGICA 
Para Gestão do Cuidado Seguro da criança com alergia a proteína  

do leite de vaca e demais alergias no ambiente escolar 

 
 

Débora Cristina Mendonça de Andrade 

Ana Karine Ramos Brum 

Niterói-2020 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 13 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 

 
 

 
 

 



 

 

  

APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

139 

 

APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12 - ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 
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APÊNDICE 12- ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM (CONTINUAÇÃO) 

 
 

Apêndice I - Plano de Ação para gestão do cuidado seguro da criança APLV no ambiente 
escolar. 
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APÊNDICE 13 - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA JUÍZES 

ESPECIALISTAS 

 

Nome: 

Data: 

 

Este termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não 

autorizada deste E-book, que se encontra ainda em fase de construção e, sua reprodução só será 

realizada mediante registro formal da Tecnologia Educacional, pelas pesquisadoras. 

 

(    ) Eu declaro e me comprometo  em não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, 

em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com 

sua participação, sem a prévia análise das pesquisadoras. 

 

(     ) Não concordo 
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APÊNDICE 14 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO EAD 

 

CURSO: CUIDADO SEGURO DA CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

Caro cursista, 

Com o objetivo de aperfeiçoar a oferta de cursos nos próximos semestres, solicitamos a sua 

colaboração no sentido de responder completa e criteriosamente a avaliação a seguir. 

 As sugestões serão de grande valia para que possamos melhorar essa atividade. Solicitamos, 

ainda, que o preenchimento seja individual.  Não é necessário se identificar. Atribua nota de 

ZERO a DEZ para os tópicos dos quadros a seguir, relativos à atividade realizada. Marque com 

um "X". 

Desempenho do(s) professor(es): 

1. Metodologia adotada nesta atividade. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2. Domínio do conteúdo apresentado. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3. Estímulos para novos estudos sobre o tema. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4. Relacionamento com os estudantes na atividade. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5. Explicações sobre os temas do minicurso (clareza). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6. Envolvimento dos alunos da turma pelo professor. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7. Linguagem e maneira de abordar o tema pelo professor de forma compreensível para você. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8. Atratividade da aula (ao longo do curso a aula manteve-se atrativa/interessante). (1) (2) (3) 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Contribuição para o seu desempenho como estudante e para a sua vida 

9. Escolha do conteúdo da atividade (minicurso). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

10. Relevância (importância) do conteúdo do curso para você. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10) 

11. Relação do assunto do curso com o cotidiano. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10) 

12. Contribuição para entender melhor o que é estudado na escola. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(8) (9) (10) 

13. Contribuição para usar na sociedade. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Escreva o que você quiser, como críticas, sugestões, reflexões sobre o que foi estudado. 
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APÊNDICE 15 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

OFICINA: “A Gestão do Cuidado Seguro da criança com alergia à proteína do leite de vaca 

na escola: Como o enfermeiro pode atuar”? 

 

Local: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - EEAAC UFF 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Enfermeira Débora Cristina Mendonça de Andrade e 

Profa.  Dra. Ana Karine Ramos Brum 

Telefones para contato das Pesquisadoras: (21) xxxxx-xxxx 

Nome:________________________________________________________________ 

Identidade ou CPF:______________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

 

        Eu autorizo a utilização da minha imagem, som e voz, na qualidade de 

participante/entrevistado no projeto de pesquisa intitulado: “E-book como tecnologia 

educacional no ensino do gerenciamento em segurança do escolar com alergia à proteína do 

leite de vaca”, sob a responsabilidade de Débora Cristina Mendonça de Andrade e Ana Karine 

Ramos Brum, pesquisadoras responsáveis, vinculadas ao Mestrado Profissional de Ensino da 

Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC - UFF, instituição a qual 

o projeto e as pesquisadoras responsáveis estão vinculadas. Minha imagem e o som de minha 

voz podem ser utilizadas apenas para a divulgação dos resultados da pesquisa em atividades 

acadêmicas/educacionais, apresentações em eventos/conferências profissionais/acadêmicas e 

nas redes sociais e site do projeto de extensão LabQualiSEG UFF, ao qual as pesquisadoras são 

integrantes. Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som da minha 

voz por qualquer meio de comunicação, sejam eles televisão, rádio ou internet, exceto nas 

atividades vinculadas ao ensino e à pesquisa explicitada anteriormente. Tenho ciência também 

de que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e ao som de voz 

são de responsabilidade da pesquisadora responsável. Deste modo, declaro que autorizo, livre 

e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem 

e som de voz. 

 

Data:         /          /2019  

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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APÊNDICE 16 – IMAGEM DO ARTIGO PUBLICADO NO PERIÓDICO 

RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT 
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ANEXO

ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


