
 
 

 
 

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E SAÚDE NA 

AMAZÔNIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E SAÚDE 

 

 

 

ELAINE VALÉRIA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PACIENTES VÍTIMAS DE 

ESCALPELAMENTO EM TRATAMENTO HOSPITALAR: 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BELÉM-PA 

2018 

                       



ELAINE VALÉRIA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PACIENTES VÍTIMAS DE 

ESCALPELAMENTO EM TRATAMENTO HOSPITALAR:      

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA 

 

 

Dissertação apresentada ao                                                                                                                                        

Programa de Pós Graduação em Gestão e 

Saúde na Amazônia, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão e 

Saúde. Sob a orientação do Prof. Dr. Paulo 

Eduardo Santos Ávila. 

 

 

  

 

 

 

 
                                         

BELÉM-PA 

2018 
 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho para fins de estudo e 

pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                            Dados Internacionais de Catalogação-na- Publicação (CIP)- 

Biblioteca da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. 

                                         Bibliotecária: Luciane Obando CRB2-1105 

R696e Rodrigues, Elaine Valéria. 

                      Educação em saúde para pacientes vítimas de escalpelamento em tratamento 

hospitalar: elaboração e validação de cartilha educativa/ Elaine Valéria Rodrigues; 

orientador, Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila.- Belém, Pa, 2018. 

          96f. 

          Dissertação (Mestrado)- Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Programa de 

Pós –graduação em Gestão e Saúde na Amazônia. 

Mestrado Profissional, Mestrado em Gestão e Saúde. 

          1- Escalpelamento. 2. Promoção da saúde- Escalpelamento. 3. Educação em saúde. 4. 

Tecnologia educacional. I. Ávila, Paulo Eduardo Santos. II. Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará. III. Título. 

 

 

               CDD: 21. ed. 613 

 



 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradeço e louvo a Deus por mais uma vitória, entre as tantas já 

alcançadas “Tudo é do pai, toda honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha 

vida....” 

Ao meu marido Edimar e meus filhos Henrique, Guilherme e Leonardo por todo amor, 

compreensão e paciência nesses dois anos de muitas ausências, pois sem esse apoio nada 

disso seria possível. 

A Família Rodrigues, pela torcida e pela força, em especial a minha mãe Alcy, o 

alicerce de toda a minha construção e a meus irmãos pelo apoio incondicional em todos os 

meus projetos de vida. 

Ao meu orientador e amigo Paulo Eduardo dos santos Ávila, por toda disposição e 

pelo acompanhamento nesses dois anos de muitas dúvidas e inquietações em prol de uma 

construção sólida e eficiente. 

Agradeço à banca examinadora, pela disposição de seu tempo e por suas valiosas 

contribuições ao desenvolvimento dessa pesquisa. 

Meus agradecimentos as pacientes e aos profissionais que foram fundamentais para 

elaboração e validação da cartilha. 

A toda coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia, 

por me oportunizar e contribuir com novos aprendizados, em especial a Natália e a Mari que 

estavam no dia a dia, nos escutando e nos direcionando em meio a tantos questionamentos 

que iam surgindo. 

E é claro a Super Liga de amigos que encontrei, da qual já sinto saudades e me faz 

lagrimar ao escrever meus agradecimentos, em especial as com quem tive maior proximidade, 

Ana Paula, Laura, Tais, Bruna e Najara. 

 

 

  

 

  



RODRIGUES, Elaine Valéria. Educação em saúde para pacientes vítimas de 

escalpelamento em tratamento hospitalar: Elaboração e Validação de cartilha educativa, 

2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Saúde)- Diretoria de Ensino e Pesquisa 

da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém (PA), 2018. 

 

Área de Concentração: Saúde e Ciências Biológicas. 

Linha de Pesquisa: Saúde-Adoecimentos e Seus Agravos. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Pacientes vítimas de escalpelamento podem apresentar diversas alterações biopsicossociais 

durante a internação hospitalar, que são muitas vezes esquecidas durante a práxis assistencial. 

Nesse cenário, tecnologias educativas são ferramentas importantes para que se promova um 

cuidado diferenciado à essa clientela, contribuindo na promoção da saúde, desenvolvimento 

de habilidades e no favorecimento da autonomia e confiança do paciente. A partir desse 

contexto, o estudo teve como objetivo geral construir e a validar uma tecnologia educativa em 

saúde intitulada “cartilha para pacientes vítimas de escalpelamento”, por meio de uma 

pesquisa do tipo metodológica, com abordagem qualiquantitativa, cujo foco é o 

desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de tecnologias educativas, que se desenvolveu 

no período de março à  novembro de 2018, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sob o CAAE número 2.517.754, a partir de 

três etapas: 1) Diagnóstico Situacional, realizado através de entrevista semi aberta com 10 

pacientes vítimas de acidente por escalpelamento por acidente de barco, do sexo feminino, 

entre 12 e 60 anos,em tratamento hospitalar, analisada qualitativamente com base em  Bardin; 

2) Elaboração da cartilha, onde foi feita a pesquisa e seleção do conteúdo a partir da etapa 

anterior e sua construção seguindo referenciais metodológicos de elaboração de materiais 

impressos em saúde, como montagem, definição de layout, arte gráfica, diagramação, 

contando com auxílio de um design gráfico e 3) Validação, que consistiu da avaliação do 

conteúdo e aparência da cartilha através de um questionário em forma de escala de Likert por 

um comitê com 11 juízes, sendo 10 profissionais da área da saúde e um da educação, que 

tiveram as respostas analisadas de forma quantitativa, de acordo com o Índice de Validade de 

Conteúdo, alcançando um índice global de 0.88. Conclui-se que a cartilha a partir da 

validação de seus domínios e adequações sofridas a partir das sugestões e correções dos 

especialistas, pode tornar-se um subsídio importante para equipe multidisciplinar no 

oferecimento de informações para as vítimas, propiciando conhecimentos e reflexões sobre 

seu estado de saúde e cuidados necessários, possibilitando assim estimular comportamentos 

positivos para o enfrentamento da situação e melhora da qualidade de vida. 
 

Palavras-chave: Escalpelamento, Hospitalização, Educação em Saúde, Tecnologia 

Educacional, Estudos de Validação. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Patients victims of scalping may present several biopsychosocial changes during hospital 

admission, which are often overlooked during care praxis. In this scenario, educational 

technologies are important tools to promote a differentiated care to this clientele, to contribute 

to the promotion of health, development of abilities and in favor of the autonomy and 

confidence of the patient. From this context, the study had as a main goal to construct and 

validate a health education technology titled booklet for patients victims of scalping through a 

methodological research with a quantitative and qualitative approach, whose focus is the 

development, evaluation and improvement of educational technologies, which was developed 

in the period from March to November 2018, after approval by the Research Ethics 

Committee of the Foundation Santa Casa of Misericórdia do Pará, under CAAE 2,517,754, 

from three stages: Situational 1) Diagnosis carried out through a semi open interview with 10 

patients victims of the accident, victims of an accident by scalding by boat accident, female, 

between 12 and 60 years, in hospital treatment, analyzed qualitatively based on Bardin, 2) 

Elaboration of the booklet, where the research was done and selection of content from the 

previous stage and its construction following methodological references for the elaboration of 

printed materials in health, such as assembly, definition of layout, graphic art, layout with the 

help of a graphic designer, 3) Validation, which consisted of evaluating the content and 

appearance of the booklet through a questionnaire in the form of a Likert scale by a 

committee with 11 judges, 10 health professionals and one from education, who had the 

answers analyzed quantitatively, according to the content validity index (IVC), reaching an 

overall index of 0.88. It is concluded that the primer from the validation of its domains and 

adequacies suffered from the suggestions and corrections of the specialists, can become an 

important subsidy for multidisciplinary team in offering information to this clientele, 

providing knowledge and reflections about its state of health and necessary care, thus 

enabling positive behaviors to face the situation and improve the quality of life. 

 
Keywords: Scaping, Hospitalization, Health Education, Educational Technology, Validation Studies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTANDO A TEMÁTICA ESTUDADA 

 

“Esse rio é minha rua, minha e tua mururé...” (BELÉM, 1977), verso de uma canção, 

que exprime uma realidade na região amazônica, já que grande parte de seu extenso território 

é constituído por rios, igarapés, furos, sendo utilizados corriqueiramente por uma boa parcela 

da população como principal via de transporte. 

Nessa realidade aparecem os barcos, que Velasco et al (2015) considera como 

principais meios de transporte da população que vive às margens desses rios, utilizados 

praticamente em todas as atividades, sejam econômica, educacional e sociocultural.   

Estes barcos, muitas vezes pelo baixo poder aquisitivo dessa população são fabricados 

de forma artesanal, com técnica adquirida com experiência prática e passada de pais para 

filhos, utilizando materiais e equipamentos inadequados para navegação, como motores, que 

deixam eixos expostos predispondo seus usuários ao risco de um terrível acidente, 

denominado por escalpelamento.  

Acidente que se caracteriza pela extração abrupta do couro cabeludo, de forma total ou 

parcial. Ocorre quando os cabelos são enroscados, acidentalmente aos eixos descobertos dos 

motores e hélices das embarcações, que ao funcionarem em altíssima rotação provocam a 

tração abrupta e vigorosa dos cabelos. (CUNHA et al., 2012).  

O trauma provoca sangramento abundante devido à rica vascularização do couro 

cabeludo e sua forte adesão à calota craniana, causando repercussões hemodinâmicas de 

variadas proporções, podendo causar até a morte por choque hipovolêmico, além de dor 

acentuada, edema, hematomas e comprometimento de diversas estruturas como ossos, 

ligamentos e músculos que prejudicam suas funções motoras, causando limitação de 

movimentos de face, pescoço e cintura escapular, além de cefaléia tensional (BRITTO et al., 

2004). 

A complexidade de suas consequências torna necessário um tratamento especializado, 

de longa duração, em hospitais com equipe multidisciplinar e de alta complexidade. No 

Estado do Pará, o hospital de referência é a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado 

do Pará (FSCMP). 

 O tratamento hospitalar, ainda que necessário, é um processo doloroso, complexo e 

inesperado nessa situação, que impõe mudanças em diversos aspectos para a paciente e sua 

família. Desde mudanças físicas, que as estigmatizam a alterações abruptas de ambiente, 
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convivência e costumes, além de submissão a procedimentos desconhecidos, que geram 

medo, dúvidas angústias, falta de colaboração e até aversão e recusa, contribuindo 

negativamente com a evolução do tratamento. (CASTRO; JÚNIOR, 2014). 

 Sant’anna et al. (2016) mencionam que muitos usuários admitidos em uma unidade 

hospitalar carregam ideias que muitas vezes não correspondem ao que é real de fato, 

principalmente relacionadas à procedimentos que poderão ser submetidos, afetando sua 

maneira de pensar. Acreditam que em algum momento, vão necessitar de informações acerca 

de possíveis intervenções. 

 A educação em saúde torna-se um importante elemento neste contexto, permitindo 

através de práticas educativas, ampliar e compartilhar saberes, aproximar o profissional do 

usuário e intervir de forma interdisciplinar e integral. Demonstrando ao usuário que suas 

inquietações e medos são considerados, proporcionando confiança e propiciando, redução de 

sentimentos negativos apresentados e garantindo uma atenção humanizada, onde a escuta e o 

diálogo são contemplados, como preconiza o SUS (SANT’ANNA et al., 2016). 

   Para o desenvolvimento deste processo, são criadas tecnologias que visam a 

facilitação do processo do processo de ensino aprendizagem, o aprimoramento de habilidades 

e a emancipação dos sujeitos. Entendendo tecnologias, nesse contexto, como atividades 

técnico-assistenciais e burocrático-administrativas voltadas ao aperfeiçoamento do cuidado 

(NIETSCHE et al., 2012).  

Dentro deste arsenal, estão as tecnologias educacionais, apresentadas de diversas 

formas, sendo as mais aplicadas à pacientes entre 2003 e 2012, entrevistas, simulação, vídeos, 

slides, cartilhas, aconselhamento, cadernetas, manuais, jogos educativos, websites, 

metodologias ativas como teatro e colagem e softwares, sendo a cartilha em maior quantidade 

em relação aos outros (ÁFIO et al., 2014)  

   A cartilha é um importante instrumento nas intervenções educativas, otimizando 

orientações oferecidas, favorecendo a adesão, reduzindo os custos com problemas de saúde, 

além de possibilitar o alcance de resultados positivos em menor tempo (SANTIAGO, 2016).  

Sendo também considerada relevante, de acordo com vários estudos, inclusive pela 

população, como concluiram Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) ao validarem uma cartilha 

para gestantes. 

Seus produtores devem estar atentos ao fato que a cartilha, como todo material de 

cunho educativo, deve seguir pressupostos que permitam fácil compreensão, mesmo aos 

leitores de pouca escolaridade (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). Tendo ainda que se preocupar 

com o diagnóstico prévio das demandas e com a validação por profissionais e pelo público 
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alvo de tais materiais, para que alcance as expectativas e seja considerada uma tecnologia 

adequada à ampla utilização (IVO et al., 2017, TEIXEIRA; MOTA, 2011). 

 

1.2 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA À VIVÊNCIA PROFISSIONAL DA 

PESQUISADORA 

 

Apesar de campanhas preventivas realizadas por órgãos governamentais e não 

governamentais, dentre estes, Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), 

Capitânia dos Portos da Amazõnia Oriental (CPAOR), FSCMP, Defensoria Pública da União 

(DPU), Organização Não Governamental dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor 

(ORVAM), por meio de palestras e distribuição de materiais como folder e  cartazes e da 

distribuição e montagem gratuita de dispositivos protetores para os eixos feto pela CPAOR, 

os casos de escalpelamento na Amazônia, em especial no Pará ainda são registrados 

atualmente. 

No Pará entre 2002 e 2018 foram registrados mais de cento e setenta novos casos 

(OLIVEIRA, 2016; PAIVES, 2018). Entretanto, sabe-se que há grande possibilidade de um 

número bem maior devido, entre outros fatores, os óbitos não notificados, acidentados que 

não procuram a capital do estado para tratamento, logo não são registradas ou são registradas 

em outro estado onde buscam tratamento devido a proximidade geográfica de seus 

municípios.  

A ocorrência desse acidente, que acomete principalmente crianças e mulheres, provoca 

os mais diversos sentimentos e reações durante o período de internação hospitalar, que 

potencialmente podem interferir na evolução do tratamento.  

A experiência profissional da pesquisadora como fisioterapeuta da FSCMP, integrando 

por oito anos a equipe multiprofissional do Programa de Assistência Integral às Vítimas de 

Escalpelamento (PAIVES), propiciou a detecção de muitos sentimentos e atitudes sofridas 

pelas pacientes vítimas de escalpelamento, tais como, dúvidas, medo, desconhecimento sobre 

o próprio acidente e procedimentos instituídos, isolamento e posturas adotadas que interferem 

de forma negativa na evolução do tratamento e na qualidades de vida durante o período do 

tratamento hospitalar. 

Esse contexto explicitado sempre provocou inquietações, porém a partir da aprovação 

no mestrado profissional, instigou o interesse em aprofundar os conhecimentos acerca dessa 

temática e tornou-se a problemática do estudo proposto, servindo de base para a seguinte 

questão: Como proporcionar a essas pessoas uma atenção diferenciada, que englobe a técnica 
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ao cuidado humanizado, preocupada com a doença física e com o indivíduo, portanto, dotada 

de sentimentos e expectativas que devem ser levados em consideração pelos profissionais da 

saúde, que auxilie a assistência as vítimas nesse momento tão difícil que se encontram? 

A educação em saúde a partir de sua importante contribuição e mais especificamente 

no cenário hospitalar, como destacado na sessão anterior, despontou como uma importante 

aliada a este propósito, acreditando que o oferecimento de informações e esclarecimento de 

dúvidas facilite o entendimento sobre a condição de saúde, o aprendizado de uma nova 

vivência e convivência com condutas, rotinas e outros, possibilitando a redução de 

sentimentos negativos angústias desse período, além de ser um importante elo entre a equipe e 

o paciente.   

Sendo assim optou-se pela construção e validação de uma tecnologia educacional que 

não só venha cumprir seu papel informativo com qualidade, mas alcance o comprometimento 

na troca de informações e a responsabilidade com o cuidado do outro e com o auto cuidado, 

que tenha em seu conteúdo informações demandadas pelo público, alicerçadas no referencial 

teórico e nas rotinas, fluxos e protocolos da FSCMP, referência no tratamento de vítimas 

desse acidente no Estado e cenário do estudo. 

Essa pesquisa justifica-se pela importância da produção desta tecnologia educacional 

dentro da temática, até então inédita, de acordo com as bases de dados consultadas, que possa 

proporcionar às pacientes a experiência de um cuidado diferenciado, proporcionando a 

melhora da qualidade de vida das pacientes vitimizadas pelo escalpelamento, além de 

contribuir com o trabalho da equipe e da assistência prestada.  

Para cumprir a finalidade proposta a pesquisa traçou como objetivo principal do 

estudo elaborar e validar uma cartilha educativa às pacientes vítimas de escalpelamento em 

tratamento hospitalar. 

E partir do objetivo geral foram traçadas metas que o viabilizasse, assim foram 

propostos como objetivos específicos: 

 Identificar os conhecimentos e questionamentos das vítimas de escalpelamento 

sobre o acidente e sua rotina de tratamento, por meio de aplicação e análise de 

entrevista. 

 Construir uma cartilha educativa sobre conceitos, procedimentos e rotinas do 

tratamento às vítimas do escalpelamento na FSCMP. 

 Validar a cartilha educativa por meio da avaliação de profissionais expertises 

na temática.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS SÓCIOGEOGRÁFICOS DA AMAZÔNIA  

 

A Amazônia é conhecida mundialmente por sua grandeza territorial, pela riquíssima 

biodiversidade e por ter a maior bacia hidrográfica do mundo, com milhões de quilômetros 

distribuídos em vários países (Figura 1). A parte correspondente ao espaço brasileiro, a partir 

da resolução nº 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), foi denominada 

Região Hidrográfica Amazônica e é constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas 

situada no território nacional, pelas bacias hidrográficas dos rios da ilha do Marajó e pelas 

bacias hidrográficas dos rios situados no Amapá que desaguam no atlântico Norte (ANA, 

2017).  

 De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2011), a 

Amazônia ocupa cerca de 45% do território brasileiro, abarcando os estados do Amazonas, 

Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Norte do Mato Grosso  

 

                                                           Figura 1: Hidrovias na Amazônia. 

