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RESUMO 

 

 

Oliveira, Giselly Oseni Barbosa. Tecnologia assistiva na prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis para pessoas com deficiência visual: estudo de validação 

[tese de doutorado]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará; 2016. 

 

Objetivou-se validar a tecnologia assistiva DST – para prevenir é preciso conhecer para 

pessoas com deficiência visual. Trata-se de estudo de desenvolvimento metodológico. O 

referencial metodológico adotado foi o modelo de construção de instrumentos psicológicos de 

Pasquali (2010). A TA é um texto rimado gravado em áudio no formato mp3 composto por 52 

versos com duração em torno de 15 minutos. Coleta de dados realizada em duas cidades da 

Região Nordeste, Fortaleza e Recife, em cinco associações de cegos, mediante autorização 

das instituições, entre os meses de dezembro de 2014 e setembro de 2015. Inicialmente, foi 

realizado o teste piloto, do qual participaram 15 sujeitos. A amostra foi de 180 mulheres e 

homens com deficiência visual de idade mínima de 18 anos e sem deficiência intelectual e 

auditiva associada. Procedeu-se à validação da TA pela aplicação da medida de Razão de 

Chances (RC) e seus IC de 95%, testes estatísticos binomial, Qui-Quadrado e razão de 

verossimilhança. Adotou-se p <0,05 para análises estatisticamente significantes. Por fim, 

realizou-se a regravação da versão final da TA. Os aspectos éticos foram respeitados com 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A maioria dos sujeitos apresentou cegueira 

(58,9%), era do sexo masculino (52,2%), estudou até o ensino médio completo (74,5%), 

residia em Fortaleza (58,9%) e possuia renda de até dois salários mínimos (64,4%). Quanto às 

características sexuais, a maior parte iniciou atividade sexual (83,3%), não apresentou 

alteração na genitália (61,6%) e não recebeu preservativo gratuitamente dos serviços de saúde 

(73,9%). Os domínios analisados foram objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, 

relevância e eficácia, e interatividade. Os itens de cada domínio cujas avaliações dos sujeitos 

não fossem adequada em 95% ou mais foram analisados para correção na TA. As principais 

alterações realizadas na tecnologia foram: regravação com leitura compassada e música de 

fundo mais baixa; divisão do áudio em faixas, separadas por cada doença; citar os dois tipos 

de preservativo e a questão da gratuidade; tabus que envolvem o contexto da pessoa com HIV 

e sua transmissão vertical. O processo de validação da tecnologia concluiu o percurso 

metodológico, e ela está validada. A TA apresenta coerência com os objetivos a que se 

propõe; respeita a acessibilidade de pessoas com deficiência visual; proporciona a 

compreensão da informação através de linguagem clara; possui estratégia de apresentação 

atrativa e coerente; e é capaz de desenvolver autonomia. As limitações corresponderam à 

dificuldade de acesso aos sujeitos. Assim, a ampla divulgação da TA ora validada se 

apresenta como perspectiva futura. 

 

Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Equipamentos de autoajuda; Pessoas 

com deficiência visual; Promoção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Oliveira, Giselly Oseni Barbosa. Assistive technology in the prevention of Sexually 

Transmitted Diseases for visually impaired persons: validation study [doctoral thesis]. 

Fortaleza: Federal University of Ceará; 2016. 

 

The objective was to validate the assistive technology DST – para prevenir é preciso 

conhecer to visually impaired persons. This is a study of methodological development. The 

adopted theoretical framework was the model of construction of psychological instruments by 

Pasquali (2010). AT is a rhyming text recorded in mp3 audio format composed of 52 verses 

lasting around 15 minutes. Data collection took place in two capitals of two states in the 

Northeast region, Ceará and Pernambuco, in five associations for blind persons, through the 

authorization of the institutions, between the months of December 2014 and September 2015. 

Firstly, the pilot test was performed, which was attended by 15 subjects. Sample was made up 

by 180 visually impaired women and men with minimum age of 18 years and without any 

associated intellectual and hearing impairment. It was carried further with the validation of 

AT by applying measure Odds Ratios (OR) and their 95% CI, binomial statistical tests, Chi-

Square and likelihood ratio. For statistically significant analyses, p <0,05 was adopted. Lastly, 

the re-recording of the final version of AT was performed. The ethical aspects were respected 

with the approval of the Research Ethics Committee. Most subjects had blindness (58,9%), 

are male (52,2%), studied until finishing the high school level (74,5%), live in Fortaleza 

(58,9%) and have income of up to two minimum wages (64,4%). Regarding the sexual 

characteristics, most have active sexual life (83,3%), did not reveal change in genitalia 

(61,6%) and did not receive condoms from health services for free (73,9%). The domains 

were analyzed objectives, access, clarity, structure and presentation, relevance and 

effectiveness, and interactivity. The items in each domain whose evaluations of the subjects 

were were not adequate in 95% or more analyzed for correction in the TA. The main changes 

made were: re-recording with paced reading and lower background music; division of audio 

into tracks, separated by each disease; to cite the two types of condoms and the issue of 

gratuity; taboos that involve the context of the person with HIV and its vertical transmission. 

The process of validating the technology has completed the methodological journey, and it is 

validated. AT is consistent with the objectives that it proposes to reach; complies with the 

accessibility of visually impaired persons; provides an understanding of the information 

through clear language; has attractive and coherent presentation strategy; and is capable of 

developing autonomy. The limitations have corresponded to the difficulty in accessing the 

subjects. Thus, the broad dissemination of this validated AT is unveiled as a future 

perspective. 

 

Keywords: Sexually Transmitted Diseases, Self-help devices, Visually impaired persons; 

Health promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

Quadro 1 – Apresentação dos estudos quanto às tecnologias, tipos e área de 

aplicação. Fortaleza, 2015........................................................................ 

 

24 

Figura 1 – Organograma para elaboração de medida psicológica............................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos artigos encontrados e selecionados. Fortaleza, 2015.... 22 

Tabela 2 – Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo as 

variáveis tipo e causa da deficiência visual, gênero, faixa etária, raça e 

religião. Fortaleza, 2015........................................................................... 

 

 

41 

Tabela 3 – Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo as 

variáveis escolaridade, estuda atualmente, estado conjugal, renda 

familiar, mora com quantas pessoas, cidade de residência, situação de 

trabalho atual, ocupação e razão de não trabalhar. Fortaleza, 2015......... 

 

 

 

42 

Tabela 4 – Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo os 

dados sexuais. Fortaleza, 2015................................................................. 

 

43 

Tabela 5 – Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo 

orientação, acesso e utilização do preservativo. Fortaleza, 2015............. 

 

44 

Tabela 6 – Avaliação dos itens correspondentes aos tópicos objetivos, acesso, 

clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia, e interatividade. 

Fortaleza, 2015......................................................................................... 

 

 

45 

Tabela 7 – Associação entre o domínio Objetivo e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015......................................................... 

 

47 

Tabela 8 – Associação entre o domínio Acesso e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015......................................................... 

 

48 

Tabela 9 – Associação entre o domínio Clareza e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015......................................................... 

 

49 

Tabela 10 – Associação entre o domínio Estrutura e Apresentação e o perfil das 

Pessoas com Deficiência Visual. Fortaleza, 2015.................................... 

 

50 

Tabela 11 – Associação entre o domínio Relevância e Eficácia e o perfil das 

Pessoas com Deficiência Visual. Fortaleza, 2015.................................... 

 

51 

Tabela 12 – Associação entre o domínio Interatividade e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015......................................................... 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 13 

1.1 Delimitação do problema..................................................................................... 13 

1.2 Justificativa e relevância...................................................................................... 17 

2 OBJETIVOS......................................................................................................... 20 

2.1 Geral...................................................................................................................... 20 

2.2 Específicos............................................................................................................. 20 

3 HIPÓTESE........................................................................................................... 21 

4 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.............................................. 22 

5 REFERENCIAL METODOLÓGICO............................................................... 29 

5.1 Procedimentos teóricos........................................................................................ 31 

5.2 Procedimentos experimentais.............................................................................. 33 

5.3 Procedimentos analíticos..................................................................................... 34 

6 MÉTODO.............................................................................................................. 35 

6.1 Tipo do estudo....................................................................................................... 35 

6.2 Local e período..................................................................................................... 35 

6.3 População e amostra............................................................................................ 36 

6.4 Processo de coleta dos dados............................................................................... 37 

6.4.1 Teste piloto............................................................................................................. 37 

6.4.2 Validação da Tecnologia Assistiva....................................................................... 38 

6.5 Análise dos dados................................................................................................. 38 

6.6 Aspectos éticos...................................................................................................... 39 

7 RESULTADOS..................................................................................................... 41 

7.1 Perfil dos sujeitos.................................................................................................. 41 

7.2 Validação da Tecnologia Assistiva...................................................................... 45 

8 DISCUSSÃO......................................................................................................... 53 

8.1 Perfil demográfico e socioeconômico.................................................................. 53 

8.2 Perfil sexual........................................................................................................... 58 

8.3 Domínios e itens de avaliação.............................................................................. 64 

8.4 Domínios e perfil dos sujeitos.............................................................................. 71 

9 CONCLUSÃO...................................................................................................... 78 

 REFERÊNCIAS................................................................................................... 81 

 APÊNDICES......................................................................................................... 93 

 ANEXOS............................................................................................................... 105 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do problema 

 

A deficiência se constitui do impedimento a longo prazo, e em interação com 

diversas barreiras, da participação plena e efetiva em sociedade das pessoas com deficiência 

em iguais condições entre as demais pessoas, ocasionadas pela existência limitação de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2009). A ideia de deficiência, portanto, está relacionada a limitações naquilo que se considera 

como habilidades básicas para a vida social (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010). 

