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RESUMO 

 

Idosos com hanseníase podem apresentar diversas alterações biopsicossociais que 

culminam em diagnóstico tardio, abandono do tratamento, lesões irreversíveis e 

fortalecimento de estigmas. Os profissionais de saúde, como educador na promoção 

de cuidados, podem se utilizar das tecnologias educativas como ferramentas 

auxiliares na prática assistencial, na medida em que facilitam o processo de 

construção do conhecimento dos indivíduos numa perspectiva criativa, crítica, 

inclusiva e emancipadora. Nesse sentido, o estudo se propôs a elaborar e validar 

jogo educacional sobre Hanseníase para a promoção do autocuidado do idoso. 

Tratou-se de uma pesquisa metodológica do tipo validação de tecnologia educativa, 

que originou três artigos científicos componentes da seção de resultados dessa 

dissertação. Para o desenvolvimento do jogo, inicialmente foi realizado o 

levantamento dos conteúdos pertinentes à temática, incluindo-se a revisão 

integrativa de literatura, que representa o primeiro artigo do estudo. As bases de 

dados pesquisadas foram LILACS, BVS, MEDLINE, Elsevier, Web of Science, 

Cochrane, Science Direct e Google acadêmico. Buscaram-se artigos publicados em 

português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos, que remetessem as 

tecnologias educativas em saúde desenvolvidas para o autocuidado do idoso, foram 

analisados quanto a rigor metodológico e nível de evidência. Da análise na íntegra 

dos 9 artigos selecionados, emergiram três categorias de discussão: “Tecnologias 

educacionais em saúde utilizadas com idosos”, “Temáticas utilizadas nas 

tecnologias educacionais na educação em saúde com idosos”, “Repercussões das 

tecnologias educacionais na educação em saúde com idosos”. Após a seleção do 

conteúdo, procedeu-se o trabalho de construção do jogo educativo segundo 

referencial metodológico de elaboração de materiais em saúde, com montagem, 

definição de layout, arte gráfica e diagramação constituindo o segundo artigo dessa 

dissertação. Finalizada a primeira versão da tecnologia foi iniciado o processo de 

validação do material, que representa o terceiro artigo do estudo. O conteúdo da 

tecnologia foi validado por 13 juízes-especialistas segundo Índice de Validade de 

Conteúdo maior ou igual a 0,80. A aparência foi validada por 12 idosos segundo 

avaliação da dificuldade e da conveniência do material educativo. A tecnologia 

“Pirâmide da Saúde” foi considerada válida quanto ao conteúdo, com média global 



de índice de validade de conteúdo igual a 0,90 e, quanto à aparência, com 100% de 

concordância do público-alvo para avaliação da dificuldade e da conveniência do 

instrumento. A tecnologia educacional válida acerca da hanseníase para promoção 

do autocuidado do idoso contribuirá para a aquisição de conhecimentos e 

informações que permitam subsidiar a tomada de decisão por comportamentos de 

saúde seguros e ajustados às suas necessidades de saúde do longevo.  

Palavras- chave: Tecnologia em saúde. Idoso. Hanseníase. Promoção da Saúde. 

Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Elderly people with leprosy can present several biopsychosocial changes that 

culminate in late diagnosis, treatment abandonment, irreversible lesions and 

strengthening of stigmas. Health professionals, as an educator in the promotion of 

care, can use educational technologies as auxiliary tools in healthcare practice, as 

they facilitate the process of building the knowledge of individuals in a creative, 

critical, inclusive and emancipatory perspective. In this sense, the study proposed to 

elaborate and validate an educational game about Hansen's disease for the 

promotion of the elderly's self-care. It was a methodological research of the type of 

validation of educational technology, which originated three scientific articles that are 

part of the results section of this dissertation. For the development of the game, it 

was initially carried out a survey of the contents relevant to the theme, including the 

integrative literature review, which represents the first article of the study. The 

databases searched were LILACS, BVS, MEDLINE, Elsevier, Web of Science, 

Cochrane, Science Direct and Google academic. We searched for articles published 

in Portuguese, English and Spanish, published in the last 5 years, that refer to 

educational health technologies developed for the self-care of the elderly, were 

analyzed for methodological rigor and level of evidence. From the full analysis of the 

9 selected articles, three categories of discussion emerged: “Educational health 

technologies used with the elderly”, “Themes used in educational technologies in 

health education with the elderly”, “Repercussions of educational technologies in 

health education with the elderly ”. After selecting the content, the work of 

constructing the educational game was carried out according to a methodological 

framework for the preparation of health materials, with assembly, definition of layout, 

graphic art and diagramming, constituting the second article of this dissertation. After 

the first version of the technology was completed, the material validation process, 

which represents the third article of the study, was initiated. The content of the 

technology was validated by 13 expert judges according to a Content Validity Index 

greater than or equal to 0.80. The appearance was validated by 12 elderly people 

according to the difficulty and convenience of the educational material. The “Pyramid 

of Health” technology was considered valid in terms of content, with a global average 

content validity index of 0.90 and, in terms of appearance, with 100% agreement by 

the target audience to assess the difficulty and convenience of the instrument. Valid 



educational technology about leprosy to promote self-care in the elderly will 

contribute to the acquisition of knowledge and information that will support decision-

making for safe health behaviors and adjusted to their long-term health needs. 

Keywords: Health technology. Old man. Leprosy. Health Promotion. Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um fenômeno atual e ascende que decorre da queda da 

taxa de fecundidade e mortalidade, o aumento da expectativa média de vida das 

pessoas tem contribuído significativamente para esse cenário. Contudo, essa 

realidade traz consigo desafios de ordem biopsicossocial, já que o aumento 

demográfico de indivíduos com mais de 60 anos, influencia na organização dos 

serviços de saúde e exige reformulação das políticas públicas no sentido de conferir 

equidade e acesso dessas populações (CAMARGOS; GONZAGA, 2015).  

 Dados prospectivos estimam que em 2025, o Brasil ocupe o sexto lugar com 

relação aos países do mundo quanto ao envelhecimento populacional o que 

demanda reformulação de estratégias para desempenho ativo e saudável durante a 

fase senescente. Contrapondo essas aspirações, o processo de envelhecimento se 

distingue por modificações graduais e inevitáveis; durante esse percurso, incidem 

alterações com potenciais para ascensão de doenças e agravos a saúde do idoso 

(NOGUEIRA et al., 2017). 

Nessa perspectiva, alguns fatores são capazes de desencadear progressivo 

comprometimento funcional que culmina no declínio das atividades cotidianas do 

longevo. Com isso, dimensiona em níveis menores a aptidão e a independência no 

cumprimento de atividades diretamente relacionadas com o autocuidado e com a 

participação social (CARNEIRO et al., 2016). 

O declínio presente na fase senescente pode ser acelerado por determinadas 

doenças como, por exemplo, a hanseníase, caraterizada por sua cronicidade, 

potencial infeccioso e comprometimento dermatoneurológico, pois acomete os 

nervos periféricos, podendo acelerar as dificuldades funcionais e desempenho do 

indivíduo, pois em alguns casos pode causar deformidades físicas quando não 

tratada adequadamente (CRUZ, 2016).  

As comorbidades também são comuns em indivíduos com mais de 60 anos, e 

representam fator de fragilidade para adesão do processo terapêutico e seguimento 

do tratamento quando adicionado a hanseníase, uma vez que eleva o número de 

medicamentos que deverão ser ingeridos podendo causar abandono do tratamento 

ou superdosagem em longevos. Essa condição reflete políticas de saúde frágeis e 

incoerentes com a realidade da população no cuidado em saúde, que por sua vez 



21 
 

inviabiliza um envelhecimento ativo e saudável e aumenta exponencialmente idosos 

portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial, osteoporose/ osteopenia, 

anemia, disfunção renal, artrose e transtornos mentais (MEDEIROS et al., 2017).  

A concomitância de comorbidades e hanseníase nos longevos pode predispor 

o surgimento de complicações em detrimento o tratamento das doenças 

preexistentes ou manifestação de reações hansênicas comprometendo o 

desenvolvimento das atividades cotidianas (DINIZ; MACIEL, 2018).  

Dados epidemiológicos revelam que o Brasil ocupa o segundo lugar em 

números de casos detectados no mundo, com 13% dos novos casos mundiais, 

tendo a região Norte com 73,7% dos números registrados, seguida pela região 

Nordeste com 47,8% dos casos notificados. Tratando-se da hanseníase no idoso, 

nos anos de 2016-2018, foram detectados 81.205 casos novos. Desses, 19.582 

(24,1%) ocorreram com pessoas de 60 anos ou mais de idade (ROCHA; NOBRE; 

GARCIA, 2020).  

Outro fator que chama atenção é o predomínio do sexo masculino e longevos 

da raça/cor pele negra, com classificação operacional multibacilar atingindo 81,3% 

dos indivíduos com mais de 60 anos, e Grau de Incapacidade Física 2 (GIF2) de 

11,4%, ambos maior do que nos demais grupos etários. Releva-se ainda o baixo 

nível de escolaridade dos idosos, aspectos que corrobora a influência de fatores 

socioeconômicos no acometimento pela doença (ROCHA; NOBRE; GARCIA, 2020). 

A hanseníase quando não detectada na forma indeterminada, tem grandes 

chances de evolução para as formas tuberculoide, dimorfa ou virchowiana. O 

diagnóstico tardio está relacionado ao comprometimento neural com incapacidade 

física, já que o curso e as manifestações da doença dependem da resposta do 

sistema imunológico ao bacilo e os sintomas podem levar até 20 anos para aparecer 

(BRASIL, 2017). 

As deformidades e incapacidades resultantes da hanseníase causam 

alteração de ordem psicossocial, levando ao estigma e isolamento do paciente na 

sociedade. As principais alterações fisiológicas estão presentes principalmente em 

mãos, pés e olhos. Tais reverberações surgem quando a pessoa idosa é acometida 

pela doença, pois além de complicações de ordem biológica e funcional próprias do 

processo de envelhecimento, o idoso pode se deparar com outras limitações que 
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comprometem sua adaptação à vida social e prejuízo da qualidade de vida 

(BATISTA, 2014). 

A apresentação da incapacidade física em indivíduos com hanseníase indica 

diagnóstico tardio, a falta de conhecimento da população acerca dos sinais e 

sintomas da doença, a inaptidão dos profissionais de saúde e ainda à evolução 

silenciosa da doença pode estar relacionada ao retardo na detecção do bacilo e 

início precoce do tratamento. As incapacidades físicas podem originar sequelas 

irreversíveis, pois decorrem de lesões nos nervos periféricos responsáveis pelas 

sensações de dor, tato, calor, além de implicação na visão. Essa condição 

susceptibiliza o indivíduo a acidentes, feridas, queimaduras, infecções e 

amputações, além de ocasionar danos psicossociais que afetam diretamente o 

desempenho diário do idoso (BRASIL, 2019).  

Esse cenário, reforça que a busca de novos casos no grupo de idosos pode 

acelerar a detecção, o tratamento e como resultado a interrupção das fontes de 

infecção da doença. Outro aspecto relevante acerca das características dos 

longevos detectados com hanseníase é a classificação operacional multibacilar 

(ROCHA; NOBRE; GARCIA, 2020). Essa forma se manifesta pela instabilidade do 

sistema imunológico na presença do M. leprae em indivíduos que apresentam 

imunidade deficiente contra o bacilo, condição que ratifica a hipótese da influência 

da imunocenessência (TALHARI et al., 2015).  

Para interromper a cadeia de transmissão, a busca ativa realizada pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF), um dos braços do Sistema Único de Saúde 

(SUS), é apontada como estratégia primordial, pois garante o diagnóstico precoce, 

prevenção de complicações relacionadas a doença e reabilitação dos indivíduos 

com comprometimento dermatoneurológico e consequente fortalecimento da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), regulamentada em  2006,  que 

direciona as medidas promotoras de autonomia e independência coletiva e individual 

do idoso (BRASIL, 2007). 

O envelhecimento populacional sinaliza a necessidade do envolvimento da 

sociedade para a urgência de políticas de saúde adequadas a realidade da 

população idosa, através da capacitação de recursos humanos para atuar nos 

programas, serviços e ações de saúde, e premência de investimento em pesquisa, 
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na área da geriatria e da gerontologia, para que se possa produzir conhecimento 

específico que contribua para ressignificação do cuidado em saúde (BRASIL, 2006). 

Nessa conjuntura, o fortalecimento da PNSPI é imprescindível para 

consolidação de estratégias específicas para esse grupo populacional que 

contemplem a heterogeneidade da situação da hanseníase no país e conduza ações 

de cuidado significativo condizente com a realidade dos idosos. 

Nesse contexto, percebe-se que as práticas educativas em saúde apresentam 

papel de destaque nas atividades desenvolvidas pelos profissionais dessa área. Na 

enfermagem, especificamente, o ensino da Educação em Saúde se inicia ainda na 

formação e, na maioria das vezes, não oferece solução para o hiato existente entre 

teoria e prática, pois permanece fundamentado na vertente educacional 

verticalizada, não gerando valor ou interesse para o autocuidado do ator social 

(TEIXEIRA; MOTA, 2011).  

 Este estudo está ancorado no sistema de apoio-educação proposto por 

Dorothea Orem. Considera-se que as exigências de ajuda do público a que se 

destina a tecnologia educativa estão atreladas à tomada de decisão, ao controle do 

comportamento e à aquisição do conhecimento e habilidades necessárias para o 

autocuidado da hanseníase.  

Na perspectiva da saúde corresponsabilizada a Teoria do Autocuidado da 

teórica de enfermagem Dorothea Orem (1980), define o autocuidado como o 

desempenho de atividades que o próprio indivíduo executa em seu benefício, para 

manter a vida, a saúde e o bem-estar, ajudando dessa forma a conservar sua 

integridade e funcionamento. 

Entre as três categorias de requisitos do autocuidado apresentados pela 

teórica, o desvio de saúde melhor reflete as exigências dos idosos por tratarem do 

processo ensino-aprendizagem da hanseníase. Além disso, a aceitação da 

autoimagem e possibilidade de compartilhamento de saberes científicos 

simplificados como ferramenta para enfretamento do processo saúde-doença faz 

parte do transcurso para desenvolvimento do autocuidado em saúde. A teoria 

concebe e planeja as ações de enfermagem para auxiliar o indivíduo na promoção 

do cuidado de si próprio e aponta a orientação e o ensino como dois dos métodos 

para o alcance exitoso dessa meta. 
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É nesta perspectiva que a Tecnologia Cuidativo-Educacional (TCE) 

emancipatória, é concebida e entendida como a apreensão e a aplicação de um 

conjunto de conhecimentos e pressupostos que, ao ser articulados técnica e 

eticamente, possibilita aos indivíduos pensar, refletir e agir, tornando-os sujeitos do 

seu próprio processo existencial, numa compreensão de exercício de consciência 

crítica e de cidadania, tendo como condição a possibilidade de experimentar 

liberdade, autonomia e integralidade, na tentativa de buscar qualidade de vida, de 

modo que os envolvidos possam encontrar sua autorrealização (NIETSCHE, 2000). 

As tecnologias utilizadas na educação da comunidade fazem parte do 

processo de concretização a partir da experiência cotidiana e da pesquisa para 

desenvolver um conjunto de atividades que geram conhecimentos a serem 

socializados, para dominar processos e produtos e transformar o saber empírico, de 

modo a torná-lo numa abordagem científica facilmente executada (TEIXEIRA; 

MOTA, 2011). 

A TCE no campo da saúde merece discussão e reflexão quanto à sua 

validação e implementação na prática assistencial, visto que, a PNSPI com o auxílio 

de tecnologias educacionais torna-se exequível, uma vez que, motiva o idoso a se 

cuidar e adquirir conhecimentos necessários e adequados para serem adotados na 

efetividade do seu autocuidado numa teia relacional para a sua práxis cuidativa, 

assumindo como premissa que o saber e as tecnologias podem provocar mudanças 

no cotidiano dos idosos, suscitando reestruturação na vida destes, uma vez que 

atende às suas necessidades e aspirações. 

Baseado nesse contexto, a TCE operacionaliza o saber-fazer, a partir da 

construção de uma mentalidade que rompa com as relações do cuidado 

verticalizado e unilateral, para uma mentalidade crítica, livre e participativa, de modo 

a se tornarem atores sociais do processo de saúde, (re)construindo a realidade em 

que se encontram, buscando uma ação permanente de modificação do cotidiano 

para a transformação de si mesmos, do outro, do seu processo de independência, 

sua emancipação. 

Face ao exposto levantou-se a seguinte questão: Qual a validade da 

tecnologia cuidativo- educacional do tipo jogo sobre hanseníase para promoção do 

autocuidado do idoso? 
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Para responder tal questionamento decidiu-se pela realização do presente 

estudo a fim de contribuir para o fomento de orientações de saúde úteis para o 

autocuidado dessa população-alvo e reorganizar as práticas profissionais na lógica 

da saúde baseada em evidências científicas.  

1.1 Justificativa 

Os problemas decorrentes da hanseníase nos idosos podem gerar disfunções 

físicas, repercutindo negativamente no bem-estar psicossocial, e até mesmo, 

espiritual do longevo hansênico afetando muitos aspectos que compromete o 

desenvolvimento das atividades diárias. As alterações estão relacionadas a 

distorções na autoimagem, baixa autoestima, medo, insegurança, vergonha e 

discriminação por parte do parceiro/familiares, limitações que pode culminar no 

isolamento social e fortalecimento de estigmas (BRASIL, 2019).  

O desenvolvimento de estudos sobre a hanseníase em idosos pode viabilizar 

a tomada de decisão quanto a relevância do grupo etário na transmissão do bacilo e 

nas apresentações das incapacidades físicas. Além disso, garantir o entendimento 

das complicações, comorbidades e interações medicamentosas em defluência da 

doença nos longevos.  

Nessa conjuntura, as ações educativas em saúde voltadas para o processo 

de autocuidado do idoso acerca da hanseníase é imprescindível para manutenção 

da capacidade funcional e desempenho humano. Nesse sentido o uso de 

tecnologias do cuidado em saúde aparece como ferramenta facilitadora do processo 

de construção do conhecimento, numa perspectiva criativa, transformadora e crítica 

(SALBEGO, 2016). 

As tecnologias podem ser de vários tipos, como as Tecnologias Educacionais 

(dispositivo para mediação de processos de ensinar e aprender, utilizadas entre 

educadores e educandos, nos vários processos de educação-formal-acadêmica, 

formal-continuada); as Tecnologias Assistenciais (dispositivos para mediação do 

cuidado, aplicados por profissionais com os clientes-indivíduos dos sistemas de 

saúde-atenção primária, secundária e terciária); e Tecnologias Gerenciais 

(dispositivos para mediação de processos de gestão, utilizadas por profissionais nos 

serviços e unidades dos diferentes sistemas de saúde) (MERHY, 2005). 

Em geral, as tecnologias educativas em saúde são tomadas como referência 

a respeito do tema abordado em seu conteúdo. Representam a verdade, a 
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credibilidade informativa e têm a função normativa de mostrar ao indivíduo como se 

deve agir diante das relações e ações sociais (SOUSA; TURRINI, 2012). 

Nessa tendência, a tecnologia educativa é entendida como instrumento de 

equalização social, e reforça uma postura humanista de respeito às diferenças, 

compreensão das singularidades e equidade da oportunidade de cuidado para 

todos, considerando ser um recurso tangível, atemporal, de fácil acesso e grande 

aplicabilidade para aquele a que se destina (FREIRE, 1996). 

A literatura científica não evidencia o desenvolvimento de instrumentos de 

educação em saúde com abordagem para o autocuidado do idoso sobre 

hanseníase. Acredita-se, que a construção e validação de uma TCE do tipo jogo 

como objeto de investigação para abordagem de saúde educativa com os idosos 

sobre hanseníase, possibilitará equalizar as ações desenvolvidas com os longevos, 

uma vez que o uso de tecnologia que não exija do público-alvo a habilidade de 

leitura, como cartilhas, favorece a participatividade e (re)construção de saberes para 

promoção do autocuidado.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

Elaborar e validar jogo educacional sobre Hanseníase para a promoção do 

autocuidado do idoso. 

2.2 Objetivos específicos  

 Analisar as evidências da literatura acerca das tecnologias do cuidado em 

saúde desenvolvidas para os idosos; 

 Construir um jogo educativo sobre hanseníase para promoção do 

autocuidado de idosos; 

 Validar o conteúdo do jogo com juízes-especialistas e o público-alvo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Um breve histórico do processo de envelhecimento no Brasil 

O envelhecimento populacional é um fenômeno vivenciando mundialmente. 

Essa mudança demográfica é consequência do acentuado declínio na taxa de 

fertilidade e do aumento da expectativa de vida, principalmente, a partir de meados 

do século XX, fato que vem se projetando a passos largos (MIRANDA; MENDES; 

SILVA, 2016). 

A transição demográfica, observado em todo mundo, assume relevante papel 

quanto aos desafios sociais, políticos, econômicos e de saúde. Particularmente, nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, essas incitações são ainda mais 

complexas, pois os serviços de saúde não contam ainda com o preparo necessário 

para o atendimento à população idosa de forma adequada. Além disso, o aumento 

populacional de indivíduos com mais de 60 anos, traz uma série de questões 

cruciais para gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde, com repercussões 

para toda a sociedade, especialmente em um contexto de acentuada desigualdade 

social, pobreza e fragilidade das instituições (ALVES, 2018). 

O índice de pessoas idosas soma 23,5 milhões dos brasileiros, conquista de 

grande relevância, que implica em avanços nas condições de vida. Seguindo a 

expectativa das projeções das Organizações das Nações Unidas (ONU), que em 

2050 a população brasileira será de 253 milhões de habitantes, a quinta maior 

população do planeta, abaixo apenas da Índia, China, Estados Unidos da América 

(EUA) e Indonésia com números crescentes de indivíduos idosos, evidencia a 

necessidade de se trabalhar de forma abrangente o envelhecimento ativo e saudável 

(BRASIL, 2016; PRADO; LIMA; SANTOS, 2018). 

O aumento da expectativa de vida no atual cenário reflete desafios no campo 

da saúde que instigam os sistemas de cuidado e de previdência social. Envelhecer 

não significa necessariamente adoecer. A menos que exista doença associada, a 

longevidade está vinculada a bom nível de saúde (MANIVA et., 2018).  

Os avanços no campo da assistência e da tecnologia tem facilitado o acesso 

dos idosos aos serviços públicos ou privados designados para melhor assisti-los. 

Portanto, o Brasil caminha para um perfil demográfico mais envelhecido e, nessa 

transição epidemiológica, os índices das doenças crônicas transmissíveis (DCT) e 
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Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) se elevam, assim como as 

demandas nas áreas de saúde, previdência e assistência social, indicando a 

necessidade de estratégias que fortaleçam as políticas voltadas para esse novo 

contexto (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015).  

Nessa perspectiva, a situação epidemiológica brasileira encontra-se com uma 

tripla carga de doenças, pois envolve, ao mesmo tempo: uma agenda não concluída 

de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; o forte crescimento das 

causas externas; e o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, como 

o tabagismo, o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, o estresse, e a 

alimentação inadequada elevam a prevalência das DCT, DCNT e doenças 

degenerativas somada a decorrência de comorbidades e a carência de respostas 

mais coerentes dos sistemas de saúde, uma vez que estes são as respostas sociais 

deliberadas às necessidades de saúde da população. Logo, um envelhecimento 

ativo e com qualidade de vida não depende apenas das políticas públicas de saúde, 

mas o setor de saúde precisa estar preparado para dar respostas nos campos da 

prevenção e promoção do cuidado do longevo (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

O aumento das DCT implica em maior custo de internamento e tratamento, 

pois requer equipamentos e medicamentos mais dispendiosos. Uma vez que, 

sinalizam grave problema de saúde pública devido as complicações e 

comprometimento das atividades de vida diária (AVD’s) do idoso na dimensão do 

cuidado autônomo, limitando a participação social e predeterminando o surgimento 

de doenças psicossomáticas (MALTA et al., 2017).  