            

                                                 Fonte: Pâmela Lunelli, 2014. 

  

Os rios, igarapés e furos desse vasto território fluvial, são fundamentais no cotidiano 

dos ribeirinhos, comunidades que vivem às margens desses rios, pois estão inseridos em 

aspectos socioeconômicos e culturais dessa população (ALMEIDA, 2016). Para Velasco et al. 

(2015) os rios no contexto amazônico são as principais, se não as únicas vias de circulação, 

por onde são estabelecidas as atividades sociais rotineiras como ir a igreja, escola, mercado, 

visitar parentes e ainda como garantia do sustento, por meio da pesca, transporte e comércio 

de mercadorias. 
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As habilidades relacionadas aos rios são culturalmente passadas entre gerações, desde 

o nadar, fabricação e utilização de barcos, além de técnicas e práxis utilizadas cotidianamente, 

sendo, portanto, comum observar crianças nadando e ajudando os pais durante as atividades 

realizadas (ALMEIDA, 2016).  

Historicamente as embarcações antes da década de 1950 eram impulsionadas por 

remos e velas, porém com o incremento de tecnologias associadas à pesca e à engenharia 

naval nessa região, passaram a utilizar motores, pois aumentavam a velocidade, “diminuindo” 

distâncias. Porém tais adaptações foram feitas, na maioria das vezes, de forma empírica 

expondo seus usuários a perigo eminente, como no caso dos eixos expostos (Figura 2) desses 

motores (ALMEIDA, 2016).   

Com relação a uso dessas embarcações regionais, dentre as quais, os popopôs um 

capitão da Marinha comenta: 

 

O eixo exposto parece ser uma característica do aspecto cultural da região do 

Marajó. Eles já constroem o barco sem planejamento adequado e também 

colocam um motor que não é motor de barco. Nestes popopôs, o que temos 

geralmente é um motor de caminhão adaptado, que acaba ficando com o eixo 

exposto. Um motor apropriado para barco não oferece este risco... 

(AGÊNCIA PARÁ DE NOTÍCIAS, 2017). 
    

                      Figura 2: Eixos descobertos nas embarcações 

 

                          Fonte: DPU, 2010. 

 

Segundo Guimarães (2010) o número de pequenas embarcações é consideravelmente 

superior às embarcações de maior porte, sendo na maioria de fabricação artesanal, pilotadas 

muitas vezes por pessoas sem preparação técnica ou inabilitadas para tal função (Figura 3). 
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                    Figura 3: Embarcações utilizadas na Amazônia. 

 

                        Fonte: DPU, 2010. 

 

O detalhamento desse contexto sócio geográfico se faz necessário porque o cotidiano 

dos sujeitos de nossa pesquisa está inserido nesse cenário, onde comportamentos adotados no 

dia a dia as expõem a um acidente lastimável.  

Magno et al. (2012) menciona essa situação, quando cita atitudes corriqueiras 

realizadas por ribeirinhas no dia a dia, como retirar água do barco, apanhar algo no fundo do 

barco e até mesmo soltar os cabelos, que devido padrão cultural são na maioria das vezes 

longos, podem se tornar perigosas e causar um acidente com consequências trágicas, o 

escalpelamento, que ocorre quando o cabelo em contato com o eixo do motor em alta rotação, 

sem a carenagem, artefato que o protegeria, sofre uma tração vigorosa e abrupta, levando ao 

arrancamento do couro cabeludo. 

 

2.2 ESCALPELAMENTO 

 

Escalpelamento é a lesão causada pelo arrancamento abrupto do couro cabeludo 

ocasionado, segundo Nóbrega et al.(2010), por acidentes com máquinas industriais, traumas 

diretos, queimaduras, ressecção de tumores e mordeduras de animais. A palavra escalpe é 

originária de uma palavra de inglesa “Scalp” (escalpe) que vem de um método mnemônico 

para identificar as camadas do couro cabeludo, assim sendo: “Skin” (pele); “conective tissue” 

(tecido conjuntivo); “aponeurosis epicranialis” (aponeurose epicraniana); “loose areolar 

tissue” (tecido conjuntivo frouxo) e “pericranium” (pericrânio) (BRITO et al., 2004). 

Na região Norte, segundo Oliveira (2016), o escalpelamento tem sua incidência 

marcada pelos acidentes com motores de barco, mas exatamente com seus eixos 

desprotegidos e com as hélices. Sendo o Pará, com área geográfica de gigantescas proporções, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2010), com 1.247.955,238 

km e uma população de 7.581,238, o Estado com os maiores índices desse acidente. 
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A ocorrência do acidente nessa região deve-se em parte pela associação de condições 

sociais e características geográficas, pois se trata de uma região com uma enorme malha 

hidroviária distribuída em rios, furos e igarapés e uma considerável parcela da população 

carente financeiramente. Esse é o contexto de grande parte da população que vive nas 

proximidades dos rios, que faz dos pequenos barcos, construídos na maioria das vezes de 

forma rudimentar, o principal meio para desenvolver suas atividades laborais e sociais, porém 

com grande potencial danoso, devido ausência de artefatos de segurança (VELASCO et al, 

2015). 

Os primeiros registros na Amazônia aconteceram após 1970. No Pará já foram 

registrados mais de 450 acidentes deste tipo, com seis vítimas em 2016, duas em 2017 e 

quatro no corrente ano, o gráfico abaixo (Figura 4) trás o número de ocorrência nos últimos 

10 anos (SESPA, 2017; PAIVES, 2018).  

 

     Figura 4: Incidência do número de acidentes com escalpelamento no período de 2009-2018, Pará.  

                                              

     Fonte: SESPA 2017, PAIVES, 2018 

Sendo os municípios de Abaetetuba, Afuá, Anajás, Bagre, Barcarena, Breves, Cametá, 

Chaves, Curralinho, Igarapé-Miri, Juruti, Limoeiro do Ajuru, Melgaço, Moju, Muaná, Oeiras 

do Pará, Oriximiná, Gurupá, Portel, Prainha e São Sebastião da Boa Vista, os mais incidentes 

entre os 144 municípios paraenses (SESPA, 2017). 

Almeida (2016) refere que os números não correspondem à realidade, pois acredita 

que existam subnotificações relacionadas à ausência de denúncias, já que grande parte das 

embarcações são de familiares.   

O acidente causa dores agudas insuportáveis, complicações hemodinâmicas e até a 

morte, pois, o escalpo além de ser bastante aderido à calota craniana, possui rica 
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vascularização e inervação. Pode ser classificado em parcial e total, de acordo com a extensão 

da perda do couro cabeludo, podendo provocar além do comprometimento de tecidos moles a 

exposição da caixa craniana (BECKMAN; SANTOS, 2004).  

De acordo com o cirurgião plástico do PAIVES, o escalpelamento parcial (Figura 6) é 

aquele em que há possibilidade de reconstituição do couro cabeludo mediante procedimentos 

cirúrgicos, enquanto o escalpelamento total (Figura 5) é aquele que não há possibilidade  de 

reconstituição (RUIVO, 2014). 

 

                                                Figura 5 - Escalpelamento Total 

                                         

                                                Fonte: CARLOS LIMA, 2015. 

 

                                        Figura 6: Escalpelamento Parcial. 

 

                                               Fonte: CUNHA, 2012. 

 

As consequências desse acidente, detalhando um pouco mais, vão muito além da perda 

dos cabelos, que dependendo da extensão do dano, podem ser irreversíveis, trazendo 

mudanças drásticas e dramáticas à imagem, prejuízos à autoestima, estigmatização perante a 

sociedade e muito sofrimento pessoal. Podendo ocorrer ainda, perda de pálpebras, pavilhões 

auriculares e mutilações na face, além de comprometimento da visão, audição, distúrbios 

psiquiátricos e até aumento potencial do risco de desenvolver câncer de pele, devido falta de 

proteção cutânea conferida pelo couro cabeludo (CORREA et al., 2014). 
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O comprometimento motor também aparece, com alterações posturais e déficits de 

movimento, já que músculos e ligamentos são atingidos, principalmente a nível cervical, 

cintura escapular, face, bem como toda cadeia muscular posterior (MOTA, 2000). 

O escalpelamento desencadeia ainda várias sequelas psíquicas que surgem durante o 

tratamento e perduram por toda a vida do paciente, dentre os quais, a baixa autoestima e a 

distorção da identidade corporal que surgem devido à perda do cabelo e às cicatrizes deixadas 

pelo acidente. Apresentam ainda medo da morte e saudade da família, pois se distanciam de 

seu círculo sócio familiar por um longo tempo (GOMES et al., 2018). 

A partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000, com o aumento dos 

números de acidentes, Guimarães (2010) refere o início de um processo de mobilização 

governamental e de entidades civis para o combate e enfrentamento do problema, havendo 

criações de propostas de leis, comissões, fluxos e outros, que puderam cobrir lacunas até 

então existentes, propiciando o atendimento de algumas necessidades das vítimas, bem como 

maximizar a prevenção do acidente. O mesmo autor traz um quadro onde ilustra várias 

deliberações a esse respeito (ANEXO 1). 

O fluxo do atendimento dos pacientes acidentados pelo escalpelamento após o ano 

2000 também foi modificado, pois antes eram trazidas diretamente após o acidente para o 

Hospital do Pronto Socorro Municipal Dr. Mário Pinnot (HPSM) para lá realizarem o 

tratamento, porém a partir de 2002 a FSCMP passou a ser o hospital de referência para este 

tratamento, iniciando o processo de instituição de fluxos e protocolos (MOTA, 2000). 

Atualmente o fluxo do atendimento às vítimas do acidente no Estado inicia com o 

atendimento clínico em hospitais de urgência, UBS (Unidade Básica de Saúde) dos 

municípios ou hospitais de urgência e emergência do Estado, que após a estabilização do 

quadro, referenciam as vítimas à FSCMP, onde são internadas nas clínicas cirúrgicas. Sendo 

as vítimas até doze anos na enfermaria São Francisco e as maiores de doze anos na Santa 

Maria II. 

Iniciando neste momento um longo ciclo de rotinas atípicas e dolorosas, com diversos 

procedimentos cirúrgicos, diferentes condutas profissionais, enfim, um momento de variadas 

transformações físicas, psíquicas e sociais. 

Na clínica cirúrgica funciona a Coordenação do PAIVES (Programa de Assistência 

Integral às Vítimas de Escalpelamento) que teve sua origem no sentido de responder às 

demandas de atendimento dessa população. Conta com uma equipe multidisciplinar composta 

por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, terapia ocupacional, 
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nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social e um guia técnico com descrição de 

seu funcionamento e das ações de cada profissional (PAIVES, 2008). 

Fazendo parte do PAIVES existe o Espaço Acolher, cuja descrição técnica, de acordo 

com Ruivo (2014), trata-se de um albergue provisório, em tempo integral com abrigamento e 

atendimento social, objetivando proporcionar acolhimento humanizado em espaço apropriado 

às vítimas de escalpelamento atendidas na FSCMP. Mas que com o passar dos anos teve seu 

papel expandido e atualmente esse espaço, mantido pela FSCMP, continua funcionando 24 

horas por dia, mas atendendo usuários encaminhados pelo serviço social do hospital, não mais 

restrito às vítimas de escalpelamento, embora ainda seja sua maior demanda. 

O espaço conta com serviço social, psicólogo, técnico de enfermagem, pessoal de 

apoio administrativo, serviços gerais e segurança. Possui também classe hospitalar, graças a 

um convênio entre a FSCMP, Secretaria de Estado de Educação e Universidade do Estado do 

Pará, por meio do Núcleo de Educação Paulo Freire, tendo como objetivo promover e 

desenvolver aprendizados em várias áreas para pacientes e familiares enquanto estiverem 

longe das escolas, utilizando na maioria das vezes materiais e contextos baseados na realidade 

desses alunos. Desenvolve além da atividade educacional, ações culturais, de lazer e outras 

estimulando inclusão e interação social (MATOS et al., 2013). 

Os tratamentos cirúrgicos realizados na FSCMP, de acordo com Cunha et al. (2012) 

em ordem decrescente de número de procedimentos realizados são: Enxerto, Curativos 

cirúrgicos, Colocação de Expansor, Retalho, Trepanação, Reconstrução de pálpebras e 

pavilhão auricular. Cantoplastia e reconstrução de supercílio. 

Após o acidente, a maior parte dos indivíduos geralmente se direcionam à região 

metropolitana para o primeiro atendimento, já que a grande maioria da demanda é do interior 

do Estado, que ainda apresenta carência em relação aos serviços de saúde (CUNHA et al.; 

2012). No momento em que as pacientes são admitidas no Hospital de Pronto Socorro 

Municipal de Belém ou no Hospital Metropolitano em Ananindeua iniciam os procedimentos 

que visam combater hemorragias e infecções secundárias e aliviar as dores, para então serem 

referenciadas e transferidas para a FSCMP (SANTOS, 2015). 

A maioria das lesões apresenta áreas de necrose e sinais de infecção, que Cunha et al. 

(2012) acredita que ocorram devido o tempo decorrido entre o acidente e o atendimento, já 

que se deslocam de locais distantes da capital do Estado. O procedimento inicial é o curativo 

cirúrgico, realizado no centro cirúrgico sob anestesia, com a finalidade de desbridar, ou seja, 

retirar o tecido desvitalizado até um nível de tecido viável preparando o leito da ferida para 

cobertura posterior (CASTRO; LIMA, 2014). 



21 
 

A partir daí a equipe médica escolhe o procedimento cirúrgico que será utilizado, 

devendo se esforçar para que a proposta reconstrutora não apenas vise obter cobertura local, 

mas considere fatores como morbidade e resultados estéticos atraentes à vítima do acidente. 

Levando em consideração que o melhor substituto para o tecido do couro cabeludo é o próprio 

tecido, pois nenhum outro tecido, independente do sítio doador, se aproximará das mesmas 

características e qualidades do tecido do couro cabeludo (ANBAR et al., 2010).  

A própria logística necessária para início do tratamento, bem como a forma que o 

acidente ocorre, havendo entrelaçamento do couro ao eixo são fatores que podem explicar a 

dificuldade do reimplante do próprio tecido neste acidente especificamente. O que se sabe é 

que nenhum procedimento microcirúrgico foi realizado na instituição do estudo (CUNHA et 

al. 2012). 

Sendo assim defeitos pequenos, menores de três cm de diâmetro, dependendo de sua 

localização, podem ser reparados com fechamento primário. Porém, devido à pouca 

elasticidade desse tecido mesmo pequenas lesões não conseguem ser reparadas com essa 

aproximação bordo a bordo, sendo necessário o uso de retalhos (ANBAR et al., 2010; 

FRANCIOSI et al., 2010). 

Retalhos (Figura 7) são segmentos de pele e subcutâneo, movidos de uma área 

(doadora) para outra (receptora), com finalidade de preenchimento, com suprimento vascular 

próprio, pois mantém- se um pedículo que garante a comunicação com a área doadora e 

consequentemente sua sobrevivência. Que apesar de vantagens como dissecção rápida, fácil e 

vascularização segura, sua indicação limita-se a pequenos defeitos, pois sua tração demasiada 

pode provocar o sofrimento vascular, por comprometimento do pedículo (YARAK; MOURA; 

HAYASHIDA, 2018).  

Apesar de bastante eficiente no tratamento desse trauma, Cunha et al. (2012), afirma 

que os retalhos foram utilizados na minoria dos casos de escalpelamento em seu estudo, 

possivelmente pela maior extensão das lesões e cita a enxertia como o procedimento 

reconstrutor mais utilizado. A enxertia (Figura 8) é a transferência de um pedaço de pele 

retirado de uma área corpórea (área doadora) para outra área (receptora), sem nenhum 

pedículo de comunicação entre elas. Só mais tarde desenvolverá vascularização própria, 

restabelecendo, assim, um novo suprimento sanguíneo (GONTIJO; RIBEIRO; PERIM, 

2017). 

As enxertias necessitam, portanto, de um leito completamente vascularizado e não se 

obtém bons resultados se empregado diretamente no osso exposto. Desta forma se o periósteo 
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permanecer intacto ele terá capacidade de suportar e nutrir um enxerto de pele (MOTA, 

2000). 

Caso a lesão comprometa o periósteo, o procedimento a ser realizado antes da enxertia 

é a trepanação (Figura 9), descrita por Santos (2015) como perfuração de múltiplos orifícios 

na tabula externa ou a sua retirada com osteotómos. Assim permite-se que o próprio 

organismo produza tecido de granulação, tornando a área apta para receber enxertos 

(BECKMAN, SANTOS, 2004; MAGNO et al., 2012). 

Outro procedimento cirúrgico utilizado no tratamento de lesões por escalpelamento é a 

expansão tecidual, que segundo Santos (2015) consiste em um procedimento bastante 

doloroso onde bolsas de silicone, de tamanhos variados, são colocadas sob a pele, que são 

aumentadas progressivamente com injeção de soro. 

A expansão (Figura 10) é um método confiável para conseguir aumento de superfície 

de pele, possibilitando a cobertura de feridas complexas. No couro cabeludo, a utilização de 

expansores teciduais favoreceu melhores resultados estéticos no tratamento das lesões 

(FRANCIOSI et al., 2010). 

 

                         Figura 7: Retalho.                               Figura 8: Enxertia 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Fonte: Souza, 2012. Fonte: Arquivo FSCMP, 2013. 
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                          Figura 9: Trepanação.                    Figura 10: Expansor. 

       

                           Fonte: Arquivo FSCMP, 2013                 Fonte: Arquivo FSCMP, 2013 

 

 

 Em 2016 foi incluído outro procedimento à lista de procedimentos cirúrgicos 

realizados na instituição, o implante de prótese auricular. Neste mesmo ano a FSCMP 

confirmando seu atendimento especializado e de qualidade às demandas dessa população, foi 

reafirmada como referência estadual no tratamento de vítimas de escalpelamento por motor de 

barco (GOMES, 2018).  

 

2.3 HOSPITALIZAÇÃO 

 

Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica especifica, de 

caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com 

condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de desestabilização e de 

complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de 

internação e ações que abranjam a promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)  

Suas atividades cotidianas são reguladas por normas e regras, de acordo com Passos, 

Pereira e Nitschke (2015), como o controle sobre horários, higiene, acompanhantes, 

alimentação, entre outras, objetivando o desenvolvimento ideal do serviço que atenda as 

necessidades dos pacientes. No entanto essa regulação promove a mudança brusca no 

cotidiano da pessoa internada, pois quebra abruptamente sua rotina, interferindo diretamente 

em seus hábitos, costumes e compromissos, além de afastá-la da sua convivência pessoal e 

social (PINTO et al., 2016). 