Dentre as pessoas com deficiência, destaca-se aquelas com alterações na visão. No 

Brasil, 528.824 pessoas se declararam não conseguir enxergar de modo algum. Outros 

6.056.684 referiram grande dificuldade para enxergar e 29.206.180 alguma dificuldade. Esses 

dados são mais preocupantes no Nordeste, onde 14.133.713 pessoas declararam pelo menos 

uma das deficiências investigadas, totalizando 26,6% da população, o maior percentual 

revelado para as regiões do país (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE), 2010). 

Discussões a respeito do direito das pessoas com deficiência devem ocorrer 

através do reconhecimento dessa população com direitos a serem protegidos nas relações com 

o Estado e entre os particulares no âmbito político, social e jurídico da pessoa humana 

(PEZZELLA; BUBLITZ, 2011). O exercício da cidadania deve ser garantido por legislações 

nacionais e internacionais, através de representações políticas que visem garantir direitos 

humanos e eliminar práticas discriminatórias (OLIVEIRA, 2014). 

A partir da década de 1980, a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade 

veio se apresentando no mundo ocidental e impulsionando movimentos e ações políticas com 

o objetivo de divulgar, discutir e defender a inclusão em relação aos diversos espaços sociais 

(MAZZOTTA; D’ANTINO, 2011). Dentre esses, as demandas de assistência à saúde também 

são apresentadas, as quais se discute a necessidade de políticas de ampliação de acesso às 

pessoas com deficiência (GIRONDI; SANTOS, 2011). 

A adoção de políticas públicas com ações afirmativas para o alcance da inclusão e 

equidade em saúde das pessoas com deficiência requer envolvimento dos profissionais, 

gestores e representantes políticos para fornecer atendimento inclusivo com estratégias de 

acolhimento e assistência integral (SALES; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013). 
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Apesar da busca de garantir acesso a toda população nos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS), ainda não é possível afirmar que as pessoas com deficiência recebam 

atendimento conforme preconizado, ou seja, de forma universal, igualitária e equitativa. As 

dificuldades parecem não se resumir em barreiras arquitetônicas, mas sim na interação dos 

principais atores da saúde que podem não estar preparados para atender de forma eficaz essas 

pessoas. 

O conhecimento sobre as políticas de saúde vigentes, bem como suas principais 

diretrizes norteadoras, se faz necessário para promover uma atenção voltada para as demandas 

específicas da população através de ações inclusivas, correspondentes aos preceitos do SUS 

(AQUINO; XIMENES; PINHEIRO, 2010). 

Através de esforço conjunto e visão integrada das dificuldades enfrentadas por 

essa clientela, proporciona-se desenvolvimento e empoderamento das pessoas com 

deficiência, na busca pela garantia do exercício e o usufruto de direitos buscados pelo SUS, 

estabelecidos constitucionalmente (SALES; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013). Dessa forma, as 

fragilidades dos serviços de saúde e os pontos a serem reforçados devem se tornar conhecidos 

por se tratar de um importante espaço social que precisa ser assegurado. 

No Brasil, apesar dos avanços, ainda percebe-se desconhecimento sobre as 

condições de vida dessa população e pouco se sabe sobre as reais necessidades e dificuldades 

enfrentadas por elas (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010). Nesse cenário, reforçam-se as 

especificidades das pessoas com deficiência visual. 

No contexto da saúde sexual, principalmente, essa realidade é percebida. Apesar 

de iniciativas que têm se voltado para a garantia de acesso à educação, saúde e vida social de 

pessoas com deficiência, pouco se perceberam ações efetivas para incentivar e incluir a 

vivência afetiva e sexual dessas pessoas (MAIA; RIBEIRO, 2010). 

Independente da condição de deficiência, as expressões da sexualidade são 

múltiplas e variadas. Em qualquer caso não é possível determinar o grau de satisfação da vida 

sexual, pois em diferentes estágios da vida, dificuldades e facilidades vão ocorrer em menores 

ou maiores intensidades (MAIA; RIBEIRO, 2010). 

Na vivência da sexualidade, a prática sexual se constitui como componente 

importante. Nesse panorama, apresentam-se as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

definidas como uma variedade de síndromes clínicas causadas por agentes patogênicos que 

podem ser adquiridos e transmitidos através da relação sexual (WORKOWSKI; BERMAN, 

2010).  
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A sociedade lida de maneira preconceituosa com a sexualidade de pessoas com 

deficiência por conta dos padrões estabelecidos de normalidade e colocam em desvantagem 

aqueles que são diferentes (MAIA; RIBEIRO, 2010). Autores afirmam que se as DST 

representam um risco para as pessoas ditas normais, para as pessoas com deficiência, alvos de 

estigma social que também se refletem no plano da sua sexualidade, os riscos se tornam bem 

maiores (SOUSA et al., 2009). 

Portanto, as pessoas com deficiência visual, ao serem privadas do 

desenvolvimento de uma vivência sexual saudável, podem ter exposição aumentada a agravos 

no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, como, por exemplo, adquirir alguma DST. 

Historicamente, as pessoas com deficiência são excluídas quanto aos meios de 

comunicação e informação e, apesar da busca por acessibilidade, existem dificuldades na sua 

inclusão plena nos ambientes e atividades cotidianas (PESSINI; CITADIN; KEMCZINSKI, 

2013). Sabidamente, essa população é composta por crianças, jovens e adultos, e apresentam 

necessidades que devem ser atendidas em todos os níveis de atenção à saúde (BRASIL, 

2010a). Por vezes, é indispensável a criação de recursos didáticos e tecnológicos para o 

atendimento da clientela. 

Ao se considerar as dificuldades das pessoas com deficiência visual quanto ao 

acesso à informação sobre saúde, especialmente na esfera da saúde sexual, se requer uma 

abordagem diferenciada. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas para sua saúde sexual 

e reprodutiva, pelo provimento de medicamentos, da utilização de recursos tecnológicos e de 

intervenções especializadas (BRASIL, 2010a). 

Para promoção da saúde das pessoas com deficiência dispõe-se da Tecnologia 

Assistiva (TA), entendida como um auxílio para ampliar uma habilidade funcional debilitada 

ou possibilitar a realização da função desejada, mas que se encontra impedida em decorrência 

da deficiência ou do envelhecimento (BERSCH, 2013). A utilização da tecnologia torna 

possível a superação de limitações tidas antes como intransponíveis. 

Atualmente, as pessoas com deficiência visual contam com variadas TA que 

auxiliam seu processo de aprendizagem. Trata-se de materiais adaptados, como o Livro 

Falado, o Sistema de Leitura Ampliada e o Thermoform (alto relevo). Conta-se ainda com 

recursos computacionais como a impressora Braille, recurso de ampliação da tela e os 

sintetizadores de voz, também denominados, leitores de tela (POWER; JURGENSEN, 2010).  

No Brasil destaca-se o sistema operacional Dosvox, que disponibiliza amplo 

acesso a pessoas com deficiência visual ao computador, por meio de edição de textos, 
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leitura/audição de textos anteriormente transcritos, utilização de ferramentas de produtividade 

faladas (calculadora, agenda, etc.), além de diversos jogos (BORGES, 2012). 

Estudo aponta serem necessárias iniciativas com enfoque acessível à população 

com deficiência visual mediante ações de educação em saúde efetivas com abordagens 

interativas (CEZARIO; MARIANO; PAGLIUCA, 2008). Cabe aos profissionais de saúde, 

sobretudo o enfermeiro, desenvolver materiais e métodos com o objetivo de facilitar a 

apreensão das informações. Um desses métodos pode ser um texto rimado, por constituir uma 

TA criativa, capaz de promover a saúde dos indivíduos. 

A rima como estratégia educativa se utiliza de sua musicalidade e poder de síntese 

inerente ao verso para compor textos que reúnam linguagem literária e saber científico 

(ALMEIDA; SILVA; ARMOND, 2011). A poesia popular impressa, conhecida como 

literatura de cordel, é um exemplo da utilização da rima como meio de disseminação da 

informação. A rima, inserida nos versos, torna o texto interessante e atrativo (OLIVEIRA et 

al., 2011). Trata-se, pois, de uma estratégia que deve ser adotada pelo enfermeiro em 

educação em saúde para consolidar intervenções efetivas.  

Diante do exposto, na busca de promover a saúde de pessoas com deficiência 

visual, ao se acreditar na indiscutível relevância da prevenção e na busca de adequar 

estratégias de educação em saúde às necessidades dessa clientela, desenvolveu-se uma TA 

para prevenção das DST. Trata-se de um texto rimado, denominado DST – para prevenir é 

preciso conhecer (APÊNDICE A), o qual aborda as principais DST e enfoca o uso do 

preservativo como forma de prevenção dessas doenças, elaborada em estudo monográfico 

anterior (BARBOSA, 2010). Conteúdo baseado em dados disponíveis no site do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2010b), com a descrição das seguintes doenças: aids, sífilis, condiloma 

acuminado, herpes, hepatite B, clamídia, gonorreia e tricomoníase. 