3.2 Fisiopatologia, classificação e tratamento da Hanseníase no Brasil 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular obrigatório, com 

afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, que se instala no 

organismo da pessoa infectada, podendo se multiplicar. Tem capacidade de infectar 

grande número de pessoas (alta infectividade), apesar de poucas adoecerem (baixa 

patogenicidade), possui período de incubação prolongado e é considerado relevante 

problema de saúde pública na maioria dos estados brasileiros, devido a sua 

magnitude e poder incapacitante (BRASIL, 2017).  
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Esta infecção se manifesta por meio de sinais e sintomas dermatológicos e 

neurológicos que podem levar à suspeição diagnóstica da doença. As alterações 

neurológicas, quando não identificadas e tratadas adequadamente, podem causar 

incapacidades físicas e evoluir para deformidades crônicas, quadro agravado com o 

envelhecimento quando somatizado as comorbidades existentes (SARMENTO et al., 

2015). 

A hanseníase quando detectada deve ser classificada operacionalmente. 

Ressalta-se que o diagnóstico da hanseníase é clínico-epidemiológico. A 

classificação operacional é importante para seleção do tratamento adequado através 

da Poliquimioterapia (PQT) de acordo com as especificações apresentadas. Esta 

classificação é feita com base nos sinais e sintomas da doença em: 1) 

Paucibacilares (PB): casos com até 5 lesões de pele e 2) Multibacilares (MB): casos 

com mais de 5 lesões de pele, vale ressaltar que indivíduos com menos de 5 lesões 

e baciloscopia positiva o tratamento é feito para MB (ARAÚJO et al., 2017).    

Existe também a classificação de Madri, na qual os pacientes são 

classificados de acordo com o tipo de resposta, com base nas características 

clínicas e baciloscópicas, dividindo a hanseníase em dois grupos: instáveis - 

indeterminado e dimorfo - e dois tipos estáveis - tuberculóide e virchowiano 

(SIMÕES; SANTOS, 2016).    

Em relação à incapacidade causada pela hanseníase, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 1961, padronizou um instrumento para avaliá-las, 

considerando como incapacidade somente as lesões em mãos, pés e olhos, por 

serem mais severas para as atividades cotidianas e apresentarem diagnóstico mais 

simples (BRASIL, 2016).  

 Assim, as lesões incapacitantes dessas regiões anatômicas são graduadas, 

conforme sua gravidade em: grau 0 – Nenhum problema; grau 1 - Diminuição ou 

perda da sensibilidade nos olhos, mãos e/ou pés; e grau 2 - Olhos: lagoftalmo e/ou 

ectrópio, triquíase, opacidade corneana central, acuidade visual menor que 0,1 – ou 

não conta dedos a 6m de distância; Mãos: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas; 

garras; reabsorção; “mão caída”; Pés: lesões tróficas e/ou traumáticas; garras; 

reabsorção; “pé caído”; contratura do tornozelo (BRASIL, 2016). Assim, quanto 
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maior o grau de incapacidade, maior o risco de instalação de deformidades, atuando 

na perda da capacidade funcional.   

O estudo de Rocha, Nobre e Garcia (2020), corrobora a necessidade de 

buscar casos em idosos, a fim de acelerar a detecção, tratamento e bloqueio das 

fontes de infecção, uma vez que o número de casos multibacilares e GIF2 em 

indivíduos com mais de 60 anos, foi maior do que em qualquer outro grupo etário, 

atestando atraso no diagnóstico e elevação das deformidades dermatoneurológicas 

manifestadas.  

A Hanseníase representa um desafio as Políticas Públicas em todo o Brasil, 

pois, aliados às prevalências e quadros incidentes, encontram-se outros fatores, 

como a evolução crônica, a capacidade de provocar lesões incapacitantes ou 

deformantes e, principalmente, a facilidade de proliferação dos focos de infecção na 

população idosa, validando a teoria da imunocenessência.  

3.3 A Tecnologia Cuidativo- Educacional no processo de envelhecimento: suas 

interfaces  

 A TCE em saúde configura-se como conjunto de saberes/conhecimentos 

científicos, resultante de processos concretizados, que sustentam a 

operacionalização do processo de cuidar e educar o outro (sujeito, família e 

profissional envolvido no plano terapêutico), de modo direto e indireto na teia práxica 

da educação popular, permanente e continuada. Sendo assim, as TCE são 

mediadas pela ação do indivíduo na agregação de saberes mútuos e bidirecionais 

que despontam nossos caminhos para articulação de ações intervenientes 

protagonizadas pelos atores sociais (COSTA, 2018). 

As tecnologias prefiguram-se ferramentas potencializadoras para constituição 

de produtos e processos tecnológicos desenvolvidos, validados e/ou utilizados, sob 

uma perspectiva que perpassa meramente sua concepção como tecnologias 

educacionais ou assistenciais de modo isolado, ou seja, sem que haja a inter-

relação entre o cuidar-educar (SALBEGO, 2018). 

A produção tecnológica nasce da necessidade (o porquê, pra que e para 

quem é importante solucionar um problema), da utilização do conhecimento (o saber 

que orienta uma nova alternativa para solucionar o problema) e da criatividade 

(capacidade de encontrar alternativas para a resolução do problema existente). Com 
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isso, as tecnologias em saúde destacam-se pelo saber-fazer, que compreende um 

conjunto de conhecimentos, pressupostos e fazeres relacionados a produtos e 

materiais aplicados a determinadas especialidades, que permitem aos indivíduos 

pensar, refletir, agir, tornando-os protagonistas de seu processo de existência 

(MANIVA et al., 2018). 

Nesse contexto, as tecnologias advindas do ato de cuidar baseiam-se no 

conhecimento técnico e científico, na observação do cotidiano e na manutenção do 

bem-estar do sujeito cuidado, a fim de definir terapêuticas e processos de trabalho, 

constituindo-se em instrumentos para realizar ações de promoção da saúde do 

público-alvo.  

A construção do saber mediado por tecnologia educativa relaciona-se com a 

práxis do cuidado em saúde, o termo práxis por vezes vem sendo mencionado como 

sinônimo à prática. Contudo, refere-se à realização de uma atividade de forma 

coordenada e sistematizada, que envolve aspectos objetivos e subjetivos de 

determinada ação. Para tanto, não se resume apenas a uma intervenção social 

transformadora, no sentido de transformação da natureza, na criação de objetos, 

instrumentos ou tecnologias; é, também, uma atividade modificadora do próprio 

homem, à medida que atua sobre a natureza alterando-a, ele produz e transforma a 

si mesmo, consoante ao modelo de educação problematizadora e transformadora de 

Freire (1996), o qual direciona a aprendizagem ao modo que valoriza a atuação do 

sujeito na conjunção de prisma imprescindível para gênese de novos processos e 

corroboração da aprendizagem significativa e empoderamento do indivíduo 

(SALBEGO, 2016; VÁSQUEZ, 2011). 

A TCE representa e inter-relação entre os elementos cuidar-educar e educar-

cuidar. Dessa forma, o processo de cuidar torna-se indissociável do processo de 

educar, e vice-versa, trazendo em sua essência teórica elementos que a 

caracterizam como facilitadora do processo de cuidar e educar em saúde, 

subsidiada pela construção do conhecimento individual e coletivo, proporcionando 

ao(s) indivíduo(s) a interação efetiva e a troca de experiências conducentes ao 

aprimoramento de competências (BARROS et al., 2016).  

As tecnologias educativas em saúde têm a finalidade de contribuir com as 

ações de ensino-aprendizagem e mediar práticas educacionais em comunidade e/ou 

com tipos específicos de usuários. Para a produção e validação de novas 
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tecnologias é necessário que se desenvolvam estudos que possam conhecer os 

interesses da comunidade, a fim de atender melhor ao objetivo a que se pretende, 

sendo então adequados para a realidade local e as necessidades do público a quem 

se destina, podendo ser utilizados por um maior número de sujeitos de forma 

equivalente (SALBEGO, 2018). 

Os materiais educativos são reconhecidamente utilizados como tecnologias 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem no processo de aquisição, 

aproveitamento e aprofundamento de conhecimentos, de domínio de habilidades e 

de tomada de decisão. Seu uso é justificado tendo em vista, o reforço às orientações 

verbais, servindo como guia de informações no caso de dúvidas posteriores e 

auxiliando o enfrentamento e solução de problemas de saúde pelo próprio indivíduo 

(SOUZA, 2015). 

As tecnologias do cuidado quando aplicada na práxis cuidativa do idoso sob 

perspectiva pedagógica alia o cuidar, educar e emancipar em saúde, objetivando 

proporcionar possibilidade para o desenvolvimento da crítica e construção do saber 

compartilhado possibilitando a articulação de mensagens de promoção e prevenção 

da saúde em nível sociocultural, adequadas ao estilo de vida e compreensão dos 

atores sociais, uma vez que, tanto estes quantos os educadores fazem parte do 

mesmo cenário social, pois a TCE objetiva traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social e trata de reduzir a distância entre teoria e prática do 

cuidado, e entre contexto e ação modificadora. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS   

4.1 Tipo e natureza do estudo  

Trata-se de um estudo metodológico com foco no desenvolvimento, na 

avaliação e no aperfeiçoamento de instrumentos e estratégias metodológicas. 

Consiste na utilização de maneira sistemática dos conhecimentos existentes para 

elaborar um instrumento produzido com o rigor científico, que possa ser utilizado 

por outros pesquisadores e pelo próprio público a que se destina. Refere-se 

ainda, a métodos para a obtenção, organização e análise dos dados por meio da 

elaboração e validação de instrumentos-técnicas de pesquisa (POLIT; BECKER; 

HUNGLER, 2004). 

 A validação de tecnologias educacionais caracteriza-se como uma pesquisa 

de desenvolvimento metodológico, a qual é considerada uma estratégia que, 

mediante o uso sistemático dos conhecimentos disponíveis, visa verificar qual o 

grau em que um instrumento ou inferência encontra-se adequado para atender o 

que supostamente ele deveria assistir. Além disso, busca elaborar novas 

intervenções ou melhorar significativamente uma intervenção já existente, ou 

ainda elaborar ou melhorar um instrumento, um dispositivo ou um método de 

mensuração (CONTANDRIOPOULOS, 1997).   

A presente pesquisa metodológica consistiu na construção e validação de 

conteúdo e aparência de uma tecnologia educativa, do tipo jogo sobre a 

hanseníase para promoção do autocuidado do idoso. Validar conteúdo refere-se 

à análise minuciosa das informações de um instrumento, com objetivo de verificar 

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

pretende medir. Os instrumentos são submetidos a apreciação de peritos no 

assunto, os quais podem sugerir, corrigir, acrescentar ou modificar os itens 

(BRAGA, 2004; POLIT & BECK, 2011).  

A validade aparente, semântica ou de face é considerada uma forma subjetiva 

de validar um instrumento, constitui uma forma superficial de análise, pois 

consiste apenas da avaliação e julgamento por aqueles a quem se destina a 

tecnologia produzida. Tem por finalidade verificar quanto à clareza dos itens, 

facilidade de leitura, compreensão e forma de apresentação por aqueles que se 

utilizarão deste e a necessidade de modificação desses itens segundo sua 

percepção. Os dados de seu processo devem se apresentar de forma 
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padronizada, por meio de instrumentos específicos de coleta de dados das 

opiniões e podem ser levantados individualmente ou em grupo (SAMPIERI, 

2013). 

4.2 Procedimentos metodológicos  

Os procedimentos realizados no estudo (Figura 1) ocorreram em três 

etapas distintas e contemplaram aspectos referentes à identificação e seleção 

de pesquisas com construção de tecnologia educativa em saúde para 

promoção do autocuidado de idosos, por meio de Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL) e levantamento bibliográfico; a elaboração da tecnologia 

educacional segundo o referencial de elaboração de instrumentos educativos 

em saúde proposto por Teixeira e Mota (2011) e; a validação de conteúdo e 

de aparência do mesmo, segundo juízes especialistas e público-alvo, 

respectivamente. Além dos ajustes finais para a versão final do jogo. 

 

Figura 1– Diagrama da operacionalização dos procedimentos metodológicos da 
pesquisa. Mossoró, RN, Brasil, 2021. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Etapa I: Seleção do conteúdo da Tecnologia Educativa   

Para subsidiar a produção da tecnologia deste estudo, realizou-se uma busca 

das evidências científicas sobre construções de tecnologias educativas em saúde 

para promoção do autocuidado de idosos e nas bases de dados bibliográficos por 

meio da revisão integrativa das publicações entre os anos de 2015 e 2020. O 

período de limitação dos estudos foi estabelecido com intuito de analisar pesquisas 

mais recentes acerca do desenvolvimento de tecnologias do cuidado para idosos. 

Salienta-se que o conceito de tecnologia educativa em saúde é relativamente 
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recente, portanto, acredita-se que o aumento temporal dos estudos não apresentaria 

dados volumosos notáveis que pudessem ser incluídos na revisão.  

O processo de construção da RIL é realizado por meio da sistematização dos 

estudos pesquisados e análise dos resultados encontrados relacionados a uma 

temática. É um método de pesquisa difundido, principalmente entre profissionais da 

área de enfermagem, sendo de fundamental importância em diversas pesquisas 

(LANZONI; MEIRELLES, 2011).  

Os estudos de revisões ajudam a sintetizar as evidências na literatura sobre 

uma intervenção, podendo auxiliar profissionais clínicos e pesquisadores no seu 

cotidiano de trabalho. Dentro dessa perspectiva, o presente estudo foi sugerido com 

intuito de conhecer as tecnologias educacionais desenvolvidas na abordagem da 

hanseníase para o autocuidado do idoso. Entretanto, as pesquisas realizadas não 

apresentaram evidências científicas de estudos originais ou RIL anteriores sobre a 

temática. A insuficiência de estudos sobre a construção de tecnologias do cuidado 

para longevos com hanseníase inviabilizou a abordagem da temática em questão, 

entretanto optou-se pela averiguação de instrumentos educativos em saúde 

elaborados para promoção do autocuidado em saúde do idoso.  

A inclusão de estudos originais que discorriam acerca da construção de 

tecnologias educacionais em saúde para o autocuidado de DCNT e quedas em 

longevos foi relevante para o desvelar da presente pesquisa. Aspecto salutar para 

compreensão das estratégias de cuidado eficiente para o público-alvo e 

comprovação científica dos resultados apresentados que direcionam as práticas de 

cuidado dos profissionais que atuam nessa área.  

Essa conjuntura revela fragilidade do interesse em desenvolver estudos na 

área de DCT, como hanseníase e compreender sua importância clínica e 

epidemiológica em idosos como fator de relevância psicossocial e fortalecimento das 

políticas de saúde. 

Para realização da Revisão Integrativa deste estudo, seguiu-se o 

estabelecimento de seis etapas, seguindo a literatura construída Whittemore e Knalf 

(2005), conforme apresentado na figura 2. 
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Figura 2- Fluxograma de elaboração da RIL. Mossoró, RN, Brasil, 2020. 

Fonte: elaborado pela autora 

Etapa II: Elaboração da Tecnologia Educativa  

Nesta etapa foi realizada a produção da primeira versão da TCE tendo por base 

as evidências da literatura e as principais lacunas apresentadas nos estudos sobre 

autocuidado da hanseníase no idoso. 

Para tanto foram selecionados os conteúdos essenciais para constar na 

tecnologia educativa; a partir disto, organizou-se cronologicamente e coerentemente 

o conteúdo proposto; as imagens foram elaboradas manualmente pela 

pesquisadora, a fim de criar o esboço das figuras que seriam produzidas para 

compor a tecnologia baseadas no perfil de escolarização e compreensão do público-

alvo. Em seguida, as imagens foram submetidas a análise do grupo de Pesquisa de 

Saúde do Adulto e Idoso da Faculdade de Enfermagem (FAEN) e Faculdade de 

Ciências da Saúde (FACS), Mossoró/RN, que é composto por 10 integrantes, para 

fins de avaliação e considerações das pesquisadoras, após essa etapa as 

ilustrações foram compiladas e receberam o apoio técnico de um designer gráfico.  

O grupo de pesquisa de Saúde do Adulto e do Idoso é composto por 

profissionais e estudantes da área da saúde, o Quadro 1, apresenta o nome de cada 

participante que contribuiu nesta fase e sua respectiva área de formação e atuação 

profissional.      

Quadro 1. Apresentação da área de formação e atuação profissional das integrantes 

do grupo de pesquisa de Saúde do Adulto e do Idoso da UERN que tomaram parte 

nessa etapa. Mossoró, RN, Brasil, 2021.  
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Nome do pesquisador  Área de formação e atuação 

profissional 

Francisca Patrícia Barreto de Carvalho  Enfermeira pela Faculdade de 

Enfermagem (FAEN)/ UERN; 

Especialista em Ensino de 

Saúde/Enfermagem pela FIOCRUZ; 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde/ Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); 

Doutora em Enfermagem pelo 

PPGENF/CCS/UFRN; 

Analista de CT&I da FAPERN; 

Docente permanente do Programa de Pós- 

Graduação em Saúde e Sociedade 

(PPGSS)/ UERN. 

Arydyjany Gonçalves Nascimento  Enfermeira pela Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG); 

Especialista em Docência do Ensino 

Superior pela UFCG; 

Especialista em Saúde Coletiva pelas 

Faculdades Integradas de Patos (FIP); 

Mestranda pelo PPGSS/ UERN. 

Raíra Kirlly Cavalcante Bezerra  Nutricionista graduada pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará; 

Pós-graduada em Saúde da Família pela 

Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira; 

Especialista em Saúde da Família E 

Comunidade na categoria de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Escola de 

Saúde Pública do Ceará; 
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Mestranda pelo PPGSS/ UERN. 

Tatiane Aparecida Queiroz  Enfermeira pela UERN; 

Especialista em Atenção Básica/Saúde da 

Família e Comunidade pelo Programa de 

Residência Multiprofissional em Atenção 

Básica/Saúde da Família e Comunidade 

da UERN; 

Mestre pelo PPGSS/ UERN; 

Enfermeira da SESAP/RN com atuação no 

Hospital Regional Dr. Tarcísio 

Vasconcelos Maia. 

Victória D'awylla Ferreira Rocha 

Delfino 

Enfermeira pela UERN; 

Pós-graduada em UTI geral e gestão da 

assistência intensiva ao paciente crítico 

pelo Grupo Educacional FAVENI. 

Ana Karoline Lima Costa e Silva Acadêmica de medicina da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN; 

Membro da Liga Acadêmica de Anatomia 

Humana Aplicada – LAANA. 

Priscilla Ferreira Lemos Fisioterapeuta pelo Centro Universitário de 

João Pessoa; 

Especialista em Fisioterapia Intensiva pela 

Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva; 

 Mestranda pelo PPGSS/ UERN. 

Kênnia Stephanie Morais Oliveira Enfermeira pela UERN; 

Especialista em Atenção Básica/Saúde da 

Família e Comunidade pelo Programa de 

Residência Multiprofissional em Atenção 

Básica/Saúde da Família e Comunidade 

da UERN; 

Mestre pelo PPGSS/ UERN 
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Lara Candice Costa de Morais Leonez Acadêmica de medicina da UERN; 

Membro da Liga Acadêmica de 

Morfofisiologia e Neurociência da Visão 

(LAMNVI). 

Fernanda Gomes da Silva  Enfermeira pela UERN; 

Residente em Atenção Básica/Saúde da 

Família e Comunidade da UERN;  

Pós-graduanda em Docência em 

Enfermagem pelo Grupo Educacional 

FAVENI. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Etapa III: Validação da Tecnologia Educativa  

III. I Identificação e seleção dos juízes especialistas  

Uma das dificuldades encontradas na implementação do modelo de validação 

é a obtenção de peritos/especialistas no tema que está sendo testado e sugere a 

utilização de critérios que evidenciem a expertise de conhecimento específico em 

saúde sobre o tema de interesse, tais como anos de experiência na prática de 

enfermagem ou médica; pesquisa e artigos desenvolvidos ou publicados na área de 

interesse; eventos assistidos e cursos completos relevantes para o tema de 

interesse estudado (FEHRING, 1987).  

De acordo com Teixeira e Mota (2011), além dos especialistas com formação 

na área de saúde é relevante que o grupo de avaliadores tenha um pedagogo, 

design gráfico e um profissional formado em comunicação social, quando possível. A 

heterogeneidade do grupo de juízes especialistas é imprescindível para análise 

ampla do instrumento e aperfeiçoamento da tecnologia desenvolvida para 

cumprimento do objetivo junto ao público-alvo.  

De acordo com adaptação do modelo Fehring (1987) e Melo et al., (2011) de 

critérios para seleção de experts foram considerados juízes especialistas, 

profissionais da área de saúde com alto grau de conhecimento e experiência em sua 

área de atuação, conforme os seguintes aspectos: titulação, produção científica e 

tempo de atuação com a temática em discussão. Fizeram parte deste comitê apenas 
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os juízes cujo perfil atendeu a uma pontuação de no mínimo 5 pontos, conforme é 

apresentado no Quadro 2. 

Para os juízes que não tinham formação na área de saúde, no caso do 

engenheiro da computação e comunicador social, foi utilizado como critério de 

inclusão a formação superior na área pretendida, haja vista que esses profissionais 

teriam como objetivo principal a avaliação técnica da tecnologia educacional de 

acordo com sua respectiva atuação profissional. Dessa forma, contribuindo para 

aperfeiçoamento do instrumento desenvolvido.  

Quadro 2. Critérios de seleção para profissionais de saúde juízes especialistas. 

Mossoró, RN, Brasil, 2021. 

Critérios Pontuação 

Ser doutor  4 

Ser mestre  3 

Ter desenvolvido/orientado dissertação e/ou tese em 

hanseníase, idoso e/ou tecnologia educacional 

3 

Ter Pós- graduação lato sensu em saúde do adulto e idoso e/ou 

saúde pública  

2 

Ter participado de eventos de hanseníase, idoso e/ ou 

tecnologia educacional nos últimos 5 anos  

3 

Possuir trabalhos científicos publicados sobre cuidado em 

saúde da pessoa idosa, manejo clínico da hanseníase e/ ou 

elaboração e validação de tecnologia educacional em saúde  

2 

Ter experiência como docente na área há pelo menos 3 anos  3 

Possuir experiência em hanseníase há pelo menos 3 anos  2 

Possuir conhecimento sobre hanseníase, idoso e/ ou educação 

em saúde  

1 

Possuir conhecimento sobre tecnologia educacional  1 

Possuir conhecimento sobre processo de validação  1 

Fonte: Adaptado de Teixeira e Mota (2011). 

A seleção inicial dos juízes foi realizada por meio de busca pela Plataforma 

Lattes do Currículo Lattes de pesquisadores- Lattes (http://lattes.cnpq.br), disponível 

no portal Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ 
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(www.cnpq.br), utilizando as palavras de busca “idoso”, “hanseníase”, “tecnologia 

educativa”, “educação em saúde”, e por meio de amostragem do tipo “Bola de Neve” 

que consiste na seleção de sujeitos por meio de indicação ou recomendação de 

sujeitos anteriores (HANDCOCK; GILE, 2011). 

O convite para participação em pesquisa (APÊNDICE B – CARTA CONVITE) 

direcionado aos juízes foi realizado por e-mail através de documento elaborado a 

partir de aplicativo de criação de formulários eletrônicos do serviço de 

armazenamento e sincronização de arquivos, Google drive.  

Ao pesquisador contatado foi solicitada a indicação do nome de outro 

pesquisador que supostamente atendesse aos critérios de elegibilidade do estudo. 

Caso o endereço eletrônico do pesquisador indicado não fosse informado, buscou-

se o mesmo em estudos publicados por ele ou através de busca pela Plataforma 

Lattes do Currículo Lattes. A partir daí foram enviadas oito (08) novas cartas convite, 

convidando desta vez, os pesquisadores que foram indicados a participar do estudo. 