 Tavares e Pawlowytsch (2013) consideram a hospitalização um processo sujeito a 

uma série de fatores que podem provocar sofrimento ao paciente. Rotinas desconhecidas e 
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descontextualizadas, a incorporação abrupta e impositiva das mesmas, as mais variadas 

intervenções inerentes ao processo e o fato de toda essa situação dever-se ao adoecimento, 

que isoladamente já traz prejuízos ao indivíduo, são fatores predisponentes de sentimentos 

como: medo, ansiedade, angústia e tristeza, dentre outros (COSTA; SILVA; LIMA, 2010). 

Diante do que foi exposto Lemes (2016) conclui que o adoecimento gera fatores de 

risco biopsicossociais, tornando os indivíduos vulneráveis a uma série de situações 

desfavoráveis como a perda da autoestima, a alteração da imagem corporal, o isolamento 

social, frustação de desejos e necessidades, entre outras, provocando intenso sofrimento para 

o indivíduo. Quando o adoecimento associa-se a hospitalização esse sofrimento se 

potencializa, pois outros fatores adversos, intrinsicamente relacionados a esse processo, são 

adicionados.  

 Nas situações de escalpelamento os sentimentos referidos durante o tratamento 

hospitalar, que na maioria das vezes se estende por um tempo prolongado, aparecem como 

consequência do afastamento sócio familiar e cultural da paciente, a necessidade de um 

reajuste socioambiental repentino, sendo bastante potencializados pelos drásticos transtornos 

físicos peculiares ao acidente, além do cotidiano hospitalar, desde o ambiente físico, comida, 

sons à procedimentos simples como aferir pressão e temperatura até punções e curativos 

(LOPES; CORRÊA, 2013). 

Diante de tais considerações sobre as crises e sentimentos provocados durante o 

tratamento hospitalar, Henriques e Cabana (2013) acreditam que o sujeito hospitalizado 

precisa de cuidados mais complexos, pois é um ser biopsicossocial, que sofre com diversos 

fatores durante esse processo, além da própria causa de sua internação. E o modo como este 

sofrimento será explicitado e conduzido, interfere diretamente na evolução do tratamento, 

podendo dificultar, retardar e até mesmo provocar a recusa ou não adesão (LEMES, 2016).  

Costa, Silva e Lima (2010) acreditam que percepções positivas do paciente, a respeito 

dos cuidados, ambiente e equipe que lhes tragam segurança e confiança, são indispensáveis 

para um melhor enfrentamento das situações desfavoráveis durante o processo. 

Segundo Streek (2016) a literatura enfatiza a necessidade dos pacientes sentirem-se 

seguros dentro do ambiente de saúde, pois diminui ou detém sentimentos que influenciam 

negativamente em seus aspectos fisiológicos e psicossociais. E menciona a compreensão da 

situação pelo paciente e uma boa interação e comunicação com a equipe como adjuvantes na 

construção de um clima de segurança para o usuário 

Estas características são peculiares a um atendimento humanizado, onde o foco da 

assistência é o indivíduo, superando de acordo com Trintenaro, Paes e Ventura (2016) a 
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atenção voltada à doença, que desconsidera os sentimentos do paciente, seus medos, 

inseguranças, incertezas e angústias, bem como sua autonomia sobre pensar e agir sobre suas 

condições. 

Santos, Fernando e Oliveira (2012) reforçam a ideia quando consideram as propostas 

de humanização como promotoras de relações mais horizontalizadas e de um trabalho de 

qualidade, principalmente no que diz respeito ao acolhimento e o vínculo entre os 

protagonistas da assistência. E diante de tais considerações, Neves et al. (2018) concluem que 

a atenção humanizada deveria fazer parte da rotina de todos os profissionais da saúde. 

Conversando com essa questão Sanches et al. (2013) acrescenta que a integração entre 

os benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico a ações que possibilitem um 

ambiente que transmita conforto, segurança e afetividade, especialmente quando a internação 

hospitalar  é indispensável para a promoção e recuperação da saúde do usuário. 

A comunicação nesse cenário de atenção pretendido torna-se um fator muito 

importante, de acordo com Gaspar et al (2015), ela permite a transversalidade de práticas 

humanizadoras. É um ato que possibilita ensinar, aprender, discutir, informar e possibilitar 

mudanças de comportamentos, contribuindo para superar o modelo de assistência prescrito, 

autoritário, sem compartilhamento e interação (MARINUS et al., 2014).  

Entretanto, Lemes (2016) enfatiza que para a comunicação se tornar realmente efetiva, 

os profissionais devem realizá-la adequadamente, principalmente quando cumprir seu papel 

informativo, esclarecendo com veracidade e clareza as dúvidas do paciente, evitando 

interpretações errôneas ou fantasiosas. Possibilitando dessa forma que o mesmo usufrua do 

seu direito a informação e autonomia, além de estabelecer um clima de confiança e 

coparticipação.  

 Ferri, Muzzalupo e Lorenzo (2015) referem que durante a hospitalização o respeito e 

a dignidade são questões primordiais para o paciente e acreditam que as informações 

oferecidas durante todo o seu decorrer contribuem significativamente para garanti-las, pois 

oportunizam que exerçam a autonomia sobre seu corpo, sobre decisões que lhes dizem 

respeito. E dentro desta conjuntura entendem que a educação pode contribuir positivamente 

para alcançar essas expectativas. 

Concordando com tal pensamento Figueira et al. (2013) acreditam que a educação em 

saúde possa ser inserida no contexto hospitalar de diversas maneiras, devendo basear-se em 

perspectivas dialógicas que superem modelos autoritários, que cerceiam a autonomia do 

paciente como sujeito do processo, buscando estimular o entendimento, autonomia e 
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participação do paciente no cuidado. Propiciando assim ações de promoção da saúde, 

compatíveis com o novo modelo de atenção.  

 

2.4  EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

A instituição hospitalar tem sido marcada pela predominância do modelo biomédico, 

centrado na doença, limitada a cura e reabilitação, onde o paciente ocupa o papel de agente 

passivo do processo (SILVA et al., 2011). 

Nesse ambiente a prática educativa ainda é tímida quando comparada à dispensada na 

atenção primária e de acordo com estudo de Pinto et al. (2016) é predominantemente utilizada 

para redução de danos à saúde, cuidados clínicos e treinamentos de acompanhantes. Porém, 

tais práticas necessitam ser repensadas e reconstruídas, para que se torne um território com 

prática centrada em uma atenção integral ao indivíduo e no cuidado ampliado. 

 Para Silva et al. (2011) os hospitais são considerados espaços que não devem se 

limitar a tratamentos e cura, mas devem proporcionar promoção e prevenção de doenças, além 

de empoderamento da pessoa internada frente aos fatores que podem influenciar no seu estado 

de saúde.  

Neste sentido uma importante ferramenta para alcançar tais objetivos é a educação em 

saúde, que se caracteriza por um conjunto de práticas, que contribuem para aumentar a 

autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e gestores do setor, 

para alcançar uma atenção à saúde de acordo com a necessidade.  Fazendo do ato de aprender 

muito mais que um simples processo entre ouvir e o absorver, mas um propulsor de um 

pensar crítico e reflexivo, através do desvelamento da realidade e do estímulo à ações 

transformadoras, levando o indivíduo à propor e opinar nas decisões relacionada a sua saúde 

(FALKENBERG et al., 2014). 

Para Sant’anna et al. (2016) tecnologias são ferramentas utilizadas para dinamizar esse 

processo e favorecer a interação entre a equipe e o usuário. Entendendo tecnologia como 

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

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos, no intuito de provocar 

intervenções sobre uma determinada situação prática (NIETSCHE et al., 2012).  

 A literatura cita diversas modalidades, dentre elas, táteis e auditivas, expositivas, 

impressas (folders, cartaz, cartilhas, manuais, cadernos de orientação e apostilas) e outras, 

sendo a cartilha em meio a esse arsenal um recurso criativo, facilmente disponível, de baixo 

custo, que possibilita a interação dialógica, a construção do conhecimento e o empoderamento 
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do paciente e de seus familiares, constituindo-se parte de um cuidado humanizado e promotor 

(BARROS et al, 2012). 

Echer (2005) acrescenta aos potenciais da cartilha no processo de ensino 

aprendizagem, a facilitação e padronização na transmissão de informações pela equipe, 

dinamizando o trabalho e consequentemente auxiliando os indivíduos a compreenderem 

melhor o processo por qual estão passando, além de permitir que os profissionais tenham 

práxis individuais, porém um mesmo direcionamento para as explicações e orientações 

comuns para um mesmo paciente. 

Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) referem que de maneira geral os materiais 

educativos impressos, sejam em formato de cartilhas ou outros, estimulam estados ideais de 

saúde, procuram reforçar orientações transmitidas oralmente e contribuem com a adoção de 

cuidados necessários ao tratamento ou prevenção de doenças. Dizem ainda que a cartilha tem 

sido utilizada para ampliar os conhecimentos, melhorar aderência e satisfação com o 

tratamento e promover atitudes positivas como o autocuidado.  

Estudos confirmam ser um recurso extremamente válido e enriquecedor, como 

Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) quando construíram e validaram uma cartilha educativa 

para gestantes e concluíram que o uso da mesma é relevante, sendo considerado um 

importante material de ensino nas atividades de educação em saúde. Ou ainda Castro e Júnior 

(2014) que descreveram a melhora da qualidade de vida dos pacientes vítimas de 

queimaduras, após a utilização de educação em saúde por meio de uma cartilha promotora de 

autonomia, que visava minimizar os impactos das próprias lesões, bem como do período de 

internação. 

Para alcançar esses objetivos deve ser construída de forma que ofereça informações de 

qualidade, respeitando os valores da população que se pretende alcançar, para que possam ser 

verdadeiramente utilizáveis. Para isso é de suma importância conhecer o perfil da população, 

bem como o que ela traz sobre o assunto, tornando o material uma produção coletiva, 

dialógica (MONT’ALVÃO; PEREIRA; CASSEL, 2015).  

Além da participação da população no processo, as cartilhas, como todo material 

educativo, devem seguir princípios norteadores, quanto ao conteúdo, linguagem, ilustrações, 

escrita, “layout” e outros. Pois um material bem produzido, escrito em linguagem fácil 

beneficia a percepção do usuário, amplia o desenvolvimento de atitudes e habilidade e facilita 

a adesão às condutas tanto de prevenção como de tratamento (WILD, 2017).  

Caso contrário podem comprometer o objetivo ao qual foi proposto, como foi 

observado por Massara et al. (2016), no trabalho de caracterização dos materiais educativos 
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impressos sobre esquistossomose utilizados para educação em saúde em todo o Brasil, que 

apesar dos materiais serem distribuídos em larga escala em áreas endêmicas, oferecem 

informações equivocadas ou incompletas ou não se adéquam a forma agradável de 

apresentação, como escrita e layout, comprometendo o objetivo educacional. 

E após seguirem todos esses delineamentos em sua construção, para se tornarem aptas 

à utilização na prática da educação em saúde, devem ainda ser avaliados por profissionais e 

pela população a qual se destina, a fim de se adequar às suas finalidades. Para Pereira (2014) 

ao validarmos um instrumento, não é propriamente ele que estamos validando, mas sua 

aplicabilidade. 
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3 MÉTODOS  

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS.  

 

A pesquisa foi submetida à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

FSCMP por meio da Plataforma Brasil, obtendo aprovação por meio do parecer de Nº 

2.517.754, obedecendo às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa em seres 

humanos, conforme a Resolução do CNS n° 466/12 e nº 580/18.  

Os pesquisadores se dispuseram a explicar aos participantes da pesquisa os objetivos 

propostos, a importância de suas participações e a garantia do sigilo das informações. Sendo 

solicitada após o aceite a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(APÊNDICE A, B, C), o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido- TALE (APÊNDICE D) 

e o Termo de Autorização para Utilização de Relatos Escritos, Imagens e Sons e Voz para fins 

de pesquisa (APÊNDICE E). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Trata-se de pesquisa do tipo metodológico, cujo foco é investigar e analisar dados para 

desenvolver, avaliar e aperfeiçoar instrumentos ou estratégias metodológicas, para que sejam 

considerados confiáveis e perfeitamente utilizáveis (POLIT; BECK, 2011).  

A pesquisa foi desenvolvida com intuito de elaborar e validar uma cartilha para as 

vítimas de escalpelamento em tratamento hospitalar na FSCMP, esperando-se contribuir para 

o esclarecimento dos questionamentos dessa população sobre o acidente, tratamento e rotina 

hospitalar. 

A avaliação e o aperfeiçoamento dos instrumentos ocorrem na validação, que é o 

momento onde o instrumento passa por uma apreciação. A validação objetiva avaliar se o 

instrumento está condizente com seu propósito, não propriamente o instrumento em si 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).   

Nesta pesquisa a validação consistiu da avaliação do conteúdo e aparência da cartilha, 

sendo o momento onde há a apreciação do instrumento por profissionais peritos no assunto, 

possibilitando suas contribuições através de correções, acréscimos e sugestões (POLIT; 

BACK, 2011) 
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Para Alexandre e Coluci (2011) é extremamente importante para os profissionais da 

saúde que pretendam produzir e utilizar instrumentos confiáveis com determinada população, 

que compreendam os procedimentos de abordagem para a validação de conteúdo e aparência 

de construtos. 

O estudo se desenvolveu de acordo com as etapas, Diagnóstico situacional, Elaboração 

da cartilha e Validação, com seus resultados analisados de forma qualitativa e quantitativa, 

acreditando que ambas possuem seu grau de importância nas informações que trazem. 

  

1ª Etapa: Diagnóstico Situacional.  

A literatura enfoca a importância da participação do público na construção de 

materiais educativos, tanto em uma etapa prévia, quanto posteriormente, no momento de 

avaliá-la. Em relação à etapa que antecede a produção da cartilha, Oliveira, Lopes e 

Fernandes (2014) referem que ao permitir o diálogo com o público anteriormente à construção 

do material educativo é dada a oportunidade de verificar suas necessidades e assim atender 

tais demandas através do mesmo.  

De acordo com tal afirmativa, foi realizada a pesquisa com pacientes que sofreram o 

acidente, buscando reconhecer seus conhecimentos sobre o tema, além de questionamentos e 

inquietações durante o período de internação. A análise das informações trazidas norteou o 

conteúdo selecionado para compor a cartilha, possibilitando que a mesma atenda as 

expectativas e necessidades dessa população.  

Para compor a população alvo foram adotados como critérios de inclusão pacientes 

vítimas de escalpelamento por acidente com barcos que atendessem aos seguintes critérios: 

 Sexo feminino. 

 Idade entre 12 e 60 anos. 

 Que tenham realizado tratamento, após a estabilização clínica inicial, na 

FSCMP. 

 

Como critério de exclusão adotou-se: 

 Paciente que não conseguir responder a entrevista 

 

Esta etapa realizou-se de março a agosto de 2018, a coleta de dados se deu nos meses 

de março a maio, no Espaço Acolher e no Complexo Ambulatorial da FSCMP, este último, é 
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o local onde são realizadas as consultas com os cirurgiões plásticos e os curativos após a alta 

hospitalar.  

Foi conduzida pela autora, utilizando como instrumento de coleta uma entrevista 

aberta com roteiro pré-definido (APÊNDICE F), gravada com o uso de celular próprio, de 

marca LG® e modelo k10 com duração média de 25 minutos. 

Contou com a participação de 12 pacientes, porém duas foram excluídas, uma por ter 

realizado o tratamento em outro hospital e a outra devido o acidente ter acontecido aos 3 anos, 

lembrava pouco dos detalhes do período de internação, logo não conseguiu responder a 

entrevista. 

A participação das pacientes se deu de forma voluntária após consentimento e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (APENDICE A) ou pelo 

responsável, quando a paciente era menor de 18 anos (APENDICE B), neste caso era 

solicitada também a assinatura pela menor do TALE – Termo de assentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE D), além da assinatura do APÊNDICE E em ambos os casos. 

  

2ª Etapa: Elaboração da cartilha. 

Após a identificação dos conhecimentos e também do (des) conhecimentos, bem como 

lacunas no processo de comunicação / informação durante a internação foi necessária a busca 

nas plataformas Scientific Electronic Library On-Line (SciELO), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), PubMed, livros, teses e dissertações através das 

palavras chaves: escalpelamento, tecnologia educacional e cartilha, além de sites de órgãos 

oficiais relacionados ao acidente, ou ao seu tratamento, como DPU, SBCP ( sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica), entre outros, para que fosse possível construir um material 

confiável, atraente e realmente utilizável. 

 Para alcançar tais finalidades procurou-se trazer informações necessárias, através de 

uma linguagem acessível, respeitando e utilizando características do público alvo, 

selecionando ilustrações que pudessem facilitar o conhecimento ou mesmo enfatizar 

mensagens. 

 A cartilha contou com uma primeira versão que passou por avaliação de profissionais 

expetises e após correções necessárias foi apresentada em sua versão final.  

A cooperação técnica do design gráfico foi essencial nesta etapa da pesquisa, pois 

pode retratar e organizar da melhor forma as mensagens a serem repassadas. 
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3ª Etapa: Validação. 

É a etapa de qualificação, visando a avaliação do material construído, onde são feitas 

sugestões e críticas, em prol da construção de um material que realmente atenda as 

expectativas e necessidades do público que se deseja atingir (ECHER, 2005). 

Neste estudo a validação ocorreu em outubro de 2018, com a avaliação do conteúdo e 

aparência da cartilha por juízes especialistas, para garantir confiabilidade e credibilidade ao 

construto. Acredita-se que não existe uma maneira de garantir que o instrumento abarque todo 

o conteúdo da temática que se destina a abordar, no entanto, a avaliação individual de cada 

especialista pode indicar sua adequabilidade (POLIT; BECK, 2011). 

Os juízes especialistas segundo Jasper (1994) são profissionais com posse de 

conhecimento e habilidade na área, ampla experiência prática e reconhecimentos pelos outros. 

Baseados em estudos anteriores, foram selecionados como juízes os profissionais que 

atenderam ao menos um dos requisitos descritos a seguir:  

 Atuar ou ter experiência na assistência à paciente vítima de escalpelamento por 

no mínimo três anos. 

 Ter monografia ou dissertação na área. 

  Ter trabalhos científicos publicados e/ou ministrar aulas, cursos relacionados 

diretamente à temática. 

 Ter participação em bancas de trabalhos científicos e/ou palestras na área de 

estudo. 