No estudo supracitado, em que a TA foi desenvolvida e utilizada em oficina 

educativa com homens e mulheres com deficiência visual, esta se revelou como estratégia 

eficaz na abordagem das DST. Na concepção dos sujeitos, esse recurso tecnológico apresenta 

linguagem simples e de fácil entendimento, promovendo aprendizado (BARBOSA et al., 

2013).  

Em continuidade, pesquisa de dissertação realizou validação de aparência e 

conteúdo com juízes especialistas na temática das DST e especialistas em aspectos 

pedagógicos específicos para pessoas com deficiência visual (BARBOSA, 2012).  

Dentro dessa perspectiva, viabiliza-se o texto rimado DST – para prevenir é 

preciso conhecer em áudio no formato mp3 para pessoas com deficiência visual. 
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1.2 Justificativa e relevância 

 

A incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis em pessoas com deficiência 

é pouco conhecida, sendo constatada a falta ou escassez de estudos que forneçam dados 

precisos e atuais. Reduzidas ações de prevenção visaram ou incluíram diretamente ou 

indiretamente a pessoa com deficiência. O Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV/aids) representa uma ameaça significativa às pessoas com 

deficiência em todo o mundo, com índices comparáveis ou mais altos que os da população em 

geral (GROCE; TRASI; YOUSAFZAI, 2008). 

As pessoas com deficiência visual têm direito à informação em todos os aspectos, 

principalmente nas questões da sua própria saúde. Assim, a lacuna na literatura sobre a 

abordagem desse tema especificamente para essa população, associada à experiência com mãe 

cega em estudo anterior (BARBOSA et al., 2011), motivou o desenvolvimento de TA para a 

promoção e prevenção da saúde sexual da pessoa com deficiência visual, na abordagem das 

DST, voltada ao uso do preservativo. 

É indiscutível a importância da temática às pessoas com deficiência visual quanto 

à prevenção das DST. Como evidenciado em estudo, tal como a população em geral, essa 

clientela também precisa de uma educação que priorize as lacunas existentes, valendo-se de 

inovações e avanços tecnológicos, tais como o uso de meios lúdicos que promovam a 

aprendizagem e despertem interesse facilitam a mudança de comportamento (OLIVEIRA et 

al., 2011). 

Por meio de projetos criativos, é possível o envolvimento da pessoa com 

deficiência visual no processo de aprendizagem em saúde. Dessa forma, acredita-se que o 

texto por conter uma linguagem diferenciada, a exemplo de versos e rimas, é capaz de 

despertar maior interesse para a leitura e o aprendizado. 

É urgente à pessoa com deficiência visual superar as dificuldades e desenvolver 

maior autonomia possível. Pesquisa evidencia vulnerabilidade por parte dessas pessoas que, 

dentre outros fatores, se relacionam com o baixo nível de conhecimento em educação sexual. 

Dessa forma, esses indivíduos devem dispor de abordagens próprias para pleno usufruto dos 

conteúdos de promoção da saúde (CEZARIO; MARIANO; PAGLIUCA, 2008). 

Até os dias atuais, no contexto das DST em geral e para a clientela com 

deficiência visual, é relevante a atuação do enfermeiro, pois a falta de assistência direcionada 

é um problema a ser solucionado ou pelo menos minimizado. Portanto, torna-se fundamental 

que esse profissional oriente sua clientela propiciando maior percepção a respeito de situações 
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de vulnerabilidade, das infecções relacionadas ao sexo, assim como uma reflexão sobre a 

necessidade de prevenção, com vistas à adesão ao uso do preservativo. 

Com o objetivo de evitar segregação, a enfermagem pode atuar na busca por 

equiparação de oportunidade ao intervir no serviço de saúde, na família e na comunidade 

(GIRONDI; SANTOS, 2011). Ao enfatizar a tecnologia no contexto da saúde, o enfermeiro, 

profissional capacitado para a educação em saúde, pode criar diversas metodologias no seu 

ambiente de trabalho como forma de dinamizar a assistência de enfermagem (OLIVEIRA; 

REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2009). 

É necessária a incorporação de estratégias de prevenção às DST nos serviços de 

atenção à saúde através do uso de tecnologias, com o objetivo de se estabelecer uma cobertura 

às demandas específicas dessa população. Acredita-se que a TA ora desenvolvida servirá de 

apoio para profissionais da área da saúde que não possuem domínio das características de 

comunicação com a clientela com deficiência visual. Além da promoção da saúde em relação 

à problemática das DST para as pessoas com deficiência visual, acredita-se na contribuição 

com a prática profissional em saúde. 

Após a validação, além da disponibilização da TA gravada em CD, pretende-se 

disponibilizá-la também por meio de aplicativos de telefones móveis, correio eletrônico, sites 

acessíveis com a pretensão de proporcionar uma educação em saúde a distância na promoção 

da saúde sexual e reprodutiva ao considerar a utilização do texto rimado por um grande 

número de pessoas com deficiência visual. 

Ao relatar as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência para o 

exercício do direito sexual, estudo mostra que a participação à distância com a utilização de 

ferramentas interativas na internet pode ser uma estratégia ideal para que elas se envolvam, 

em maior número, nas ações desse contexto. O deslocamento ao ambiente físico se apresenta 

como principal responsável pela ausência nas atividades (PAULA et al., 2010). 

Com o desenvolvimento de opções tecnológicas computacionais para pessoas com 

deficiência visual, é possível a inclusão digital dessas pessoas. A literatura refere que a 

inclusão digital faculta à população de baixa renda acesso ao computador e à internet, com 

ampliação também do número de usuários com deficiência visual (SANTOS; CRUZ; 

CÂNDIDA, 2010). Além disso, com o crescimento do meio virtual, surgem novas 

oportunidades de transmitir conhecimento através da informação de forma eficaz, estruturada 

e rápida (BITES; ALMEIDA, 2009).  

Observa-se a escassez de estudos e intervenções, especialmente na área da 

enfermagem, que relacionam a problemática das DST com a clientela com deficiência visual. 
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Neste sentido, a educação em saúde com a utilização de tecnologias constitui um meio eficaz 

de promoção da saúde neste campo de cuidado. Com vistas a uma maior abrangência, 

acredita-se na viabilidade desses recursos. 

Almeja-se, portanto, a validação de uma TA desenvolvida para a promoção da 

saúde por meio de um cuidado em saúde diferenciado e acessível, voltado para a prevenção 

das DST. 

Diante do exposto, acredita-se na efetividade da educação em saúde para pessoas 

com deficiência visual, mediante uso do texto rimado DST – para prevenir é preciso conhecer 

de conteúdo informativo sobre as principais DST e a necessidade do uso do preservativo, 

sobretudo ante a reduzida disponibilidade de recursos em nosso meio para esta população. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Validar tecnologia assistiva DST – para prevenir é preciso conhecer para pessoas 

com deficiência visual. 

 

2.2 Específicos 

 

Verificar o perfil demográfico, socioeconômico e dados sexuais de pessoas com 

deficiência visual; 

Avaliar a TA adequação da em relação aos objetivos, acesso, clareza, estrutura e 

apresentação, relevância e eficácia, e interatividade; 

Verificar a relação entre o perfil dos sujeitos em cada um dos domínios: objetivos, 

acesso, clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia, e interatividade. 
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3 HIPÓTESE 

 

A tecnologia assistiva, DST – para prevenir é preciso conhecer, disponibilizada 

em áudio é válida para promoção e educação em saúde na prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis entre pessoas com deficiência visual. 
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4 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA* 

 

A revisão da literatura a partir de diferentes bases de dados eletrônicas, como 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, PubMed, 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Cochrane Library, e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), aponta para a escassez de 

tecnologias aplicadas pela enfermagem para as pessoas com deficiência visual. 

As produções científicas foram levantadas através dos descritores não 

controlados: pessoas com deficiência visual, enfermagem e tecnologia, nos três idiomas, 

português, inglês e espanhol. Foram encontrados 28 artigos na base de dados CINAHL, 64 na 

Scopus, sendo cinco já encontrados na base de dados anterior, quatro na PubMed, com dois já 

apresentados na Scopus, e na LILACS apenas um. Na Cochrane e Scielo nenhum artigo foi 

encontrado. Ressalta-se que a busca com descritores controlados não gerou resultados.  

Para a escolha dos artigos, os critérios de inclusão foram estar disponível 

eletronicamente na íntegra e responder à questão de pesquisa: “Quais as tecnologias aplicadas 

pela enfermagem para as pessoas com deficiência visual?” O critério de exclusão se constituiu 

dos trabalhos de caráter não científico (cartas aos editores e editoriais). 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos artigos encontrados e selecionados em 

cada base. 

Tabela 1 - Distribuição dos artigos encontrados e selecionados. Fortaleza, 2015. 

Artigo Cinahl Scopus PubMed Scielo Cochrane Lilacs Total 

Encontrados 28 64 4 0 0 1 97 

Excluídos 28 60 4 0 0 0 92 

Selecionados 0 4 0 0 0 1 5 

A busca resultou em 97 referências levantadas nas seis referidas bases de dados, 

dessas, sete repetiam-se. Das demais 90 referências, 79 foram excluídas porque não relatavam 

a aplicação de tecnologias pela enfermagem para pessoas com deficiência visual e quatro por 

não se constituírem de trabalhos científicos. Dentre os sete resultados que respondiam a 

questão de pesquisa, dois não estavam disponíveis eletronicamente. 