 Em relação ao número ideal de juízes especialistas, optou-se pela 

recomendação de Bertoncello (2004) e Pasquali (2003) que sugerem no mínimo seis 

sujeitos. Determinou-se para esse estudo o número mínimo de nove juízes, sendo 

distribuídos em no mínimo de três por grupo de especialidade (Saúde do adulto e 

idoso; Saúde pública com experiência no manejo clínico da hanseníase e Tecnologia 

Educativa em saúde). Desta forma, ainda que houvesse alguma desistência seria 

mantido um número adequado para avaliação do conteúdo. Quanto ao número 

ímpar adotado, foi induzido, pois alguns estudos têm mostrado a importância desta 

condição para evitar questionamentos dúbios (LOPES; ROSSI; NAKAGAWA, 2002). 

 Foram contatados 21 especialistas e 17 aceitaram participar do processo de 

validação do jogo. A estes, foram enviados por e-mail o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C), e o link do questionário de 

caracterização profissional (APÊNDICE D) e o instrumento de validação de conteúdo 

(APÊNDICE E), todos em formato de preenchimento eletrônico, também elaborados 

a partir de aplicativo de criação de formulários do Google drive. O material educativo 

a ser avaliado, foi disponibilizado para visualização em formato JPEG por meio de 

acesso virtual, incluído no instrumento de validação.  

http://www.cnpq.br/
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Após 10 dias da data de envio, 13 juízes devolveram o TCLE e o instrumento 

preenchidos atendendo a amostra final de especialistas avaliadores. Ao final do 

estudo os peritos receberam uma declaração de sua participação como juiz 

especialista em pesquisa de validação a fim de certificar sua participação no estudo. 

4.3 Coleta de dados  

A tecnologia educativa elaborada foi avaliada por juízes especialistas por 

meio de formulário auto aplicado de validação de conteúdo (APÊNDICE E), 

adaptado do modelo da equipe de Pesquisas e Práticas Educativas em Saúde e 

Cuidado na Amazônia (PESCA), instituição ligada à Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), na capital Belém, composto por 18 assertivas e 19 imagens que comporão 

a TCE “Pirâmide da Saúde”, organizado conforme modelo escala de Likert para 

obtenção da opinião de especialistas sobre adequação das orientações propostas 

no jogo, quanto à objetivo (5 assertivas), estrutura e apresentação (8 assertivas), 

relevância (5 assertivas) e apreciação de adequação das imagens (SAMPIEIRI; 

COLLADO; LUCIO, 2013).  

Para análise e validação de conteúdo e aparência foi utilizada a Escala de 

Likert, que apresenta quatro escores de julgamento para cada opção: 1- Totalmente 

adequado (TA), 2- Adequado (A), 3- Parcialmente adequado (PA), 4- Inadequado (I).  

Os aspectos avaliados pelo formulário compreendem: objetivos- propósitos, 

metas ou fins que se deseja atingir com a utilização da TCE; estrutura e 

apresentação-forma de apresentar as orientações. Isto inclui sua organização geral, 

estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação; relevância- grau de 

significação do material educativo apresentado (TEXEIRA; MOTA, 2011). 

 Foi solicitado aos juízes que fizessem observações escritas acerca dos itens 

avaliados com discordância no espaço em branco chamado “sugestões”, abaixo de 

cada item. Ao final do formulário foi solicitado também o registro de algum erro 

identificado no material educativo ou a ausência de algum assunto que julgassem 

pertinentes. Foi ressaltada a importância dessas colocações para adaptação e 

melhoria do jogo. 
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4.4 Tratamento e análise dos dados  

Para análise dos dados foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

que consiste na avaliação da concordância dos experts quanto à representatividade 

da medida em relação ao conteúdo estudado (RUBIO et al., 2003). Foi considerado 

como ponto de corte IVC igual à 80% (0,80). No entanto, alguns autores indicam ser 

suficientemente válido a utilização a obtenção de coeficiente de validade igual a 70% 

(0,7) ou mais (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Os itens que tiverem média inferior 

ao IVC estabelecido no estudo foram modificados e resubmetidos para uma nova 

avaliação.  

Para análise de representação comportamental dos juízes especialistas e 

público-alvo, foi utilizado o valor da estatística calculada que correspondeu a média 

aritmética dos escores dos itens analisadosː Valor de (1) usado quando a avaliação 

for positiva, ou seja, quando houver concordância = TA ou A; 0 (zero) quando a 

resposta foi nem positiva ou nem negativa, ou seja, indecisão = PA; e (-1) quando a 

resposta for negativa, ou seja, discordância = I. Procedeu-se a uma análise bloco 

por bloco, fazendo os respectivos destaques (MEDEIROS, 2017).  

O IVC tomou por base o cálculo através da média das respostas oriundas de 

TA + A, de cada um dos blocos existentes no questionário fornecido aos juízes, 

divididos pelo N correspondente ao número total de respostas obtidas, tendo 

alcançado o índice de validade. Este índice foi aplicado a todos os juízes 

especialistas (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excell® e 

apresentados sob a forma de tabelas. 

 

Figura 2- Equação do índice de Validação de Conteúdo. 

Fonte: Google Imagens  

Após os ajustes necessários advindos da validação de conteúdo por 

especialistas, a tecnologia educativa foi submetida à avaliação com o público-alvo. 
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4.5 Validação de aparência 

4.5.1 Identificação e seleção do público-alvo 

Participaram idosos, com no mínimo 60 anos de idade, ambos os sexos, com 

acuidade visual satisfatória e cognição preservada que pudessem responder o 

questionário de validação, essa etapa contou com a participação de um pesquisador 

auxiliar que não contribuiu nas etapas anteriores e recebeu capacitação por meio de 

práticas de simulação para aplicação do instrumento de validação. O pesquisador 

teve como responsabilidade instruir os participantes nas respostas, mantendo a 

imparcialidade sem indução ao julgamento dos escores positivos.  

Foi utilizada amostragem não probabilística intencional cuja principal 

característica é não fazer uso de formas aleatórias de seleção. Nesta, o pesquisador 

está interessado na opinião de determinados elementos da população, mas não em 

sua representatividade numérica (LAKATOS; MARCONI, 2002). 

Para amostra do público-alvo, optou-se pela recomendação de Teixeira e 

Mota (2011) o qual sugere grupos de 9 a 12 participantes, sendo determinado o 

número de 12 idosos com níveis de escolaridade distintos para o estudo, convidados 

segundo cumprimento dos critérios de inclusão estabelecidos. Como critério de 

exclusão encontram-se os idosos com limitações cognitivas e audiovisuais.   

Os idosos selecionados foram os participantes que integravam o grupo de 

Hiperdia (Hipertensão e Diabetes) das Unidades Básicas de Saúde (UBS) PAPS, 

São José e Mutirão I e II do município de Cajazeiras/ PB. O local foi escolhido por se 

tratar de bairros relevantes epidemiologicamente para casos de hanseníase.  

Os participantes selecionados não estavam em tratamento de hanseníase, o 

critério utilizado para seleção do respectivo público-alvo se deu com base nas 

instruções e recomendações levantadas no grupo de pesquisa de Saúde do Adulto e 

do Idoso da FAEN e FACS que atuam diretamente e indiretamente no cuidado do 

idoso e no manejo clínico-terapêutico da hanseníase.  

O uso do critério de seleção corroborou os estudos de Henry et al. (2016), 

Matos et al. (2018) e Rocha, Nobre e Garcia (2020), acerca da necessidade 

premente de ações preventivas e cuidativas da hanseníase em indivíduos com mais 

de 60 anos, como estratégia de interrupção da cadeia de transmissão, uma vez que 
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a vigilância e busca ativa dos idosos e seus contatos é apontada como uma impor-

tante manobra de cuidado, pois garante o diagnóstico precoce e a prevenção de 

complicações relacionadas à doença.  

Os doze idosos que preencheram os critérios de inclusão da pesquisa, foram 

convidados verbalmente em suas residências pela pesquisadora principal e 

receberam explicações sobre o estudo, após o aceite solicitou-se o agendamento 

com dia e hora para a visita do pesquisador auxiliar em seu domicílio, conforme sua 

conveniência para assinatura do TCLE do participante (APÊNDICE F) e 

preenchimento do formulário auto aplicado.  

4.5.2 Coleta de dados 

Utilizou-se um formulário auto aplicado projetado em dispositivo eletrônico 

móvel do tipo tablet, composto de duas partes, a primeira consistiu em quatro 

perguntas para caracterização dos participantes e a segunda em 20 questões 

adaptadas do modelo proposto para avaliação da dificuldade e da conveniência de 

materiais educativos, denominado Suitability Assessment of Materials (SAM) 

(ANEXO A), que busca a opinião do público-alvo sobre a adequação da tecnologia 

educativa quanto ao objetivo, organização e motivação (APÊNDICE G) (DOAK & 

DOAK; ROOT, 1996). 

No instrumento, para cada aspecto a ser avaliado, havia itens com perguntas 

com respostas categorizadas em 1- TA, 2- A, 3- PA e 4- I, para as opções 3 e 4 

solicitou-se a descrição do motivo pelo qual escolheu essa resposta e salientou-se a 

importância de sugestões e críticas no espaço destinado para aperfeiçoamento do 

jogo. 

 Os aspectos avaliados pelo formulário compreendem: objetivos- propósitos, 

metas ou fins que se deseja atingir com a utilização da tecnologia educativa; 

organização - forma de apresentar as orientações. Isto inclui a coerência, a estrutura 

e a estratégia de apresentação das informações, características das imagens com 

relação aos aspectos técnicos para implementação com público-alvo, distribuição 

das informações, adequação de layout, fonte e ilustrações; motivação - capacidade 

do material em causar algum impacto, motivação e/ou interesse, assim como ao 

grau de significação do material educativo apresentado.  
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Ao final, indagou-se quanto à identificação de algum erro ou ausência de 

algum assunto importante a ser abordado, assim como comentários gerais e 

sugestões, ressaltando-se a importância desses registros para adaptação e melhoria 

da tecnologia em saúde.  

4.5.3 Tratamento e análise dos dados  

Com base no preenchimento do instrumento do público-alvo se fez a análise 

quantitativa das respostas de itens avaliativos do instrumento segundo as diferentes 

valorações: o total de respostas para 1- TA, 2- A, 3- PA e 4- A, que obtiveram índice 

de concordância maior ou igual a 80%.  

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excell® e 

apresentados sob a forma de tabelas e quadros 

Para alcance do objetivo proposto, foi considerado os comentários realizados 

nos campos “sugestão” do instrumento de validação de conteúdo pelos especialistas 

e de aparência pelo público-alvo. As questões indagavam os idosos quanto à 

identificação de algum erro ou falta de algum assunto importante a ser abordado, 

assim como comentários gerais e sugestões. Os resultados obtidos contribuíram 

para a alteração e adequações do material, resultando na versão final do jogo 

elaborado. Seguindo-se então, o processo de registro e publicação.  

5. Aspectos éticos  

A pesquisa sofreu algumas modificações durante o processo de submissão à 

Plataforma Brasil, o impacto causado aos serviços de saúde em detrimento a 

pandemia do COVID- 19, exigiu mudanças em todas as dinâmicas institucionais no 

território nacional, principalmente no atendimento do público idoso, fato que 

culminou em alteração na execução da coleta de dados e local para 

desenvolvimento do estudo. 

Com intuito de proporcionar maiores medidas de segurança na abordagem 

dos participantes, o local do estudo foi redirecionado para o município de Cajazeiras- 

PB, cidade que apresentou número controlado de casos para coronavírus quando 

comparado a Mossoró- RN, local que anteriormente subsidiaria a coleta de dados. 

As solicitações foram documentadas e enviadas ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) obtendo deferimento dos pedidos expedidos.  
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O estudo foi iniciado após a anuência do local de acesso ao público-alvo, 

participantes da etapa de validação de aparência (Anexo G) e posteriormente à 

apreciação pelo CEP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

(Anexo E) sob CAAE Nº 29276919.6.0000.5294. 

Em atenção à Resolução 466/2012, do Conselho Nacional em Saúde, que 

trata de pesquisas envolvendo seres humanos, respeitaram-se os quatros 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. 

Houve o compromisso em assegurar o sigilo e a privacidade das informações 

obtidas durante a pesquisa, a qual não ocasionou nenhum risco físico aos 

participantes.  

As informações apenas foram coletadas quando houve o entendimento da 

finalidade do estudo e após assinatura do TCLE pelos participantes da pesquisa 

(APÊNDICE F). Os participantes tiveram a liberdade de se recusar a participar, de 

solicitar novos esclarecimentos e de retirar seu consentimento em qualquer fase do 

estudo. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Artigo de Revisão Integrativa  

Construção participativa e desenvolvimento de tecnologia educativa em saúde 

para promoção do autocuidado de idosos: revisão integrativa 

 

Resumo  

Objetivo: Objetiva-se identificar na literatura científica o desenvolvimento de 

tecnologias educativas em saúde para promoção do autocuidado de idosos. 

Método: Trata-se de revisão integrativa que incluiu artigos originais, indexados na 

base de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Scopus, Web of Science, 

Science Direct, Cochrane e Google Acadêmico. Para a busca, utilizaram-se os 

descritores “idoso”, “tecnologia”, “tecnologia educacional” e “educação em saúde”, 

nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos últimos cinco anos, 

através do uso dos operadores booleanos “AND” ou “OR”. A análise dos resultados 

ocorreu na forma descritiva, em cinco categorias analíticas e discutidas em três 

categorias temáticas. Resultados: Foram selecionados nove artigos, publicados em 

revistas nacionais e internacionais, com predomínio de estudos experimentais que 

testaram os efeitos das tecnologias e do tipo relato de experiência. As tecnologias 

educacionais desenvolvidas foram dinâmicas de grupo, uso de fantoches, contação 

de história, produção de multimídia e uso de internet/ programas de informática. As 

tecnologias retrataram os cuidados com a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 

Mellitus, Insuficiência Renal Aguda, Alzheimer, Insuficiência Cardíaca Congestiva e 

quedas. Conclusão: As tecnologias desenvolvidas para a educação em saúde de 

idosos foram múltiplas e demonstraram eficiência para serem utilizadas em 

intervenções na comunidade. 

Descritores: Idoso; Saúde do Idoso; Educação em Saúde; Tecnologia Educacional; 

Promoção da Saúde.  
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Introdução  

O envelhecimento faz parte do desenvolvimento humano, evento vital do ciclo 

natural da vida que representa o aumento da longevidade, marco resultante da 

diminuição das taxas de mortalidade e fertilidade, e elevação da expectativa de vida. 

O aumento demográfico de pessoas idosas influencia na organização dos serviços 

de saúde e promove reflexão acerca da implementação das políticas públicas no 

sentido de conferir equidade e acesso dessas populações as instituições de cuidado 

(LIMA-COSTA, 2018). 

Estima-se que em 2025 o Brasil ocupe o sexto lugar com relação aos países 

do mundo quanto ao envelhecimento populacional, projeções globais apontam 

aumento do quantitativo de pessoas acima de 60 anos de idade de 1,4 bilhão em 

2030 para 2,1 bilhões em 2050, um incremento de 50% em 20 anos. Todavia, os 

declínios na capacidade física e mental, associados sobretudo a condições crônicas 

de saúde, acompanham as alterações demográficas e epidemiológicas no perfil da 

população, evento que instiga os serviços de saúde na promoção do envelhecimento 

ativo e saudável (MIRANDA, 2016). 

Nesse contexto o envelhecimento traz consigo problemas de saúde que 

desafia os sistemas de cuidado e da previdência social. Principalmente ao 

considerar as múltiplas dimensões da vida e a heterogeneidade dos idosos que 

residem na comunidade (MEDEIROS et al., 2017). 

Envelhecer não significa adoecer, entretanto, os longevos têm redução das 

funções fisiológicas que limita a autonomia do idoso, evento que pode ser acelerado 

pela instalação de doenças crônicas aumentando o grau de dependência e elevação 

das taxas de utilização dos serviços de saúde de média e alta complexidade. Logo, 

os profissionais de saúde devem otimizar estratégias para promoção da saúde, que 

potencializem a participação social do idoso e promovam sua emancipação no 

cuidado (ALVES, 2018). 

Para tanto destaca-se a educação em saúde mediada pela Tecnologia 

Cuidativo-Educacional (TCE) como ferramenta necessária na prática do cuidar. As 

tecnologias representam conjunto de saberes/ conhecimentos científicos, resultante 

de processos concretizados, que sustentam a operacionalização do processo de 

cuidar e educar o outro (indivíduo, família e profissional envolvido no plano 
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terapêutico), de modo direto e indireto na práxis transformadora e modificadora da 

educação popular e cuidado em saúde. Sendo assim, as TCE são mediadas pela 

ação do sujeito na agregação de saberes mútuos e bidirecionais que despontam 

nossos caminhos para articulação de ações intervenientes protagonizadas pelos 

atores sociais (SALBEGO, et al., 2018). 

A tecnologia educacional deve ser entendida por processos concretizados, a 

partir de experiências cotidianas, voltados para o desenvolvimento metódico de 

conhecimentos e saberes a serem utilizados com finalidade prática específica. 

Portanto, a tecnologia educacional contribui para gerar conhecimentos a serem 

socializados (NIESTSCHE, 2000). 

Nesse cenário, as tecnologias educativas representam caminho de 

emancipação dos sujeitos no processo de autonomização, numa perspectiva de 

consciência crítica e da cidadania. No campo das redes de serviço à saúde a 

tecnologia revela-se como processo formativo, do saber, pensar e o aprender mútuo 

na (re)construção do cuidar.  

Além disso, as evidências científicas apontam a insuficiência de cuidados 

desenvolvidos para o público idoso mediado por tecnologia educativa em saúde, 

principalmente na abordagem de Doenças Crônicas Transmissíveis (DCT). Nesse 

sentido, as tecnologias educativas se mostram extremamente necessárias e 

relevantes, pois fornecem informações que melhoram o conhecimento e o 

enfrentamento do processo saúde-doença e/ou prevenção de enfermidades, 

tornando o longevo capaz de entender como as próprias ações influenciam em seu 

padrão de saúde (MANIVA et al., 2018). 

Para o desvelar da pesquisa, utilizou-se como questão norteadora “Quais as 

evidências disponíveis na literatura científica sobre tecnologias educativas voltadas 

para a promoção do autocuidado do idoso?” 

As revisões desenvolvidas nessa área de pesquisa buscam colaborar com o 

compartilhamento das informações alicerçadas em evidências científicas sobre a 

construção de tecnologias educacionais destinadas ao autocuidado do idoso, dessa 

forma viabilizar o processo de translação do conhecimento e tomada de decisão dos 

profissionais de saúde para instrumentalizar o cuidado educativo para o longevo. 
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Assim, nesse estudo, objetivou-se identificar na literatura científica o 

desenvolvimento de tecnologias educativas em saúde para promoção do 

autocuidado de idosos.  

Método 

Trata-se de revisão integrativa, estruturada em seis etapas distintas: 1) 

elaboração da questão de pesquisa; 2) definição das bases de dados e critérios para 

inclusão e exclusão de estudos; 3) definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) 

interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

O estudo foi norteado por protocolo produzido pelos pesquisadores. A 

questão de pesquisa foi elaborada de acordo com a estratégia População Interesse 

Contexto (PICo) (LOOKWOOD et al., 2017). Considerou-se, assim, a seguinte 

estrutura: P– idosos; I– tecnologia educacional; Co– educação em saúde na 

promoção do autocuidado. Dessa forma, elaborou-se a seguinte questão: Quais são 

as Tecnologias Cuidativo- Educacionais desenvolvidas como ferramenta para 

promoção da prática do cuidar em idosos da comunidade disponíveis na literatura? 

O levantamento bibliográfico foi realizado nos meses de março a maio de 

2020, mediante acesso virtual às bases de dados: Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio da consulta à Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

acessada por meio do portal PubMed; Scopus (Elsevier); Web of Science; Cochrane; 

Science Direct e Google acadêmico. 

Adotaram-se como critérios de inclusão: artigos primários que apresentassem 

tecnologia educacional desenvolvida para pessoas com 60 anos ou mais, publicados 

nos últimos cinco anos, com intuito de analisar tecnologias desenvolvidas 

recentemente na abordagem do autocuidado do longevo, nos idiomas inglês, 

português e espanhol. Os critérios de exclusão foram: editoriais, teses, dissertações, 

artigos de revisão, os já selecionados na busca em outra base de dados e que não 

respondessem à questão da pesquisa. 
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Para a busca nas bases de dados, foram selecionados descritores presentes 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e seus equivalentes no idioma inglês 

no Medical Subject Headings (MeSH). Para sistematizar a coleta da amostra, 

utilizou-se o formulário de busca avançada, respeitando peculiaridades e 

características distintas de cada base de dados. Os descritores foram combinados 

entre si com o conector booleano OR, dentro de cada conjunto de termos da 

estratégia PICo, e, em seguida, cruzados com o conector booleano AND, conforme 

apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Descritores controlados e não controlados empregados na estratégia de 
busca para população, intervenção e resultados. Mossoró, RN, Brasil, 2020. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692019000100607#f01
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 A busca foi realizada por dois pesquisadores independentes, de forma 

simultânea, os quais padronizaram a sequência de utilização dos descritores e dos 

cruzamentos em cada base de dados e, em seguida, compararam os resultados 

obtidos e exclusão dos artigos duplicados.  

Para a extração e análise dos estudos selecionados, utilizou-se instrumento 

adaptado do formulário da Red de Enfermería en Salud Ocupacional (RedENSO 

Internacional) (MARZIALE, 2015). Foram extraídas as seguintes informações: título, 

autores, ano de publicação, idioma, objetivo do estudo, tecnologia educacional 

desenvolvida e desfecho.  

Na construção das categorias, utilizou-se um roteiro adaptado de Gomes 

(2011) para técnica de análise temática. As etapas estão descritas na Figura 2. 

 

Figura 2- Apresentação das etapas para análise de conteúdo- modalidade temática. 
Mossoró, RN, Brasil, 2021. 

Fonte: Adaptado de Gomes, 2011. 

O nível de evidência foi determinado segundo esta classificação: nível I – 

metanálise de estudos controlados e randomizados; nível II – estudo experimental; 

nível III – estudo quase experimental; nível IV – estudo descritivo/não experimental 

ou com abordagem qualitativa; nível V – relato de caso ou experiência; nível VI – 

consenso e opinião de especialistas (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 

Identificaram-se 8.976 publicações, das quais, após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionados para a amostra desta revisão 09 artigos. 

Não foram incluídos outros estudos após o processo de busca manual. Para seleção 

das publicações, seguiram-se as recomendações do Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 2009) , conforme 

apresentado na Figura 3.  
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Figura 3 – Fluxograma de seleção dos estudos primários, elaborado a partir da 
recomendação PRISMA*. Mossoró, RN, Brasil, 2021. 

*PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Por se tratar de uma revisão integrativa, a pesquisa não foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Salienta-se que foram mantidas as ideias dos 

autores das publicações utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa, a fim de 

preservar a fidedignidade dos estudos incluídos. 

Resultados  

Nesta revisão foram incluídos nove artigos na íntegra, do quais um (11,1%) foi 

identificado na Science Direct, sete (77, 7%) na LILACS e um (11,1%) no Google 

acadêmico.  

Com relação ao idioma de publicação quatro (44,4%) foram escritos em 

português, um (11,1%) em espanhol e quatro (44,4%) na língua inglesa.  
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No que tange ao desenho dos estudos dois (22,2%) eram experimentos, dois 

(22,2%) pesquisa-ação, dois (22,2%) do tipo relato de experiência, um (11,1%) 

descritivo, um (11,1%) quase experimental e um (11,1%) coorte. Quanto ao nível de 

evidência três (33,3%) publicações foram classificadas nível II, uma (11,1%) como 

nível III, uma (11,1%) como nível IV e quatro (44,4%) com nível V.  

Os estudos foram divididos em cinco categorias, de acordo com o tipo de 

tecnologia educacional desenvolvida, dinâmica de grupo, fantoche de pano e 

contação de história, banner, multimídia e internet e programas informáticos.  