A amostragem dos juízes foi feita por conveniência, a partir da solicitação ao 

responsável técnico do PAIVES que indicasse profissionais que poderiam participar da 

pesquisa, em seguida foram feitas consultas à Plataforma Lattes para confirmar a pertinência 

das indicações. Esta forma de amostragem se justifica devido o interesse do estudo estar 

centrado na opinião de sujeitos específicos e não em representatividade numérica (POLIT; 

BECK, 2011). 

Adotando a recomendação de Alexandre e Coluci (2011), que consideram para 

validação de um instrumento entre seis e vinte um juízes, sabendo que não existe um 

consenso na literatura sobre o número de participantes, a amostra foi composta por onze 

profissionais das seguintes áreas: médica, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, 

pedagogia e serviço social, pois a diferença de olhares e as experiências individuais de cada 

profissional podem colaborar para a eficácia e qualidade do material.  
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Os profissionais foram abordados para receberam explanação sobre a pesquisa e sobre 

a importância de sua contribuição, para aqueles que aceitaram colaborar, foram entregues 

duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C), uma 

cópia colorida da cartilha e um questionário avaliativo referente a mesma (APENDICE G), 

com um prazo de sete dias para sua devolução. 

O questionário, que constitui o instrumento de coleta desta etapa, foi adaptado do 

estudo de Pereira (2014), apresentado em forma de escala de Likert, que procura avaliar o 

grau de conformidade do entrevistado sobre o instrumento, não limitando as respostas a sim 

ou não ou à números, mas identificando a intensidade de seu posicionamento, através dos 

escores: inadequado, parcialmente adequado, adequado e totalmente adequado. 

Sua constituição contou inicialmente com dados de identificação pessoal e 

profissional, seguidos de três blocos subdivididos em itens com perguntas que avaliaram, 

respectivamente, os domínios referentes aos objetivos, a estrutura e apresentação e a 

relevância da cartilha. Após cada bloco foi destinado um espaço para possíveis correções e ou 

sugestões.  

  

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.3.1 Análise dos dados do diagnóstico situacional 

 

As informações obtidas pelo instrumento de coleta de dados (APENDICE F), descrita 

anteriormente, foi analisada de forma qualitativa, por meio da análise de conteúdo, cujo foco, 

de acordo com Bardin (2011), é qualificar as vivências do sujeito, bem como suas percepções 

sobre determinado objeto, o que fornece subsídios à pesquisa para responder as questões 

formuladas. Esta etapa do estudo procurou responder a um objetivo específico da pesquisa, 

referente à identificação dos conhecimentos e questionamentos das vítimas sobre o acidente, 

tratamento e rotina durante a hospitalização. 
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A análise percorreu as três etapas propostas pelo autor supracitado:  

1) Etapa da pré análise: onde se desenvolve a sistematização das ideias e 

estabelecimento dos indicadores que fundamentam a interpretação final, 

compreendendo as seguintes fases: leitura flutuante, escolha do corpus de análise, 

formulação de hipótese e objetivos e a elaboração de indicadores;  

2) Etapa de exploração de material: onde se realiza a codificação dos dados, onde há 

a transformação sistemática e agregação dos dados em unidades. Há um recorte no 

texto, para que sejam representadas as características do texto. 

3) Tratamento dos dados - Inferência e Interpretação: onde os dados brutos são 

trabalhados de maneira a serem significativos e válidos. Ocorre a condensação e o 

destaque das informações para análise, culminando na inferência e interpretação 

do texto. 

 

3.3.2 Análise dos dados da validação 

 

Os dados obtidos dos instrumentos de coleta (APÊNDICE G) foram analisados 

quantitativamente. Inicialmente, as informações relacionadas aos dados pessoais e 

profissionais dos juízes foram organizadas em planilhas do programa Microsoft Excel®, 

versão 2010 e analisadas por meio de estatística descritiva, com variáveis e frequências 

apresentadas em forma de tabela.  

Os dados referentes às avaliações dos juízes, também foram organizados em planilhas, 

no programa Microsoft Excel 2010®, sendo posteriormente analisados e interpretados através 

do programa statistic package for social sciencies®, versão 5.0 (SPSS).  

Para análise das respostas foi utilizado o Índice de Validade Conteúdo (IVC), que 

mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre determinados 

aspectos do instrumento e de seus itens, o qual é encontrado através do cálculo da divisão 

entre a soma dos itens marcados com os maiores escores (3 e 4) e o número total de respostas 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2015). 

Para avaliação global da cartilha os autores supracitados referem várias formas de 

cálculo, sendo escolhido para este trabalho a divisão entre a soma dos itens relevantes para os 

juízes (marcados como adequado e totalmente adequado) e o número total de itens avaliados 

(POLIT; BECK, 2006). 

Salienta-se que o IVC varia de -1 a 1, sendo que para validação da cartilha como um 

todo, bem como para cada um de seus itens foi adotada a concordância entre os juízes a partir 
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de 0,78, que é o mínimo recomendado por Polit e Beck (2006), índice também adotado por 

Pinto et al. (2018). Os itens com valores inferiores foram retirados ou modificados, de acordo 

com as sugestões dos especialistas. 

Para cada bloco foi calculado ainda o percentual de concordância dos escores, baseado 

na soma das percentagens das respostas marcadas com o escore adequado ou totalmente 

adequado.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

Esta etapa apresentará, individualmente, as três etapas da pesquisa, facilitando a 

observação dos resultados, bem como as discussões referentes a cada uma delas. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Os dados sócio demográficos da população do estudo foram descritos e ilustrados no 

quadro abaixo (Quadro 1), mantendo o anonimato das participantes através do uso de 

codinomes que representam rios, igarapés e furos do Estado do Pará.  

 

        Quadro 1: Dados sóciodemográficos de vítimas de escalpelamento tratadas na FSCMP, març/maio, 2018 . 

 

Pacientes 

 

Idade  

Procedência 

 

Ano do 

Acidente 

 

Escolaridade 

 

Proteção 

do Eixo 

 

Conhecimento 

sobre 

escalpelamento 

 

Furo do 

Capim 

 

    14 

 

Muaná 

 

2017 

 

7º Ano 

 

Não 

 

Não 

 

Furo Grande 

   

     49 

 

Melgaço 

 

2009 

 

2º Ano/ 1º 

Grau 

 

Sim 

 

Sim 

 

Rio 

Tocantins 

 

     14 

 

Mocajuba 

 

2017 

 

9º Ano 

 

Sim 

 

Não 

 

Rio Caeté 

       

     59 

 

Portel 

 

2010 

 

Sem 

Escolaridade 

 

Não 

 

Não 

 

Rio 

Maracapú 

       

     37 

 

Igarapé 

Mirim 

 

2010 

 

3º Ano/ 1º 

Grau 

 

Não 

 

Não 

 

Rio Bacuri 

 

     56 

 

 

Curralinho 

 

2008 

 

3º Ano/ 1º 

Grau 

 

Sim 

 

Sim 

Rio Mapuá      

    17 

 

Portel 

 

2010 

 

6º Ano 

 

Sim 

 

Não 

Furo do 

Rosal 

 

     51 

S. Sebastião 

da Boa Vista 

 

2015 

3º Ano/ 2º 

Grau 

 

Não 

 

Sim 

Rio Anapú  

     40 

 

Portel 

 

    2009 

 

 

4º Ano 

 

Sim 

 

Sim 

Igarapé 

Jarumãzinho 

     23 Vitória do 

Xingú 

    2005 3º Ano/ 2º 

Grau 

Não Não 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A análise percorreu as três etapas descritas na análise dos dados: Etapa de pré 

análise, Exploração de material e Tratamento dos dados - Inferência e interpretação. Na 

primeira etapa após criteriosa transcrição de todas as entrevistas, compõem-se o corpus da 

análise, que em seguida foi lido inúmeras vezes, para criar intimidade e entender o contexto 

geral e já elucidar temas de relevância para a interpretação dos dados e condizentes com o 

objetivo da pesquisa, definida por Bardin (2011) como leitura flutuante. 

A etapa seguinte constitui-se da codificação do material, a partir do recorte do texto e 

a definição da unidade de registro, que é a unidade de significação, captando os sentidos das 

comunicações e unidade de contexto, esta é uma unidade maior, de compreensão, que 

possibilita a compreensão da unidade de registro (URQUIZA; MARQUES, 2016). 

O recorte do texto foi realizado com base em temas, que Bardin (2010) cita como um 

recorte do sentido da comunicação, utilizado para estudar motivações de opiniões, de atitudes, 

de valores, entre outras. As unidades de registro foram expressões que traduziram os 

conteúdos verbalizados (unidade de contexto), de onde extraiu- se recortes para elucidar a 

análise, preservando as falas das depoentes sem nenhuma correção. 

As unidades de registro foram então sistematicamente classificadas por diferenciação e 

posteriormente reagrupadas por analogia semântica, inicialmente em subcategorias (aspectos 

positivos e aspectos negativos) e depois em categoria temática. 

Com a intenção de promover uma reflexão acerca das percepções dos sujeitos da 

pesquisa durante o período de internação hospitalar, as quais englobavam fatores físicos, 

psíquicos e sociais atribuiu-se a categoria temática o nome de Vivência Hospitalar: 

Percepções Biopsicossociais de Vítimas de Escalpelamento. O quadro abaixo (Quadro 2) 

ilustra o processo de análise. 

As inferências e interpretações foram realizadas associando os dados obtidos das 

entrevistas e a literatura referenciada, constituindo a última etapa da anál
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Quadro 2: Representação da análise de Bardin, 2018.                                                                                                                                                                           

Categoria 

Temática 
Subcategorias Unidade de Contexto 

Unidade de 

Referência 

Vivência 

Hospitalar: 

percepções 

biopsicossociais 

de vítimas de 

escalpelamento 

Percepções 

Positivas 

“Não senti falta de nada no meu atendimento [...] todos 

eram muito legais comigo” - Rio Grande 

Atendimento 
“Eu ficava muito quieta, não queria falar com ninguém, 

uma psiquiatra [psicóloga] me ajudou muito [...] eu 

também não queria comer, uma moça [nutricionista] me 

explicava que tinha que comer, que ia ajudar a sair do 

hospital” -  Rio Maracapú 

“Aqui em Belém, achei o tratamento ótimo” - Rio Grande 
Assistência 

“Sei que fui muito bem tratada aqui” - Rio Anapú 

“Sim, eles falavam sim, mas eu tava abalada, nem prestava 

atenção.” Rio Maracapú Comunicação

/Vínculo “Sim, eles todos falavam seus nome e explicavam o que 

iam faze.” Rio Mapuã 

Percepções 

Negativas 

“O médico falava que ia fazer cirurgia, mas não explicava 

não, agora as outras coisa, os curativo, os exame, as 

enfermeiras falava sim, pra que era, porque tava fazendo” -

Furo do Capim 
Comunicação

/Informação 
“Explicavam tudo, os médico, as enfermeira, eu sabia que 

tinha que ficar em jejum, agora os nome, era difícil pra 

mim”- Rio Bacuri 

“Agente sente falta dos conhecidos, dos colegas, de 

brincar.”- Furo do Capim Modificações 

da rotina “Comia pouco, não gostava da comida do hospital, 

ninguém gosta de tá no hospital”- Rio Caetê 

“Sentia falta da minha família, dos meus filhos, da minha 

casa”- Rio Bacuri Afastamento 

do contexto 

sociofamiliar “Meus filhos mais velhos ficavam comigo, meu marido 

ficou em casa para cuidar da minha bebê” – Rio Grande 

“Eu tinha vergonha de como eu tava, a gente muda, nosso 

rosto muda, a gente fica muito esquisita sem cabelo, sem 

orelha, sem sobrancelha” – Rio Mapuã 
Mudança da 

imagem 

corporal “Eu não queria nem me vê, no curativo eu ficava de olho 

fechado, porque eu vi uma vez meu olho e tava muito feio” 

Igarape´Jarumãzinho 

“Ficar no hospital dá medo, é gente doente, gente 

desconhecida- Furo do Capim 

Sofrimento 

Emocional 

“Tinha medo dos curativos, das injeção [silêncio] de tudo 

por causa de doer, sabe? Queria saber quanto tempo ia 

passar longe da minha filha” - Rio Caetê 

“Eu chorava muito, tinha vergonha e até hoje tenho"- Rio 

Bacuri 

“A gente fica se perguntando porque aconteceu isso com a 

gente [...] queria saber sobre meu cabelo, meu rosto, se iam 

ajeitar- Rio Mapuã 

“No início quanto menos gente fosse, melhor pra mim” -

Rio Tocantins 
Isolamento 

“Eu ficava muito quieta, não queria falar com ninguém” - 

Rio Caetê 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.              
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Categoria Temática: Vivência Hospitalar: Percepções Biopsicossociais de Vítimas de 

Escalpelamento.  

 A partir da prática no atendimento às vítimas do escalpelamento, sabe-se do potencial 

traumático e doloroso deste acidente e que as repercussões físicas por si só já poderiam 

explicar qualquer situação de estresse que a paciente possa apresentar durante a internação, 

porém muitas outros fatores concorrem para o aumento desse estresse. 

Dentre essas situações podemos citar o tratamento longo com idas e vindas ao 

hospital, períodos de internação que podem durar meses, levando ao afastamento de todo seu 

contexto social e familiar, pois vivem em municípios distantes da capital, onde se encontra o 

hospital de referência para o tratamento, provocando a necessidade de uma reorganização 

pessoal e familiar, com consequências nos aspectos psicológico, social, financeiro, afetivo e 

outros, além de uma compulsória adaptação a horários, alimentação e outros totalmente 

adversos  ao seu contexto habitual. 

 Costa, Silva, Lima (2010) referem que a doença fragiliza o indivíduo, há o 

rompimento de seu equilíbrio, exigindo novas estruturações para suportar esse momento, 

provocando situação de crise. E quando o adoecimento demanda a necessidade de 

hospitalização, essa crise tende a se potencializar. 

 Acrescentando a ideia exposta, Henriques e Cabana (2013) pontuam que a 

hospitalização faz com que o sujeito abandone suas rotinas, suas atividades para ser 

“paciente” diante de cuidados, procedimentos e dores em um ambiente desconhecido. Fatores 

que também podem desencadear crise no ambiente hospitalar.  

Nesta pesquisa os sentimentos e atitudes que expressaram o sofrimento e crise das 

participantes foram o medo e o choro, que apareceram em todas as narrativas, além de 

isolamento, negação, recusas, vergonha e ansiedade que foram desencadeados ou 

potencializados pelo abandono abrupto e involuntário das pacientes de seu contexto, seus 

hábitos, suas relações familiares e sociais, o confinamento em um ambiente estranho 

associado a dor, intervenções invasivas e desconhecidas, rotinas totalmente diferente das suas 

e também por mudanças drásticas em suas imagens, representadas pela perda dos cabelos e 

mutilações, este último ponto também foi explicitados em todas as entrevistas. Várias 

passagens destacam todo esse contexto: 

“Eu tinha vergonha de como eu tava, agente muda, nosso rosto muda, agente fica 

muito esquisita sem cabelo, sem orelha, sem sobrancelha”- Rio Mapuã 
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“Sentia falta dos meus filhos, nunca tinha ficado longe deles e do meu cabelo”- Rio 

Anapú 

“Eu tava abalada, tinha medo de demorar aqui [silêncio] queria sabe quanto tempo ia 

passa longe da minha filha”- Rio Grande.  

 

“Ficar no hospital da medo, é gente doente, gente desconhecida, agente sente falta dos 

conhecidos, dos colegas, de brinca”- Furo do Capim. 

 

”Agente fica se perguntando porque aconteceu isso com agente, ai não que falar com 

ninguém”- Rio Mapuã. 

 

“Eu chorava muito, não queria levanta pra toma banho, tinha medo dos curativos, das 

injeção,....de tudo por causa de doer sabe? Tinha vergonha de como eu tava” - Furo do Rosal. 

 

“Sentia falta da minha família, dos meus filhos, da comida de casa, comia pouco, não 

gostava da comida do hospital, ninguém gosta de tá no hospital” - Rio Bacuri. 

 

“Eu chorava muito, tinha vergonha e até hoje tenho, não tiro o chapéu, a peruca, cubro 

parte da minha cara” - Rio Bacuri. 

 

“Eu negava tudo, as medicações, os atendimentos, a alimentação ...era tudo com muita 

dificuldade” - Furo do Rosal. 

 

Percebemos que embora as vítimas tenham sido acometidas em idades diferentes, com 

contextos sociais e familiares diferentes, apresentaram reações similares frente à situação, 

sendo umas mais expressivas que outras e também que o acidente representou um marco em 

suas vidas, causando sofrimento mesmo para quem o sofreu há anos, provavelmente com 

repercussões que se estenderão por toda a vida dessas mulheres. 

Sentimentos e atitudes semelhantes foram apontados por Lopes e Correa (2013) em 

seu estudo com crianças em situação de escalpelamento, dentre eles, o choro, o medo dos 

procedimentos, o incomodo com a aparência, que também provocavam isolamento, 

resistência à equipe e a ansiedade pela alta, para que pudessem retornar ao seu cotidiano.  

Costa, Silva e Lima (2010) acreditam que essas crises, de um modo geral, têm 

repercussões nas condições físicas e psíquicas do paciente, podendo interferir no curso do 
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tratamento. Portanto, sentimentos negativos desencadeados durante a experiência hospitalar 

devem ser levados em consideração durante a assistência e diminuídos, sempre que possível, 

pois são desfavoráveis ao tratamento e a recuperação (STREEK, 2016). 

. Para Costa, Silva e Lima (2010) o cuidado integral e atenção humanizada são 

indispensáveis para o enfrentamento de toda essa situação pelo paciente. Desta forma é 

importante considerar vários fatores que repercutem no indivíduo durante a hospitalização 

além do próprio adoecimento e reconhecer importância de uma assistência diferenciada, 

prestada de forma humanizada.  

Pinto et al. (2016) acrescentam a esse contexto, a necessidade de remodelação do 

cenário da atenção à saúde, por meio da associação dos cuidados biomédicos, suas técnicas e 

ferramentas, inegavelmente de grande valor, à práticas humanizadas gerando um clima de 

confiança e segurança ao paciente, contribuindo para este enfrentamento e melhora da 

qualidade da assistência. 

Desprendemos da prática profissional que essas pacientes pela somatória de situações 

trazidas, dentre as quais, quadro álgico, alterações físicas drásticas, disfunções sensoriais e 

motoras, além das outras já retratadas, que os comportamentos variam, algumas se comportam 

de modo arredio, introspectivas, outras hostis, porém independentemente de como reagem o 

atendimento humanizado, o reconhecimento pela equipe de toda essa situação, o acolhimento, 

respeito e atenção proporcionam um clima de apoio, repercutindo positivamente neste 

momento tão difícil para elas.  