Para a seleção das publicações, dois pesquisadores separadamente realizaram 

leituras recorrentes dos títulos e resumos para a certificação quanto os critérios de inclusão, ou 

seja, se atenderiam à pergunta norteadora desta investigação. 

*Esta revisão integrativa foi realizada com a participação de outro pesquisador para a disciplina Análise da 

Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará.  
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Destaca-se que estudos conhecidos dos pesquisadores que respondiam a questão 

de pesquisa, com a aplicação de tecnologias para pessoas com deficiência visual pela 

enfermagem, não foram captados pelos descritores utilizados. A saber: manual acerca dos 

métodos anticoncepcionais comportamentais (OLIVEIRA, PAGLIUCA 2014); curso online 

acessível sobre saúde mamária (CARVALHO, FERNANDES, PAGLIUCA, 2015); 

desenvolvimento e avaliação de jogo educativo sobre o uso de drogas psicoativas 

(MARIANO, REBOUCAS, PAGLIUCA, 2013); tecnologia educativa na modalidade 

literatura de cordel sobre amamentação (OLIVEIRA; REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2009), entre 

outros. 

Após todas as considerações para seleção dos artigos, a amostra deste estudo se 

constituiu de cinco referências. Identificou-se título do artigo, ano de publicação, país, idioma, 

autores, título do periódico, tipo de revista científica e características metodológicas do 

estudo. 

Por meio da análise dos cinco artigos selecionados, dos quais quatro foram 

encontrados na base de dados Scopus (WILLIAMS, 2009; WILLIAMS; 

SCHNARRENBERGER, 2010; WANDERLEY et al., 2012; WILLIAMS, 2012) e um na 

LILACS (PAGLIUCA; COSTA, 2005), verificou-se que as publicações ocorreram entre os 

anos de 2005 e 2012, sendo três estudos realizados nos Estados Unidos da América e dois no 

Brasil, prevalecendo o idioma inglês.  

Ressalta-se que os dois artigos brasileiros e os três artigos norte-americanos 

apresentaram uma mesma autoria em cada país. As temáticas dos periódicos nos quais os 

estudos foram publicados envolveram: enfermagem, diabetes e tecnologia e educação em 

diabetes. 

Para as características metodológicas, os estudos foram classificados em níveis de 

evidência: Nível I: evidências de revisão sistemática ou metanálise de ensaios clínicos 

randomizados controlados ou de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de 

ensaios clínicos randomizados controlados; Nível II: evidências de pelo menos um ensaio 

clínico randomizado controlado bem delineado; Nível III: evidências de ensaios clínicos sem 

randomização bem delineados; Nível IV: evidências de estudos de coorte e de caso-controle 

bem delineados; Nível V: evidências de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; Nível VI: evidências de um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível VII: 

evidências de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (MELNYK; 

FINEOUT-OVERHOLT, 2011). Considerando essa classificação, todos os estudos 

selecionados apresentaram o nível VI de evidência. 
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Na avaliação dos estudos, foram identificados a tecnologia aplicada pela 

enfermagem, o tipo de tecnologia e a área temática. Quanto ao tipo, pode ser classificada em 

leve, leve-dura e dura. As tecnologias leves são as das relações, que envolvem o processo da 

comunicação; as leve-duras são as dos saberes estruturados, como as teorias; e as duras são as 

dos recursos materiais (MERHY; ONOKO, 2002). O Quadro 1 apresenta a distribuição desses 

achados. 

 

Quadro 1 - Apresentação dos estudos quanto às tecnologias, tipos e área de aplicação. 

Fortaleza, 2015. 

Tecnologia Tipo 
Área 

temática 

1. “Prótese Peniana Simples”; 

2. “Prótese do Canal Vaginal”. 

1. Dura 

2. Dura 

Saúde sexual 

e reprodutiva 

1. “Guidelines for Making Printed Technology Instructions 

Accessible to People with Visual Impairment” 

2. “Guidelines for In-House Production of Large-Print”; 

3. “Guidelines for In-House Production of Audio-Recorded 

Instructions”; 

4. Gravação das instruções de uso da caneta (construção). 

1. Leve-dura 

 

2. Leve-dura 

3. Leve-dura 

 

4. Dura 

Diabetes 

1. Canetas de insulina; 

2. Gravação das instruções de uso da caneta (utilização). 

1. Dura 

2. Dura 

Diabetes 

1. Grupo de planejamento; 

2. Gravação de informações sobre ferramentas e técnicas para 

pessoas com deficiência visual; 

3. “Accessibility Suggestions: Making Your Talk Make Sense 

for People Who Have Visual Impairment”. 

1. Leve 

2. Dura 

 

3. Leve-dura  

Diabetes 

1. Prancha da anatomia da mama; 

2. “Protótipo do Busto”; 

3. CD sobre o câncer de mama. 

1. Dura 

2. Dura 

3. Dura 

Saúde 

mamária 

 

Observa-se que nos cinco estudos selecionados foram identificadas 14 

tecnologias. Dessas, nove se classificam como dura, quatro como leve-dura e uma como leve.  

No primeiro estudo, os pesquisadores desenvolveram duas tecnologias que foram 

confeccionadas durante oficinas por pessoas com deficiência visual para o treinamento com 
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os preservativos masculino e feminino. Os homens construíram a “Prótese Peniana Simples” 

com massa de modelar e as mulheres fizeram a “Prótese do Canal Vaginal” com esponjas de 

lavar pratos e ligas de borracha (WANDERLEY et al., 2012). 

A pesquisa seguinte desenvolveu três guias de instruções para a criação de 

documentos acessíveis às pessoas com deficiência visual. O primeiro continha informações 

gerais para tornar materiais impressos (textos, figuras e gráficos) acessíveis para essas 

pessoas. O segundo e o terceiro guias, respectivamente, foram desenvolvidos para adequar 

esses materiais para pessoas com baixa visão, através de impressos com tamanho e fonte 

adequados, e para transformá-los em áudio. Com base nos guias, foi realizada uma gravação 

com as instruções de uso de uma caneta de insulina (WILLIAMS, 2012). 

Com a utilização da própria caneta de insulina e das instruções de uso em áudio, o 

terceiro estudo selecionado utilizou essas tecnologias para comparar a precisão de dosagem de 

insulina com a utilização da caneta por videntes e por pessoas com deficiência visual. O 

objetivo foi avaliar a existência de restrições quanto ao seu uso por essa clientela, 

considerando que no rótulo da caneta os fabricantes não recomendavam o manuseio na 

presença de tal limitação (WILLIAMS; SCHNARRENBERGER, 2010). 

No quarto estudo, um grupo de planejamento, composto por diabéticos com 

deficiência visual, membros de uma associação de diabetes e pesquisador, foi formado para 

conhecer e discutir as necessidades de materiais educativos para as pessoas com deficiência 

visual no contexto da doença. Diante disso, as informações sobre ferramentas e técnicas 

utilizadas na diabetes foram disponibilizadas em formato acessível, através de gravações, e 

por fim foi criado um roteiro sobre como realizar atividades de educação em saúde (aula 

expositiva) também acessíveis (WILLIAMS, 2009). 

O último estudo selecionado desenvolveu tecnologias para ensinar mulheres com 

deficiência visual a realizar o autoexame das mamas. Foram criados materiais táteis para 

permitir a exploração da anatomia mamária e o treinamento do autoexame, compostos por 

uma prancha da anatomia e um “Protótipo do Busto”. Ainda, um CD autoinstrucional foi 

desenvolvido com informações sobre o câncer de mama, anatomia e fisiologia mamária e 

orientações de como realizar o autoexame (PAGLIUCA; COSTA, 2005). 

De acordo com a classificação dura, leve-dura e leve, percebeu-se a 

predominância das tecnologias do tipo dura, seguidas das leve-dura e leve. Estudo semelhante 

desenvolvido em outro contexto de saúde identificou que na maioria dos casos a enfermagem 

tem utilizado tecnologias duras como estratégia de cuidado (JOVENTINO et al., 2011). 
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Por outro lado, considerando as necessidades específicas das pessoas com 

deficiência visual, apesar da predominância das tecnologias duras, foi possível perceber a 

presença de mais de um tipo de tecnologia. Estas se apresentaram em um mesmo momento na 

busca de promover autonomia das pessoas com deficiência visual, de estruturar os saberes e 

adaptá-los a esta população e de disponibilizar os recursos que as auxiliem no cuidado de sua 

saúde. Entende-se que tal associação pode facilitar no atendimento das demandas específicas 

da clientela. 

Dentro de uma compreensão ampliada, a tecnologia não pode ser entendida 

apenas no âmbito de tecnologias duras, como algo concreto, como um produto palpável, mas 

também como resultado de um cuidado que envolve um conjunto de ações com objetivo 

definido, que podem se diferenciar como tecnologias educacionais, gerenciais e assistenciais 

(ROCHA et al., 2008). Percebeu-se a predominância das tecnologias educacionais duras e 

leve-duras: as próteses das genitálias, os guias de instrução, as gravações e os protótipos da 

mama. 