Quadro 1. Característica das nove publicações científicas sobre as tecnologias 

educativas desenvolvidas para os idosos da comunidade. Mossoró, RN, 2021. 

Código 

do artigo 

Periódico Título Autores Ano/ 

Idioma  

Objetivo Tecnologias 

educativas 

utilizadas/ 

Assunto 

abordado 

 

Desfecho 

E1 BVS  Educação popular 

como orientadora de 

grupos de promoção 

à saúde de pessoas 

com 

Hipertensão e 

diabetes na atenção 

básica: caminhos e 

aprendizados com 

base em uma 

experiência 

CRUZ, P. J. 

S. C. et al.  

2018 

Português 

 

Este trabalho 

sistematiza a 

experiência de um 

grupo comunitário 

com foco na 

promoção da 

saúde de pessoas 

que convivem com 

HAS e DM, 

desenvolvido no 

contexto da AB 

pela abordagem 

da Educação 

Popular. 

Dinâmica de 

grupo  

 

Hipertensão e 

diabetes mellitus 

A dinâmica de 

grupo pode 

compor uma 

aplicação 

edificante e 

compartilhada do 

cuidado, na 

perspectiva da 

integralidade e do 

bem viver, tendo 

como abordagens 

diálogo 

cotidiano, 

valorização das 

histórias de vida e 

inclusão das 

iniciativas dos 

usuários na pauta 

do serviço. 

E2 BVS Jogo das Atitudes: 

gerontotecnologia 

educacional para 

idosos 

em tratamento 

hemodialítico 

LUCCA, D. 

C. et al. 

2020 

Inglês  

Desenvolver e 

aplicar 

gerontotecnologia 

educacional por 

meio da 

articulação do 

lúdico, visando à 

promoção da 

saúde dos idosos 

em tratamento 

hemodialítico. 

Dinâmica de 

grupo  

 

Paciente 

hemodialítico 

A aplicação do 

Jogo das Atitudes 

suscitou 

sentimentos como 

superação, 

ocupação e 

conhecimento, 

além de possibilitar 

remodelamento do 

cuidado dos idosos 

em tratamento 

hemodialítico, 

representando 
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ferramenta para 

enriquecimento da 

prática ao permitir 

inovação e auxílio 

no sucesso do 

tratamento. 

E3 BVS Tecnologia 

educacional para 

orientação de idosos 

nos cuidados com a 

fístula arteriovenosa 

PENNAFO

RT, V. P. S. 

et al. 

2019 

Espanhol  

Desenvolver 

atividade educativa 

na orientação dos 

cuidados com a 

fístula 

arteriovenosa, a 

partir das 

demandas de 

idosos com 

doença renal 

crônica em 

hemodiálise.  

Banner e 

fantoches de 

pano 

 

Paciente 

hemodialítico 

Desvelaram-se 

dúvidas e ações 

inapropriadas ante 

as intercorrências, 

como 

sangramento, 

infiltrações, 

rompimento, baixo 

fluxo da fístula e 

infecções. Assim, 

a atividade 

educativa facilitou 

a troca de saberes 

acerca dos 

cuidados 

recomendados na 

preservação da 

fístula. A prática 

educativa 

promoveu 

aquisição de novos 

conhecimentos 

para o autocuidado 

da fístula 

arteriovenosa. 

E4 BVS  Contação de história: 

tecnologia cuidativa 

na educação 

permanente para o 

envelhecimento ativo 

COSTA, N. 

P. et al. 

2016 

português 

Avaliar pertinência 

e efetividade da 

tecnologia 

cuidativo-

educacional 

“contação de 

histórias” como 

estratégia no 

cultivo 

do envelhecimento 

ativo (EA) para 

usuários idosos de 

uma Unidade 

Básica de Saúde 

(UBS), da 

Amazônia. 

Contação de 

histórias  

 

Envelhecimento 

saudável  

Tal prática 

apresentou 

resultados 

positivos, com 

mudança na 

qualidade de vida 

das idosas, no 

domínio 

psicológico. A 

“contação de 

histórias” revelou-

se uma tecnologia 

inovadora, recurso 

pertinente e efetivo 

à educação em 

saúde, 

especialmente 

para o 

envelhecimento 

ativo. 

E5 BVS Construção e 

validação de vídeo 

educativo para 

idosos acerca dos 

riscos de queda 

SÁ, G. G. 

M. et al. 

2020 

português 

Construir e validar 

vídeo educativo 

para idosos acerca 

dos riscos de 

queda. 

Multimídia  

 

Prevenção de 

quedas  

O vídeo foi 

construído e 

validado quanto 

ao conteúdo e 

compreensão e 

pode ser utilizado 
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para prevenção de 

quedas em idosos. 

E6 Google 

Acad. 

Construção de 

tecnologia educativa 

digital para o 

autocuidado em 

insuficiência cardíaca  

XAVIER, C. 

A.; 

FIGUEIRED

O, P. P.; 

CANUSO, 

L. D. S. 

2020 

Inglês  

Construir   uma   

tecnologia   

educativa   digital   

para   orientar   o 

autocuidado a 

pacientes 

portadores de 

insuficiência 

cardíaca e seus 

cuidadores. 

Internet e 

programas 

informáticos 

 

Insuficiência 

Cardíaca 

Congestiva  

Acredita-se que a 

tecnologia criada 

poderá auxiliar no 

gerenciamento do 

autocuidado, 

evitando exposição 

desnecessária a 

serviços de saúde 

ou alertando para 

manifestações 

clínicas que 

mereçam 

atendimento 

presencial. 

E7 BVS  Tecnologia 

educacional 

interativa sobre 

cuidados a idosos 

com demências 

CAMACHO, 

A. C. F. L. 

et al. 

2019 

Português  

O intuito da 

pesquisa é 

apresentar o 

desenvolvimento 

de um blog 

interativo sobre os 

cuidados a idosos 

com doença de 

Alzheimer (DA) e 

outros transtornos 

demenciais como 

tecnologia 

educacional. 

Internet e 

programas 

informáticos 

 

Doença de 

Alzheimer 

A construção do 

blog como 

tecnologia 

educacional 

proporciona o 

desenvolvimento 

de ambientes de 

aprendizagem 

cooperativos e 

interdisciplinares, 

com o 

propósito de reunir 

conhecimentos 

abrangentes e 

moldáveis a 

diversas situações 

sobre a doença de 

Alzheimer e outros 

transtornos 

demenciais. 

E8 Science 

Direct 

Aplicação do Índice 

de Alfabetização em 

Saúde no 

desenvolvimento de 

um manual de 

prevenção de 

quedas para idosos 

ANDRADE, 

I.; SILVA, 

C.; 

MARTINS, 

A. C. 

2016 

Inglês  

Aplicação da 

ferramenta Health 

Literacy INDEX no 

desenvolvimento 

para criação de 

materiais 

informativos 

acessível e legível 

sobre saúde para 

pessoas de todos 

os níveis de 

alfabetização com 

intuito de aumentar 

o conhecimento 

dos fatores de 

risco para quedas 

e engajar 

ativamente os 

idosos, portanto, 

construir um 

manual 

Internet e 

programas 

informáticos 

 

Prevenção de 

quedas  

O envolvimento 

dos idosos e seu 

feedback obtido 

durante o processo 

de validação 

contribuíram para 

o desenvolvimento 

de um manual 

aprimorado de 

alfabetização em 

saúde para 

prevenção de 

quedas. Este 

apresentou 

eficácia para 

materiais de 

informação de 

saúde, os idosos 

podem 

desempenhar 

papel mais ativo 
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aprimorado para 

prevenção de 

quedas para 

idosos com baixo 

nível de saúde e 

alfabetização 

intitulado “Prevenir 

quedas - eu 

consigo”, com o 

auxílio do INDEX. 

em seus cuidados 

de saúde. O 

manual 

desenvolvido está 

disponível para ser 

incluído em 

qualquer programa 

multifatorial de 

prevenção de 

quedas em idosos. 

E9  BVS Aplicativo em 

plataforma móvel 

“Idoso Ativo”: 

exercícios para 

membros inferiores 

aliando tecnologia e 

saúde 

SANTOS, 

C. M. V. T. 

et al. 

2018 

Inglês  

Relatar a 

elaboração do 

aplicativo “Idoso 

Ativo” com 

proposta de 

exercícios para 

membros inferiores 

para a população 

idosa. 

Internet e 

programas 

informáticos  

 

Envelhecimento 

saudável  

A proposta de 

desenvolvimento 

do software 

envolveu, por meio 

de um trabalho 

interdisciplinar, 

uma seleção de 

exercícios para 

postura, equilíbrio 

e marcha, 

preparação do 

aplicativo, Além da 

aplicação de uma 

linguagem de 

programação 

específica com 

apresentação de 

exercícios em telas 

de fácil 

compreensão para 

o público idoso, a 

fim de promover 

saúde e prevenir 

agravos. 

 Fonte: Elaborado pelas autoras 

 Os resultados apresentaram prevalência de tecnologias educacionais 

desenvolvidas para o autocuidado do idoso hemodialítico, prevenção de quedas e 

encorajamento de ações de saúde para o envelhecimento ativo e saudável de 

indivíduos com mais de 60 anos.  

Os dados dos estudos foram categorizados de acordo com as tecnologias 

educativas implementadas com o público-alvo.  

  A primeira categoria refere-se a dinâmica de grupo, na qual, consistiu na 

configuração de rodas de conversa mediada por instrumentos desenvolvidos pelos 

próprios pesquisadores na abordagem de diálogo para emancipação dos 

participantes e aquisição de novos saberes para o autocuidado. 
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Os resultados dos estudos incluídos nessa categoria demonstraram efeitos 

positivos, no que diz respeito à melhoria do autoconhecimento através da 

valorização da história de vida e enriquecimento das estratégias de cuidado. 

Na segunda e terceira categoria remetem-se as iniciativas lúdicas para 

potencialização do cuidado através de fantoches e contação de história.  O desfecho 

dos estudos com utilização da ludoterapia como ferramenta de cuidado ao idoso 

facilita a aquisição de novos conhecimentos, compartilhamento de experiências e 

mudanças na qualidade de vida do longevo.  

As tecnologias em saúde desenvolvidas ludicamente são altamente 

democráticas no quesito de implementação destas com o público-alvo, uma vez que 

instrumentos que exijam habilidade de leitura como cartilhas, histórias em 

quadrinhos, jogos que de modo geral incluem textos limitam a participação dos 

indivíduos com baixo grau de escolaridade ou analfabetos, fator comum entre a 

população idosa de países subdesenvolvidos como Brasil. Todavia, as tecnologias 

lúdicas facilitam o processo de compreensão do indivíduo, elevando a 

participatividade e viabilizando a (re)construção de saberes cientificamente 

facilitados que ressignificam o autocuidado em saúde.  

A quarta categoria consiste na utilização do vídeo em intervenções individuais 

para prevenção de quedas em idosos. Os resultados demonstraram que esse tipo 

de tecnologia educacional apresentou efetividade na melhoria do aprendizado de 

diferentes temas por idosos da comunidade. 

Na quinta e sexta categoria tem-se o uso de internet e programas informáticos 

através da criação de blog, aplicativo de exercícios e produção online de materiais 

educativos para prevenção de quedas, a implementação dos instrumentos consistiu 

na manipulação da tecnologia em computadores e equipamento touch screen, pelos 

idosos. 

Discussão  

 O Brasil tem vivenciado uma transição demográfica acelerada, o que exigiu 

mudanças no modelo de saúde implementado e sugeriu a criação de uma rede de 

assistência que abrangesse a população respeitando as realidades regionais através 

da construção do cuidado voltado para a promoção da saúde (BRASIL, 2016). 
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Ao analisar o conteúdo dos estudos selecionados, emergiram três categorias 

temáticas que foram foco das interpretações da revisão: 1) Tecnologias 

educacionais em saúde utilizadas com idosos; 2) Temáticas utilizadas nas 

tecnologias educacionais na educação em saúde com idosos; 3) Repercussões das 

tecnologias educacionais na educação em saúde com idosos. 

1)Tecnologias educacionais em saúde utilizadas com idosos 

O trabalho em saúde possui particularidades, sendo construído 

dinamicamente por meio das relações cotidianas entre os atores sociais e os 

profissionais de saúde. A educação em saúde, neste sentido é um dos pilares para a 

promoção e prevenção de agravos à saúde, que é também o que preconiza a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2014). 

Um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o 

desenvolvimento de ações cuidativas que expressem significado relevante para o 

idoso e promova a mudança de hábitos. Sabendo que a Educação em Saúde é 

relevante para o desenvolvimento do autocuidado, deve-se compreender qual o 

instrumento usual para mediação desse cuidado.  

Nessa perspectiva a TCE constitui parte essencial na promoção da saúde e 

na prevenção de doenças, como também contribui para o tratamento precoce e 

eficaz das enfermidades, minimizando o sofrimento e a incapacidade, atuando sobre 

o conhecimento das pessoas e a capacidade de intervir sobre suas vidas 

(FRANCESCATO et al., 2017). 

As tecnologias de cuidado em saúde são ferramentas importantes para 

desenvolver o trabalho educativo e o processo de cuidar. Na área da saúde, a 

temática da tecnologia assume papel importante no cotidiano profissional, pois além 

de máquinas e equipamentos, estão à disposição dos profissionais e indivíduos, os 

mais diversos tipos de tecnologias em saúde, principalmente as leves, como 

dinâmica de grupo e leves-duras (MERHY, 2002).  

O uso das tecnologias leves do cuidado ocorre através da escuta ampliada, 

do acolhimento e da formação do vínculo. Merhy (2002) nos explica que estes 

aspectos fortalecem o protagonismo dos sujeitos envolvidos na construção do seu 

cuidado, o que se torna essencial no processo de trabalho multidisciplinar, 

promovendo a corresponsabilidade e a cogestão do cuidado. 
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A TCE integra o grupo das tecnologias leves, denominadas tecnologia de 

relações, como acolhimento, vínculo, autonomização, responsabilização e gestão 

como forma de governar processos de trabalho. O desenvolvimento de tecnologia 

educativa coerente a cognitividade do longevo, apresenta subsídio para que o idoso 

se aproprie de conhecimentos que contribuirão para a promoção da saúde do ator 

social, família e estratégias de cuidado para os profissionais da saúde.   

O Método da Roda implementado na dinâmica de grupo, também conhecido 

como Método Paidéia proposto por Campos (2010) é um espaço de politização da 

gestão, porque rompe com o modelo burocrático de gestão, uma vez que se 

sintoniza com muitas tradições libertárias da educação e da política, ideia 

permanente de coprodução e construção de autonomia dos sujeitos, visando à 

democratização das relações de poder, constituindo, ao mesmo tempo, espaços de 

ensino-aprendizagem, de elaboração e de organização de processos de trabalho e 

de atenção às subjetividades, desejos e relações interpessoais. 

As tecnologias-duras são consideradas os equipamentos, as máquinas e que 

encerram trabalho morto, fruto de outros momentos de produção. Dessa forma, 

conformam em si saberes e fazeres bem estruturados e materializados, já acabados 

e prontos (MERHY, 2002). Dentre as tecnologias duras voltadas para o cuidado dos 

idosos se tem os aparelhos tecnológicos e programas de informática.  

O estudo de Araújo et al. (2017) corrobora os achados da pesquisa, os 

autores reforçam que utilização de tecnologias duras em geriatria, seja na instalação 

de sensores de monitorização, na inclusão das health informatic technologys (HITs) 

nas instituições de saúde, seja no desenvolvimento de softwares para análise de 

bancos de dados, são de suma importância para a tomada de decisões clínicas, a 

fim de analisar dados através da correlação de informações, sobre os problemas de 

saúde da população idosa e seus fatores preditivos de risco e comportamentos 

anômalos.  

Os dados mensurados por dispositivos tecnológicos são fundamentais para o 

desenvolvimento de políticas públicas e ações de prevenção e educação em saúde. 

Entretanto, há de se considerar que as tecnologias duras devem ser implementadas 

sempre na perspectiva de coligação com tecnologias leves, sendo priorizado o 

cuidado humanizado e que vise a integralidade do cuidado do longevo. 
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Esta revisão de literatura revelou que as tecnologias desenvolvidas para 

educação em saúde de idosos na comunidade foram principalmente dinâmicas de 

grupo e utilização de programas de informática. Dessa forma, percebe-se que o 

aumento da expectativa de vida como evento global, tem incitado a pesquisa e a 

criação de dispositivos educativos que melhorem a qualidade de vida e 

autonomizem o idoso para o autocuidado.  

2)Temáticas utilizadas nas tecnologias educacionais na educação em saúde 

com idosos 

Os estudos incluídos nesta revisão utilizaram ao menos um tipo de tecnologia 

educacional como instrumento para o processo de cuidado educativo com idosos da 

comunidade, com vistas a contribuir para o aprendizado em saúde significativo. 

As principais temáticas abordadas para a prática educativas com idosos 

foram sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Insuficiência Renal Aguda (IRA), 

Alzheimer e Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).  

Observa-se que as DCNT são foco da educação em saúde dos idosos, 

supostamente relacionado ao perfil epidemiológico dessa população. O contingente 

de longevos apresenta demandas diversificadas de serviços e de cuidados, em 

decorrência das peculiaridades próprias do envelhecimento orgânico e psíquico e, 

também, do conjunto de doenças que acometem preferencialmente essa faixa 

etária. 

Nesse cenário, considera-se que na velhice as DCNT têm maior incidência, 

característica que gera desafio aos serviços públicos de saúde, uma vez que, não 

basta apenas aumentar a expectativa de vida, mas garantir subvenção para um 

envelhecimento ativo e saudável.  

A abordagem das DCNT nas oficinas de cuidado é imprescindível para 

promoção da saúde e aumento da autonomia do longevo para o autocuidado. 

Segundo o estudo de Abreu et al. (2017) o idoso portador de uma ou mais DCNT 

tem mais chances de desenvolver dependência funcional, ter a autonomia reduzida, 

bem como vivenciar os últimos anos de vida com diversas complicações.  
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Nessa perspectiva, a perda da capacidade funcional do indivíduo com mais 

de 60 anos, decorrente de complicações físicas ou mesmo mentais pode culminar 

na necessidade de intervenção e de adaptações para se manter as atividades 

rotineiras e o estilo de vida (MACHADO et al., 2017). 

A utilização de TCE como ferramenta de potencialização do cuidado pode 

favorecer a adoção de um estilo de vida mais ativo como a inserção em grupos de 

lazer, atividades culturais, intelectuais e físicas, melhorando a autoestima do idoso e 

sua integração com familiares implicando diretamente na diminuição de DCNT. 

3)Repercussões das tecnologias educacionais na educação em saúde com 

idosos. 

As tecnologias prefiguram-se ferramentas potencializadoras para concepção de 

produtos e processos tecnológicos desenvolvidos, validados e/ou utilizados, sob 

uma perspectiva que perpassa meramente sua concepção como tecnologias 

educacionais ou assistenciais de modo isolado, ou seja, sem que haja a inter relação 

entre o cuidar educar. Assim, uma TCE desvela o momento em que o ser humano 

manifesta níveis de consciências durante uma ação reflexiva, viabilizando práticas 

emancipatória e corresponsabilizada desenvolvida pelos indivíduos. 

Para Araújo et al. (2017) a tecnologia em saúde constitui uma importante 

ferramenta voltada às diversas condicionalidades e demandas inerentes ao 

processo de envelhecimento, podendo proporcionar melhora na condição de saúde 

e autoestima dos idosos, segurança no ambiente doméstico, subsídio de técnicas ao 

cuidado em ambientes médico-hospitalares, facilidade na mobilidade, comunicação 

e maior oportunidade no trabalho e no lazer, além de oferecer à pessoa idosa novas 

oportunidades e desafios, superiores às gerações anteriores.  

O estudo de Cardoso et al. (2015) corrobora os resultados apresentados, ao 

considerar que a utilização das tecnologias educacionais, entendidas como 

ferramentas facilitadoras na promoção da saúde humanizada, potencializa a 

educação e a orientação dos cuidados.  

Portanto, é de fundamental importância refletir acerca dos conhecimentos 

necessários para prestar o cuidado ao idoso e de como é transmitido esse 

conhecimento para o cuidador profissional ou familiar. Nesse processo, deve-se 
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levar em conta a realidade, as necessidades, dificuldades e os interesses dos 

idosos. 

Nesse contexto, a tecnologia educacional desenvolvida com o idoso promove 

reorientação por meio da reflexão dinâmica e da crítica sobre hábitos de vida, o que 

favorece a autocrítica, podendo despertar para mudanças em sua vida diária. 

Portanto, o processo educativo é construído numa perspectiva dialógica em que se 

tem compromisso de ouvir e de se transformar.  

Conclusão  

Identificou-se, nesta revisão integrativa, que as tecnologias desenvolvidas 

para educação em saúde de idosos na comunidade foram variadas, predominando 

dinâmica de grupo e uso de internet/ programas de informática. O tema mais 

discutido foi manejo clínico das DCNT como HAS, DM, IRA, Alzheimer, ICC e 

prevenção de quedas.  

As TCE desenvolvidas para a promoção do autocuidado do idoso representou 

relevância para empoderamento e compreensão individual acerca do processo 

saúde-doença e ressignificação do cuidado em saúde.  

Tendo em vista a pouca produção de estudos que desenvolveram tecnologia 

educacional para autocuidado dos idosos, este estudo traz contribuições relevantes 

para o ensino e pesquisa em saúde, principalmente para o campo da enfermagem 

gerontogeriátrica e para a educação gerontológica de profissionais, cuidadores, 

familiares e da sociedade em geral.  

Evidenciou-se, como limitação no estudo, a insuficiência de publicações que 

abordem o envelhecimento, a senescência e o apontamento dialógico da educação 

em saúde no entorno das tecnologias educativas.  

Sugere-se, portanto, a realização de outros estudos que desenvolvam 

tecnologias educacionais para idosos sobre diferentes temas da gerontologia e que, 

além disso, testem seus efeitos na educação em saúde com diferentes abordagens, 

por meio de experimentos na perspectiva longitudinal, para avaliação dos efeitos a 

longo prazo. 
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6.2 Artigo Original 1 

Construção de Tecnologia Cuidativo- Educacional como ferramenta 

emancipadora para autocuidado do idoso acerca da hanseníase 

 

Resumo  

Objetivo: Objetiva-se descrever o processo de construção de uma tecnologia 

educacional sobre hanseníase para autocuidado do idoso. Método: Tratou-se de 

uma pesquisa metodológica, do tipo elaboração de tecnologia educativa. Utilizou-se 

o modelo processual de elaboração de materiais em saúde que elege três aspectos 

a serem considerados no desenvolvimento de um material educativo bem planejado, 

correto, compreensível e que atinja o público-alvo:  conteúdo ilustrativo, layout e 

design. O levantamento dos conteúdos pertinentes à temática ocorreu por meio de 

revisão integrativa de literatura. Em seguida, procedeu-se o trabalho de definição de 

arte gráfica e diagramação, realizado por um profissional de design. Resultados: A 

tecnologia educativa foi desenvolvida com base em sete temas centrais para 

construção das ilustrações que deram origem a dezenove imagens acerca da 

transmissão da hanseníase, sinais e sintomas apresentados, diagnóstico, 

investigação dos contatos, autocuidado, reações hansênicas e seu manejo clínico-

terapêutico. Conclusão: A tecnologia educativa em saúde construída com rigor 

metodológico e validada representa ferramenta valiosa elaborada e aperfeiçoada 

para promoção do autocuidado do idoso.  

 

Descritores: Idoso; Tecnologia em Saúde; Educação em Saúde; Hanseníase. 

Introdução  

 Atualmente o Brasil é o segundo país no mundo em casos novos de 

hanseníase. Em 2017, 26.686 casos novos foram notificados no país, dos quais 

24,7% na população com 60 anos e mais de idade, 37,2% de 40-59, 31,7% de 15-39 

e 6,4% em menores de 15 anos (WHO, 2018). 