Nesse contexto a atenção diferenciada propicia confiança no tratamento e facilita o 

entendimento da paciente sobre a situação, bem como a importância das condutas requeridas, 

estimulando mudança de comportamento e cooperação. Alguns relatos trazem claramente a 

importância de um atendimento diferenciado na provocação de atitudes positivas tomadas 

pelas pacientes:  

 “Hum... no início quanto menos gente fosse melho pra mim, não queria faze 

nada...mas me explicaram as coisas e fui aceitando né, pra sair logo.”  - Rio Tocantins. 

“Não gostava de falar...tudo era com muita dificuldade...mas as enfermeiras ajudaram 

bastante, me explicavam as coisas, fui mudando...” -  Rio Bacuri. 

 

“Eu ficava muito quieta, não queria fala com ninguém, uma psiquiatra [psicóloga]  me 

ajudou muito,... eu também não queria come, uma moça [ nutricionista] me explicava que 

tinha que come, que ia ajuda a sai do hospital.” - Rio Maracapú. 
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 Os dados coletados evidenciaram que as entrevistadas consideraram a equipe 

atenciosa e mostraram-se satisfeitas com a assistência e tratamento oferecidos. Como 

podemos observar:  

 “Eles me tratavam  super bem, não tenho queixa do meu tratamento não.” –Rio 

Anapú.. 

 

 “Não senti falta de nada no meu atendimento,...todos eram muito legais comigo.”- Rio 

Grande 

“Aqui em Belém achei o tratamento ótimo.” - Furo Grande  

   

 Várias citações na literatura confirmam que um clima de confiança e respeito 

contribui positivamente para uma melhor recuperação. Destaca-se aqui o estudo de Tavares e 

Pawlowytsch (2013), que por meio das percepções de indivíduos que passaram por um 

período de internação, concluíram que a atenção humanizada prestada pela equipe de saúde 

considerando o estado emocional do paciente e desenvolvida com afetividade proporcionou a 

eles um melhor enfrentamento da situação. 

A comunicação é um instrumento necessário para alcançar esse tipo de assistência, 

pois através dela promove-se o acolhimento, a interação e a toca de conhecimentos, entre 

outras muitas possibilidades. Porém para que seja efetiva deve ser compreensível e dialógica. 

Para Marinus et al. (2014) trata-se de um instrumento necessário aos anseios do novo 

modelo de atenção à saúde, com funções múltiplas, dentre as quais informar, provocar 

mudança de comportamento, ensinar e aprender, sendo desenvolvida numa perspectiva de 

interação e intercâmbio entre a equipe e o usuário, visando um cuidado integral. 

Contudo constatou-se que, embora, seja muito importante é considerado um processo 

difícil, permeado de vários obstáculos a serem superados como linguagem, posturas 

impositivas, dificuldade de interação, foco na doença, entre outros. 

Nesta análise, com relação ao processo comunicativo estabelecido entre equipe e 

paciente, acredita-se que havia o respeito e o cuidado de criar vínculos, pois as pacientes 

entrevistadas, exceto duas, afirmaram a apresentação e explicação dos profissionais e de suas 

condutas ao iniciar o atendimento. No entanto, a maioria referiu que o entendimento e 

assimilação eram muitas vezes prejudicados pelo seu estado emocional. Vejamos:  

 

"Sim, eles falavam sim, mas eu tava abalada, nem prestava atenção."-  Rio Maracapú. 
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            “Sim eles todos falavam seus nome, explicavam o que iam faze” - Rio Mapuã. 

             Com relação ao caráter informativo do processo comunicativo, de acordo com a 

análise dos relatos, identificou-se que as informações sobre procedimentos e rotinas não são 

oferecidas de forma padronizadas, muitas vezes acontecendo a partir de questionamentos à 

equipe, ou seja, por demanda espontânea, sendo muitas vezes transmitidas entre pacientes, 

tendo a enfermagem, dentre os profissionais da equipe, como os responsáveis pelo maior 

oferecimento de informações. Podemos trazer uma fala que expressa bem tal situação: 

 

"Ia descobrindo as coisa aos pouco, não tinha não dotora uma pessoa só pra fala tudo 

di uma vez, agente vai perguntando..." - Furo do Rosal. 

“Agente vai perguntando,...as outra [pacientes] e as enfermeira vão falando” Rio 

Bacuri. 

 Verificou-se também que na maioria das vezes as vítimas, durante a internação, por 

variados motivos, não sabiam o nome das cirurgias ou como se dariam (procedimento 

técnico), ferindo de certa forma a autonomia das mesmas. Questão essa também identificada 

por Melendo et al. (2015) que discutiram a respeito da autonomia do ser humano dentro do 

processo terapêutico, a partir da observação que o termo de consentimento informado 

assinado pelo paciente, para garantir seu consentimento a determinados procedimentos, é 

grande parte das vezes assinado sem conhecimento real ou com muitas dúvidas sobre as 

informações que trazem sobre os procedimentos e seus riscos, inclusive de cirurgias. 

 O autor ainda acrescenta a esse respeito que o profissional médico é o menos citado 

no repasse de tais informações e na obtenção do termo. Alguns relatos analisados se 

assemelham ao estudo supracitado e podem elucidar com clareza essa questão: 

 

 “Eles [o médico, a enfermeira], mas a enfermeira falava que eu ia faze cirurgia, pra 

ficar em jejum, mas o nome, não...” - Rio Anapú. 

 “O médico falava que ia faze cirurgia, mas não explicava não, agora as outras coisa, 

os curativo, os exame, a enfermeiras falava sim, pra que era, porque tava fazendo.” Furo do 

Capim 

 “Explicavam tudo, os médico, as enfermeira, eu sabia que tinha que fica em jejum, 

agora os nome, era difícil pra mim..” Rio Bacuri. 

 

 “Sim, eles [médicos] falavam sim, mas eu tava muito abalada, nem prestava atenção.” 

Rio Maracapú. 
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Segundo Ferri, Muzzalupo e Lorenzo (2015) a partir da análise das opiniões expostas 

por pacientes de um hospital na Itália a respeito de comunicação/informação durante a 

internação, concluíram que expectativas não supridas a esse respeito, interferem diretamente 

na autonomia e no envolvimento do paciente com seu processo de cuidado.  

  Costa, Silva e Lima (2010) reforçam a discussão quando discorrem em seu estudo 

que as condições que o paciente está exposto durante a hospitalização promovem sentimentos 

como o medo, ansiedade e insegurança, que podem ser potencializados pela falta de 

informações e produzem repercussões na condição física do mesmo, interferindo diretamente 

no tratamento, desde o processo cirúrgico até sua recuperação.   

Todo esse contexto vem reforçar a importância da educação em saúde para empoderar 

e garantir a autonomia do indivíduo e para o beneficiamento do trabalho e da assistência, 

porém, a receptividade e importância dadas por todas as depoentes acerca de um material 

educativo direcionado às suas necessidades fortaleceram o desejo de concretizar o objetivo da 

pesquisa, que é a construção e elaboração de uma cartilha educativa para as vítimas de 

escalpelamento em tratamento hospitalar. 

Acredita-se que este material, pautado na associação das lacunas encontradas com a 

análise das entrevistas e o referencial teórico adotado, poderá contribuir com a melhora da 

qualidade de vida dessa população. Destaco aqui alguns trechos das entrevistas que reiteram o 

interesse da população do estudo por um material educativo com tal especificidade.  

 

“Sim, seria muito bom, pra gente sabe direito das coisas do hospital, das cirurgias.”- 

Igarapé Jarumãzinho. 

 

“Há..., sim, acho legal, porque agente fica sabendo do que pode e que não pode fazer, 

algumas coisa que vamos passa, acho que era melhor pra entender tudo que acontece aqui no 

hospital.” - Rio Grande. 

 

“Creio que sim, acho que é bom ter mais informação pra gente.”- Rio Maracapú. 

 

 

 

4.2 ELABORAÇÃO DA CARTILHA 
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A educação em saúde estabelece um processo comunicativo que vem sendo 

reconhecido por sua contribuição de destaque no cenário da atenção á saúde, pois além de 

aproximar indivíduos, propiciando uma assistência que foge do tecnicismo absoluto e do 

tratar focado apenas na doença, possibilita também informar e influenciar opiniões e 

condutas. Sendo assim, ações educativas no contexto hospitalar podem contribuir para 

reconfigurar a percepção dos pacientes acerca de hospitais, como ambientes frios e técnicos e 

também diminuir as expectativas negativas em sua relação, o tornado mais humanizado (IVO 

et al., 2017). 

Diversos são os métodos e materiais utilizados com tais finalidades, porém os 

materiais impressos ainda são uns dos mais produzidos, como constatou uma pesquisa 

realizada em artigos científicos de 2011 a 2015 com objetivo de evidenciar o perfil da 

elaboração e validação de tecnologias direcionadas a educação em saúde. Sendo a cartilha, 

dentro destes, o material mais desenvolvido (WILD, 2018). 

As cartilhas são para Castro e Júnior (2014) materiais educativos em formato de livros, 

que através de narrativas, quadrinhos, textos didáticos ou informativos, entre outros, trazem 

informações relevantes e de fácil entendimento sobre as temáticas abordadas. Capazes de 

proporcionar resultados expressivos aos participantes da atividade educativa (ECHER, 2005). 

Sabe-se que embora tenham bons objetivos nem sempre os alcançam, pois alguns 

fatores podem não ser levados em consideração como a necessidade do público alvo e 

pressupostos ligados à sua apresentação. Vale salientar que o envolvimento do público-alvo é 

amplamente considerado na literatura, sendo sua abordagem, ainda no processo de construção 

da cartilha, fundamental para sua contribuição ativa, que é realizada através da indicação de 

conteúdos e observação das suas próprias demandas (OLIVEIRA, LOPES e FERNANDES, 

2014; TELES et al., 2014; LIMA et al., 2017).  

A baixa escolaridade de parte da população é outra barreira para a construção e 

compreensão de materiais educativos impressos, a esse respeito Ivo et al. (2017) acreditam 

que um grande equívoco em suas elaborações está relacionado à adequabilidade da 

linguagem, haja vista que o nível de escolaridade pode influenciar diretamente na 

compreensão dos textos. 

Foi necessário então investigar o perfil da população alvo, para conhecer e entender 

suas características e tentar elaborar um produto com informações de qualidade, mas 

adequado ao seu contexto sócio educacional e até ambiental 

Neste sentido, foram procurados dados sócio epidemiológicos de pacientes vitimadas 

pelo escalpelamento em estudos sobre a temática, sendo encontrado em estudo desenvolvido 
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por Feio (2017), que em uma população de 37 mulheres vítimas do acidente, apenas 13,5% se 

declararam analfabetas, uma minoria com o ensino superior completo e a maioria com o 

ensino fundamental (completo e incompleto), cujos dados convergiram com os de Gomes et 

al. (2018) que apresentaram em seu resultado a maioria das pacientes com ensino 

fundamental (completo e incompleto) e nenhuma sem escolaridade. 

Procurando evitar tais riscos, a cartilha foi construída com base em entrevista realizada 

com pacientes que sofreram o acidente, ou seja, com experiência semelhante ao público que 

deseja alcançar e seguiu recomendações de Moreira, Nóbrega e Silva (2003), Echer (2005) e 

Doak e Doak, Root (1996), amplamente utilizados por autores de trabalhos metodológicos 

para construção e validação de materiais educativos em saúde para embasar suas construções 

e facilitar sua leitura e compreensão, como os estudos de Pinto et al. (2018) e Castro e Júnior 

(2014). 

A cartilha após validação foi finalizada com 16 páginas, nas dimensões de 15 por 

21centimetros, escrita com textos em Arial tamanho 14 e 16 e 18 para os títulos e palavras em 

destaque, onde foi feito uso de  negrito, como recomendam Moreira, Nóbrega e Silva (2003). 

Na capa foi usada Arial  tamanho 80, deixando seu título bem visível. De acordo com 

Araújo (2016) a escolha da fonte e tamanhos é muito importante, pois a escrita influencia 

diretamente na legibilidade dos materiais. Ainda baseada na mesma autora, foi feita de forma 

colorida, com uso do habitat cotidiano dessa população e uso de imagem que insinua o 

acidente, pois é importante que a mesma apresente ilustrações familiares e atrativas, para que 

chame a atenção do leitor. 

Para torná-la de fácil leitura e compreensão, mas ao mesmo tempo atrativa, optou-se 

pelo desenvolvimento do conteúdo de forma conversacional, através de uma personagem 

vítima do acidente. Castro e Lima (2014) mencionam que as informações escritas em forma 

de conversa é um estilo mais natural e mais fácil de ser lido e entendido. 

Buscou-se a utilização de linguagem clara, simples, usando termos e elementos 

característicos ao público alvo, evitando uso de termos técnicos e siglas, porém quando 

estritamente necessários ao texto, foram seguidos de suas definições, como no caso dos 

procedimentos cirúrgicos. Para Moreira, Nóbrega e Silva, 2003, o vocabulário utilizado deve 

ser coerente com a mensagem e com o público alvo, ser de fácil leitura e entendimento, 

devendo evitar o uso de termos raros e terminologia técnica. 

As ilustrações acompanharam as informações, com intuito de facilitar a transmissão e 

entendimento da mensagem, aproximar o público e estimular atitudes positivas. Foram 
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elaboradas na maioria pelo design, através do programa Ilustrator®, as que não foram 

elaboradas pelo profissional, foram utilizadas com citação de suas respectivas fontes. 

Para Lima et al. (2017) a imagem tem papel crucial na compreensão de um texto, para 

atrair o leitor, despertar e manter seu interesse pela leitura, complementar e reforçar a 

informação, além de permitir que as pessoas se identifiquem. 

A cartilha foi composta pelos seguintes tópicos, tendo cuidado com a quantidade de 

texto na página, procurando finalizar a ideia em uma única página e otimizar o uso de 

marcadores e balões de diálogos, entre outros pressupostos (MOREIRA; NOBRÉGA; 

SILVA, 2003) 

 Apresentação: Mostra a personagem e objetivos da cartilha. 

 Equipe multiprofissional (PAIVES): Apresentação dos profissionais, suas 

condutas e importância no tratamento.  

 Tratamento Cirúrgico: Descreve-se nome e técnica dos procedimentos 

cirúrgicos realizados na instituição. 

 Informações Gerais: Fluxos e Rotinas, divididos em duas seções: uma para a 

paciente e outra para acompanhantes. 

 Alta hospitalar: Mostra o responsável por este momento, enfatizando o retorno 

e fluxo após a alta. 

 Espaço Acolher: Descreve sobre o espaço de apoio mantido pela instituição 

onde ficam enquanto estão em tratamento, porém sem necessidade de 

internação hospitalar ou quando retornam para consultas e ou outros 

procedimentos relacionados ao tratamento. 

  Fluxo do atendimento à vítima do escalpelamento e Telefones importantes: 

Mostra de maneira simples o fluxo a partir da ocorrência do acidente e 

telefones de entidades ligadas ao escalpelamento. 

 Vamos combatê-lo? Apresenta atitudes importantes para serem reconhecidas e 

repassadas pelas pacientes em forma de um jogo de certo ou errado, 

procurando tornar a assimilação mais dinâmica e interativa. 

 Referências. 

 

Considerando a potencialidade transformadora da educação ao paciente internado, 

mencionada por Castro e Júnior (2014), em relação a compreensão de seu estado de saúde e 

condutas adotadas e, por conseguinte, seu empoderamento e estimulo à cooperação. Acredita-



48 
 

se na relevância do cumprimento dos pressupostos descritos na literatura para seleção dos 

conteúdos, bem como para facilitação da leitura, pois possibilita alcançar as demandas dos 

pacientes e sua compreensão independente do grau de formação. 

 

 

4.3 VALIDAÇÃO 

 

É indispensável que o material educativo após sua construção, que deve prezar pela 

acessibilidade de suas informações, passe por um processo que o torne apto ao uso.  Esse 

processo é denominado de validação e representa a avaliação do material em relação ao 

contexto que está inserido, visando seu aperfeiçoamento (POLIT; BECK, 2011). 

Pereira (2014), Pinto et al. (2018), Lima et al (2017) como diversos outros autores 

confirmam a necessidade da validação. Neste estudo que deve ser realizado foi realizada a 

validação através do comitê de juízes especialistas, com profissionais das áreas da saúde e da 

educação.  

A multiplicidade de profissões entre os juízes favoreceu a construção coletiva e 

valorizou percepções diferentes, procurando de acordo com Wild (2017) obter respostas e 

opiniões de qualidade para uma dada questão apresentada, e não apenas chegar a respostas 

simplistas ou a um consenso acerca da mesma temática. 

A discussão dos resultados da avaliação do conteúdo e aparência da cartilha pelo 

comitê foi realizada com base em elaborações e validações de cartilhas com ênfase em outras 

temáticas, pois não foi encontrado na literatura nenhum material educativo direcionado à 

pacientes vítimas de escalpelamento em tratamento hospitalar, reforçando a importância do 

aprimoramento de sua construção.  

Sendo iniciada pela discussão acerca da caracterização dos juízes, identificados por J e 

um número referente a ordem de participação, seguido das avaliações dos três blocos 

descritos na metodologia, que correspondem respectivamente aos objetivos; estrutura e 

apresentação e relevância da cartilha.  

 

 

 

4.3.1 Caracterização dos juízes Especialistas. 
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Participaram desta etapa onze profissionais, destes dez com vínculo trabalhista com a 

FSCMP, sendo três médicos (27,2%), dois enfermeiros (18,2%), um fisioterapeuta (9,1%), um 

terapeuta ocupacional (9,1%), dois assistentes sociais (18,2%), um psicólogo (9,1%) e uma 

pedagoga (9,1%). As frequências e variáveis detalhadas estão descritas na tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos juízes especialistas do estudo, Belém 

2018. 