No aspecto gerencial, o uso de uma tecnologia leve é observado através do estudo 

que criou um grupo de planejamento. Autores afirmam que a utilização das tecnologias leves 

no trabalho em saúde ultrapassa os processos de acolhimento, vínculo e atenção integral, ao 

atuar no âmbito gerencial das ações de saúde (COELHO; JORGE, 2009). 

Dentro do amplo serviço de enfermagem, também compete ao enfermeiro a 

realização de atividades gerenciais que requerem um conjunto de conhecimentos para 

planejar, tomar decisões, interagir e fazer a gestão de pessoas (ALMEIDA et al., 2011). 

Estudo enfatiza a necessidade do uso e desenvolvimento de tecnologias leve e leve-dura 

(JOVENTINO et al., 2011). 

A tecnologia assistencial foi identificada através da utilização de uma tecnologia 

dura, a caneta de insulina. Dentre as diversas tecnologias assistenciais utilizadas na promoção 

da saúde no contexto do diabetes, estudo considera que a própria educação como instrumento 

terapêutico se caracteriza como uma tecnologia leve (SOARES et al., 2010). Nesse sentido, a 

utilização da caneta de insulina com enfoque em uma intervenção educacional pode se 

caracterizar como uma associação entre tecnologia dura e leve. 

É relevante destacar que as tecnologias identificadas se constituem daquelas que 

podem ser prontamente utilizadas pelas pessoas com deficiência visual e daquelas 

desenvolvidas para que outros profissionais possam adaptar recursos e estratégias tornando-os 

acessíveis para essas pessoas. Materiais táteis (próteses e protótipos) e auditivos (gravações e 
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CD) se constituem das tecnologias disponíveis enquanto o grupo de planejamento e os guias 

de instruções compõem as adaptadas. 

A literatura aponta para a crescente utilização de recursos auditivos como 

ferramenta útil para as pessoas com deficiência visual e motora bem como de alternativas para 

utilizá-los como estratégias que podem ser preparadas pelo enfermeiro acerca dos diversos 

temas (BASTABLE, 2010). Ainda, recomenda-se que os materiais auditivos sejam associados 

aos táteis, através de interação grupal e abordagem inclusiva, onde os meios de ensino sejam 

acessíveis a todos (PAGLIUCA; CEZARIO; MARIANO, 2009). 

A educação em saúde pode ser desenvolvida em diversos ambientes, com todo 

tipo de clientela, especificamente aquelas com necessidades de aprendizagem, e sobre os 

diversos aspectos da saúde, contribuindo, assim, com uma população mais saudável e 

detentora de conhecimentos.  

Sexualidade e diabetes foram as temáticas abordadas nas pesquisas selecionadas. 

A literatura refere que a sociedade não percebe nas pessoas com deficiência visual as 

necessidades de vinculação afetiva e sexual, limitando suas possibilidades de vida e criando 

uma relação de “não-pessoa” para o desenvolvimento da sexualidade. Os preconceitos 

existentes contribuem para a construção de estigmas, embasados em perspectivas e crenças 

que designam a pessoa com deficiência como incapaz (SOARES; MOREIRA; MONTEIRO, 

2008). Percebe-se, portanto, a preocupação dos pesquisadores em promover autonomia das 

pessoas com deficiência visual no contexto de sua sexualidade com a utilização de tecnologias 

acessíveis. 

Na diabetes, a deficiência visual adquirida pode se apresentar como uma 

complicação da mesma. Além disso, estudo relata que qualquer pessoa pode desenvolver a 

doença, inclusive as pessoas com deficiência visual, que por apresentarem alteração de 

percepção sensorial requerem a atuação dos profissionais de enfermagem na criação de 

estratégias específicas no intuito de promover saúde. No entanto, a pessoa com deficiência 

visual pode ser prejudicada, pois as informações não são repassadas de forma acessível 

(PAGLIUCA et al., 2010). 

A acessibilidade e a inclusão, possíveis com a utilização da tecnologia assistiva 

nos diferentes níveis e contextos de saúde, proporciona às pessoas com deficiência visual a 

aquisição de espaço na sociedade, tornando-se capaz de decidir por sua saúde. 

Os resultados fornecem informações sobre a atual condição da aplicação das 

tecnologias pela enfermagem para as pessoas com deficiência visual e podem instigar os 
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profissionais a desenvolver materiais e métodos acessíveis relacionados à saúde dessa 

clientela. 

O número reduzido de estudos e, consequentemente, de tecnologias, aponta para 

uma desvantagem na qual as pessoas com deficiência visual estão submetidas quanto aos 

recursos acessíveis disponíveis. 
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

De acordo com Pasquali (2010), para a execução da teoria e o modelo de 

construção de instrumentos psicológicos, são requeridos do pesquisador embasamentos 

adquiridos através de algumas disciplinas ensinadas na universidade. Entre essas, citam-se as 

disciplinas básicas que o apropriem sobre o objeto de estudo, disciplinas de delineamento 

metodológico e estatístico. O referido modelo é baseado em três grandes polos, chamados de 

procedimentos teóricos, procedimentos empíricos (experimentais) e procedimentos analíticos 

(estatísticos). 

O polo teórico enfoca a teoria que deve fundamentar um empreendimento 

científico, ou seja, a explicitação da teoria sobre o construto ou objeto psicológico para o qual 

se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a operacionalização do construto 

em itens. Ele apresenta seis passos correspondentes: sistema psicológico, propriedade, 

dimensionalidade, definições, operacionalização e análise dos itens. Como produtos de cada 

um destes passos mencionam-se, respectivamente, o objeto psicológico, os atributos, os 

fatores (dimensões), as definições constitutiva e operacional, os itens e o instrumento piloto.  

No polo empírico ou experimental as etapas e técnicas de aplicação do 

instrumento são definidas, assim como a coleta válida da informação para proceder à 

avaliação da qualidade psicométrica do instrumento. Por fim, no polo analítico, os 

procedimentos de análises estatísticas são estabelecidos para se obter um instrumento válido, 

preciso e, se for o caso, normatizado (PASQUALI, 2010). 

A seguir, a Figura 1 composta por um diagrama apresenta o modelo de construção 

e de validação de tecnologia. 
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Fonte: Pasquali (2010)  
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5.1 Procedimentos teóricos 

 

Os procedimentos teóricos devem ser elaborados para cada instrumento, com 

embasamento na literatura existente sobre o construto psicológico que o instrumento pretende 

medir. Nesta fase, faz-se necessária uma especulação teórica sobre o construto, sendo de 

responsabilidade do pesquisador análise e sistematização das evidências empíricas sobre esse 

construto para que uma miniteoria seja desenvolvida e guie o pesquisador na elaboração de 

instrumento de medida (PASQUALI, 2010).  

Nesta etapa, como exposto no diagrama, existem seis passos para a construção do 

instrumento. Para este estudo, foi considerada a segunda parte sexto passo do polo teórico, 

correspondente à realização do teste piloto, e os polos empírico (experimental) e analítico. Em 

pesquisas anteriores implementaram-se os cinco primeiros passos do polo teórico 

(BARBOSA,  2010), bem como a primeira parte do sexto passo (BARBOSA, 2012). 

Os três primeiros passos (sistema psicológico, propriedade dos sistemas 

psicológicos e dimensionalidade do atributo), têm relação com a teoria que embasou o 

construto; o quarto passo, definição dos construtos, refere-se à teoria e ao processo de 

construção do instrumento; o quinto, operacionalização do construto, e o sexto, análise dos 

itens, dizem respeito apenas à construção do instrumento (PASQUALI, 2010). 

Sistema psicológico (1
o
 Passo): Sistema significa objeto, ser ou entidade que 

possui propriedades ou atributos. Esses atributos são geralmente chamados de variáveis. 

Trata-se do objeto de interesse do pesquisador. Qualquer sistema ou objeto que eventualmente 

possa ser expresso em termos observáveis é suscetível para fins de mensuração. A saúde 

sexual da pessoa com deficiência visual é considerada o sistema psicológico, enquanto a 

prevenção das DST através do uso de TA compõe o objeto psicológico. 

Propriedade do sistema psicológico (2
o
 Passo): Consiste em delimitar os aspectos 

específicos do objeto psicológico a serem estudados e para os quais se quer construir um 

instrumento de medida. Para escolha ou construção de instrumentos de medida, é relevante 

definir qual ou quais propriedades do sistema serão objeto de estudo. No contexto das pessoas 

com deficiência visual, as necessidades específicas (propriedades) de acesso à informação 

devem ser identificadas, considerando as especificidades dessa clientela. O atributo é o 

produto da propriedade do sistema psicológico, aqui identificado como a TA.   

Dimensionalidade do atributo (3
o
 Passo): Define-se dimensionalidade do atributo 

em sua estrutura interna (semântica). É necessário decidir se o construto é uni ou 

multifatorial. Os fatores que constituem o construto são os resultados desta etapa. Neste 

       Normatização 

Teoria Definição de 

Grupos-Critério e 

Análises Estatísticas 

12-Estabelecimento 
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contexto, investiga-se a dimensionalidade da TA (atributo) através de seus fatores e 

dimensões, a saber: conteúdo (informações sobre as DST), aspectos pedagógicos para as 

pessoas com deficiência visual e formato da TA (áudio em formato mp3). 