 A população brasileira está atravessando um processo de transição etário, em 

que as mudanças significativas ocorrerão nas faixas de idade extremas. O aumento 

no número de idosos representa incitação aos serviços de saúde no manejo das 



69 
 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e Doenças Crônicas Transmissíveis 

(DCT), como é o caso da hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, que 

possui alta infectividade e baixa patogenicidade, apresenta característica 

dermatoneurológica com alto poder incapacitante quando diagnosticado tardiamente 

e somatizado as comorbidades existentes (BRASIL, 2016). 

Envelhecer é uma aspiração da sociedade contemporânea e um dos maiores 

desafios da saúde pública. Nessa perspectiva, surge uma das maiores 

preocupações das políticas de saúde, o viver prolongado com qualidade de vida e 

independência para o autocuidado. 

As tecnologias educativas em saúde têm como domínio o uso de 

instrumentos para o desenvolvimento de educação em saúde com o objetivo de 

emancipar o processo de cuidado dos indivíduos. Sendo assim, as tecnologias 

potencializam as habilidades dos sujeitos, e/ou subsidia a aquisição de novos 

saberes buscando uma autotransformação no campo do cuidar/ educar (PESSOA et 

al., 2020). 

É mediante as tecnologias do cuidado que o cenário da assistência ultrapassa 

o modelo verticalizado do processo saúde-doença, abstendo-se de práticas 

centralizadas unicamente nos profissionais e (re)constrói o saber compartilhado, 

mútuo e dialógico do cuidar em saúde significativo.  

Na perspectiva do uso das tecnologias educacionais na promoção do cuidado 

os estudos de Cavalcanti, Cruz, Padilha (2018) e Tavares et al. (2019) retratam a 

construção e utilização das tecnologias majoritariamente no desenvolvimento do 

autocuidado dos idosos na abordagem das DCNT como Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Insuficiência Renal Aguda (IRA), 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Alzheimer. Todavia, as DCT, como é o 

caso da hanseníase tem trazido preocupações aos serviços de saúde, 

principalmente pelo aumento dos casos diagnosticados na população idosa. Além 

disso, os indivíduos com mais de 60 anos têm apresentado Grau de Incapacidade 

Física 2 (GIF2) e classificação operacional Multibacilar (MB) ascendente, quando 

comparado aos outros grupos etários (ROCHA; NOBRE; GARCIA, 2020).  

A literatura científica não retrata a existência de estudos e tecnologias 

educacionais desenvolvidas sobre hanseníase para promoção do autocuidado do 
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idoso. Nessa conjuntura a implementação da tecnologia cuidativa pode favorecer a 

tomada de decisão quanto à importância deste grupo na transmissão e 

apresentação das incapacidades físicas. Além disso, propiciar o entendimento dos 

métodos de prevenção, diagnóstico, promoção do cuidado corresponsabilizado e 

compreensão das complicações no quadro das reações hansênicas. 

Nesse sentido, objetivou-se descrever o processo de construção de uma 

tecnologia educacional sobre hanseníase para autocuidado do idoso. 

Método 

 Trata-se de uma Pesquisa metodológica de desenvolvimento de tecnologia 

educativa, do tipo jogo, essa modalidade foi elencada por permitir participação 

integral do público-alvo, uma vez que não apresenta aspectos limitantes como no 

caso de cartilhas, por exemplo, que exige habilidade de leitura dos indivíduos e pode 

limitar o processo de (re) construção de saberes.  

O estudo possui foco no desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de 

instrumentos e estratégias metodológicas utilizando de maneira sistemática os 

conhecimentos existentes para elaboração de um novo dispositivo (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). O processo de desenvolvimento do jogo ocorreu em três etapas 

distintas: seleção de conteúdo, produção das ilustrações com diagramação e 

elaboração da versão final do jogo.   

A consolidação da fundamentação teórica desta etapa se deu pela execução 

da Revisão Integrativa de Literatura (RIL), com foco nas produções científicas das 

construções de tecnologias educativas para promoção do autocuidado de idosos. De 

forma complementar, foram consideradas dúvidas e limitações apresentadas nos 

resultados das pesquisas desenvolvidas com idosos acerca do manejo clínico-

terapêutico da hanseníase.   

O jogo foi construído, baseando-se no modelo processual que elege três 

aspectos a serem considerados no desenvolvimento de um material educativo bem 

planejado, correto, compreensível e que atinja o público-alvo:  conteúdo ilustrativo, 

layout e design (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

A etapa de diagramação e produção das figuras se deu pelo uso do Programa 

Photoshop versão 2020, manuseado por profissional design gráfico, sendo este 
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orientado presencialmente pela pesquisadora em todas as etapas de produção, a 

fim de conferir realismo as imagens e adequação a realidade brasileira.   

As considerações utilizadas em cada aspecto da produção das imagens 

contemplaram os seguintes critérios (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003):  

Linguagem ilustrativa 

 Informações que esboce os benefícios da tecnologia educativa; 

 Apresentação de uma ou duas ideias por imagem, quando pertinente, a fim 

de otimizar o entendimento do participante; 

 Usar ilustrações apropriadas ao público-alvo; 

 Apresentar uma mensagem por ilustração preferivelmente; 

 Desenhos em ordem lógica, a fim de favorecer a construção do 

conhecimento. 

Ilustrações  

 Quantidade adequada do número de ilustrações para não sobrecarregar a 

tecnologia educativa; 

 Produção de imagens que ajudem a explicar ou enfatizar pontos e ideias 

importantes da temática em questão; 

 Evitar figuras abstratas; 

 Ilustrar a ação ou o comportamento esperado ao invés do que deve ser 

evitado; 

 Utilizar desenhos de linhas simples, que funcionam melhor para ilustrar um 

procedimento; 

 Ilustrar apenas os pontos mais importantes, a fim de evitar material muito 

denso; 

 As imagens quando apresentadas deverão estar em sequência e numeradas; 

 Usar setas ou círculos para destacar informações-chave na ilustração. 

Layout  

 Uso de cores com sensibilidade e cautela, para não supercolorir, evitando 

deixar o material visualmente poluído; 
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  Considerar a apresentação das imagens sobre fundo claro, pois facilita a 

visualização das ilustrações.  

O presente estudo compõe uma das etapas da Dissertação intitulada 

“Construção e validação de tecnologia educacional sobre hanseníase para o 

autocuidado em idosos” que seguiu os preceitos ético-legais da Resolução 

N°466/12, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte sob CAAE Nº. 29276919.6.0000.5294. 

Resultados e discussão  

Os resultados foram organizados de acordo com as etapas do processo de 

elaboração do jogo. Os estudos analisados por meio da RIL não apresentaram 

nenhum resultado acerca da construção de tecnologia educativa sobre hanseníase 

na promoção do autocuidado do idoso. Nessa conjuntura, o conteúdo para produção 

das imagens foi baseado em estudos desenvolvidos com idosos em tratamento de 

hanseníase e no Guia Prático sobre a Hanseníase do Ministério da Saúde (MS) 

(2017).  

Seleção do conteúdo  

Para levantamento geral dos conteúdos pertinentes, optou-se por sete temas 

centrais para construção das ilustrações da tecnologia educativa: transmissão da 

hanseníase, sinais e sintomas apresentados, diagnóstico, investigação dos contatos, 

autocuidado, reações hansênicas e seu manejo clínico-terapêutico.  

Os temas foram selecionados mediante análise do Guia Prático do MS (2017) 

e resultados dos estudos sobre hanseníase em indivíduos com mais de 60 anos, 

essa averiguação foi relevante para abordagem de lacunas retratadas em outras 

pesquisas, fator importante para construção rigorosa da tecnologia educacional e 

preenchimento dos respectivos hiatos retratados. 

Finalizada a seleção dos conteúdos, iniciou-se a elaboração das ilustrações, a 

diagramação e a disposição do layout por profissional designer. 

Montagem  

O processo de apresentação do conteúdo informativo do jogo foi disposto 

com base nas ilustrações produzidas. 
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Apresentação  

 A apresentação da tecnologia contou com a participação de profissional 

designer para produção do conteúdo visual de acordo com as orientações da 

pesquisadora, após elencar as categorias temáticas foi produzida dezenove imagens 

para fundamentação e construção da TCE “Pirâmide da Saúde”.   

As figuras retrataram o manejo clínico-terapêutico da hanseníase com base 

nas ações de saúde, recomendações das políticas públicas e limitações 

apresentadas por estudos anteriores, estes últimos foram selecionados 

minunciosamente na perspectiva de suplementar as lacunas apresentadas e 

conduzir ações participativas e emancipatórias de cuidado integral.  

Implementação da tecnologia educativa  

Visando ampliar a compreensão do leitor acerca da tecnologia educativa, se 

faz necessário destacar o desenvolvimento do jogo “Pirâmide da Saúde”. A 

tecnologia produzida é uma ferramenta de (re) construção e emancipação do saber 

na aplicação do cuidado significativo com os idosos.  

Na etapa de implementação da tecnologia educativa o público será disposto 

em círculo, formato que representa a quebra da hierarquia entre educador e 

educando e os coloca no mesmo nível para o compartilhamento do saber. O público-

alvo será instigado a verbalizar o conhecimento acerca da hanseníase e cuidado em 

saúde, para que se construa um ponto de partida relevante para aplicação do 

instrumento.  

A tecnologia será construída em formato piramidal com quatro faces e base 

rotatória para que cada idoso consiga visualizar a estrutura no ângulo de 360°, a 

TCE será disposta no centro da roda, com isso trará movimento e dinamicidade ao 

instrumento, cada idoso terá oportunidade de pegar uma peça, seguindo a ordem 

crescente dos números (1 a 19), após a escolha o longevo mostrará a imagem aos 

demais membros do grupo e fará associação da figura com a informação pretendida, 

a partir do discurso do idoso que pode ser construído de modo individual ou coletivo 

com os demais integrantes do grupo, será feito a ressignificação do saber 

explanado. 
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Ao final, cada participante irá fixar a imagem na estrutura (a face posterior 

possui folha magnética), para que toda “Pirâmide da Saúde” esteja completa e o 

conteúdo tenha sido abordado de forma cientificamente simplificada e com uso da 

linguagem adequada no processo de ensino-aprendizagem do público-alvo, o tempo 

médio de aplicação da tecnologia com os idosos é de 45 minutos. 

Transmissão da hanseníase 

 A primeira imagem reforçou o objetivo central do jogo e suscitou 

questionamento acerca do conhecimento prévio sobre hanseníase com o público-

alvo, com isso despontar diálogo e direcionamento das informações subsequentes 

(Figura 1).  

 

Figura1- O que é hanseníase?  

Fonte: Elaborado pelas autoras   

Imagens registradas N° 23494760768886 
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Figura 2- O agente causador da hanseníase o bacilo Mycobacterium leprae. 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

Compreender os meios de transmissão e agente infeccioso é imprescindível 

para desvendar dúvidas e suscitar (re) construção do conhecimento científico 

simplificado.  Saber que a hanseníase é uma doença infectocontagiosa de caráter 

dermatoneurológico com alta infectividade e baixa patogenicidade, causada pelo 

bacilo Mycobacterium leprae favorece o desvelar para entendimento dos meios de 

transmissão e agente causador para despontamento de caminhos na quebra de 

paradigmas e emancipação do cuidado significativo (Figura 2) (SILVESTRE; LIMA, 

2016).  
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Figura 3- Meio de transmissão da hanseníase representado pelo contato íntimo, 
domiciliar e contágio pelas vias respiratórias.  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

A transmissão da hanseníase se dá por meio de contato próximo e 

prolongado (cerca de 5 a 10 anos, podendo atingir 20 anos) de uma pessoa 

suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com um doente infectado pelo 

bacilo de Hansen que não está sendo tratado. Normalmente, a fonte da doença é 

um parente próximo que não sabe que está doente, como avós, pais, irmãos e 

cônjuges. A contaminação acontece pelas vias respiratórias (pelo ar), e não pelos 

objetos utilizados pelo paciente ou lesões apresentadas na pele, aspecto que remete 

a desfiguração da identidade do ator social e distorção da autoimagem (Figura 3) 

(BRASIL, 2017). 

Sinais e sintomas apresentados   

 

Figura 4- Acometimento dermatoneurológico causado pela hanseníase que pode 
ocasionar queimaduras e perfurações sem representação de dor.  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Imagens registradas N° 23494760768886. 

O acometimento dermatoneurológico atinge principalmente os nervos 

superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (localizados na face, pescoço, 
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terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos), mas também pode afetar 

os olhos e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado, etc.). A lesão 

(ões) (manchas) varia de acordo com a forma clínica, contudo a maioria das 

manifestações de pele apresenta coloração modificada, mais clara do que a pele ao 

redor (mancha), sem elevação (sem alteração de relevo), e apresentação de bordas 

mal delimitadas, com aspecto seco (“não pega poeira” – uma vez que não ocorre 

sudorese na respectiva área), as lesões apresentam alteração da sensibilidade 

térmica (ao calor e frio) e/ou dolorosa (à dor) e/ou tátil (ao tato), podendo ocorrer 

queimaduras e perfurações acidentais sem manifestação de dor (Figura 4) 

(RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2018). 

 

Figura 5- Classificação operacional da hanseníase em Paucibacilar e Multibacilar de 
acordo com as especificidades das lesões apresentadas.  

Fonte: Elaborado pelas autoras  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

A hanseníase é dividida de acordo com a classificação operacional em forma 

Paucibacilar (PB) (até 5 lesões) e MB (mais de 5 lesões), as manchas se 

diferenciam de acordo com a classificação, as lesões PB são hipocrômicas ou 

eritematosas/ hipercrômicas bem delimitadas, com ou sem diminuição da sudorese e 

rarefação de pelos, possui distribuição assimétrica e perda de sensibilidade. As 

manchas no MB são distribuídas em todo o corpo, possui bordas irregulares e mal 
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definidas, leões nodulares pardacentos e satélites, orelha lepromatosa, sensibilidade 

ausente e comprometimento nervoso (BRASIL, 2017). Destaca-se que indivíduos 

com menos de 5 lesões de pele e baciloscopia positiva deverá seguir o protocolo de 

tratamento para MB (Figura 5). 

 

Figura 6- Alterações de face parte I causado pela hanseníase.  

Fonte: Elaborado pelas autoras  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

A obstrução nasal e a epistaxe são frequentes, em especial nas formas MB 

da doença que, não raras vezes, podem apresentar congestão, formação de crostas, 

sangramento, ulceração e, finalmente, perfuração (BRASIL, 2013). 

A ausência ou a diminuição de produção de muco nasal causa ressecamento 

da mucosa, tornando-a frágil, acinzentada e com comprometimento do aporte 

sanguíneo, culminando, na maioria das vezes, em crostas que se aderem à mucosa. 

Na tentativa de retirada dessas crostas, ocorre a lesão da mucosa que 

frequentemente sangra, ulcera e facilmente causa infecção. O agravamento desses 

traumatismos atinge a cartilagem septal, que necrosa e perfura, sendo este 

processo uma das causas do desabamento da pirâmide nasal que levam não 
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apenas as deformidades físicas causadas pela hanseníase, mas a distorção da 

autoimagem e baixa autoestima (Figura 6) (BRASIL, 2015).  

 

Figura 7- Alterações de face parte II e pescoço causado pela hanseníase. 

Fonte: Elaborado pelas autoras   

Imagens registradas N° 23494760768886. 

 

Figura 8- Alterações de mãos e pés causado pela hanseníase.  

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Imagens registradas N° 23494760768886. 

No quadro de hanseníase há o surgimento de linfadenomegalias indolores no 

pescoço, axilas e virilhas; olho vermelho crônico (conjuntivite), relatado por 

sensação de “areia nos olhos”, embaçamento da visão ocasionado por alteração da 

córnea, (7) perfuração do septo e/ou desabamento nasal; mudanças na região 

óptica como queda dos pelos das sobrancelhas (madarose), cílios invertidos 

(triquíase) são sintomas frequentemente apresentados na região da face e pescoço.  

O bacilo também pode desencadear inflamações osteoarticulares (artralgias e 

artrites) como câimbras, nódulos sobre as articulações, lesões ósseas de mãos e 

pés (8) (Figura 7 e 8) (BRASIL, 2015). 

Diagnóstico 

 

 

Figura 9- Exame de baciloscopia para detecção da hanseníase. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Imagens registradas N° 23494760768886. 

O diagnóstico da hanseníase deve ser baseado, essencialmente, no quadro 

clínico. Quando disponíveis, de qualidade e confiáveis, os exames subsidiários 

(baciloscopia do raspado intradérmico), deverá ser realizado em pacientes com 

lesões cutâneas visíveis ou áreas com alteração de sensibilidade, a coleta deverá 

ser feita em lóbulo auricular direito (LD), lóbulo auricular esquerdo (LE), cotovelo 
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direito (CD) e lesão (L). Salienta-se que a baciloscopia poderá apresentar resultado 

positivo (+) ou negativo (-), contudo ao apresentar este último resultado não implica 

que o idoso não esteja doente, uma vez que, o diagnóstico é majoritariamente 

clínico (Figura 9) (BRASIL, 2015). 

Compreendendo que a linguagem utilizada na tecnologia educativa deve ser 

coerente com a informação que se pretende (re) construir e com o público-alvo a 

que se destina e, ainda, que sua visualização seja fácil, convidativa e 

compreensível, optou-se por utilizar as imagens de idosos nas ilustrações como 

figuras principais, no intuito de identificar o público-alvo e incorporação de imagens 

corriqueira dos longevos. 

Autocuidado  

As atividades de autocuidado são definidas como habilidades humanas para 

engajamento em ações que o próprio indivíduo executa a seu benefício, para manter 

a vida, a saúde e o bem-estar, contribuindo, dessa forma para conservação da sua 

integridade e funcionamento (TOSSIN et al., 2016).  

Nesse contexto, a emancipação do cuidado permite ao idoso maior 

independência, uma vez que ele próprio realiza seus cuidados por meio de prática 

adequada e simplificada, que promove a segurança do mesmo na realização da 

assistência em saúde, contribuindo para melhora significativa de sua qualidade de 

vida. 
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Figura 10- Tratamento de Poliquimioterapia disponível pelo SUS gratuitamente para 
cura da Hanseníase. 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

 

Figura 11- Dose diária do tratamento para cura da hanseníase. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Imagens registradas N° 23494760768886. 

O tratamento da hanseníase é realizado através da associação de 

medicamentos gratuitos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a 

poliquimioterapia (PQT), os esquemas terapêuticos são prescritos de acordo com a 

classificação operacional da doença, em quadros PB o tratamento é prescrito para 6 

meses podendo ser realizado em até 9 meses, nos MB tem duração de 12 meses 

sendo prorrogado em até 18 meses. Os comprimidos devem ser ingeridos todos os 

dias em casa e uma vez por mês na Unidade Básica de Saúde (UBS) é administrada 

a Dose Supervisionada (DO) (Figura 10 e 11) (BRASIL, 2017). 

Investigação dos contatos  
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Figura 12- Investigação dos contatos domiciliares do idoso com hanseníase e 
vacinação da BCG, quando indicado.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

Imagens registradas N° 23494760768886. 

A investigação dos contatos (filhos, irmãos, netos, etc.) do idoso com 

diagnóstico de hanseníase representa relevante papel no rastreio de casos 

suspeitos da doença, tonando-se imprescindível essa abordagem, uma vez que os 

familiares do longevo podem estar incluso no grupo de maior risco para adoecimento 

(LANZA, 2014). A investigação epidemiológica de contatos consiste em: 

 Anamnese dirigida aos sinais e sintomas da hanseníase; 

 Exame dermatoneurológico de todos os contatos dos casos novos, 

independente da classificação operacional; 

 Vacinação BCG para os contatos sem presença de sinais e sintomas 

de hanseníase no momento da avaliação, não importando se são 

contatos de casos PB ou MB. 

Deve ser informado a todos os contatos do paciente com hanseníase que a 

vacina BCG não é específica para hanseníase, contudo pode conferir proteção 

contra o bacilo quando indicado (Figura 12). 
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Figura 13- Cuidados no manejo clínico- terapêutico da hanseníase.  

Fonte: Elaborado pelos autores   

Imagens registradas N° 23494760768886. 

Os cuidados no manejo clínico-terapêutico da hanseníase devem ser 

adotados após confirmação do diagnóstico, seja PB ou MB. As orientações 

consistem na utilização de sapatos fechado e confortável, a fim de evitar lesões nos 

membros inferiores pelo comprometimento neurológico instalado, uso de óculos 

escuros para proteção de lesões oculares, bem como administração de colírio, de 

acordo com a prescrição médica, estratégias que visam a diminuição do 

ressecamento ocular. Outros cuidados devem ser adotados, como cautela ao cortar 

as unhas para que não ocasione lesões indesejadas, salientando que os idosos 

podem portar outras comorbidades como diabetes e doenças vasculares que 

dificultam a cicatrização (BRASIL, 2015) (Figura 13). 

  



85 
 

Figura 14- Cuidados de pele do idoso com hanseníase. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Imagens registradas N° 23494760768886. 

 

Figura 15- Ingestão diária de água recomendada e cuidados com alimentação.  

Fonte: Elaborado pelos autores   

Imagens registradas N° 23494760768886. 

A PQT cura a hanseníase, interrompe a transmissão e previne as 

deformidades. A Clofazimina® utilizada como um dos fármacos para o tratamento 

tem como efeito colateral alteração da pigmentação da pele, com isso o uso do 

protetor solar e hidratante são recomendados para evitar ressecamento da pele, 

aparecimento de lesões posteriores e insolações (14). Como cuidado coadjuvante 

instrui-se ingestão de água em volumes de 2-3 litros diários e alimentação rica em 

vitaminas, fibras e proteínas nutrientes necessários a manutenção das funções 

fisiológicas do idoso (15) (Imagem 14 e 15) (FREITAS; CORTELA; FERREIRA, 

2017). 
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Figura 16- Reabilitação do idoso com implementação da fisioterapia.  

Fonte: Elaborado pelos autores  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

Em decorrência do comprometimento dermatoneurológico e o aparecimento 

de lesões nervosas no quadro de hanseníase, a principal estratégia de reabilitação 

dos pacientes no tratamento das sequelas físicas (mão em garra, pé caído, 

lagoftalmo) é a fisioterapia. As seções de reabilitação objetiva o monitoramento da 

função neural, aplicação de técnicas preventivas, confecção e adaptação de órteses, 

talas e palmilhas para manutenção do tônus muscular, diminuição do quadro de dor 

e edema e melhoramento da qualidade de vida do idoso (Figura 16) (BRASIL, 2014). 

Reações hansênicas  
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Imagem 17- Resposta imunológica e aparecimento das reações hansênicas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Imagens registradas N° 23494760768886.  

 

Imagem 18- Sintomas manifestados nas reações hansênicas.  

Fonte: Elaborado pelos autores  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

As reações hansênicas ocorrem em detrimento a resposta do sistema 

imunológico na presença do bacilo na tentativa de ataque e destruição deste ou 

parte residual. A reação pode ser manifesta antes, durante ou após o tratamento 

pela PQT (17). Os sintomas apresentados são alterações cutâneas (lesões 

nodulares e com sinais de inflamações), oftalmológicas (olhos vermelhos e 

inchados), sendo comum infecções urinária em idosos e artralgia (dores e edema 

nas articulações) (18) (Figura 17 e 18) (BRASIL, 2016). 

As reações hansênicas podem apresentar sintomas semelhantes a outras 

doenças, as manifestações são similares as doenças reumáticas, onde as diversas 

queixas clínicas podem se assemelhar a outras enfermidades, tornando assim um 

desafio o diagnóstico nos primeiros meses e anos em que ocorrer a patologia 

(QUEIROZ et al., 2015). 