Variável Categoria Frequência % 

Sexo 
Masculino 2 18,2 

Feminino 9 81,8 

Faixa etária 

35 a 40 anos 2 18,2 

41 a 50 anos 5 45,4 

51 a 60 anos 4 36,3 

Formação 

10 a 15 anos 2 18,2 

16 a 20 anos 2 18,2 

21 a 25 anos 3 27,2 

26 a 30 anos 2 18,2 

31 a 35 anos 2 18,2 

Titulação 

Especialização 7 63,6 

Mestrado 3 27,2 

Doutorado 1 9,1 

Tempo de 

experiência 

na área 

1 a 5 anos 1 9,1 

6 a 10 anos 2 18,2 

Mais de 10 anos 8 72,7 

                 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 A diversibilidade de formação entre os juízes foi proposital, buscando alcançar as 

opiniões e sugestões de vários profissionais que compõem a equipe envolvida no tratamento 

das pacientes vitimadas pelo escalpelamento, reconhecendo a importância de cada 

especificidade e da construção coletiva da cartilha. 

 Echer (2005) concorda com a participação multidisciplinar, pois é a ocasião em que 

realmente se pode dizer que o trabalho está sendo feito em equipe, valorizando as opiniões e 

enfoques diversos sobre o mesmo tema. 

O comitê de validação contou com profissionais na faixa etária entre trinta e cinco e 

sessenta anos, a maioria do sexo feminino (81,8%), com tempo de formação de no mínimo 

treze anos e máximo de trinta e cinco, sobressaindo-se a faixa e entre vinte e um a vinte e 

cinco anos, representando (27,2%) dos juízes. 
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Associado a maturidade profissional, a maioria dos juízes referiu mais de dez anos de 

prática assistencial (72,7%) e apenas um com menos de cinco anos de experiência (9,1%). As 

valiosas experiências descritas conferem ao comitê selecionado valioso conhecimento, 

habilidade, competência técnica e sensibilidade com a temática, portanto, com grande 

potencial para contribuir na elaboração de um material útil a essa clientela. 

Dentre os juízes têm-se um doutor (9,1%), três mestres (27,2%) e sete especialistas 

(63,6%), com dez (90,9%) deles referindo experiência educacional, seja em palestras, cursos, 

orientações e/ou participação em bancas de conclusões de cursos e quatro (36,3%) possuem 

produção científica sobre a temática, sendo um participante pedagogo.  Destaca-se neste 

momento a associação entre o conhecimento acerca da temática e experiência educacional, 

que é muito importante no processo de ensino- aprendizagem direcionado a públicos 

específicos (ARAÚJO, 2016). 

  

 

4.3.2 Avaliação dos juízes 

 

O Primeiro bloco refere-se aos propósitos e finalidades que se deseja atingir com a 

utilização da cartilha, o quadro abaixo (Quadro 3) mostra as avaliações dos itens em 

frequência absoluta e percentual e o percentual de concordância. Os cinco itens deste bloco 

contaram com a avaliação de todos os juízes, totalizando 55 respostas e obtendo um 

percentual de concordância de 90,9%. 
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Quadro 3:  Julgamento dos juízes quanto aos objetivos da cartilha, com demonstração do IVC e do Percentual 

de  Concordância*. Belém, 2018.                                                                                                                                                                                       

                                                                                      Escores N (11)                                              
              Itens                                                                                                                             Inadequado Parcialmente 

 Adequado 

Adequado Totalmente 

Adequado 

IVC 

Objetivos   N       %     N         %   N     %    N       % 

1.1 Os conteúdos 

abordados estão 

coerentes com as 

necessidades da paciente 

vítima de escalpelamento 

em tratamento hospitalar. 

        

      __ 

    1   5    5 0,90 

1.2 Possibilita a reflexão 

e/ou mudança de 

comportamento e atitude. 

      __     1   4    6 0,90 

1.3 Pode circular no meio 

científico acerca da 

temática. 

       __     3   4    4 0,72 

1.4 Atende a interesses 

de instituições que 

trabalhem com o 

tratamento do 

escalpelamento. 

        

      __ 

     

   __ 

   

  5 

     

   6 

   

  1 

1.5 São coerentes do 

ponto de vista do 

tratamento às vítimas de 

escalpelamento. 

        

      __ 

   

  __    

  

   4 

    

   7 

 

  1 

Total de Subitens (55)       

      __                                         

 

     5      9.1% 

 

 

 22     40% 

 

  28  

50,9%    

IVC 
total 

0,90 

*Percentual de Concordância (A+ T.A): 90,9%; Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

O item 1.1 obteve uma avaliação positiva alcançando um IVC de 0,9, com várias 

sugestões oferecidas e acrescentadas à cartilha e apenas uma não acatada. Esta opinou por 

acrescentar imagens realistas dos danos causados e dos procedimentos cirúrgicos, pois 

poderiam provocar um estado de maior atenção da população em relação ao acidente. 

A falta de consideração à sugestão descrita baseou-se no objetivo primordial da 

cartilha, que está direcionado para pacientes já acidentadas, mesmo que abarque um enfoque 

preventivo em sua finalização, acreditando que tais imagens poderiam aumentar o medo e 

ansiedade dessas pacientes, que já se encontram muito abaladas emocionalmente. 
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Ainda sobre o discorrido, Pinto et al. (2018) em seu material citou a existência de 

riscos, mas evitou suas descrições ou imagens que os remetessem, acreditando que 

aumentariam o medo e ansiedade do público alvo e refere que o material deve se aproximar 

da realidade do leitor para que possa promover algum tipo de influência positiva, mas deve 

evitar o uso de imagens negativas ou exemplos exagerados. 

Um escore discordante foi atribuído ao objetivo motivacional da cartilha (1.2), que foi 

justificado da seguinte maneira:  

 

“É que mudar de atitude requer mais que o uso da cartilha” J7. 

 

Em seu material educativo Araújo (2016) também obteve avaliação negativa pelo 

comitê em seu item relacionado ao objetivo motivacional, cuja alegação dos juízes, de forma 

sucinta, estava relacionada a extensão da preocupação na melhoria dos materiais educativo à 

sua aplicabilidade, sendo, então, necessários estudos que avaliem a aplicação com o público 

alvo, para analisarem se realmente promovem reflexão e mudança de comportamento. Mas 

Araújo (2016) acredita que quando a informação é comunicada, a base da mudança de 

comportamento está formada. 

Para wild (2017) novas informações podem não ser suficientes para produzir 

mudanças comportamentais, no entanto quando o conhecimento é compartilhado de forma 

concreta e objetiva, pode sim produzir alteração de rotina. 

O item 1.3, que diz respeito a circulação do material no meio científico apresentou a 

menor concordância pelos juízes, não atingindo o IVC pré-estabelecido, recebendo 

justificativas por dois juízes por tal avaliação, vejamos:  

 

“A cartilha não está escrita e nem referenciada apropriadamente para circular no meio 

acadêmico.” J8 

“Está direcionada à população, logo é de certa forma superficial, apropriada ao seu 

fim.” J3 

 

Um estudo sobre validação de tecnologia educativa sobre combate a dengue elaborada 

por Wild (2017) obteve no item semelhante um IVC de 0,67, sendo expostas pelos juízes 

motivações semelhantes às referidas neste estudo, que de uma forma geral mencionaram que a 

cartilha, embora embasada cientificamente, não aprofunda os conhecimentos e se apresenta 

com linguagem informal, de acordo com seu propósito educacional.  
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Esta avaliação remete aos enunciados de Alexandre e Coluci (2015) quando citam a 

defesa de vários autores sobre a importância da elaboração e ou adaptação de instrumentos de 

coleta e escalas em estudos de validação, defendendo que sua realização compusesse uma das 

etapas do processo metodológico da própria validação de materiais, pois possibilitaria a 

avaliação da abrangência de seus domínios, bem como se os itens cobrem cada domínio do 

produto 

Neste estudo a ausência desse processo não oportunizou adequações ao questionário, o 

que pode ter prejudicado sua finalidade avaliativa específica sobre a temática.  

O item 1.5 obteve 100% de concordância, mas recebeu sugestão de aprofundamento 

sobre as explicações dos tratamentos cirúrgicos, contudo tal recomendação vai de encontro ao 

preconizado por diversos autores, que prezam por informações acessíveis e menos cansativas 

às pessoas com menor grau de formação. 

 Echer (2005) acredita que quando se trata de materiais educativos, o leitor deve 

perceber a importância das informações, a partir da compreensão de sua leitura, portanto, os 

materiais devem atender às necessidades específicas à que se destina, através de uma 

linguagem acessível, portanto, prezou-se por explicações com respaldo científico, oferecidas 

de forma completa, porém objetiva. 

O bloco não contou com nenhum item avaliado como inadequado e totalizou um IVC 

de 0,9, recebeu sugestões valiosas, as quais foram acrescentadas a versão final da cartilha 

permitindo sua adequação, evitando ainda que o material fosse limitado às percepções 

exclusivas da pesquisadora, como podemos observar no quadro abaixo (Quadro 4). 



54 
 

Quadro 4: Sugestões  referentes ao bloco 1 (objetivos) 

Juízes Sugestões 

J2 “Aprofundar a explicação dos tratamentos cirúrgicos, pois estão muito vagos” 

J3 “Acrescentar o curativo cirúrgico ao tratamento, porque é o primeiro contato 

dela com o centro cirúrgico” 

J4 “Importante colocar o fluxo do atendimento.” 

“Senti falta de uma imagem da proteção do eixo.” 

“Padronizar a figura da fisioterapia ás demais” 

J6 “Necessário trazer o fluxo do atendimento.” 

“Para melhor motivação, a boneca deve explicar porque o profissional é 

importante, acrescentando as funções que já estão descritas.” 

J7 “Na apresentação, a frase que diz fazendo as mesmas coisas que eu fazia, passa 

a ideia de culpabilidade pelo acidente, poderia iniciar a abordagem preventiva 

de uma outra forma.” 

J9 “No tópico fique atenta, poderia acrescentar o retorno médico, pois poderia 

ajudar a evitar abandono de tratamento.”  

J11 “Nas orientações para lavagem das mãos, poderia acrescentar o uso de álcool 

gel, enfatizando os dispense que encontram-se espalhados na instituição.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No segundo bloco foram avaliados o domínio referente a estrutura e apresentação, 

avaliando, entre outros, a forma de apresentação da cartilha, seu conteúdo, embasamento 

científico, linguagem, ilustrações e organização, como podemos verificar no quadro abaixo 

(Quadro 5). 
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Quadro 5: Julgamento dos juízes especialistas quanto a estrutura e apresentação da cartilha, com demonstração 

do IVC e do Percentual de Concordância*. Belém, 2018.                                                                                      

                              

                Item                                                           

Estrutura e Apresentação 

                                       

                             Escores. N(11)                                                                                                    

 

Inadequado Parcialmente      Totalmente Adequado 

                     Adequado             

 

   IVC 

N        %    N               %    N        %    N       % 

2.1 A cartilha é apropriada 

para pacientes maiores de 

doze anos em tratamento 

hospitalar devido acidente 

com escalpelamento 

    

 

 

 

   - 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

0,72 

2.2 As mensagens estão 

apresentadas de maneira clara 

e objetiva. 

   -  

     3 

   

  4 

 

  4 

0,72 

2.3 As informações 

apresentadas estão 

cientificamente corretas. 

   -  

     2 

 

   5 

 

  4 

0,81 

2.4 O material está 

apropriado ao nível 

sociocultural do público alvo.  

    -  

     3 

 

   5 

 

  3 

0,72 

2.5 Segue uma sequência 

lógica na apresentação do 

conteúdo. 

    -  

     1 

 

   3 

 

  7 

0,90 

2.6 O estilo da redação 

corresponde ao nível de 

conhecimento do público 

alvo. 

    -  

     3 

 

   5 

 

  3 

0,72 

2.7 As informações da capa, 

contracapa e apresentação 

estão coerentes. 

     -  

     1 

    

   4 

 

  6 

0,90 

2.8 O tamanho do Título e 

dos tópicos estão adequados. 

     -           

     1 

   3   7 0,90 

2.9 As ilustrações estão 

expressivas e retratam bem as 

informações.  

     -           

     1 

     

   3 

 

  7 

0.90 

2.10 O número de páginas 

está adequado. 

     -           

     1 

    

   3 

 

  7 

0.90 

 

Total de  

Subitens (110) 

 

  

      19   17,3% 

 

 39   35,4% 

 

 52  47,3% 

 

IVC total 

  0,82 

     

Percentual de concordância (T+ T.A): 82,7%, Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Este bloco recebeu o maior número de respostas com escore relativo à pontuação 2 

(parcialmente adequado), 19, totalizando 17,3% das repostas obtidas. A maior discordância 

observada em outros estudos do tipo metodológico, está na avaliação desde domínio, como na 

elaboração de um álbum por Pinto et al.(2018) e uma cartilha por Wild (2017). 

A multiplicidade de profissões dos juízes possibilitou diferentes observações acerca do 

tema e do material, propiciando muitas discordâncias e sugestões, tornando suas participações 

essenciais para a realização das adequações necessárias à cartilha. Favorecendo a construção 

coletiva e valorizando percepções diferentes acerca da mesma temática (ECHER, 2005). 

Os itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2,6 foram os índices que não alcançaram a pontuação mínima 

para serem considerados válidos, apresentando IVC de 0,72. Vejamos no quadro a seguir 

(Quadro 6) as sugestões realizadas sobre o bloco, que serão discutidas a seguir: 

   Quadro 6: Sugestões e comentários dos juízes relacionados ao segundo bloco, Belém, 2018.                            

Juízes  Sugestões 

J1 Melhorar a linguagem 

Tornar os parágrafos mais curtos 

Diminuir número de páginas 

J2 Aprofundar a explicação dos tratamentos cirúrgicos, pois estão muito vagos  

J3 Informações ainda estão muito densas, principalmente no tratamento, importante 

resumir os textos 

J4 Acho desnecessária a palavra “cartilha” na capa 

Algumas palavras de difícil entendimento, como “intermediando” 

Acho que a figura do fisioterapeuta deveria ser padronizada aos demais 

profissionais 

J5 A página com informações gerais poderia ser dividida, uma para o paciente e 

outra para o acompanhante 

Tentar resumir alguns textos 

J6 Evitar termos técnicos como “crânio”. Poderia ser usado “osso da cabeça” 

Aumentar algumas fontes e reduzir textos 

Acrescentar a palavra ribeirinha na apresentação, pois é o contexto das 

pacientes. 

J7 Material com muita informação escrita, muitas pacientes têm pouca escolaridade 
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J8 Não utilizar “escalpeladas”, poderia substituir por vítimas de escalpelamento ou 

vítimas de acidente com escalpelamento  

J9 Não utilizar “escalpeladas” e sim vítimas de escalpelamento 

J10 Em alguns pontos, por exemplo, nas funções dos profissionais poderiam vir 

marcadores para chamar atenção 

 

J11 

A apresentação está muito longa, poderia ser resumida, enfatizando o objetivo 

da cartilha e deixaria o enfoque preventivo para finalização 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

 

Para Teles et al. (2014) as cartilhas favorecerem a memorização de informações 

importantes e contribuem para que pacientes desenvolvam ações positivas para a saúde. A 

literatura confirma sua ampla utilização, mas pontua como uma de suas limitações a falta de 

habilidade com a leitura de uma grande parcela da população. 

Sendo assim nesse estudo recomendações que facilitem seu entendimento, baseados 

em Doak, Doak e Root (1996), Moreira, Nóbrega e Silva (2003) e Echer (2005) foram 

utilizadas, porém, a percepção individual nesse momento permitiu algumas falhas 

relacionadas a falta ou excesso de conteúdo, à linguagem e forma de apresentação, muito bem 

observadas pelos juízes, como observamos no quadro acima, ratificando a importância da 

multiplicidade de olhares na elaboração de materiais educativos. 

Profissionais da área da saúde fazem uso de linguagem técnica cotidianamente e essa 

habitualidade permitiu que alguns termos técnicos fossem mantidos despercebidamente na 

cartilha, assim como palavras de difícil entendimento, sendo um dos fatores apontados por 

juízes para a invalidação dos itens relacionados à linguagem e forma de apresentação da 

mensagem (2,1. 2.2; 2.4 e 2.6).  

Em concordância ao exposto, procurou-se melhorar e adequar a linguagem das 

informações, para torná-la mais clara e acessível e facilitar seu entendimento e assimilação, 

mas, sem deixar de atender as necessidades observadas na etapa diagnóstica da pesquisa. 

Procurou-se então substituir os poucos termos técnicos e palavras rebuscadas apontados pelos 

profissionais foram substituídos por palavras comuns ao vocabulário popular na versão final 

da cartilha. 

Os quatro itens invalidados obtiveram IVC de 0,72, mas não possuíram nenhuma 

resposta com o escore inadequado. O item 2.1 não teve, especificamente, justificativa para as 
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respostas que o invalidaram, acredita-se que estão associadas aos motivos alegados nos 

demais itens invalidados.  

Nos itens que questionavam sobre a clareza das mensagens e o estilo da redação (2.2 e 

2,6), respectivamente, foram mencionadas observações sobre fatores que dificultam o 

entendimento do conteúdo abordado, tais como presença de informações densas, grande 

quantidade de informação textual, parágrafos longos e falta de marcadores.  

Considerando a concordância entre os autores de materiais educativos, bem como das 

referências adotadas, que a linguagem utilizada deve ser trabalhada de forma simples, para 

que facilite sua compreensão, todas as apreciações foram consideradas.  Considerando ainda 

que este processo requer um aprendizado referente a abertura às críticas e posicionamentos 

diferentes, pois um material deve ser construído para atender expectativas de pessoas com 

conhecimentos e interesses diferentes e não exclusivamente de quem o cria (ECHER, 2005). 

 Para melhorar a redação e proporcionar clareza e objetividade ao conteúdo, optou-se 

por focar nas mensagens principais, procurando diminuir as frases e parágrafos longos.  Foi 

reduzida a quantidade de informações por página e quando possível foram utilizadas apenas 

imagens com legendas, foi otimizado o uso de recursos visuais como marcadores, negritos e 

legendas, pois ajudam a enfatizar as mensagens, diminuir textos, além de favorecer a 

motivação à leitura (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A adequação sociocultural de materiais ao público alvo tem se tornado etapa 

fundamental para elaboração de materiais educativos, haja vista a importância de conhecer a 

realidade e necessidade da população que se deseja atingir.  Este item recebeu IVC inferior ao 

esperado (0,72), porém apenas três sugestões foram oferecidas, sendo elas, relativas à 

inclusão da procedência ribeirinha à apresentação da personagem e de uma imagem da 

proteção do eixo (carenagem) e a outra para não utilizar o termo escalpelada e sim vítima de 

escalpelamento ou de acidente com escalpelamento. Sendo acatadas todas três, pois fazem 

parte da realidade socioambiental dessas mulheres e em relação à última observação, evita-se 

o fortalecimento de estigmas existentes. 