Definição dos construtos (4
o 

Passo): É necessário conceituar detalhadamente o 

construto, baseando-se novamente na literatura pertinente, nos peritos da área e na própria 

experiência. Dois produtos são obtidos neste passo: definições constitutivas e definições 

operacionais dos construtos. Definição constitutiva é a que tipicamente aparece como 

definição de termos em dicionários e enciclopédias e se faz relevante para a construção de 

instrumentos devido à necessidade de delimitação do construto dentro de sua teoria. Definição 

operacional é a evolução do terreno abstrato da definição constitutiva para a operação 

concreta, empírica. Trata-se do momento mais crítico na construção de medidas psicológicas, 

pois é o momento de se verificar a validade desse instrumento através da identificação dos 

comportamentos físicos por meio dos quais o construto se expressa. Entende-se por definições 

constitutivas as características das DST que compõem a TA e por definição operacional a 

prevenção dessas doenças a partir das informações constadas pelo público alvo. 

Operacionalização do construto (5
o
 Passo): Neste passo, ocorre a construção de 

itens que são a expressão da representação comportamental do construto. Constitui-se de três 

etapas: 1) Fontes de itens: três fontes de itens para representar o construto de interesse 

(literatura, baseada em outros testes sobre o mesmo construto; entrevistas, questionamentos 

feitos a representantes da população-alvo; e categorias comportamentais, que correspondem 

às definições constitutivas e operacionais); 2) Regras para construção de itens: construção do 

item individualmente e em conjunto, através de recomendações como a expressão uma ação 

comportamental clara e precisa; comportamentos de fato, com opções de respostas certa ou 

errada; expressão de ideia única; compreensível para o estrato mais baixo da população-alvo; 

evitar frases extremadas; elaboração de frases com expressões condizentes com o atributo, 

típicas e próprias; existência de itens fáceis, difíceis e médios e que contemplem toda a 

extensão de magnitude do contínuo desse atributo. 3) Quantidade de itens: o instrumento final 

deve conter um número razoável de itens. Indica-se, para o construto ser bem representado, o 

total de vinte itens. Considerando se tratar de uma adaptação à teoria e o modelo de 

construção de instrumentos, este passo corresponde à construção da TA com a captação e 

adequação das informações sobre as DST e em formato de rimas. 

Análise dos itens (6
o
 Passo): Trata-se do momento de se obter garantia de 

validade, pois, depois de operacionalizado, o construto deve ser testado. Realizada por dois 

tipos distintos de juízes, a análise teórica se divide em: análise de juízes (especialistas) e 
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análise semântica dos itens. 1) A análise dos juízes, embora às vezes, chamada análise de 

conteúdo, deve ser denominada de análise de construto, uma vez que precisamente procura 

verificar a adequação da representação comportamental dos atributos. Nesta, são especialistas 

peritos na área do construto, pois a função deles é verificar se os itens mantêm relação com o 

traço em discussão. 2) A análise semântica dos itens é necessária para verificar se todos os 

itens estão compreensíveis para todos os membros da população. Para tal, os itens devem 

estar inteligíveis para o estrato mais baixo (de menor habilidades) e mais sofisticado (da 

maior habilidade) da população meta. 

No desenvolvimento da TA em questão, foi realizada a análise por juízes em 

conteúdo das DST e em aspectos pedagógicos com docentes de pessoas com deficiência 

visual. O teste piloto, correspondente à análise semântica, foi realizado no presente estudo. 

 

5.2 Procedimentos experimentais 

 

Nesta etapa, dois passos são relevantes: planejamento da aplicação do instrumento 

e a própria coleta da informação empírica. 

Planejamento da aplicação (7
o
 Passo): Este se relaciona com a definição da 

amostra e as orientações de como aplicar o instrumento. Quanto à amostra, segue regras de 

estatística e, para concretizá-la, devem-se definir quais as características da população-alvo do 

estudo (nível socioeconômico, nível de escolaridade e características biossociodemográficas). 

Para este estudo, deve-se considerar o cenário das pessoas com deficiência visual e 

estabelecer um número viável e representativo. As características demográficas, 

socioeconômicas e sexuais também são categorizadas. 

Em relação às orientações para a aplicação, segundo ponto deste passo, o 

pesquisador precisa definir sistemáticas e o formato do instrumento. Na sistemática, é 

necessário elaborar uma estratégia de convencimento para os responsáveis pelos sujeitos que 

entrarão na amostra e uma estratégia operacional para viabilizar a aplicação do instrumento. 

Deve-se decidir como serão as respostas dos sujeitos para cada item (escolha forçada ou 

múltiplas alternativas) e definir as condições de aplicação (individual ou coletiva, informação 

prévia ou não aos sujeitos). 

As instruções pertinentes devem acompanhar o instrumento para possibilitar que 

os participantes respondam de forma fácil e sem dúvidas. Para isso, deve-se deixar claro como 

o sujeito responderá o instrumento, esclarecer a finalidade do teste, além de exemplificar 

respostas. Para a utilização do instrumento de avaliação da TA, desenvolveu-se um arquivo de 
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identificação do respondente, juntamente com as instruções adequadas sobre como responder 

os itens (APÊNDICE B). 

A adequação do instrumento corresponde às sugestões dos especialistas, da 

literatura e da própria experiência do pesquisador (PASQUALI, 2010). Esta adequação pode 

ser entendida como a da TA a ser validada. 

Aplicação e coleta (8
o
 Passo): Para a aplicação do instrumento e coleta de dados 

adequada, passo que se segue ao planejamento da aplicação, os sujeitos precisam estar num 

ambiente agradável e tranquilo, livre de tensões e distrações. Além disso, o pesquisador deve 

ser competente para executar tal tarefa.  

 

5.3 Procedimentos analíticos 

 

As análises estatísticas são realizadas nesta etapa e correspondem aos quatro 

últimos passos: dimensionalidade do instrumento, análise empírica dos itens, precisão da 

escala e estabelecimento de normas. 

Dimensionalidade do instrumento (9
o
 Passo): Corresponde à análise fatorial deste. 

Constitui-se da demonstração da validade e representa igualmente a análise preliminar dos 

itens. Expõe o que o instrumento está medindo e qual a covariância entre o item e o fator. 

Para este estudo, são verificadas as características da TA avaliada. 

Análise empírica dos itens (10
o
 Passo): Tem por objetivo verificar outras 

características a serem apresentadas dentro de um mesmo instrumento. 

Precisão do instrumento (11
o
 Passo): Para ser preciso, o instrumento deve ser 

fidedigno, ou seja, mensurar exatamente aquilo que se pretende. Para isso, surgem vários tipos 

de precisão ou fidedignidade. Trata-se da consistência interna. São os resultados estatísticos 

obtidos com a avaliação da TA. 

Estabelecimento de normas (12
o
 Passo): Este passo relaciona-se à padronização e 

normatização, que dizem respeito à uniformidade em todos os procedimentos. Considera-se a 

versão final da TA e sua divulgação. 
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6 MÉTODO 

 

6.1 Tipo do estudo 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico cuja finalidade é avaliar 

e aperfeiçoar materiais e estratégias metodológicas (POLIT; BECK, 2011). Nesta pesquisa, 

adaptou-se o método à teoria e o modelo de construção de instrumentos psicológicos de 

Pasquali (2010) para validar a TA. 

Os cinco primeiros passos do polo teórico, bem como a primeira etapa do sexto 

passo, que corresponde à validação aparente e de conteúdo por especialistas, foram realizados 

em estudo anterior (BARBOSA, 2010; BARBOSA 2012). 

O teste piloto, segunda etapa do sexto passo, e os polos empírico/experimental e 

analítico foram realizados no presente estudo. O primeiro tem por objetivo avaliar se a TA 

está compreensível para os membros da população à qual se destina, enquanto os demais se 

referem ao planejamento da aplicação do objeto de estudo e da sua validade (PASQUALI, 

2010).  

 

6.2 Local e período 

 

O estudo foi realizado em duas capitais de dois estados da Região Nordeste, Ceará 

e Pernambuco, em cinco associações de cegos, mediante autorização da instituição. As 

instituições participantes foram: Associação de Cegos do Estado do Ceará (ACEC) e 

Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC) em Fortaleza e Associação Pernambucana de 

Cegos (APEC), Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz e Associação Beneficente dos 

Cegos do Recife (ASSOBECER) em Recife. Optou-se por estas duas cidades por se tratar de 

locais onde os pesquisadores residiam, facilitando a coleta dos dados. 

As associações de cegos são consideradas estratégias articuladas e conjuntas 

originadas pelo movimento das pessoas com deficiência visual na busca por autonomia e 

cidadania (FRANÇA; PAGLIUCA, 2012). Trata-se de instituições que podem apresentar 

ensino regular, readaptação de indivíduos que perderam a visão e ainda atividades culturais, 

sociais e políticas. Buscou-se identificar o número de associados de cada instituição, porém, 

os dados não eram precisos por estarem desatualizados. 

O período da coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2014 a 

setembro de 2015. 
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6.3 População e amostra 

 

Participaram do estudo mulheres e homens com deficiência visual. O critério de 

inclusão foi possuir idade mínima de 18 anos e o critério de exclusão foi a presença de 

deficiência intelectual e auditiva associada. As pessoas com deficiência visual das associações 

iam sendo selecionadas mediante disponibilidade dos sujeitos, identificada através do contato 

prévio com esses locais. 