 O retardo no diagnóstico diferencial entre recidiva e reação hansênica 

acarreta atraso também na conduta, o que irá contrariar o atendimento do paciente 

elevando as chances de deformidades e sequelas causada pela enfermidade. Os 

episódios reacionais refletem um grande desafio para o programa de controle da 

hanseníase em países endêmicos, como o Brasil, onde cerca de 25% a 30% dos 
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indivíduos acometidos pela doença tem reações ou dano neural em algum momento, 

o que demonstra fragilidade nas ações de saúde desenvolvidas para busca ativa e 

manejo clínico-terapêutico da hanseníase na população (LESSA, 2017). 

Manejo clínico-terapêutico das reações hansênicas  

 

Figura 19- Tratamento medicamento das reações hansênicas e medidas de 
imobilização para prevenção de lesões neurais.  

Fonte: Elaborado pelos autores  

Imagens registradas N° 23494760768886. 

Os indivíduos hansenianos podem ser surpreendidos por episódios 

reacionais, esse fato se deve principalmente a abordagem limitada dos profissionais 

de saúde e inadequabilidade no manejo clínico-terapêutico dos quadros da reação 

hansênica, que pode culminar no episódio de neurite e debilidade física irreversível. 

Corrobora essa conjuntura o estudo de Lessa (2017), uma vez que, os cuidados 

implementados por profissionais durante a reação limitam-se ao uso de Prednisona® 

que usada em dose elevada ou por tempo prolongado pode acarretar aumento da 

pressão arterial, aumento da taxa glicêmica e glaucoma, aspectos negativamente 

significativos na fase senescente. E a Talidomida® que é outra medicação para 

quadro reacional que pode causar dependência e sonolência devendo ter controle e 

guarda da medicação devido à mesma ser teratogênica.  

O esquema terapêutico medicamentoso para tratar as reações hansênicas é 

implementado em doses calculadas e prescritas pelo médico. Nas situações de 

neurite associada recomenda-se a imobilização com tala do membro afetado no qual 
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o tronco nervoso demonstre sinais de reação hansênica, diante do quadro de 

urgência instrui-se fixação com materiais disponíveis em domicílio (fraldas de pano, 

lençóis), quando o cotovelo, punho ou mão estiverem comprometidos indica-se a 

fixação provisória na posição funcional. Nos quadros de neurites na região ocular a 

imobilização deve ser feita com tampões oculares ou insumos disponíveis na 

residência (fraldas de pano, lençóis, tapa olho) com o objetivo de prevenir sequelas 

irreversíveis nos troncos nervosos (Figura 19) (SILVA; BARSAGLINI, 2018). 

É importante ressaltar que o uso de faixas para limitação do movimento e 

preservação do nervo não é uma prática comum na abordagem clínica do paciente 

com quadro reacional. A inaplicação dessa técnica está relacionada ao 

conhecimento insuficiente dos profissionais acerca da anatomofisiopatologia da 

doença e dos cuidados necessários, onde estes devem ser geridos com base na 

minimização das debilidades físicas mediante uso de talas para imobilização do 

membro afetado e posterior encaminhamento ao serviço de saúde especializado. 

A implementação da Figura 19 na tecnologia educativa é imprescindível na 

abordagem da reação hansênica, aspecto fundamental para disponibilização de 

ferramentas do cuidado com base em evidências científicas para orientação dos 

profissionais que atuam no cuidado a saúde do idoso e para instrução de ações 

promotoras para o autocuidado do longevo.  

As ilustrações foram produzidas de modo compreensível, direto e atraente, 

reforçando e representando de forma simples a ideia central do cuidado a ser 

desenvolvido pelos idosos através da tecnologia educacional. 
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Figura 20- Protótipo da Tecnologia Cuidativo-Educacional “Pirâmide da Saúde”. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sabe-se que as tecnologias educativas são necessárias e relevantes, pois 

tem potencial de fornecer informações que melhoram o conhecimento e o 

enfrentamento do paciente, especialmente com doença crônica, tornando o indivíduo 

capaz de entender como as próprias ações influenciam em seu padrão de saúde 

(MOTA et al., 2015). 

 Nesse contexto, o processo educativo em saúde representa instrumento de 

socialização de conhecimento, promoção da saúde e prevenção de doenças. A 

tecnologia educacional é o objeto de concepção dialógica do saber/ cuidar 

significativo, no qual a práxis cuidativa representa a ação dinamizadora e 

modificadora da prática e destaca-se como força motriz para transformação de si, do 

outro, do meio.  

Conclusão  

 A saúde do idoso com hanseníase pode ser afetada de forma expressiva, não 

apenas no aspecto físico e biológico, mas principalmente psicológico e social, a 

distorção do autorreconhecimento no processo de enfretamento da doença pode 

levar a frustações na condução do tratamento culminando no abandono, fator que 

preestabelece retorno dos sintomas e consequente isolamento social, motivo 

disponente ao surgimento de doenças psicossomático.  



91 
 

Nesse sentido, presume-se que a utilização de preceitos metodológicos e 

rigor didático instrucional na elaboração de tecnologia educativa reforça a qualidade 

das estratégias educacionais desenvolvidas pelos profissionais de saúde na 

implementação de um instrumento dinâmico, compreensível e culturalmente 

relevante ao público-alvo, favorecendo o alcance da comunicação eficaz na 

assistência em saúde. 

Dessa forma, o presente estudo pode contribuir para prática educativa com 

foco na melhoraria da qualidade de vida e manejo clínico-terapêutico da hanseníase 

nos idosos, destacando-se como uma tecnologia adequada às necessidades de 

informação sobre a promoção da saúde do longevo hansênico, manejo adequado 

durante os quadros reacionais e como instrumento de aprendizagem para o 

autocuidado dos indivíduos com mais de 60 anos.  

No intuito de conferir validade à tecnologia educativa, aqui apresentada, 

propõe-se avaliação da adequação do conteúdo e da aparência, por profissionais de 

saúde, considerados juízes especialistas para essa temática, bem como, idosos, 

público-alvo dessa pesquisa, visto que a disponibilização de uma tecnologia 

educativa validada corrobora o propósito pelo qual o material foi elaborado e reforça 

eficiência de sua utilização.  

Por fim, ressalta-se que instrumentos didáticos, produzidos com base nas 

necessidades dos idosos, institui-se estratégia emancipadora e inclusiva do plano 

terapêutico, reafirmando a necessidade de integração do ator social no processo de 

(re)construção do saber e cuidar significativo.  
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6.3 Artigo original 2 

Tecnologia educativa sobre a hanseníase para promoção do autocuidado em 

idosos  

Resumo  

Objetivo: Este estudo objetiva descrever o processo de validação de uma 

tecnologia educativa, do tipo jogo, sobre a hanseníase com orientação para o 

autocuidado do idoso. Método: Utilizou-se referencial metodológico para construção 

de material educativo em saúde e, após a elaboração final, a tecnologia foi 

submetida à validação de conteúdo e de aparência. O jogo foi validado por 13 juízes 

especialistas segundo o Content Validity Index – CVI (Índice de Validade de 

Conteúdo) maior ou igual a 0,80. A aparência foi validada por 12 idosos segundo a 

avaliação da dificuldade da tecnologia educativa e da conveniência do instrumento. 

Resultados: A tecnologia foi considerada válida segundo os especialistas, com 

média global de índice de validade de conteúdo igual a 0,90 e, segundo o público-

alvo, com 100% de concordância quanto ao objetivo, adequação da organização e 

motivação do jogo educativo. Conclusão: A tecnologia educacional válida ao 

alcance dos idosos contribuirá para aquisição de novos saberes e informações que 

permitam subsidiar a emancipação do longevo acerca do autocuidado e 

fundamentar as ações de cuidado desenvolvidas pelos profissionais de saúde para o 

público-alvo. 

 

Descritores: Tecnologia em saúde; Hanseníase; Idoso; Autocuidado.  

Introdução  

A hanseníase é uma doença de característica dermatoneurológica que 

acomete pessoas de todas as idades, tendo as vias áreas superiores como a 

principal via de contágio e eliminação dos bacilos nos pacientes multibacilares nas 

formas dimorfa e virchowiana (BRASIL, 2016). 

O número de casos novos reportados no Brasil, em 2016, foi de 25.218 o que 

equivale a uma taxa de detecção de 12,2/100 mil habitantes, colocando-o como o 

segundo país com o maior número de casos de hanseníase (SANTOS, et al., 2020). 

Há registros crescentes no número de diagnósticos em longevos, no ano de 2017 
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foram 6.598 casos novos e, em 2018, 6.739. Evento que representa um grave e 

indissolúvel problema de saúde pública e fragilidade a política de saúde da pessoa 

idosa (DATASUS, 2019). 

O aumento da expectativa de vida é uma realidade global, no Brasil a 

população idosa vem esboçando características peculiares que revela a 

vulnerabilidade das políticas de saúde e cuidado ao longevo. Envelhecer não é 

sinônimo de adoecer, contudo, quando não se há ações de saúde efetiva durante a 

vida adulta os reflexos na velhice são preponderantes elevando o aparecimento de 

comorbidades e aumento dos custos aos serviços públicos de saúde (MIRANDA; 

SILVA; MENDES, 2016). 

As comorbidades são comuns nos indivíduos com mais de 60 anos de idade, 

é frequente a presença de doenças pulmonares, cardiovasculares, diabetes mellitus, 

doença renal crônica, dentre outras que aumenta o grau de dependência do idoso. 

São estas modificações que dificultam a adaptação do indivíduo no seu meio, 

exatamente pela falta de condições que favoreçam o envelhecimento ativo e 

saudável (MIRANDA; SOARES; SILVA, 2016). 

A hanseníase concorre para o agravamento dessa conjuntura, dentre as 

repercussões dermatoneurológica inerentes à doença, destacam-se as psíquicas e 

sociais ocasionadas pelas deformidades e incapacidades físicas, causa de estigma 

e isolamento social do idoso na sociedade. Tais repercussões agravam-se quando o 

longevo é acometido pela doença, pois além de alterações de ordem biológica e 

funcional próprias do processo de envelhecimento, o idoso pode se deparar com 

outras limitações que podem comprometer sua adaptação à vida social e prejudicar 

sua qualidade de vida (RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2018).  

Para minimizar o impacto dessas mudanças, a tecnologia em saúde constitui 

uma importante ferramenta voltada às diversas condicionalidades e demandas 

inerentes ao processo de envelhecimento, podendo proporcionar melhora na 

condição de saúde e autoestima dos idosos, segurança no ambiente doméstico, 

subsídio de técnicas ao cuidado em ambientes médico-hospitalares, facilidade na 

mobilidade, comunicação e maior oportunidade no trabalho e no lazer, além de 

oferecer ao idoso novas oportunidades e desafios, elevando a emancipação do 

longevo para o autocuidado em saúde (SANTOS et al., 2018).   
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A partir do conceito de pedagogia da inclusão, o uso de tecnologia educativa 

em saúde, reforça uma postura humanista de respeito às diferenças, compreensão 

das singularidades e equidade da oportunidade de cuidado para todos, ao 

considerar ser um recurso tangível, atemporal, de fácil acesso e de grande 

aplicabilidade para aqueles a que se destina, com utilização possível até mesmo em 

seu domicílio (FARIA et al., 2018).  

A comunicação em saúde mediada pela tecnologia de cuidado facilita o 

processo educativo, permitindo a decodificação e a assimilação da informação por 

meio de linguagem clara, de exemplos e de ilustrações, sendo capaz de possibilitar 

a formação de uma consciência crítica/orientada para uma vida saudável, maior 

autonomia e subsidiar o autocuidado do longevo. 

Diante dessa perspectiva, este estudo objetiva descrever o processo de 

validação de uma tecnologia educativa, do tipo jogo, sobre a hanseníase com 

orientação para o autocuidado do idoso.  

Método  

 Trata-se de um estudo metodológico, do tipo validação de tecnologia 

educativa. Refere-se a uma estratégia de pesquisa com foco no desenvolvimento, 

na validação e na avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT; BECK, 

2011). Após a elaboração final da tecnologia educativa, o jogo foi submetido ao 

processo de validação de aparência. 

 O conteúdo do jogo foi selecionado por meio de revisão da literatura científica 

e levantamento bibliográfico. Constituiu-se de dezenove ilustrações em traços 

simples, e sete seções com figuras para abordagem da transmissão da hanseníase, 

sinais e sintomas apresentados, diagnóstico, investigação dos contatos, 

autocuidado, reações hansênicas e seu manejo clínico-terapêutico. 

 Para a construção da tecnologia foi seguido modelo processual de elaboração 

de materiais em saúde com recomendações quanto à linguagem, layout e ilustração 

(MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). A elaboração das ilustrações, a diagramação 

das imagens e a disposição do layout foram realizadas por profissional designer. 

 Após a confecção final, o jogo exibe forma geométrica do tipo piramidal com 

quatro faces em madeira do tipo pinho com dimensões de 80 cm x 40 cm, cada face 

é composta por cinco figuras no máximo, as superfícies da pirâmide e a região 

posterior das imagens são revestidas com folhas magnéticas, as ilustrações são 
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removíveis e à medida que os idosos vai expressando o seu conhecimento prévio 

acerca de cada tópico o mesmo se dirige a pirâmide e fixa a figura no local 

apropriado. Ao final as faces da pirâmide são preenchidas e todas as informações/ 

saberes foram construídos interativamente. 

Finalizada a primeira versão do jogo, iniciou-se o processo de validação, 

realizado de setembro a novembro de 2020. 

 

Validação de conteúdo  

O termo validade significa um tipo especial de acurácia, considerado o grau 

em que a medida representa o fenômeno de interesse (HULLEY; NEWMAN; 

CUMMINGS, 2003). A validação de conteúdo compõe a avaliação do universo de 

informações que fornece a estrutura e a base para formulação de questões que 

representem adequadamente o conteúdo. 

 A validação de conteúdo foi realizada com 13 juízes especialistas, um 

comunicador social (jornalista), um engenheiro da computação, um fisioterapeuta e 

dez enfermeiros, a literatura sugere heterogeneidade do grupo de especialistas, a 

fim de aumentar a esfera de contribuições por profissionais de diversas áreas para 

aperfeiçoamento do instrumento educativo (TEIXEIRA; MOTA, 2011).  

A validação ocorreu em ambiente virtual por meio de formulários eletrônicos 

no período de setembro e outubro de 2020. Para a seleção dos profissionais 

participantes, foi adaptado o modelo de critérios para a seleção de experts 

(FEHRING,1987). Foram convidados por carta-convite, 21 profissionais. Aos 13 

juízes especialistas que aceitaram participar, foi encaminhado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o questionário de caracterização, o material 

educativo online e o instrumento de validação de conteúdo, que consistiu de uma 

adaptação do modelo de validação da equipe de Pesquisa e Práticas Educativas em 

Saúde e Cuidado na Amazônia (PESCA), instituição ligada à Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), na capital Belém. 

Para tanto, foi preparado um questionário semiestruturado com 19 assertivas, 

organizado em formato de escala de Likert com quatro opções de julgamento: 

totalmente adequado, adequado, parcialmente adequado e inadequado. Cada 

assertiva correspondeu a um item de avaliação, distribuídos em três aspectos 

avaliativos (objetivo, estrutura e apresentação, e relevância). Constaram, ainda, 

espaços destinados a sugestões e comentários gerais e, registro de algum erro 
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identificado ou a ausência de algum assunto que julgassem pertinentes, ressaltando-

se a importância desses registros para adaptação e melhoria da tecnologia 

educativa. 

As falas dos juízes especialistas participantes foram identificadas por 

pseudônimos elencados pelos mesmos durante preenchimento do questionário 

online, para fins de organização após envio os instrumentos foram categorizados 

pelas iniciais “JE”, seguido do número do instrumento preenchido (JE1, JE2, JE3 e 

etc.). 

O uso do Índice de Validade de Conteúdo (Content Validity Índex – CVI) 

seguiu três abordagens: a) I-CVI (Item-Level Content Validity Índex): para cada item, 

o I-CVI foi computado pelo número de juízes que avaliaram o item de forma positiva, 

ou seja, totalmente adequado e adequado; b) S-CVI/ Ave (Scale-Level Content 

Validity Índex, Average Calculation Method): média dos I-CVI’s de todos os itens da 

escala; c) SCVI/ UA (Scale-Level Content Validity Índex): proporção dos itens 

avaliados como totalmente adequado e adequado, por todos os juízes. Empregou-se 

como ponto de corte, o Índice de Validade de Conteúdo (CVI) igual à 80% (0,80). Os 

itens que tiverem média inferior ao CVI estabelecido no estudo foram modificados. 

Após a validação de conteúdo, foram realizados os ajustes necessários e a 

tecnologia foi disponibilizada na versão online para a validação de aparência pelo 

público-alvo. 

 

Validação de aparência  

A validade aparente, também chamada de semântica ou de face, consiste na 

avaliação do jogo, que se refere à forma de apresentar as orientações, organização 

geral, estrutura, estratégia de apresentação e formatação; figuras, em que se avalia 

a capacidade das ilustrações ajudarem na aprendizagem por meio do julgamento 

pelo público-alvo a que se destina a tecnologia produzida (TEIXEIRA; MOTA, 2011). 

Participaram dessa etapa, 12 idosos com escolarizações distintas, 

cadastrados no grupo de HiperDia das Unidades Básicas de Saúde (UBS) PAPS, 

São José, Mutirão I e II, no período de outubro e novembro de 2020, com a função 

de avaliar a tecnologia quanto à objetivo, organização, estilo das imagens, aparência 

e motivação. Para a seleção das participantes, consideraram-se os seguintes 

critérios de inclusão: idosos, com no mínimo 60 anos de idade, ambos os sexos, 
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com acuidade visual satisfatória e cognição preservada que pudessem responder o 

questionário de validação.  

Os idosos selecionados para amostra do público-alvo não estavam em 

tratamento de hanseníase, justifica-se a escolha mediante averiguação de estudos 

desenvolvidos com longevos, implementação de tecnologias educativas, manejo 

clínico da hanseníase e consideração do compartilhamento das experiências 

profissionais das pesquisadoras do grupo de estudo de Saúde do Adulto e Idoso.  

Os resultados das pesquisas e opiniões das pesquisadoras corroboraram a 

necessidade de uma tecnologia de caráter preventivo e instrutivo para abordagem 

da hanseníase e suas nuances com o idoso, uma vez que tem aumentado o número 

de casos novos em sujeitos senis, e não há evidências de tecnologias desenvolvidas 

relatadas na literatura acerca do cuidado preventivo, diagnóstico, tratamento ou 

reabilitação para o manejo clínico-terapêutico da hanseníase, tornando-se 

imprescindível abordagem que viabilize a (re) construção de saberes e 

ressignificação da temática para o cotidiano dos idosos, com isso despertá-los sobre 

as peculiaridades da hanseníase e alertá-los acerca do aparecimento dos sinais e 

sintomas, com isso acelerando o diagnóstico e emancipação do idoso para o 

autocuidado em saúde.  

Os longevos foram contactados verbalmente para agendamento com dia e 

hora, conforme sua conveniência, para a visita do pesquisador auxiliar que não 

colaborou na produção das etapas anteriores. Desse modo, é relevante a aplicação 

do instrumento por um pesquisador que não gere indução de avaliação positiva, 

inferindo imparcialidade na escolha e colocações dos participantes. 

Para validação utilizou-se um formulário online auto aplicado para a 

caracterização das participantes e avaliação da dificuldade e da conveniência do 

material educativo, adaptação de Suitability Assessment of Materials (SAM) (DOAK 

& DOAK; ROOT, 1996). Ao final, indagou-se quanto à identificação de algum erro ou 

falta de algum assunto importante a ser abordado, assim como comentários gerais e 

sugestões. As falas dos idosos participantes foram codificadas pela vogal “I”, 

seguido do número do formulário preenchido (I1, I2, I3 e etc.). 

Todos os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excell e 

analisados segundo o CVI, a frequência absoluta e a concordância. 

Conforme os preceitos ético legais, a pesquisa atendeu às normas da 

Resolução N°466/12, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sob CAAE Nº. 

29276919.6.0000.5294. 

Resultados  

 Dos 13 juízes especialistas, um era comunicador social (jornalista), um 

engenheiro da computação, um fisioterapeuta e dez enfermeiros, com tempo médio 

de experiência assistencial/ pesquisa na área de idoso ou manejo clínico da 

hanseníase de 16,5 anos (Desvio-padrão – d=10,02). Exerciam atividade de 

docência 8 especialistas, com tempo de experiência docente entre 9,7 anos (d=3,6). 

Um relatou maior nível de formação atual em pós-doutorado, oito em doutorado, três 

em mestrado e um especialista. A experiência assistencial/pesquisa em saúde do 

idoso e hanseníase foi relatada por oito juízes, três juízes possuíam experiência 

anterior na elaboração/validação de tecnologias educativas. Outros nove 

especialistas relataram publicações na área de saúde do idoso, cuidado e manejo 

clínico da hanseníase ou na área de tecnologias educativas, independentemente. 

Nenhum especialista apresentou experiência assistencial/pesquisa igualmente nas 

três áreas de conhecimento abordadas no estudo. 

A adequação e validade dos assuntos elencados foram confirmados no 

processo de validação de conteúdo pelos juízes especialistas. Os três aspectos 

avaliados na tecnologia (objetivo, estrutura e apresentação, e relevância) foram 

considerados válidos, pois obtiveram média de concordância por aspecto maior ou 

igual a 80%. Contudo, alguns itens apresentaram I-CVI abaixo do valor estimado 

como ponto de corte, o que representou a necessidade de ajustes e adequações. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição da frequência absoluta de escores obtidos 

pelo julgamento dos juízes especialistas de acordo com os aspectos avaliados e a 

análise da concordância da adequação dos itens da validação de conteúdo. 

 

Tabela 1 – Índice de Validade de Conteúdo segundo o julgamento dos juízes 

especialistas quanto ao objetivo, estrutura e apresentação e, a relevância em 

frequência absoluta e média percentual de concordância. Mossoró, RN, Brasil, 2021. 
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             Itens avaliados                                     Escores * (N=13) 

 TA A PA I i-cvi 

Objetivo      

1.1 Informações/conteúdos são ou 
estão coerentes com as 
necessidades cotidianas do público-
alvo da TE 
 

6 6 1 0 0,92 

1.2 As informações/conteúdos são 
importantes para a qualidade de 
vida e/ ou trabalho do público-alvo 
da TE 
 

8 5 0 0 1,00 

1.3 Convida e/ou instiga a mudanças de 
comportamento e atitude do público-
alvo 
 

6 5 2 0 0,84 

1.4 Pode circular no meio científico da 
área  
 

7 4 2 0 0,84 

1.5 A TE atende aos objetivos das 
institutições que atendem/ 
trabalham com o público- alvo  

6 6 1 0 0,92 

 
Subtotal  

                      

33 26 6 0  

Percentual de concordância (S-CVI/Ave)    90,40% (0,90) 

               

Estrutura e apresentação      

2.1 A TE é apropriada para o público-alvo 10 3 0 0 1,00 

2.2 As imagens estão apresentadas de 
maneira clara e objetiva  

7 4 1 0 0,84 

2.3 As informações apresentadas estão 
cientificamente corretas  

10 2 1 0 0,92 

2.4 O material está apropriado ao nível 
sociocultural do público-alvo 
 

7 4 2 0 0,84 

2.5 Há uma sequência lógica do conteúdo 
proposto 
 

8 4 1 0 0,92 

2.6 As imagens estão bem estruturadas 
em design e layout 
 

8 5 0 0 1,00 

2.7 O estilo das imagens corresponde ao 
nível de conhecimento do público-alvo  

4 7 2 0 0,84 

 
2.8 As ilustrações estão expressivas e 
suficientes  

7 5 1 0 0,92 
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Subtotal 
 

61 34 8 0  

 Percentual de concordância (S-CVI/Ave)                      91,0% (0,91) 
Relevância      

3.1 A TE permite generalização e 
transferência de aprendizado a 
diferentes contextos  
 

6 6 1 0 0,92 

3.2 A TE permite generalização e 
transferência de aprendizado a 
diferentes contextos  
 

6 6 1 0 0,92 

3.3 A TE propõe a construção de 
conhecimento  
 

10 2 1 0 0,84 

3.4 A TE aborda os assuntos 
necessários para o saber do público-
alvo  
 

8 4 1 0 0,92 

3.5 A TE está adequada para ser usada 
por qualquer profissional com o público-
alvo 

8 4 1 0 0,92 

 
Subtotal 

 

38 22 5 0  

Percentual de concordância (S-CVI/Ave) 90,40% (0,90) 
 

*Escores: TA = Totalmente adequado, A = adequado, PA= Parcialmente adequado, I= 
Inadequado**I-CVI = Item-Level Content Validity Índex S-CVI/UA global = 0,23; S- 
CVI/AVE global = 0,87. Fonte: dados da pesquisa, 2020.  