Há de se ressaltar que a intenção de aproximar a cartilha às características e contexto 

sociocultural do público alvo para torná-la atraente e convidativa à leitura já havia sido 

pensada, por isso decidiu-se que a apresentação do conteúdo seria mais interessante às 

pacientes se fosse colocado em forma de conversa direcionada por uma personagem do sexo 

feminino, vítima do mesmo acidente, já que mulheres são as mais acometidas pelo 

escalpelamento por eixo de barco. Além da utilização de termos, alimentos, comuns aos 



59 
 

paraenses, sabendo que o Pará, é o Estado com maior número de ocorrência e onde está a 

instituição do estudo. 

Foi pensado também na seleção de imagens que pudessem provocar na população alvo 

a identificação com o material, tornando-o atraente à leitura. Neste sentido, as ilustrações são 

consideradas por Moreira, Nóbrega e Silva (2003) essenciais para a legibilidade e 

compreensão dos textos, sendo importante que estejam condizentes com as características de 

seu leitor, assim contribuem para atrair e manter o interesse pela leitura do material, bem 

como complementar e reforçar a informação que está sendo repassada. 

 É importante, no entanto, ter cuidado para que as imagens não distraiam o leitor, que 

chamem atenção para as mensagens que queremos transmitir, pois de acordo com Doak, Doak 

e Root (1996) são mais aceitas e lembradas que textos.  

Baseado nessa concepção sua capa foi elaborada trazendo um cenário comum às 

vítimas e uma atitude de risco para o acidente, com uso de cores, porém deixando as cores 

fortes para o barco e seu eixo, para que chamasse atenção mais com cuidado para não poluí-

la.  Os autores citados no parágrafo anterior acreditam que a capa deve ser atraente e 

preferencialmente trazer o público alvo a qual se destina. 

Sabendo-se que ilustração, cor, distribuição e apresentação são elementos importantes 

para o aspecto criativo da cartilha, foi necessária a colaboração técnica de um design, pois 

auxiliou na transmissão das mensagens que se desejava emitir, da melhor forma possível.  

Logo sua participação associada aos critérios referenciados para elaboração de materiais 

educativos foi crucial para os itens referentes à capa, topografia e ilustrações receberam 

avaliações positivas, com IVC superiores à 0.9.  

A ausência desse profissional pode ter contribuído com a invalidação de itens referente 

à comunicação visual na cartilha “Formando Heróis contra a dengue.” de Wild (2017), pois 

muitas observações negativas e recomendações foram elaboradas no tocante à ilustrações, 

cores e layout.  

O item 2.3 foi validado com IVC de 0,81, obtendo duas respostas com escore 

parcialmente adequado, porém, recebeu apenas uma justificativa, que na verdade também foi 

sugestão da dada no primeiro bloco, que diz respeito ao aprofundamento do conteúdo.   

 Podemos afirmar e acrescentar a justificativa dada anteriormente, que o conteúdo 

proposto foi totalmente embasado na bibliografia referenciada sobre a temática, que segundo 

Echer (2005), é fundamental para que o usuário do material obtenha, com segurança, 

informações e orientações que irão influenciar sua qualidade de vida. 
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O processo de validação de conteúdo e aparência deste bloco apresentou um IVC de 

0,82, satisfatório ao valor preestabelecido, porém, com apresentação de muitas discordâncias 

e sugestões, sendo a maioria acatada, para as necessárias adequações da cartilha. Tantas 

vertentes em relação a cartilha deve-se em parte pela multiplicidade de profissionais que 

compuseram o comitê. O que favorece a construção coletiva e valoriza percepções diferentes 

acerca da mesma temática (ECHER, 2005). 

O último bloco contou com 5 itens e 55 respostas, como observamos no quaro abaixo 

(Quadro 7) obtendo um percentual de concordância entre os escores relativos à 3 e 4 de 

98,1%, mostrando a percepção dos juízes em relação a relevância do material para a 

população do estudo. Este índice mostrou-se maior que o alcançado por Wild (2018) em sua 

cartilha para prevenção da dengue, a qual atingiu 71%, tendo como justificativa a necessidade 

de ajustes para que alcance com presteza e eficiência seus objetivos junto à população alvo, já 

que consideraram a iniciativa pertinente e válida. 

 

Quadro 7: Julgamento dos juízes especialistas quanto a relevância da cartilha, com demonstração do IVC e   

                  Percentual de concordância*, Belém 2018.                              

               

               Item 

            

          Relevância 

                                       Escores. N (11)       

     

    

IVC 

Inadequado 

 

N            % 

 

Parcialmente 

Adequado 

N              % 

Adequado 

 

N           % 

 

Totalmente 

Adequado 

N          % 

3.1 Os temas 

retratam aspectos 

chaves que devam 

ser abordados. 

 

     ___ 

      

      ___ 

 

4 

 

7 

 

    

1,0 

3.2 A cartilha 

permite a 

transferência e 

generalizações do 

aprendizado. 

 

     ___ 

 

      ___ 

 

5 

 

6 

 

 

    

1,0  

3.3 A cartilha 

estimula a 

aquisição e ou 

reforço de 

conhecimentos 

importantes para 

o estímulo à 

cooperação no 

tratamento. 

 

     ___ 

 

      ___ 

 

6 

 

5 

 

 

    

1,0 

3.4 A cartilha 

aborda assuntos 

necessários ao 

público alvo em 

 

     ___ 

 

       1 

 

3 

 

7 

 

    

0,9 
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tratamento 

hospitalar. 

3.5 A cartilha está 

adequada para ser 

usada por 

qualquer 

profissional que 

trabalhe com 

pacientes 

acidentadas por 

escalpelamento. 

 

 

    ___ 

 

 

       ___ 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

    

1,0 

Total de subitens 

(55) 

         1      1,9% 22        

40,0% 

32       58,1% IVC 

Total 

     

0.98 

*Percentual de concordância (A+ T. A): 98,1%. Fonte: Pesquisa, 2018. 

 

O IVC global da cartilha alcançou o valor de 0.88, superior ao preestabelecido, como 

também ocorreu nos estudos de Lima et al. (2017) em sua validação de cartilha para 

prevenção da transmissão vertical do HIV e Teles et al. (2014) na avaliação de um manual 

para educação para acompanhantes durante o trabalho de parto e parto, que atingiram 

respectivamente 0,87 e 0,94.  Porém, embora validados, estes materiais sofreram ajustes após 

o processo de validação, demonstrando a importância dessa etapa na construção de materiais 

educativos, pois como discorre Lima et al. (2017), as adaptações dos materiais educativos às 

sugestões dos especialistas é fundamental para atingir o rigor científico e melhorar sua 

eficácia no processo educacional em saúde 

A esse respeito Áfio et al.(2014) corroboram afirmando que a validação é essencial, 

pois propicia um material completo e válido, realmente utilizável por profissionais em sua 

prática de cuidado, dinamizando e facilitando a troca e absorção de informações. 

Principalmente porque seu desenvolvimento atrela-se à tecnologia educativa em saúde, cujos 

fatores condicionantes, relacionam-se, de acordo com Áfio et al. (2014), à deficiência de 

conhecimento, dificuldade de memorização e vulnerabilidade da clientela. 

 Como não teve nem um domínio invalidado (IVC menor que 0,78), alcançando 

percentuais de concordância maiores que 80% nos três blocos e um IVC global de 0.88, a 

tecnologia “cartilha para pacientes vítimas de escalpelamento” foi considerada validada. 

Porém várias adequações foram feitas, respeitando as opiniões dos juízes e possibilitando 

promover a melhoria de sua qualidade e eficiência. 

Vejamos no quadro abaixo (Quadro 8) as alterações realizadas na cartilha de acordo 

com as sugestões dos juízes, entre elas, aumento das fontes do texto, explorou-se os 
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marcadores e balões para enfatizar as informações, houve a separação das rotinas para 

paciente e para o acompanhante, diminuindo textos e usando mais imagens, acréscimo de 

informações como curativo cirúrgico, fluxo do atendimento em caso de acidentes, além de 

outras acrescentadas pelos próprios pesquisadores, como maior ênfase aos rios e eixo do 

motor encontrados na capa, além do acréscimo de uma abordagem preventiva, realizada por 

meio de imagens demonstrando o certo e o errado nas rotinas diárias, procurando-se 

dinamizar e facilitar a fixação e reflexão sobre os riscos de atitudes cotidianas, para que 

possam disseminar em suas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

  8-Quadro com as alterações da cartilha após validação.  

                                Antes                                Após 
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   Fonte: Elaboração própria. 
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5- CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa promoveu o crescimento pessoal e profissional possibilitando aprofundar o  

conhecimento sobre a temática e sobre a construção de materiais educativos, 

fortalecendo a consciência da missão de cuidar do outro com um olhar diferenciado. Foi 

desenvolvida a partir da associação entre a potencialidade emancipadora do processo de 

ensino-aprendizagem ao contexto das pacientes vitimadas pelo escalpelamento por motor de 

barco durante a hospitalização. 

 Diante deste contexto rotineiramente cheio de inquietudes, dúvidas e posturas que 

interferem diretamente ou indiretamente a evolução do tratamento, muitas vezes 

desconsiderados na prática assistencial, vislumbrou-se a elaboração de uma tecnologia 

educacional, como um recurso valioso para esclarecimento e reforço de informações, que 

instiguem o diálogo e reflexão dessas pacientes sobre seu estado de saúde e a importância das 

condutas adotadas, estimulando a participação ativa e a corresponsabilidade em seu 

tratamento. 

Baseados em vários exemplos positivos, ampla utilização e na experiência adquirida 

durante a prática profissional e elaboração da dissertação optou-se pela construção coletiva de 

uma cartilha como tecnologia, a partir da demanda e adequação de seu conteúdo pela 

população do estudo e pelos profissionais expertises na temática, respectivamente. Com todo 

o processo de elaboração sedo desenvolvido nas três etapas da pesquisa. 

Acredita-se que desta forma, pode tornar-se um material válido e realmente utilizável 

para a promoção da qualidade de vida dessas pacientes durante a internação, além de 

beneficiar a relação equipe-paciente, trazendo resultados positivos à assistência e ao serviço, 

que é referência no Estado. 

Concordando com a imperiosa necessidade da avaliação pelo público alvo, reconhece-

se como limitação do estudo a validação semântica da cartilha. Por tanto, espera-se que esse 

processo, bem como avaliação de sua aplicabilidade sejam propostas de estudo que estimulem 

outras pesquisas nesta temática, não descartando a possibilidade que a autora possa 

aprofundar os estudos e realizar tais etapas em um momento acadêmico posterior.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

A senhora está sendo consultada com a finalidade de autorizar sua participação como 

entrevistada e, portanto, a utilização de seus relatos orais no projeto de pesquisa “Proposta de 

Educação em Saúde para pacientes vítimas de escalpelamento em um Hospital de 

Referência do Estado do Pará – elaboração e validação de material educativo’’, sob a 

responsabilidade da pesquisadora mestranda Elaine Valéria Rodrigues e do orientador 

professor Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila, vinculados ao Mestrado Profissional em Gestão e 

Agravos em Saúde na Amazônia, promovido pela FSCMP em parceria com a UEPA e UFPA. 

Sua participação é muito importante, as informações relacionadas ao projeto estão descritas 

abaixo, leia com atenção e caso aceite assine no local indicado. 

A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver e validar um material educativo às 

vítimas de escalpelamento em tratamento em um hospital de referência no Estado. Será 

realizado através da coleta de dados por uma entrevista semiestruturada, seguido da 

construção do material e posterior avaliação do mesmo e análise dos dados. 

As informações obtidas com esta pesquisa são confidenciais e poderão ser divulgadas 

apenas em eventos e publicações científicas mantendo o sigilo sobre a identificação do 

participante. 

 Nenhum procedimento médico será realizado e não terá gasto algum com o estudo. 

Não haverá também qualquer tipo de remuneração ou recompensa, sendo a participação 

voluntária. 

Estará livre para interromper sua participação a qualquer momento sem necessidade de 

justificar o motivo, sem penalidades ou qualquer prejuízo físico, moral e ao tratamento.  

Caso haja prejuízo, terá direito a Indenização, Item 2.7 da Res. 466/12, cobertura 

material para reparação a dano, causado pela pesquisa ao participante da pesquisa, sendo de 

responsabilidade dos pesquisadores a referida indenização. 

Os benefícios às participantes estarão associados aos conhecimentos teóricos 

adquiridos, à troca de experiência e a possibilidade de contribuir para a melhoria da 

assistência e qualidade de vida das vítimas de escalpelamento que estiverem em tratamento na 

FSCMP. Aos pesquisadores poderá proporcionar o aprofundamento sobre o tema escolhido, a 
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trocas de experiências, bem como para a realização da monografia, possibilitando a conclusão 

do mestrado. Para a comunidade científica possibilitará maior conhecimento acerca da 

clientela, aumento no acervo bibliográfico referente à temática, além de contribuir para 

futuras pesquisas. 

Os riscos da pesquisa estão relacionados à quebra do sigilo de informações e 

divulgações de dados pessoais obtidos por meio da entrevista, que serão contornados pela 

troca dos nomes reais, limitação aos pesquisadores de tais dados, riscos relacionados à 

intimidação, constrangimento, vergonha ou qualquer outro sentimento desagradável deverão 

ser precavidos com o esclarecimento prévio à população através da explanação de um TCLE, 

que traga as informações necessárias, risco de desconforto emocional expressado ou não 

verbalmente durante a entrevista, deverá ser sanado pela interrupção a qualquer momento pelo 

participante ou suspensão pelos pesquisadores ao atentar para qualquer sinal que demostre tal 

situação.  O risco da não aceitação por parte das pacientes ou dos pais ou responsáveis, bem 

como, a não adesão satisfatória dos mesmos, será prevenido com a explicação da importância 

de sua participação e da pesquisa em prol da qualidade de vida das pacientes escalpeladas.  

A possibilidade de coleta de dados errôneos e má interpretação dos dados coletados 

pelos pesquisadores deverá ser evitada pelo compromisso com a manutenção do rigor 

científico e apresentação correta dos dados.  

Caso concorde em colaborar, você receberá uma cópia deste termo, onde constam os 

dados dos responsáveis da pesquisa, para a qualquer hora esclarecer dúvidas, solicitar a 

gravação e/ou transcrição da entrevista ou para o conhecimento dos resultados parciais e 

finais obtidos. 

Eu, ____________________________________, concordo de livre e espontânea 

vontade que os dados oriundos da entrevista sejam utilizados para a realização do projeto 

proposto acima. Declaro que li este documento, tive oportunidade de conversar com a 

pesquisadora responsável e estou ciente do objetivo da pesquisa, confirmo ainda que recebi 

uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e expresso minha 

concordância de livre espontânea vontade em participar desta pesquisa. 

 

Assinatura  

 _______________ ___________________________________       _________________                                 

     RG                                               CPF                                                         TEL 

 

Belém________ de ________________________ 2018. 
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_____________________________________________________________________ 

Elaine Valéria Rodrigues CREFITO 32814-F 

Fisioterapeuta mestranda do Mestrado Profissional em Gestão e Saúde na Amazônia 

da FSCMP                                                    

Telefone: (91) 98706-0551                                        E-mail: elainerik@gmail.com 

Endereço: Res. Paulo Fonteles 1, s/n., ap. 101. CEP 6703300 

 

 

                            

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila CREFITO-32408-F Orientador da pesquisa- 

Fisioterapeuta da FSCMP e professor da Universidade da Amazônia UNAMA.                                                                         

Telefone: (91) 98127-9498                   E-mail: pauloavila11@yahoo.com.br 

Endereço: Rua dos Pariquis, 395, ap.1502, CEP 66040045. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSCMP 

Rua Oliveira Belo, 395. CEP 66050380 

Tel.: (91) 4009.2264 

mailto:elainerik@gmail.com
mailto:pauloavila11@yahoo.com.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

O senhor (a) está sendo consultado (a) com a finalidade de autorizar a participação da 

menor como entrevistada e, portanto, a utilização de seus relatos orais no projeto de pesquisa 

“Proposta de Educação em Saúde para Pacientes Vítimas de Escalpelamento em um 

Hospital de Referência do Estado do Pará- elaboração e validação de material 

educativo’’, sob a responsabilidade da pesquisadora Elaine Valéria Rodrigues e do orientador 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila, vinculados ao Mestrado Profissional em Gestão e 

Agravos em Saúde na Amazônia, promovido pela FSCMP em parceria com a UEPA e UFPA. 

 A participação da menor é muito importante, leia com atenção as informações 

relacionadas ao projeto descritas abaixo e caso aceite permitir a participação assine no local 

indicado. 

 A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver e validar um material educativo às 

vítimas de escalpelamento em tratamento em um hospital de referência no Estado. Será 

realizado através da coleta de dados por uma entrevista semiestruturada, seguido da 

construção do material e posterior avaliação do mesmo e análise dos dados. 

As informações obtidas com esta pesquisa são confidenciais e poderão ser divulgadas 

apenas em eventos e publicações científicas mantendo o sigilo sobre a identificação do 

participante. 

 Nenhum procedimento médico será realizado e não terá gasto algum com o estudo. 

Não haverá também qualquer tipo de remuneração ou recompensa, sendo a participação 

voluntária. 

Estará livre para interromper sua participação a qualquer momento sem necessidade de 

justificar o motivo, sem penalidades ou qualquer prejuízo físico, moral e ao tratamento.  

Caso haja prejuízo, existe direito a Indenização, Item 2.7 da Res. 466/12, cobertura 

material para reparação a dano, causado pela pesquisa ao participante da pesquisa, sendo de 

responsabilidade dos pesquisadores a referida indenização. 

Os benefícios às participantes estarão associados aos conhecimentos adquiridos, troca 

de experiência e a possibilidade de contribuir para a melhoria da assistência e qualidade de 

vida das vítimas de escalpelamento que estiverem em tratamento na FSCMP. Para 

pesquisadora poderá proporcionar o aprofundamento sobre o tema escolhido, a trocas de 

experiências, bem como para a realização da monografia, possibilitando a conclusão do 
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mestrado. Para a comunidade científica possibilitará maior conhecimento acerca da clientela, 

aumento no acervo bibliográfico referente à temática, além de contribuir para futuras 

pesquisas. 