De acordo com os dados do último Censo de 2010, no Ceará, um total de 24.224 

mil pessoas tem cegueira total e 349.795 apresentam grande dificuldade para enxergar. No 

Nordeste, entre as cidades com maior número de pessoas que não conseguem enxergar de 

modo algum, Fortaleza (19%) e Recife (16%) são a segunda e terceira cidades onde mais 

pessoas têm cegueira, respectivamente, precedidas apenas para o estado da Bahia (27%). 

Entre aqueles que se declararam com grande dificuldade, Fortaleza (17%) e Recife (17%) 

estão igualmente em segundo colocados, e também o estado da Bahia encontra-se em 

primeiro (IBGE, 2010). 

Para a análise estatística, o cálculo da amostra considera a população urbana de 

homens e mulheres na faixa etária acima de 18 anos de pessoas com deficiência visual nas 

duas capitais nordestinas onde o estudo se desenvolveu. Tomando-se como base o número de 

pessoas com deficiência visual, dentro dessas características, Fortaleza apresentou um total de 

117.776 e Recife 139.135 pessoas com deficiência visual (IBGE, 2010). Aplicando-se o 

cálculo de “n” à fórmula para populações infinitas, considerando-se a proporção de pessoas 

com deficiência visual com avaliação adequada de aproximadamente 40%, um erro amostral 

relativo de 18% (erro amostral absoluto de 7,2%). 

 

          z
2
5% x P x Q  

n  = _______________           

            e
2
 

   

 Após os cálculos, encontrou-se o tamanho da amostra aproximado de n = 180 

pessoas com deficiência visual. 
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6.4 Processo de coleta de dados 

 

A TA compreende um texto rimado sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

intitulado “DST – para prevenir é preciso conhecer” (APÊNDICE A). O mencionado texto 

dispõe de 52 versos, validado por especialistas na temática. Após a validação de conteúdo 

com as alterações propostas pelos especialistas em estudo anterior (BARBOSA, 2012), a 

mesma foi regravada. Em áudio, o tempo de duração é de aproximadamente 15 minutos. 

 

6.4.1 Teste piloto 

 

O teste piloto tem por objetivo aprimorar a TA ao aplicá-la em uma pequena 

amostra da população-alvo, para que, após as devidas correções, seja trabalhada com a 

população pretendida futuramente, em que o número de participantes se limita a no máximo 

trinta e no mínimo dez pessoas (PASQUALI, 2010). 

O estudo foi realizado inicialmente com teste piloto, do qual participaram 15 

sujeitos com deficiência visual da cidade de Fortaleza. O contato com os sujeitos se deu por 

intermédio das associações utilizando o telefone e de forma presencial, pelos quais foram 

agendados os encontros conforme a preferência dos sujeitos nas associações. 

O acesso a TA ocorreu por meio de áudio gravado em formato mp3 utilizado em 

telefones móveis, por CD em aparelhos de som portátil, disponibilizados pelos pesquisadores, 

ou nos computadores das associações. O instrumento de avaliação foi respondido como 

formulário de forma individual, no qual o pesquisador realizou a leitura dos itens e registrou 

as respostas. 

Foi disponibilizado ainda a distância, através da internet na página do Laboratório 

de Comunicação em Saúde (www.labcomsaude.ufc.br), que pode ser utilizada com o uso de 

um software acessível a pessoas com deficiência visual. 

A referida página tem ferramenta própria, capaz de contabilizar o número de 

acessos à pesquisa e armazenar as avaliações da TA. O sujeito deve acessar a página, e clicar 

no menu pesquisa e escolher a opção, título da tecnologia “DST – para prevenir é preciso 

conhecer”. O participante, então, escuta a TA e a avalia, respondendo o instrumento de 

validação disponibilizado no mesmo acesso. 

Foi utilizado o instrumento Avaliação de Tecnologia Assistiva - QUATA, já 

validado (ANEXO A). Este foi desenvolvido para avaliar TA para pessoas com deficiência 

visual. O instrumento deve ser respondido de acordo com uma escala tipo Likert de três 

http://www.labcomsaude.ufc.br/
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pontos (0 - Inadequado, 1 - Parcialmente Adequado e 2 - Adequado). O instrumento contém 

18 itens divididos em seis atributos: objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, 

relevância e eficácia, e interatividade (GUIMARÃES; CARVALHO; PAGLIUCA, 2015). 

Também foi aplicado um instrumento desenvolvido pelo Ministério da Saúde 

(2011) para caracterização dos sujeitos (blocos A, C e F), que contém dados demográficos, 

socioeconômicos e sexuais (ANEXO B). Este foi aplicado juntamente com o instrumento de 

avaliação da TA. 

 

6.4.2 Validação da Tecnologia Assistiva 

 

Concluído o teste piloto, foi realizada a regravação da TA. Executou-se, então, o 

polo empírico/experimental, constituindo-se do planejamento da aplicação da TA e a própria 

coleta da informação empírica. Realizou-se, portanto, a etapa de validação por meio das 

avaliações das pessoas com deficiência que compuseram uma amostra estatisticamente 

significativa de participantes. 

Nessa etapa, dois pesquisadores e três bolsistas de iniciação científica participantes 

do projeto de pesquisa intitulado Pessoa com Deficiência: investigação do cuidado de 

enfermagem realizaram a coleta de dados. Este grupo desenvolve pesquisas para a assistência 

de enfermagem no contexto das pessoas com deficiência. 

O acesso a TA se deu da mesma forma que no teste piloto, gravado em áudio no 

formato mp3 pelo aparelho celular, no CD com som portátil ou no computador e a distância 

pela página do Laboratório de Comunicação em Saúde. 

Esta coleta de dados seguiu dinâmica semelhante com a utilização do instrumento 

QUATA e do instrumento de caracterização dos sujeitos, respondidos como formulários com 

o registro das respostas pelos pesquisadores. 

Considerando a reduzida utilização do acesso a distância pelos sujeitos, o item 17 

que se refere aos links utilizados para acessar a TA foi retirado da análise estatística. 

 

6.5 Análise dos dados 

 

Esta análise corresponde à execução do polo analítico, caracterizado pela 

validação da TA pela aplicação de testes estatísticos nos dados obtidos com a avaliação dos 

sujeitos. 
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Os dados foram organizados no Excel e processados no software Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 20.0 for Windows, licença número 10101131007. 

Com a análise estatística dos dados, foi possível perceber se algum aspecto da TA foi 

desaprovado pela população-alvo. Dessa forma, foram feitos os ajustes necessários para, com 

isso, validar a TA. 

Os dados demográficos, socioeconômicos e sexuais, além dos provenientes das 

avaliações da TA, foram organizados em tabelas. Foram calculadas as medidas estatísticas de 

média e desvio padrão das variáveis: idade, mora com quantas pessoas e renda familiar. As 

associações entre o instrumento QUATA e as variáveis tipo de deficiência, gênero, iniciou 

atividade sexual, presença de alterações na genitália, faixa etária, escolaridade e estado 

conjugal foram analisadas pelas Razão de Chances (RC) e seus IC95% e pelos testes de Qui-

Quadrado e razão de verossimilhança. Para fins específicos de análise de correlação linear, 

por meio do coeficiente de correlação r de Pearson, essa escala foi transformada de 0 a 10, 

conforme a relação seguinte: 

{[Valor obtido-Mín]/[Máx-Mín]}x10  

A avaliação estatística dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento foi 

realizada através da análise de validação clínica, por meio do teste binomial, quando se 

comparou a adequação em cada item de acordo com as respostas dos sujeitos ao avaliarem a 

TA. 

Foram consideradas significantes as análises estatísticas inferenciais quando p < 

0,05. Quando necessário também, as sugestões advindas para aprimoramento da TA foram 

realizadas através de análise da literatura para respaldar as modificações. 

Após todas as análises, as alterações pertinentes foram realizadas com a 

regravação da versão final do áudio. 

 

6.6 Aspectos éticos 

 

Como exigido, o projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, após aprovação sob protocolo 1.018.682 

(ANEXO C), foi iniciada a coleta de dados. Também como exigido, respeitaram-se os 

princípios éticos, com a garantia do sigilo da identidade dos sujeitos, da não maleficência, do 

direito de abandonar o estudo sem prejuízos pessoais. 

Cada sujeito recebeu de forma presencial, lida pelo pesquisador, uma carta convite 

para participar do estudo (APÊNDICE C). Ao aceitaram, eram orientados como conduzir a 
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avaliação da TA e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE D), para permitir a participação legal no estudo, respeitando-se as orientações 

para a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012a). 
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7 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 180 sujeitos. Os resultados estão apresentados em forma 

de tabelas, dispostos em duas etapas com base no perfil dos sujeitos e na validação da TA. 

 

7.1 Perfil dos sujeitos 

 

As informações desta primeira etapa são referentes aos dados obtidos sobre o 

perfil dos sujeitos. Nas Tabelas 2 e 3 descreve-se perfil demográfico e socioeconômico das 

pessoas com deficiência visual. 

 

Tabela 2 - Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo as variáveis 

tipo e causa da deficiência visual, gênero, faixa etária, raça e religião. Fortaleza, 2015. 