Fonte: Elaborado pelas autoras  

 

Aspectos relativos a objetivo: Propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 

com a implementação da tecnologia. Na avaliação do percentual de concordância 

geral, obteve-se valor de 90,40%, com média de concordância (S-CVI/Ave) de 0,90. 

As informações apresentadas foram avaliadas quanto à coerência das necessidades 

cotidianas do público-alvo, a relevância das informações para manutenção da 

qualidade de vida dos idosos, motivação de mudanças de comportamento e atitude, 

legitimidade para circulação da tecnologia no âmbito científico, possui instrução 

coerente para atendimento às possíveis situações de esclarecimento/orientação de 

instituições e norteamento dos profissionais que acompanham os longevos. 

Aspectos relativos à estrutura e apresentação: Forma de apresentar as 

orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, 
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coerência e formatação. O percentual de concordância foi de 91,0% com média de 

concordância (S-CVI/ Ave) de 0,91. 

Os itens 2.1 e 2.6 obtiveram I-CVI de 1,00, avaliação positiva acerca da 

adequabilidade da tecnologia ao público-alvo e estrutura de design e layout das 

imagens produzidas.  

Aspectos relativos à relevância: Representa o grau de significação do material 

educativo apresentado. O percentual de concordância geral foi igual à 90,40%, com 

média de concordância (S-CVI/Ave) de 0,90, ou seja, acima do CVI desejável. 

A análise dos comentários/sugestões dos especialistas, na validação de 

conteúdo, demonstrou a adequação da representação comportamental dos itens e 

destacou as modificações necessárias. Todos os juízes especialistas apresentaram 

algum tipo de comentário ou sugestão para o aprimoramento da tecnologia.  

As colocações dos juízes contribuíram para complementar e qualificar os 

conteúdos referentes à tecnologia proposta. A possibilidade de escrever livremente 

suas opiniões, sem ater-se somente a responder numericamente o solicitado no 

instrumento, proporcionou uma perspectiva diferenciada e contribuições pertinentes 

para o estudo. As anotações feitas, para além do que consta no instrumento 

avaliativo, mostraram-se muito proveitosa e positiva para obtenção de críticas e 

sugestões e possibilitaram, neste estudo, ajustar à terminologia utilizada e dar 

clareza as informações transmitidas, garantindo assim, a coerência educativa e 

adequação das imagens.  

As mudanças sugeridas pelos juízes foram consideradas de acordo com a 

viabilidade e relevância na implementação da tecnologia com o público-alvo. Após a 

realização das alterações pertinentes, os pesquisadores optaram por não reenviar 

as imagens para os expertises, pois o escore inicial já atendia o IVC mínimo, o que 

atesta a validade da tecnologia. 

Foi sugerida a reformulação da figura 17, para obtenção de maior clareza da 

ideia implementada na tecnologia. Nesse sentido, mediante a fala de dois juízes 

especialistas, destaca-se a insuficiência de conhecimento dos profissionais para 

identificação precoce dos quadros de reações hansênicas, fato pertinente e 

preocupante na análise e direcionamento do indivíduo durante as manifestações de 

neurites que está diretamente relacionada lesões irreversíveis dos membros 

afetados. 

Os juízes solicitaram, também, um maior esclarecimento na especificidade de 



104 
 

algumas orientações apresentadas, tendo em vista que a generalização poderia 

causar dúvidas e falsas expectativas ao público-alvo.  

Dois juízes especialistas destacaram a relevância da tecnologia no meio 

científico e ao público-alvo: Parabéns pela Tecnologia Educativa, tema relevante 

para a saúde do idoso com estudos ainda bem escassos, material bem colorido, 

figuras muito bonitas e expressivas (JE5); Gostei do jogo, bem lúdico, interativo e 

cientificamente simplificado. Uma iniciativa capaz de ajudar muito idosos e facilitar o 

manejo clínico para os profissionais que atuam com esse público (JE10).  

 Na validação de aparência a idade mínima foi de 60 anos e máxima de 81 

anos, com média de 65,5 anos. Quanto ao tempo de estudo três participantes eram 

analfabetos ou menos de um ano de estudo no mínimo e no máximo 20 anos de 

estudo. A média foi de 7,3 anos de estudo (dp= 6,8). 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição da frequência absoluta de escores obtidos 

pelo julgamento dos público-alvo de acordo com os aspectos avaliados e a análise 

da concordância da adequação dos itens da validação de conteúdo. 

 

Tabela 2 – Índice de Validade Semântica segundo o julgamento do público-alvo 

quanto ao objetivo, organização, motivação em frequência absoluta e média 

percentual de concordância. Mossoró, RN, Brasil, 2021. 

 

              Itens avaliados           Escores *(N=12)                                         

 TA A PA I i-cvi 

Objetivo      

1.1 Atende aos objetivos do público-alvo 
12 0 0 0 1,00 

1.2 Ajuda durante o cotidiano do público-
alvo 

 

12 0 0 0 1,00 

1.3 Está adequada para ser usada por 
qualquer profissional que trabalhe 
com público-alvo da TE 

 

12 0 0 0 1,00 

 
Subtotal  

                      

36 0 0 0  

Percentual de concordância (C-SVI/Ave)    100% (1,00) 

               

Organização      
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2.1 A TE é atraente e indica o conteúdo 
do material  

12 0 0 0 1,00 

2.2 O tamanho das imagens, traços, 
cores e os formatos estão adequado 

11 1 0 0 1,00 

2.3 As imagens tem sequência  12 0 0 0 1,00 

2.4 Há coerência entre as imagens  
 

12 0 0 0 1,00 

2.5 O número de imagens está adequado  
 

12 0 0 0 1,00 

2.6 O tema retrata aspectos importantes 
do tema-foco 
 

12 0 0 0 1,00 

2.7 As imagens tem o estilo adequado  12 0 0 0 1,00 

 
2.8 As imagens são interessantes e 
expressivas o suficiente   
 

12 0 0 0 1,00 

 2.9 A linguagem visual é acessível  12 0 0 0 1,00 

 2.10 Há associação da imagem com a   
temática proposta  
 

11 1 0 0 1,00 

 2.11 A imagem está objetiva  10 2 0 0 1,00 

 
 2.12 O estilo da imagem corresponde ao 
nível de conhecimento do público- alvo 
 

12 0 0 0 1,00 

Subtotal 
 

140 4 0 0  

 Percentual de concordância (C-SVI/Ave)                      100% (1,00) 
Motivação       

3.1 O material é apropriado para o perfil 
do público-alvo  
 

12 0 0 0 1,00 

3.2 As imagens convida o público-alvo a 
interação. Sugere ações  
 

12 0 0 0 1,00 

3.3 A TE aborda assuntos necessários 
para o dia-a-dia do público-alvo 
 

12 0 0 0 1,00 

3.4 A TE convida/ instiga a mudança de 
comportamento e atitude do público-alvo 
 

12 0 0 0 1,00 

3.5 A TE propõe conhecimento para o 
público-alvo 

12 0 0 0 1,00 

 
Subtotal 

 

60 0 0 0  
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Percentual de concordância (C-SVI/Ave) 100% (1,00) 

 
*Escores: TA = Totalmente adequado, A = adequado, PA= Parcialmente adequado, I= 
Inadequado**I-CVI = Item-Level Content Validity Índex C-SVI/UA global = 0,23; C- 
SVI/AVE global = 0,87. Fonte: dados da pesquisa, 2020.  

Fonte: Elaborado pelas autoras.  

Segundo o formulário da validação de aparência da tecnologia, 100% dos 

idosos avaliaram positivamente os aspectos referente ao objetivo, 

organização e motivação, assinalando totalmente adequado e adequado para 

os escores levantados, conforme retrataram os comentários a seguir: Essas 

informações são muito importantes para a vida da gente, aprendi muita coisa 

que eu não sabia (I1); As figuras ajudam no processo de compreensão acerca 

da doença e alerta para a busca de serviços especializados e tratamento 

adequado (I2); Gostei muito desse jogo, pois consegui entender muita coisa 

de hanseníase que as vezes não são ensinadas nos postos de saúde, os 

profissionais não param para falar sobre essas coisas (I3). 

Discussão  

 As tecnologias educativas em saúde constituem ferramentas relevantes 

para o constante aprimoramento e atualização das práticas de cuidado e da 

assistência de enfermagem, uma vez que a tecnologia emancipatória produz 

ressignificação do saber-fazer em saúde e favorece a concepção do 

pensamento crítico no rompimento do saber limitado e verticalizado sem 

significação para o sujeito (SOUSA; TURRINI, 2012).  

 O profissional de enfermagem apresenta papel crucial em processos de 

validação de tecnologias educativas de saúde, a contribuição se justifica por 

suas características de formação e atuação, pois o enfermeiro assume o 

papel de educador com o paciente, a família e a comunidade. O fato de 

permanecer mais tempo ao lado do paciente permite uma observação mais 

atenta às suas necessidades de cuidado propiciando estabelecimento de 

vínculos mais efetivos para a comunicação e interação (SILVA; CARREIRO; 

MELLO, 2017). 

 Nessa perspectiva, há a necessidade de uma reflexão ampla acerca da 

atuação e significação do profissional enfermeiro como peça imprescindível e 

autônoma no processo do cuidar. 
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O transcender de tantos obstáculos e buscas por alternativas que 

levem em direção ao fortalecimento da enfermagem enquanto ciência e 

valorização da categoria, só é possível a partir da construção de uma 

mentalidade que rompa as relações de submissão de trabalho, para uma 

mentalidade crítica e livre, de modo a se tornarem emancipados no processo 

de identificação profissional (NIETSCHE, 2000).  

 A autonomização profissional é construída a partir de novas relações, 

através do despertamento da consciência individual e coletiva no cotidiano, 

operacionalizado por tecnologias emancipatórias no campo da saúde. A 

multiplicidade profissional permite a ampliação no processo de cuidar, uma 

vez que, a participação inter e multidisciplinar fortalece a integralidade e 

horizontalidade das práticas de saúde.  

Cabe ressaltar que, a heterogeneidade dos juízes especialistas no 

processo de validação de uma tecnologia permite uma avaliação 

multidimensional e agregação de opiniões enriquecedoras para 

aperfeiçoamento do instrumento desenvolvido.   

A tecnologia educativa é um dos recursos fundamentais para a 

melhoria da prática do cuidar. Assim, o seu uso por profissionais de saúde 

como estratégia facilitadora da assistência reforça a confiabilidade, a 

coerência e a qualidade de suas orientações e intervenções na prática clínica 

e contribui para o desenvolvimento e a construção do conhecimento 

especifico, fortalecendo as políticas de saúde.  

 Com concordância de 90,40% e média S-CVI/Ave de 0,90, entre os 

juízes especialistas, obteve-se a aceitação dos itens quanto ao objetivo de 

seu conteúdo, a capacidade das orientações apresentadas na tecnologia 

despertarem, por meio da observação visual mudança de comportamentos e 

atitudes. 

 O nível de concordância do estudo obteve valores significativos no 

processo de validação, resultados consoantes ao estudo de Rosa et al. (2019) 

que produziu e validou uma tecnologia educativa na forma de vídeo para 

pessoas e famílias que vivenciam a colostomia e o câncer. No estudo de 

Rosa et al., 12 pessoas participaram da validação do conteúdo áudio-
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imagética, sendo sete juízes e cinco familiares, o IVC global foi de 0,99 para 

ambos. Para os autores a tecnologia validada representa ferramenta 

potencializadora para as práticas educativas de enfermagem e para o 

autocuidado dos indivíduos com estoma e suas famílias. 

A tecnologia educativa do tipo jogo é usual para todos os integrantes 

do público-alvo, inclusive longevos analfabetos, diferentemente de cartilha 

que limita a sua aplicabilidade, pois requer habilidade de leitura. O jogo 

promove a interação do idoso no processo de (re) construção do saber em 

saúde, aumentando a participação social e potencialização para o 

autocuidado.  

Outro aspecto relevante acerca das modalidades de tecnologias 

desenvolvidas para promoção do autocuidado, os vídeos, por exemplo, 

possuem alto potencial de alcance, uma vez que não exige habilidade de 

leitura, contudo requer boa acuidade visual, criticidade quanto ao seu 

conteúdo e abordagem. Além disso, seu uso requer ambiente e equipamentos 

adequados que garantam a qualidade de sua exibição (SANTOS, 2013; 

ASHAVER; IGYUVE, 2015). Fato que pode inferir em vulnerabilidade no 

processo de ensino-aprendizagem durante aplicação da tecnologia, haja vista 

que a realidade dos serviços públicos de saúde é frágil, e na maioria dos 

casos não dispõe de instrumentos de mídias para utilização durante as ações 

de educação em saúde. 

Entre os diversos aspectos a serem considerados na transmissão de 

uma orientação, destaca-se a adequação da linguagem ao público-alvo, visto 

o consenso de imagens inadequadas reduzem a velocidade de identificação 

visual e resulta em prejuízo na interpretação.  

Para o alcance da comunicação eficaz é primordial o uso de imagens 

simples e objetiva.  A linguagem visual utilizada, na tecnologia proposta por 

esse estudo, atendeu as recomendações para comunicação não-verbal. 

Empregou-se imagens com traços simples, em forma de desenho, uma ideia 

central por figura majoritariamente, cores adequadas para não supercolorir e 

fundo branco para realce das ilustrações. Foram evitadas figuras muito 

técnicas e incompreensíveis pelo público-alvo.  
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Para Benevides et al. (2016) a tecnologia educativa é fundamental no 

campo da saúde, uma vez que é capaz de fornecer informações que 

melhoram o conhecimento e facilitam o autocuidado no enfretamento de 

doenças crônicas. Entretanto, esse compartilhamento do saber só é possível 

mediante a utilização de linguagem acessível ao indivíduo. No estudo de 

validação da cartilha educativa, para etapa de produção foram levados em 

consideração os aspectos étnicos do público-alvo, tendo em vista que se 

tratava de uma patologia (úlcera venosa) que acometia principalmente 

mulheres e idosas, os autores optaram pela retratação da personagem 

principal com essas características, onde as imagens eram seguidas de falas 

simples e explicativas para promoção do autocuidado. 

Nesse sentido, é pertinente considerar o conhecimento e as dúvidas do 

público-alvo na elaboração de tecnologias educativas; para que se estabeleça 

uma estreita relação entre a qualidade do material educativo e o uso de 

princípios e formas definidas de elaboração. A participação dos experts e de 

representantes do público-alvo pode elevar a credibilidade e a aceitação das 

tecnologias educativas (MOREIRA et al., 2014). 

A linguagem visual pode facilitar ou dificultar a captação da mensagem 

veiculada, deve ser dispensado atenção especial a esse quesito. A 

preparação das figuras deve estar adequada ao nível educacional e cultural 

do cliente a ser beneficiado pela tecnologia educativa construída.  

Nessa conjuntura, a tecnologia foi avaliada como de fácil compreensão. 

O que converge com o resultado de 100% de concordância do público-alvo, 

sendo eles com nenhum nível de escolaridade há 20 anos de estudo, quanto 

à legibilidade da tecnologia.  

Ao produzir uma tecnologia educativa é importante valorizar as 

singularidades e subjetividades do educando-familiar, ao se pensar em uma 

educação em saúde integrativa e participativa mediada por tecnologia, cabe 

apoderar-se do uso, também, da linguagem não verbal, privilegiar os contatos 

e diálogos frente a frente, considerando as necessidades iminentes do 

público-alvo no processo de implementação do instrumento educativo (JESUS 

et al., 2018). 
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As tecnologias em saúde possibilitam a valorização do ator social na 

construção de uma prática educativa mais humanizada e emancipatória, a fim 

garantir ao educando a capacidade de autonomia e tomada de decisões no 

desenvolvimento do cuidado em saúde significativo.  

Acredita-se, ainda, que o fato de o material ter sido avaliado pelos 

juízes e público-alvo em seu formato eletrônico, esteve passível a 

visualização em proporções de ajuste de tela menores que 100% e distorções 

das matizes de cor, não representando fidedignamente a aparência real do 

material produzido dificultando, assim, sua visualização por alguns juízes 

especialistas e idosos. 

 A validação da clareza e objetividade das ilustrações sugere o alcance 

da leveza visual do material, uma vez que obtiveram I-CVI de 0,84, avaliação 

positiva e de adequação do design e layout com I-CVI de 1,00.  

Com percentual de concordância igual a 91,0% e com média de 

concordância (S-CVI/ Ave) de 0,91 a tecnologia foi considerada válida quanto 

à sua estrutura e apresentação.  

Aspectos como tecnologia educativa em saúde, manejo clínico-

terapêutico da hanseníase, sobretudo em idosos, são pouco investigados no 

universo científico, o que retrata uma grande deficiência na área da saúde do 

idoso.  

O estudo destacou a falta de esclarecimento sobre a hanseníase como 

uma doença com potencial de limitações para a vida do idoso, seja ela física 

causada pelas deformidades ou psíquicas geradas pela distorção da 

autoimagem.  

Dessa forma, as orientações da equipe interdisciplinar estabelecidas 

por meio da comunicação interativa e eficaz com o paciente e família, são 

fundamentais. É importante que os profissionais de saúde programem 

estratégias educativas no sentido de auxiliar os idosos na identificação da 

hanseníase e diagnóstico precoce, com isso atenuar as debilidades causadas 

pela doença e potencializar o compartilhamento do saber científico 

simplificado. 
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A pertinência da tecnologia, diante da lacuna existente no meio 

científico obteve percentual de concordância geral igual à 90,40% e média de 

S-CVI/Ave de 0,90, atendendo às necessidades de informação de cuidado na 

saúde do idoso acerca da hanseníase e propondo a construção de 

conhecimento dos profissionais de saúde.  

Do exposto e considerando-se o IVC global alcançado na avaliação por 

juízes especialistas (S-CVI/AVE global 0,90) e a total concordância do 

público-alvo (100%), a tecnologia foi validada quanto a conteúdo e aparência 

como uma tecnologia em saúde na mediação do autocuidado. 

Conclusão  

 A educação em saúde na prática tem-se limitado a divulgação de 

informações e transmissão de conhecimento de forma fragmentada e 

desconectada da realidade social da população. Ensinar não é transferir ou 

depositar conhecimento sem que se leve em consideração o entendimento 

prévio dos atores sociais como ponto de partida para o compartilhamento e 

(re) construção de saberes, o processo educativo precisar ser libertador, 

emancipador e significativo para o meio que o indivíduo está inserido.  

Nessa perspectiva, a utilização de tecnologias educativas validadas 

confere maior rigor ao processo de ensino-aprendizagem, pois visam atender 

demandas da comunidade, pautadas em necessidades de educação em 

saúde, com vistas á qualidade de vida saudável dos atores sociais a quem se 

destinam. 

A tecnologia educativa em saúde, intitulada “Pirâmide da saúde” foi 

validada segundo conteúdo e aparência. O processo de validação incluiu 

profissionais de saúde, comunicador social e engenheiro da computação 

(juízes) e idosos (público-alvo). As contribuições dos expertises e longevos 

foram consideradas para adequação da tecnologia até a sua versão final. 

Constitui-se, portanto, em um novo material de ensino nas atividades de 

educação em saúde, com o objetivo de proporcionar o empoderamento dos 

idosos na apropriação de atitudes e práticas de autocuidado que favoreçam a 

promoção da saúde.  
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A realização da validação clínica, em estudos posteriores, para a 

avaliação da eficiência da tecnologia como instrumento favorecedor de 

mudanças de atitudes e práticas de saúde do idoso, poderá reforçar o alcance 

dos objetivos do processo de educação em saúde. 

Acredita-se que o acesso às orientações de autocuidado 

cientificamente validadas, no presente estudo, contribuirá para a aquisição de 

conhecimentos que permitam auxiliar idosos no manejo clínico-terapêutico da 

hanseníase, seja na prevenção ou enfrentamento da doença, uma vez que 

permite ressignificar sua autoimagem e autoconceito, na superação dos 

medos e tabus advindos da alteração da imagem corporal, permitindo 

vivenciar a senescência com autonomização.  

Ademais, o instrumento educativo validado enquanto conjunto de 

práticas educacionais visa promover oportunidades de desenvolvimento para 

implementação do cuidado sistematizado, com a finalidade de direcionar e 

subsidiar instrumentos para prática profissional e atuação mais efetiva e 

eficaz para o desenvolvimento das ações de saúde com o público-alvo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A saúde do idoso representa veemente desafio aos serviços de saúde 

pública, o aumento da taxa de envelhecimento no cenário nacional sugere 

diminuição da taxa fecundidade e melhorias na condução dos cuidados a saúde da 

pessoa idosa, contudo, envelhecer não é suficiente para assegurar qualidade de 

vida e autonomia de atividades cotidianas sendo imprescindível a concepção de 

estratégias que reforcem os cuidados necessários para manutenção do 

envelhecimento ativo e saudável.  

 No presente estudo o jogo educativo representa estratégia inclusiva e 

emancipadora da educação em saúde, reafirmando por meio da elaboração da 

tecnologia em saúde foco no desenvolvimento de habilidades, promoção do 

autocuidado e na melhoria da qualidade de vida do longevo acerca da hanseníase.  

 Nesse sentido, o artigo de revisão ratificou a necessidade da acessibilidade e 

produção de tecnologias em saúde para manejo clínico-terapêutico da hanseníase 

na população idosa. Evidenciou que as ações de promoção ao autocuidado 

remetem-se as DCNT, reforçando a indispensabilidade da (re)construção de saberes 

para emancipação das DCT e minimização dos agravos gerados por essas doenças, 

especialmente por atingir estratos sociais mais vulneráveis, aspecto que reforça a 

necessidade da ruptura do ciclo de transmissão para diminuição dos impactos 

dessas enfermidades aos serviços de saúde.  

Identificou-se, também, uma lacuna no conhecimento e carência de estudos 

de maior rigor metodológico, que possam nortear a equipe de saúde no 

desenvolvimento de um plano de cuidados eficaz e uma assistência de qualidade, 

baseado em evidências científicas sólidas e atualizadas. A incipiência das 

publicações sobre autocuidado, especificamente no manejo clínico-terapêutico do 

idoso com hanseníase, sugere que os estudos não tem dado a devida importância à 

temática, como área de necessidade em saúde, o que pode dificultar a aceitação do 

diagnóstico, adesão ao tratamento e diluição de estigmas.  

Da etapa de elaboração, conclui-se que disponibilizar uma tecnologia com 

rigor metodológico para construção e validação confere maior qualidade ao processo 

de ensino e aprendizagem com comunicação efetiva na assistência à saúde, 
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reforçando a confiabilidade das orientações compartilhadas com os idosos para 

apropriação e emancipação do autocuidado em saúde.  

A tecnologia educativa validada contribuíra para a promoção de atividades 

educativas na área da saúde com grupos de idosos, uma vez que permite a prática 

participativa e inserida no contexto social, econômico e cultural do público-alvo. A 

aquisição de conhecimentos sobre autocuidado poderá oferecer maior segurança no 

processo de enfrentamento e mudança dos hábitos de vida dos longevos.    

Ademais, a “Pirâmide da Saúde”, pode fornecer subsídios para a 

implementação de atividades educativas voltadas para a promoção do autocuidado, 

como uma das dimensões do processo de reabilitação do idoso hansênico. Trata-se, 

portanto, de uma extensão do processo de trabalho como um instrumento didático 

de apoio e completar à práxis dialógica, integralizada e individualizada da educação 

em saúde na ressignificação do cuidado.  