Os riscos da pesquisa estão relacionados à quebra do sigilo de informações e 

divulgações de dados pessoais obtidos por meio da entrevista, que serão contornados pela 

troca dos nomes reais por nomes e pela limitação da manipulação dos dados se limitarem aos 

pesquisadores, riscos relacionados à intimidação, constrangimento, vergonha ou qualquer 

outro sentimento desagradável deverão ser precavidos com o esclarecimento prévio à 

população acerca do projeto feito através da explanação de um TCLE que traga todas as 

informações, risco de desconforto emocional expressado ou não verbalmente durante a 

entrevista, deverá ser sanado pela interrupção a qualquer momento pelo participante ou 

suspensão pela pesquisadora ao atentar para qualquer sinal que demostre tal situação.  O risco 

da não aceitação por parte das pacientes ou dos pais ou responsáveis, bem como, a não adesão 

satisfatória dos mesmos, será prevenido com a explicação da importância de sua participação 

e da pesquisa em prol da qualidade de vida das pacientes escalpeladas. A possibilidade da 

coleta errônea ou má interpretação dos dados pela pesquisadora deverá ser evitada através do 

compromisso em manter o rigor científico e apresentação correta dos dados. 

Caso concorde que a menor colabore, receberá uma cópia deste termo, onde consta o 

telefone dos responsáveis pela pesquisa para que a qualquer tempo esclareça dúvidas, possa 

ter acesso à gravação e transcrição da entrevista ou para o conhecimento dos resultados 

parciais e finais obtidos. 

Eu__________________________________________________________ 

RG____________, concordo de livre e espontânea vontade que os dados oriundos da 

entrevista da menor ___________________________________________ nascida em 

__/__/__, sejam utilizados para a realização do projeto proposto acima. Declaro que li este 

documento, tive oportunidade de conversar com a pesquisadora e estou ciente do objetivo da 

pesquisa, confirmo ainda que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e expresso minha concordância de livre e espontânea vontade em 

permitir a participação nesta pesquisa da menor pelo qual sou responsável. 

 

 

Assinatura do (a) responsável (a) pela menor. 
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           _______ _______________ _______________, Belém        de                         de 2018. 

  RG                       CPF                  TEL 

                                                       

Elaine Valéria Rodrigues CREFITO 32814-F 

Fisioterapeuta mestranda do Mestrado Profissional em Gestão e Agravos em Saúde na               

Amazônia FSMPA/UEPA/UFPA. 

Endereço: Res. Paulo Fonteles, s/n. CEP 6703300 

Telefone: (91) 98706-0551 

E-mail: elainerik@gmail.com 

 

            

           _____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila CREFITO-32408-F 

Orientador da pesquisa- Fisioterapeuta da FSCMP e professor da Universidade da 

Amazônia UNAMA 

Endereço: Rua do Pariquis, 3045, ap. 1502. CEP 66040045 

Telefone: (91) 98127-9498  

Email: pauloavila11@yahoo.com.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSCMP 

Rua Oliveira Belo, 395. CEP 66050380 

Tel: (91) 4009.2264 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Eu, mestranda, Elaine Valéria Rodrigues, sob orientação do Prof. Dr. Paulo Santos 

Ávila, vinculados ao programa do Mestrado Profissional em Gestão e Saúde na Amazônia 

promovido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará em parceria com a 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) e Universidade Federal do Pará (UFPA) gostaria de 

convidá-lo (a) a participar do projeto de pesquisa “Proposta de Educação em Saúde para 

Pacientes Vítimas de Escalpelamento em um Hospital de Referência do Estado do Pará 

– elaboração e validação de material educativo”. 

Sua participação é muito importante, as informações relacionadas ao projeto estão 

descritas abaixo, leia com atenção e caso aceite assine no local indicado. 

A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver e validar um material educativo às 

vítimas de escalpelamento em tratamento em um hospital de referência no Estado, trazendo 

informações sobre o acidente e a rotina do tratamento hospitalar. Será realizado através da 

coleta de dados por uma entrevista semiestruturada, seguido da construção do material e 

posterior avaliação do mesmo e análise dos dados. 

  Sua participação ocorrerá no processo de validação do conteúdo e aparência, por 

meio da avaliação do material, utilizando um questionário elaborado para tal finalidade. 

Os comentários, sugestões e contribuições, serão analisados e contribuirão para a 

elaboração final do material, garantindo sustentação à validação.  

A sua participação não é obrigatória e estará isenta de despesas e remunerações, 

podendo a qualquer momento desistir e retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo em 

sua relação com a pesquisadora ou com instituição.  

Não haverá nenhum gasto com sua participação, assim como também não receberá 

nenhum pagamento por participar desta pesquisa. Caso haja prejuízo, existe direito a 

Indenização, Item 2.7 da Res. 466/12, cobertura material para reparação a dano, causado pela 

pesquisa ao participante da pesquisa, sendo de responsabilidade dos pesquisadores a referida 

indenização. 

Os benefícios aos participantes estarão associados aos conhecimentos adquiridos, troca de 

experiência e a possibilidade de contribuir para a melhoria da assistência e qualidade de vida 

das vítimas de escalpelamento que estiverem em tratamento na FSCMP. Para pesquisadora 

poderá proporcionar o aprofundamento sobre o tema escolhido, a trocas de experiências, bem 

como a realização da monografia, possibilitando a conclusão do mestrado. 
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 Para o meio científico possibilitará maior conhecimento acerca da clientela, aumento no 

acervo bibliográfico referente à temática, além de contribuir para futuras pesquisas. 

Os riscos desta pesquisa estão relacionados à quebra de sigilo e divulgação de dados 

pessoais e profissionais dos participantes, obtidos por meio do questionário, que poderia gerar 

constrangimento e dano à integridade social, moral e profissional do entrevistado, serão 

evitados pela codificação dos nomes e o compromisso da manipulação de tais dados se 

limitarem apenas aos pesquisadores, riscos relacionados à intimidação, constrangimento ou 

qualquer outro sentimento desagradável deverão ser precavidos com o esclarecimento prévio  

e aplicação cuidadosa do TCLE, que deve trazer todos os detalhes do mesmo, o risco 

relacionado ao cansaço mental ou aborrecimento ao preencher questionário deverá ser 

prevenido também por um TCLE bem elaborado, compreensível, evitando itens ou questões 

constrangedoras ou desnecessárias. O risco da não aceitação dos profissionais, será prevenido 

com a explicação da importância de sua participação e da pesquisa em prol da qualidade de 

vida das pacientes escalpeladas. A possibilidade da coleta errônea ou má interpretação dos 

dados pela pesquisadora deverá ser evitada através do compromisso em manter o rigor 

científico e apresentação correta dos dados.  

As informações coletadas são confidenciais e sigilosas e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos participantes, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação através do 

uso de codificação e da não divulgação de dados pessoais que possam identificá-lo. 

Você receberá uma cópia deste termo, caso concorde em colaborar com a pesquisa, 

onde consta o telefone e o email da pesquisadora e seu orientador, para esclarecimento de 

dúvidas ou para receber informações sobre o estudo a qualquer momento. 

       Eu, ________________________________________________________________ 

declaro que li este documento, tive oportunidade de conversar com a pesquisadora 

responsável e estou ciente do objetivo da pesquisa, confirmo ainda que recebi uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e expresso minha concordância de livre 

espontânea vontade em participar desta pesquisa. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

____________ ______________   ________________, Belém        de                        de  2018. 
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RG                       CPF                  TEL 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Elaine Valéria Rodrigues CREFITO 32814-F 

Fisioterapeuta mestranda do Mestrado Profissional em Gestão e Saúde na Amazônia 

FSMPA/UEPA/UFPA. 

Telefone: (91) 98706-0551                                       

Email: elainerik@gmail.com 

Endereço: Res. Paulo Fonteles 1, ap. 101. CEP 67033000  

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila CREFITO-32408-F 

Orientador da pesquisa- Fisioterapeuta da FSCMP e prof. da Universidade da Amazônia 

(UNAMA)                                

Telefone: (91) 98127-9498  

Email :  pauloavila11@yahoo.com.br                      

Endereço: Rua dos Paríquis, 3045, ap 1502.CEP 66040045  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSCMP 

Rua Oliveira Belo, 395. CEP 66050380 

    Tel: (91) 4009.2264 

  

mailto:elainerik@gmail.com
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APÊNDICE D - TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE –

TALE 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa chama “Proposta de educação 

em saúde para pacientes vítimas de escalpelamento em um hospital de referência do Estado 

do Pará- Elaboração e validação de material educativo”. Seus responsáveis permitiram sua 

participação  

Queremos validar um material educativo às pacientes vítimas de escalpelamento. Os 

menores que irão participar desta pesquisa têm de 12 a 17 anos de idade, você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

 A pesquisa será feita no espaço acolher e ambulatório e sua participação 

acontecerá na coleta de dados através de uma entrevista. Não haverá gastos com a pesquisa e 

ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar os participantes.  

Eu _________________________________________________________________ 

aceito participar da pesquisa e entendi que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis e estão 

disponíveis para retirar dúvidas. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

Belém,________ de ________________de 2018. 

 _________________________________        ___________________________________ 

Ass. Menor                                                            Ass. Responsável 

 

Elaine Valéria Rodrigues CREFITO 32814-F 

Fisioterapeuta mestranda do Mestrado Profissional em Gestão e Agravos em Saúde na 

Amazônia FSMPA/UEPA/UFPA. 

Endereço: Res. Paulo Fonteles, s/n. CEP 6703300   Telefone: (91) 98706-0551 

Email: elainerik@gmail.com 
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 _____________________________________________________                  

 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos Ávila CREFITO-32408-F 

Orientador da pesquisa- Fisioterapeuta da FSCMP e professor da Universidade da 

Amazônia UNAMA 

Endereço: Rua do Pariquis, 3045, ap. 1502. CEP 66040045 

Telefone: (91) 98127-9498                   Email: pauloavila11@yahoo.com.br. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSCMP 

Rua Oliveira Belo, 395. CEP 66050380 

Tel: (91) 4009. 

mailto:pauloavila11@yahoo.com.b
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APÊNDICE E - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RELATOS 

ESCRITOS, IMAGENS E SONS DE VOZ PARA FINS DE PESQUISA.  

 

 

Eu__________________________________________________________autorizo a 

utilização de meus relatos escritos, de imagem e voz, na qualidade de participante no projeto 

de pesquisa intitulado “Proposta de educação em saúde para pacientes vítimas de 

escalpelamento em um hospital de referência do Estado do Pará- Elaboração e validação de 

material educativo”, sob a responsabilidade de Elaine Valéria Rodrigues (mestranda) e Paulo 

Eduardo Santos Ávila (orientador), vinculada a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. 

Autorizo meus relatos escritos, de imagem e som de voz sejam reproduzidos, publicados ou 

exibidos pelos materiais de divulgação e informação produzidos pela referida pesquisa, após a 

aprovação pelo comitê de ética desta Fundação.  

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha identidade, imagem, nem som 

de voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto aos 

dados codificados nas atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitada acima. Tenho 

ciência também de que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às 

imagens e sons de voz são de responsabilidade do pesquisador responsável pela referida 

pesquisa e, após o período de cinco anos, a contar da data de publicação da pesquisa, os 

mesmos serão inutilizados. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. Deste 

modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos 

acima descritos, dos meus relatos escritos, imagem e som de voz. Este documento foi 

elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável pela pesquisa e a outra 

com o participante.  

 

Belém, _______ de ___________ de  

 

 

 

_________________________________________________      _______________________ 

Ass. Paciente ou responsável                                                                           
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APÊNDICE F - ROTEIRO DA ENTREVISTA (POPULAÇÃO DO ESTUDO) 

 

 

Data:  __/___/___ 

Nome: 

Idade:                                                                        escolaridade: 

Endereço/Procedência 

Data do acidente 

1- Você sabia o que era escalpelamento antes de sofrer o acidente? 

Sim (    )              Não (   ) 

 

2- Você recebeu explicação sobre os procedimentos cirúrgicos e de rotina por quais passou? 

Se, sim, que profissional foi responsável pela informação?  

Sim (    )_________________________Não (   )  

       

3- Os profissionais se apresentavam e explicavam suas condutas?   

Sim (   )              Não (   ) 

 

4- Como você conheceu as informações acerca da rotina do hospital?  

 

5- Você sentiu falta de alguma informação durante sua internação? Se sim qual (quais)? 

Sim (   )                                                                         Não (   ) 

 

6- Você acredita que teve alguma atitude que prejudicou seu tratamento? 

 

7- Você acha que se tivesse acesso por meio de um material sobre tudo que estamos 

conversando, contribuiria com o seu posicionamento diante de sua internação e tratamento?     

Sim (   )                                                                        Não (   )                                                                                            
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APÊNDICE G - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO (JUÍZES) 

 

Data:____/____/______                                                           N°________ 

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome do avaliador:_______________________ Idade ______Sexo_______ 

Profissão _______________________Tempo de formação___________  

Titulação: Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós doutorado(  ) 

Monografia na área?  S (  )   N (  )   

Dissertação na área? S (  )    N (  ) 

Experiência na assistência a paciente vítima de escalpelamento S ( )   N (  )  Anos___ 

Publicação científica sobre escalpelamento  S (  )  N (  )   Quantas______ 

Palestras, cursos sobre escalpelamento?   S (  )   N (  )    Quantos_______ 

Participação em bancas de TCC, Monografia, Dissertação  S (  )  N (  ) Quantas_____ 

 

PARTE II – INSTRUÇÕES 

 

Leia minuciosamente e analise o material educativo, em seguida marque um X em um dos 

números que estão na frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a valoração 

que melhor represente o grau em cada critério. 

 

Valoração: 

1- inadequado                       2 Parcialmente Adequado 

3-  Adequado                        4Totalmente Adequado 

 

Para sugestões ou discordâncias utilize o espaço abaixo de cada item. 

Para as opções 1 e 2, é importante expor os motivos de sua valoração. 

OBS: Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é sua opinião, por 

favor responda todos os itens. 
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  1 OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir. 

1.1 São coerentes com as necessidades do paciente em 

tratamento.  

  

1 

   

2 

   

3 

  

4 

1.2 Pode promover mudança de comportamento e 

atitudes. 

  

1 

   

2 

   

3 

  

4 

1.3 Pode circular no meio científico a respeito do 

escalpelamento 

  

1 

   

2 

   

3 

  

4 

1.4 Atende a interesses da instituição que trabalha com o 

tratamento do escalpelamento. 

  

1 

    

2 

   

3 

  

4  

1.5 São coerentes do ponto de vista do tratamento às 

vítimas de escalpelamento. 

   

1 

    

2 

   

3 

  

4 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO - Referem-se à forma de apresentar as 

informações, Incluindo organização, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação. 

2.1 O material educativo é apropriado para pacientes 

escalpelados em tratamento. 

   

1  

   

2 

    

3 

   

4 

2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 

objetiva. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

 

2.3 As informações apresentadas estão cientificamente 

corretas. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.4 O material está apropriado para o nível sociocultural 

do público alvo proposto. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.5 Tem uma sequência lógica em sua apresentação. 
   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.6 O estilo da redação corresponde ao nível de 

conhecimento do público alvo. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 
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2.7 As informações da capa, contracapa, sumário estão 

coerentes. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.8 O tamanho do título e dos tópicos estão adequados. 
   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.9 As ilustrações estão expressivas e retratam bem as 

informações. 

   

1 

   

2 

    

3 

   

4 

2.10 O número de páginas está adequado 
    

1 

   

2  

    

3 

   

4 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

   3 RELEVÂNCIA – Refere-se à característica que avalia o grau de significação do material           

educativo apresentado.  

3.1 Os temas retratam aspectos chaves que devam 

ser abordados. 

   

1 

   

2 

   

3 

  

4 

3.2 O material permite a transferência e 

generalizações do aprendizado. 

   

1 

   

2 

   

3 

  

4 

3.3 O material propõe ao paciente adquirir 

conhecimento para cooperar com o tratamento. 

   

1 

   

2 

   

3 

  

4 

3.4 O material aborda os assuntos necessários às 

pacientes em tratamento. 

   

1 

   

2 

   

3 

  

4 

3.5 Está adequado para ser usado por qualquer 

profissional que trabalhe com pacientes escalpeladas 

em tratamento. 

   

1 

   

2 

   

3 

  

4 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1: Projetos de Lei, Decretos e Leis Ordinárias sobre Escalpelamento. 

 07/12/1993  Lei Ordinária  

Nº 8.742  

Dispõe sobre a organização da 

Assistência Social, determinado o 

Benefício prestação continuada 

(BPC).  

11/12/1997  Lei Ordinária  

Nº 9.537  

Compete ao comandante da 

embarcação cumprir e fazer 

cumprir a bordo, os 

procedimentos estabelecidos para 

a salvaguarda da vida humana, 

comunicando á autoridade 

marítima acidentes e fatos da 

navegação ocorridos com sua 

embarcação e cabendo á 

autoridade marítima promover a 

implementação e execução da lei.  

06/07/2007  Projeto de Lei  

Nº 1.531/2007  

Institui o uso obrigatório de 

proteção no motor e eixo das 

embarcações em todo território 

nacional, visando á prevenção de 

acidentes nas embarcações de 

populações ribeirinhas e banhistas 

de praias.  

28/08/2007  Projeto de Lei  

Nº 1.883/2007  

Propõe a instituição de dia 28 de 

agosto como o “Dia Nacional de 

Combate e Prevenção ao 

Escalpelamento”.  

28/08/2007  Projeto de Lei  

Nº 1.879/2007  

Dispõe sobre a seguridade social, 

cirurgias reparadoras e direitos 

trabalhistas ás vitimas de 

escalpelamento nos acidentes com 

eixo dos motores de embarcações 

em todo território nacional.  

27/09/2007  Decreto de Lei  

Nº 6.214/2007  

Regulamenta o BPC á pessoa com 

deficiência e ao idoso, lhes 

fornecendo o BPC integral a 

proteção social básica no âmbito 

do Sistema Único de Assistência 

Social. (SUAS)  

28/02/2008  Projeto de Lei  

Nº 2.911/2008  

Propõe a alteração do artigo 20 da 

Lei n0 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993, a fim de adicionar o 

direito ao beneficio de Prestação 

continuada às vitimas de 

escalpelamento.  

06/07/2009  Lei Ordinária  

Nº 11.970/2009  

Altera a Lei n0 9.537, de 11 de 

dezembro de 1977, tornando 

obrigatório o uso de proteção no 

motor das embarcações que 

possam promover riscos a 

integridade física dos passageiros 

e da tripulação.  

14/01/2010  Lei Ordinária  

Nº 12.119  

Aprovação do Projeto de Lei n0 

1.883/2007 instituindo 

anualmente o dia 28 de agosto 

como o Dia nacional de Combate 

e prevenção ao Escalpelamento.  

Fonte: Guimarães e Bicharra, 2013. 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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