Destaca-se, no entanto, que estudos posteriores, com a utilização da 

tecnologia junto o público-alvo e avaliação de seus resultados, como instrumento 

favorecedor de mudanças de atitudes e práticas do autocuidado do longevo, 

reforçará o alcance dos objetivos do processo de educação em saúde. 

Por fim, acreditando-se que nenhum conhecimento é inerte, propõe-se a 

realização de novos estudos científicos, com foco na elaboração e validação de 

diferentes tipos de tecnologias educativas, a fim de fortalecer a práxis na promoção 

do autocuidado do idoso, com a disposição de maiores possibilidades de recursos 

de educação em saúde especializados, de qualidade e úteis na prática. 
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APÊNDICE 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta para a revisão 

 

Modelo Ursi adaptado 

 

 

 

ID*: ____                                                                   IDIOMA**: ________________ 

TÍTULO: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

AUTORES: __________________________________________________________ 

PERIÓDICO: ________________________________________________________ 

TIPO DE ESTUDO: 

____________________________________________________ 

ANO DE PUBLICAÇÃO: ________                                                 NE***: 

____________ 

AÇÃO EDUCATIVA PARA O AUTOCUIDADO DO IDOSO:____________________ 

REFERÊNCIA:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

*Id= Identificação do artigo; **Idioma: PT (português), ENG (inglês), ESP (espanhol); 

***NE= Nível de Evidência científico. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

Apêndice B- carta convite aos Juízes Especialistas  

 

CARTA CONVITE  

Prezado (a)  

Sou aluna do curso de mestrado do Programa de Pós- Graduação em 

Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

juntamente com a Drª. Profª. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho estou 

realizando a pesquisa intitulada “Validação de tecnologia educacional sobre a 

hanseníase para o autocuidado do idoso”, que propõe elaborar e validar uma 

tecnologia educativa do tipo jogo, sobre hanseníase para promoção do 

autocuidado do idoso.  

Diante do reconhecimento de sua experiência profissional e a fim de se 

alcançar a validade do conteúdo da tecnologia educativa convido (a) a colaborar 

com esta pesquisa, como juiz especialista, respondendo a um instrumento de 

julgamento específico para validação. 

A tecnologia educativa foi elaborada com a intenção de disponibilizar um 

recurso adequado, relevante, de fácil compreensão, boa apresentação, acessível 

sobre hanseníase para emnacipação do autocuidado do idoso.  

A tecnologia foi elaborada segundo referencial teórico de produção de 

material educativo, levantamento bibliográfico pertinente a temática, 

fundamentação teórica no autocuidado e segundo consideração de dúvidas e 

inquietações frequentemente apresentadas pelo público-alvo em experiências 

assistenciais da pesquisadora. 
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Para o julgamento dos conteúdos abordados no jogo, solicito sua 

contribuição para leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; visualização do material educativo no endereço de acesso ao seu 

formato virtual (formato exclusivo para validação); e preenchimento do 

questionário de caracterização dos juízes especialistas. Após a avaliação da 

versão inicial, as considerações fornecidas pelo grupo de juízes serão 

ponderadas e, com base nisso, feitos os ajustes necessários ao jogo até que se 

atinja o índice de concordância esperado sobre a adequação de seu conteúdo. 

Desde já apresentamos votos de elevada estima e agradecemos a sua 

disponibilidade em compartilhar a experiência e conhecimento para a emissão de 

parecer sobre o material educativo. Para o atendimento aos prazos de execução 

da pesquisa, solicitamos que a avaliação seja feita no prazo máximo de dez dias.  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Arydyjany Gonçalves Nascimento 

Mestranda pelo PPGSS/ UERN 

E-mail: arydyjanynascimento@hotmail.com 

 

Profa. Dra. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho 

Orientadora, docente do PPGSS/ UERN 

e professora titular do Departamento de Enfermagem/ FAEN 

E-mail: patriciabarreto36@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arydyjanynascimento@hotmail.com
mailto:patriciabarreto36@gmail.com
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Juízes Especialistas) 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Validação de 

tecnologia educacional sobre a hanseníase para o autocuidado do idoso”, 

coordenada pela Profa. Dra. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e 

suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: Elaborar e validar jogo educacional 

sobre Hanseníase para a promoção do autocuidado do idoso. 

E como objetivos específicos: 

 Analisar as evidências da literatura acerca da acessibilidade do idosos as 

tecnologias do cuidado em saúde desenvolvidas; 

 Construir um jogo educativo direcionado a prevenção, promoção, diagnóstico 

e reabilitação do idoso com hanseníase; 

 Validar o conteúdo do jogo com juízes-especialistas;  

 Validar a aparência do jogo com o público-alvo. 

 

Pág. 01/05 
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Caso decida aceitar o convite, você receberá por via digital, e-mail de contato, 

link do instrumento de avaliação da tecnologia educativa, para validação desta será 

utilizada a medida da Escala de Likert. Suas respostas serão tratadas de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome dos 

profissionais que participaram desse estudo, nem os locais de trabalho ou outra 

informação que possibilitem a identificação dos participantes. Garantimos que a 

pesquisa não trará nenhuma forma de prejuízo, dano ou transtorno para aqueles que 

participarem.  

Os riscos são mínimos, e estão na dimensão moral, inerentes à vida 

cotidiana. Propomos então, como forma para minimizar esses possíveis riscos: 

utilizar nomes fictícios para manter o seu anonimato, bem como, a garantia do sigilo 

de sua participação no estudo. Para todas as necessidades o pesquisador está 

disponível para acompanhá-los. Todo o material referente à coleta de dados será 

guardado em posse do pesquisador e destruídos após cinco anos da coleta dos 

dados.  Acreditamos que os benefícios provenientes desta pesquisa serão a 

contribuição com a construção de uma tecnologia educacional em virtude do 

conhecimento profundo que o (a) sr. (a) detém sobre a temática. Deste modo, o (a) 

senhor (a) também se beneficia inserindo-se num processo de inovação tecnológica 

para a produção do conhecimento em saúde pública visando à potencialização do 

processo ensino-aprendizagem sobre a temática no qual é especialista, favorecendo 

o processo de formação em enfermagem.   

Reafirmamos a liberdade para retirar-se da pesquisa a qualquer momento. 

Sua recusa em participar do estudo não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a instituição. No momento em que desejar entender melhor a 

pesquisa ou se desejar desistir da participação, retirando o consentimento, poderá 

fazê-lo entrando em contato com a pesquisadora Arydyjany Gonçalves Nascimento 

pelo telefone (83) 99148-0676 ou e-mail: arydyjanynascimento@hotmail.com., da 

Profa. orientadora Francisca Patrícia Barreto de Carvalho pelo e-mail 

patriciabarreto36@gmail.com, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, situada na Avenida Professor 

Antônio Campos, s/nº, BR 110, km 48 - Campus Central – UERN, Presidente Costa 

e Silva CEP: 59.625-620 Município: Mossoró/RN, E-mail: cep@uern.br ou pelo 

telefone (84) 3312-7032. Participante da pesquisa ou responsável legal:   
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O pesquisador compromete-se em divulgar os resultados da pesquisa, em 

formato acessível ao grupo a fim de socializar resultados do estudo, sejam estes 

resultados parciais e total da presente pesquisa que serão disponibilizados e 

apresentados sempre que necessários em encontros científicos, rodas de debates, 

meios de comunicação impressos, digitais e diálogos que envolverem o 

compromisso construtivo da educação popular, pois, divulgar resultados de 

pesquisas denota a expressão social funcional do pesquisador. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável (orientador) no Departamento da Faculdade de 

Enfermagem (FAEN), a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a 

segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os participantes e o responsável. 

 

Pág. 03/05 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador 

Arydyjany Gonçalves Nascimento do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 

Mossoró, no endereço, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 

Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000. Tel. (84) 3515- 2145. Dúvidas a 

respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 

110, KM 48 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Telefone: (84) 3312-

7032. e-mail: cep@uern.br   /CEP 59.610-090. 

Porque é importante uma pesquisa aprovada pelo CEP? O CEP é um 

colegiado interdisciplinar, composto por vários profissionais de diferentes formações 

e independente, com função pública, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 196/96, II. 

4). 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 



127 
 

cobertura material para reparar danos– e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade do (a)pesquisador(a) Arydyjany Gonçalves Nascimento. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 

dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 

científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 

estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 

desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 

antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Validação de tecnologia educacional 

sobre a hanseníase para o autocuidado do idoso”. Declarando, para os devidos 

fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam 

advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a 

qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Mossoró- RN, ______/_______/_______.  

 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 



128 
 

Arydyjany Gonçalves Nascimento (Aluno-pesquisador) - Aluna do Programa de 

Pós- Graduação em Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, Campus Mossoró, no endereço Rua Professor Antônio Campos, 

s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000. 

E-mail:arydyjanynascimento@hotmail.com. Telefone: (83) 9 9148-0676 

 

Profa. Dra. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho (Orientador da Pesquisa – 

Pesquisadora Responsável) - Curso do Programa de Pós- Graduação em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 

Mossoró, no endereço Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 

Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000 

E-mail: patriciabarreto36@gmail.com.  Telefone: (84) 3515- 2145 

Pág. 05/05 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE D – Questionário de Caracterização dos Juízes 

especialistas  

 

1.Área de formação(graduação): _________________ 

2. Maior nível de formação atual: 

1. Especialização ( ) 2. Residência ( ) 3. Mestrado ( ) 4. Doutorado ( ) 

3. Tem especialização em saúde do adulto/ idoso e/ ou saúde coletiva (cuidados de 

saúde a indivíduos com hanseníase)? 

1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

4. Tem experiência assistencial a indivíduos idosos e/ ou hanseníase? 1. Sim ( ) 2. 

Não ( ) 

5. Tempo de experiência na assistência a indivíduos idosos e/ ou hanseníase (se 

aplicável): 

(em anos completos) __________________________ 

6. Experiência de pesquisa sobre a assistência a indivíduos com hanseníase? 

1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

7. Tem publicações na área de saúde do idoso (cuidados de saúde a indivíduos com 

hanseníase)?  

1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

8. Experiência anterior na área de saúde do idoso e doenças infectocontagiosas? 

 1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

9. Tem publicações na área sobre cuidado em saúde da pessoa idosa, manejo 

clínico da hanseníase saúde? 

 1. Sim ( ) 2. Não ( ) 
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10. Experiência anterior com elaboração/avaliação de tecnologias educativas 

(assistência/pesquisa)? 1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

11. Tem publicações na área de tecnologias educativas?  

1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

12. Tem experiência como docente?  

1. Sim ( ) 2. Não ( ) 

13. Anos de docência (se aplicável): ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE E – Instrumento de Validação de Conteúdo* 

 

Parte II- Instruções  

 Observe minunciosamente as imagens e a legenda que será 

disponibilizada apenas durante o processo de validação, a fim de verificar a 

consonância das imagens e o propósito pelas quais se refere. Em seguida analise 

o material educativa utilizando esse formulário para marcar a alternativa que 

corresponde a sua avaliação. Dê sua opinião de acordo com a opção que melhor 

represente o ponto de vista sobre cada critério abaixo: 

 

Valoração: 

 (TA) Totalmente Adequado  

 (A) Adequado  

 (PA) Parcialmente Adequado  

 (I) Inadequado  

 

Para as opções “Parcialmente Adequado” e “Inadequado”, justifique no 

espaço de “sugestões” o motivo pelo qual assim considerou o item do aspecto 

avaliado da tecnologia educativa. Não existem respostas corretas ou erradas. O 

que importa é a sua opinião. 

Por favor, responda a todos os itens. 
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1- OBJETIVOS: Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja 

atingir com a utilização da Tecnologia Cuidativo- Educacional (TCE). 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

1.1Informações/conteúdos 

são ou estão coerentes com 

as necessidades cotidianas 

do público-alvo da TCE 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

1.2 As informações/conteúdos 

são importantes para a 

qualidade de vida e/ ou 

trabalho do público-alvo da 

TCE 

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

1.3Convida e/ou instiga a 

mudanças de comportamento 

e atitude do público-alvo. 

 

     (1) 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

1.4Pode circular no meio 

científico 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

1.5A TCE atende aos 

objetivos das instituições que 

atendem/ trabalham com o 

público-alvo da TCE 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO: Referem-se à forma de apresentar as 

orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de 

apresentação, coerência, design e layouts. 

 



133 
 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

2.1 A TCE é apropriada para 

o público-alvo 

 

(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 

ao nível sociocultural do 

público-alvo da TCE 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.5 Há uma sequência lógica 

de conteúdo proposto 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.6 As imagens estão bem 

estruturadas em design e 

layout 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.7O estilo das imagens 

corresponde ao nível de 

conhecimento do público-alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.8 As ilustrações estão 

expressivas e suficientes 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.9 O número de imagens 

está adequado 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

 

3- RELEVÂNCIA: Refere-se às características que avaliam o grau de 

significação da TCE. 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

3.1 O tema retrata aspectos-

chave que devem ser 

reforçados 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

3.2 A TCE permite 

generalização e transferência 

de aprendizado a diferentes 

contextos 

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

3.3 A TCE propõe a 

construção de conhecimento 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

3.4 A TCE aborda os 

assuntos necessários para o 

saber do público-alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

3.5 A TCE está adequada 

para ser usada por qualquer 

profissional com o público-

alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

*(Instrumento adaptado da equipe de Pesquisa e Práticas Educativas em Saúde e 

Cuidado na Amazônia- PESCA da Universidade do Estado do Pará- UEPA) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Público-alvo) 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Validação de 

tecnologia educacional sobre a hanseníase para o autocuidado do idoso”, 

coordenada pela Profa. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e 

suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Pág. 01/04 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte 

procedimento: inicialmente será realizada a leitura e questionamento acerca das 

perguntas contidas no questionário sócio demográfico, sendo este útil na 

investigação do perfil do participante e conhecimento prévio acerca da temática 

discutida. Será necessário que idosos avaliem a tecnologia, para que seja ajustada 

ao seu melhor entendimento. Dessa forma, gostaria de convidá-lo (a) a colaborar 

como uma das avaliadoras desse jogo. A participação no processo de avaliação é 

livre. Precisará além da disponibilidade de tempo, responder as perguntas com a 

sua opinião sobre a organização e aparência geral da tecnologia, o estilo das 

ilustrações e também sobre a motivação que o jogo desperta. 
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Essa pesquisa tem como objetivo geral:  Elaborar e validar jogo 

educacional sobre Hanseníase para a promoção do autocuidado do idoso. 

E como objetivos específicos: 

  Analisar as evidências da literatura acerca da acessibilidade do idosos as 

tecnologias do cuidado em saúde desenvolvidas; 

 Construir um jogo educativo direcionado a prevenção, promoção, diagnóstico 

e reabilitação do idoso com hanseníase; 

 Validar o conteúdo do jogo com juízes-especialistas;  

 Validar a aparência do jogo com o público-alvo. 

Pág. 02/04 

Para efetivação do estudo será necessário um encontro com horário marcado 

com o pesquisador auxiliar para aplicação do instrumento de validação na residência 

do idoso, o encontro durará em média 40 min podendo sofrer alterações de acordo 

com as necessidades manifestadas pelo participante do estudo.  

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de construir novos saberes na 

abordagem da hanseníase, fornecendo informações acerca dos fatores de risco e 

possibilidades de atuação do serviço de saúde para com o idoso pela aplicação de 

instrumento de educação que gera a interação e produção de vínculo com a 

população senil e os serviços de saúde, ademais valorando o conhecimento prévio 

dos atores sociais como ferramenta potencializadora da aprendizagem significativa 

no campo da saúde. Deste modo, o (a) senhor (a) também se beneficia inserindo-se 

num processo de inovação tecnológica para a produção do conhecimento em saúde 

pública visando à fomentação do processo ensino-aprendizagem sobre a temática, 

favorecendo o processo de formação em enfermagem.   

Os riscos de exposição ao participante serão mínimos, pois não incluiu 

procedimentos invasivos nem experimentais em sua realização; mas pode vir a 

ocorrer insatisfação do entrevistado diante dos questionamentos, que pode lhe 

arremeter algum constrangimento, o qual pode se sentir incomodado ou passar por 

instabilidade psicoemocional despertado pelo teor das perguntas, a respeito de suas 

condições de vida e limitações. Propomos então, como forma para minimizar esses 

possíveis riscos: utilizar nomes fictícios para manter o seu anonimato, bem como, a 
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garantia do sigilo de sua participação no estudo. Para todas as necessidades o 

pesquisador está disponível para acompanhá-los.   

Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a 

discente Arydyjany Gonçalves Nascimento aplicará o questionário e somente esta e 

o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado 

dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a vontade 

para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a 

realização da pesquisa. 

O pesquisador compromete-se em divulgar os resultados da pesquisa, em 

formato acessível ao grupo a fim de socializar resultados da pesquisa, sejam estes 

resultados parciais e totais do presente estudo que serão disponibilizados e 

apresentados sempre que necessários em encontros científicos, rodas de debates, 

meios de comunicação impressos, digitais e diálogos que envolverem o 

compromisso construtivo da educação popular, pois, divulgar resultados de 

pesquisas denota a expressão social funcional do pesquisador. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável (orientador) no Departamento da Faculdade de 

Enfermagem- FAEN, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a 

segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador 

Arydyjany Gonçalves Nascimento do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 

Mossoró, no endereço, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 

Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000. Tel. (84) 3515- 2145. Dúvidas a 

respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 

110, KM 48 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva.Telefone: (84) 3312-

7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Porque é importante uma pesquisa aprovada pelo CEP? O CEP é um 

colegiado interdisciplinar, composto por vários profissionais de diferentes formações 

e independente, com função pública, que deve existir nas instituições que realizam 
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pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 196/96, II. 

4). 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 

cobertura material para reparar danos– e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade do (a) pesquisador(a) Arydyjany Gonçalves Nascimento. 

Pág. 03/04 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 

dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 

científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 

estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 

desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 

antecipadamente sua atenção e colaboração. Reafirmamos ainda a liberdade para 

retirar-se da pesquisa a qualquer momento. Sua recusa em participar do estudo não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. No 

momento em que desejar entender melhor a pesquisa ou se desejar desistir da 

participação, retirando o consentimento, poderá fazê-lo entrando em contato com a 

pesquisadora Arydyjany Gonçalves Nascimento pelo telefone (83) 99148-0676 ou e-

mail: arydyjaynascimento@hotmail.com., da Profa. orientadora Francisca Patrícia 

Barreto de Carvalho pelo e-mail patriciabarreto36@gmail.com, ou com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, situada na 

Avenida Professor Antônio Campos, s/nº, BR 110, km 48 - Campus Central – UERN, 

Presidente Costa e Silva CEP: 59.625-620 Município: Mossoró/RN, E-mail: 

cep@uern.br ou pelo telefone (84)3312-7032. 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Validação de tecnologia educacional 

sobre a hanseníase para o autocuidado do idoso”. Declarando, para os devidos 

fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
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procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam 

advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a 

qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Mossoró- RN, ______/_______/_______.  

 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

Arydyjany Gonçalves Nascimento (Aluno-pesquisador) - Aluna do Programa de 

Pós- Graduação em Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, Campus Mossoró, no endereço Rua Professor Antônio Campos, 

s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000. 

E-mail:arydyjanynascimento@hotmail.com. Telefone: (83) 9 9148-0676 

 

Profa. Dra. Francisca Patrícia Barreto de Carvalho (Orientador da Pesquisa – 

Pesquisadora Responsável) - Curso do Programa de Pós- Graduação em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 

Mossoró, no endereço Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 

Costa e Silva - Mossoró/RN, CEP: 59600-000. 

E-mail: patriciabarreto36@gmail.com. Telefone: (84) 3515- 2145   

 

                                                Pág.04/04 

 

 

 

mailto:patriciabarreto36@gmail.com
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE G – Instrumento de Validação de Aparência* 

(Público-alvo) 

 

 

Parte I- Identificação  

 

1. Pseudônimo:____________________ 

2. Idade:_______ 

3. Sexo:  

1. F (  ) M (  ) Prefiro não declarar (  ) 

4. Escolaridade: _____________________ 

 

Parte II- Instruções 

 

Observe minunciosamente as imagens e a legenda que será disponibilizada 

apenas durante o processo de validação, a fim de verificar a consonância das 

imagens e o propósito pelas quais se refere. Em seguida analise o material 

educativa utilizando esse formulário para marcar a alternativa que corresponde a 

sua avaliação. Dê sua opinião de acordo com a opção que melhor represente o 

ponto de vista sobre cada critério abaixo: 

 

Valoração: 

 (TA) Totalmente Adequado  

 (A) Adequado  
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 (PA) Parcialmente Adequado  

 (I) Inadequado  

 

Para as opções “Parcialmente Adequado” e “Inadequado”, justifique no 

espaço de “sugestões” o motivo pelo qual assim considerou o item do aspecto 

avaliado da tecnologia educativa. Não existem respostas corretas ou erradas. O 

que importa é a sua opinião. 

Por favor, responda a todos os itens. 

 

1- OBJETIVOS: Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja 

atingir com a utilização da Tecnologia Cuidativo- Educacional (TCE). 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

1.1 Atende aos objetivos do 

público-alvo da TCE 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

1.2 Ajuda durante o cotidiano 

do público-alvo da TCE 

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

1.3 Está adequada para ser 

usada por qualquer 

profissional que trabalhe com 

público-alvo da TCE 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- ORGANIZAÇÃO: Referem-se à forma de apresentar as orientações. Isto 

inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, 

coerência, design e layouts. 
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Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

2.1A TCE é atraente e indica 

o conteúdo do material 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

2.2 O tamanho das imagens, 

traços, cores e os formatos 

estão adequado 

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

2.3As imagens tem sequência  

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.4 Há coerência entre as 

imagens 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.5 O número de imagens 

está adequado 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

2.6 O tema retrata aspectos 

importantes do tema-foco 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3- ESTILO DAS IMAGENS: Refere-se às características das imagens com 

relação aos aspectos técnicos para implementação com público-alvo. 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

3.1 As imagens tem o estilo 

adequado 
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(1) (2) (3) (4) 

3.2 As imagens são 

interessantes  

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

3.3 A linguagem visual é 

acessível 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

3.4 Há associação da imagem 

com a proposta temática 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

3.5 A imagem está 

apresentada de forma clara 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

3.6 O estilo da imagem 

corresponde ao nível de 

conhecimento do público-alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4- APARÊNCIA: Refere-se as características que avaliam o grau de 

significação da TCE. 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

4.1As imagens parecem 

organizadas 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

4.2 As imagens são simples  

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 
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4.3 As imagens estão 

expressivas o suficiente 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

 

Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5- MOTIVAÇÃO: Refere-se ao grau de significação da TCE e à capacidade 

da mesma causar impacto, motivação e interesse. 

 

Valoração (TA) (A) (PA) (I) 

5.1O material é apropriado 

para o perfil do público-alvo 

da TCE 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

5.2 As imagens da TCE se 

apresentam de forma lógica e 

coerente 

 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

 

     (3) 

 

 

    (4) 

5.3 A interação é convidada 

pelas imagens. Sugere ações 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

5.4 A TCE aborda assuntos 

necessários para o dia-a-dia 

do público-alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

5.5 Convida/ instiga a 

mudança de comportamento e 

atitude 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

5.6 A TCE propõe 

conhecimentos para o 

público-alvo 

 

     (1) 

 

 

    (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 
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Sugestões: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Instrumento adaptado da equipe de Pesquisa e Práticas Educativas em Saúde e 

Cuidado na Amazônia- PESCA da Universidade do Estado do Pará- UEPA 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A- Instrumento Suitability Assessment of Materials (Sam) traduzido 

em português 
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ANEXO B- Critical Apppraisal Skills Programme (CASP) 
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ANEXO C- Tecnologia educacional sobre a hanseníase para o autocuidado 

do idoso (versão pública) 
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ANEXO D- Carta de anuência  
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ANEXO E - Termo Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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