Características PcD Visual 

n % 

Tipo de deficiência visual   

Cegueira 106 58,9 

Baixa visão 74 41,1 

Causa da deficiência visual   

Glaucoma 45 25,0 

Retinose pigmentar 18 10,0 

Retinopatia 14 7,8 

Descolamento de retina 13 7,2 

Catarata 10 5,6 

Outros 80 44,5 

Gênero   

Feminino 86 47,8 

Masculino 94 52,2 

Faixa etária (Média ± DP: 38,1 ± 15,0 anos)   

18-30 66 36,7 

31-50 74 41,1 

51-80 40 22,2 

Raça (n=176)    

Branca/Amarela/Indígena 76 42,2 

Parda/Preta 100 55,5 

Religião (n=176)   

Católica 82 46,6 

Evangélica/Espírita 69 39,2 

Nenhuma 25 14,2 
 

Conforme apresentado na Tabela 2, a maioria dos sujeitos apresenta cegueira 

(58,9%), sendo o glaucoma (25,0%) e a retinose pigmentar (10,0%) as principais causas da 

deficiência visual. As causas classificadas como outros foram cegueira congênita 

indeterminada, atrofia do nervo óptico, rubéola, sarampo, queimadura na incubadora, entre 

outras. O sexo masculino foi predominante (52,2%) e a idade variou de 18 até 80 anos, com 
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predominância da faixa etária de 31 a 50 anos (41,1%). Em relação à raça, ressalta-se que 

quatro sujeitos não souberam responder (n=176), havendo o predomínio da raça preta/parda 

(55,5%) e quanto à religião, a maioria é católica (46,6%) e quatro não especificaram (n=176). 

 

Tabela 3 - Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo as variáveis 

escolaridade, estuda atualmente, estado conjugal, renda familiar, mora com quantas pessoas, 

cidade de residência, situação de trabalho atual, ocupação e razão de não trabalhar. Fortaleza, 

2015. 

Características 

 
PcD Visual 

n % 

Escolaridade    

Até médio completo 134 74,5 

Superior 46 25,5 

Estuda atualmente   

Sim 96 53,3 

Não 84 46,7 

Estado conjugal   

Com companheiro 108 60,0 

Sem companheiro 72 40,0 

Renda familiar (Média ± DP: 2,1 ± 1,6 salários*)   

Até 2,0 116 64,4 

2,1 até 15,0 64 35,6 

Mora com quantas pessoas (Média ± DP: 2,5 ± 1,7 pessoas)   

Até 2,0 108 60,0 

3,0 até 10,0 72 40,0 

Cidade de residência   

Fortaleza 106 58,9 

Recife 74 41,1 

Situação de trabalho atual   

Trabalha 73 40,5 

Não trabalha  107 59,5 

Ocupação (n = 73)   

Massoterapeuta 20 27,4 

Revisor Braille 16 22,0 

Telefonista  8 11,0 

Vendedor 6 8,2 

Auxiliar de Radiologia 4 5,4 

Outros 19 26,0 

Razão de não trabalhar (n=107)   

Aposentado 54 50,5 

Estudos/treinamentos 28 26,2 

Outros 25 23,3 
*Salário mínimo de R$ 788,00 no ano de 2015. 

 

Observa-se na Tabela 3 que o maior número de sujeitos estudou até o ensino 

médio completo (74,5%). Desse total, sete eram analfabetos, 31 com fundamental incompleto, 

10 com fundamental completo, 22 com ensino médio incompleto e 64 com ensino médio 

completo.  A maioria dos sujeitos reside em Fortaleza (58,9%), ou é casada ou vive em união 

estável (60,0%), mora com até duas pessoas (60,0%) e possui renda de até dois salários 
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mínimos (64,4%). Sobre a situação de trabalho, analisou-se a ocupação entre os que 

trabalham (n=73) e a razão de não trabalhar entre os que não trabalham (n=107). A maioria 

não trabalha (59,5%) por estar aposentado (50,5%). As demais razões de não trabalhar foram 

ser dona de casa e estar cuidando da família, desenvolver trabalhos não remunerados e motivo 

de doença. As principais ocupações foram massoterapeuta (27,4%) e revisor Braille (22,0%). 

Dentre as não citadas, tem-se auxiliar de escritório, professor, consultor de áudio-descrição, 

músico, artesão, entre outras. 

Nas Tabelas 4 e 5 descreve-se perfil sexual das pessoas com deficiência visual. 

 

Tabela 4 - Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo os dados 

sexuais. Fortaleza, 2015. 

Características PcD Visual 

n % 

Iniciou atividade sexual   

Sim 150 83,3 

Não 30 16,7 

Mulher que realizou o exame ginecológico (n=86)   

Últimos 3 anos 71 82,5 

Nunca/Mais de 4 anos 15 17,5 

Mulher que realizou o Papanicolau (n=71)   

Sim 65 91,5 

Não 6 8,5 

Homem que realizou a cirurgia de circuncisão (n=94)   

Sim 15 16,0 

Não 79 84,0 

Apresentou alterações na genitália   

Sim 69 38,4 

Não 111 61,6 

Buscou tratamento (n=69)   

Sim 61 88,4 

Não 8 11,6 

Profissional de saúde que buscou (n=61)   

Médico 58 95,1 

Farmacêutico 3 4,9 

Foi orientado a informar parceiros (n=61)   

Sim 24 39,3 

Não 37 60,7 

Foi orientado a realizar o teste HIV (n=61)   

Sim 17 27,9 

Não 44 72,1 

Foi orientado a realizar o teste da Sífilis (n=61)   

Sim 15 24,5 

Não 46 75,5 
 

De acordo com a Tabela 4, a maioria dos sujeitos iniciou atividade sexual 

(83,3%). Quanto às mulheres (n=86), 82,5% fizeram exame ginecológico nos últimos três 

anos e destas 91,5% realizaram o Papanicolau (n=71). Entre os homens (n=94), 84,0% não se 
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submeteram à cirurgia de circuncisão. Quanto à ocorrência de alterações na genitália, ressalta-

se que 69 sujeitos (38,4%) relataram corrimento, feridas, bolhas e/ou verrugas, sendo 20 

homens e 49 mulheres. Foram identificados 53 casos de corrimento, 11 de feridas, quatro de 

verrugas e cinco de bolhas. Os casos de alterações concomitantes foram um de corrimento e 

feridas, outro de corrimento e verrugas e dois casos de corrimento e bolha. Quase a totalidade 

dos sujeitos que buscou atendimento de saúde (n=61) procurou um profissional médico 

(95,1%), e destes a maioria não foi orientada quanto aos cuidados de informar os parceiros 

(60,7%), realizar o teste de HIV (72,1%) e o teste da sífilis (75,5%). 

 

Tabela 5 - Distribuição do número de pessoas com deficiência visual segundo orientação, 

acesso e utilização do preservativo. Fortaleza, 2015. 

Características PcD Visual 

n % 

Foi orientado a usar o preservativo (n=61)   

Sim 22 36,1 

Não 39 63,9 

Recebeu preservativo no serviço de saúde   

Sim 47 26,1 

Não 133 73,9 

Recebeu preservativo em ONG   

Sim 11 6,1 

Não 169 93,9 

Recebeu preservativo na escola (n=96)   

Sim 9 9,4 

Não 87 90,6 

Conhece o preservativo feminino   

Sim 174 96,7 

Não 6 3,3 

Mulher que usou o preservativo feminino (n=86)   

Sim 9 10,5 

Não 77 89,5 

Homem que fez sexo com mulher que usava (n=94)   

Sim 4 4,3 

Não 90 95,7 
 

O cenário de orientação, recebimento e uso do preservativo apresentado na Tabela 

5 mostra que, quanto à orientação sobre o uso regular do preservativo dos que receberam 

tratamento com profissional (n=61), 63,9% dos sujeitos não foram orientados. Ainda sobre o 

preservativo, a maioria dos sujeitos não recebeu preservativo do serviço de saúde (73,9%), de 

organizações não governamentais (ONG) (93,9%) e do número de sujeitos que estuda 

atualmente (n=96) exposto na tabela 3 anteriormente, 90,6% nunca recebeu preservativo na 

escola. Sobre o preservativo feminino, 96,7% dos sujeitos conhece o preservativo feminino, 

mas, das 86 mulheres, apenas nove (10,5%) já utilizaram e, dos 94 homens, quatro (4,3%) 

tiveram relações sexuais com mulheres que utilizavam esse preservativo. 
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7.2 Validação da Tecnologia Assistiva 

 

As informações desta segunda etapa são referentes aos dados obtidos para a 

validação da TA. 

 

Tabela 6 - Avaliação dos itens correspondentes aos tópicos objetivos, acesso, clareza, 

estrutura e apresentação, relevância e eficácia, e interatividade. Fortaleza, 2015. 
 

Item 

Parc.Adeq./ 

Inadequado 

Adequado p Média 

N % n %   

Objetivos       

1 Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia 5 2,8 175 97,2 <0,0001 1,96 

2 Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado 1 0,6 179 99,4 <0,0001 1,99 

3 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado 5 2,8 175 97,2 <0,0001 1,97 

4 Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos 2 1,1 178 98,9 <0,0001 1,96 

Acesso       

5 Permite-lhe buscar informações sem dificuldades 12 6,7 168 93,3 <0,0001 1,93 

6 Disponibiliza os recursos adequados e necessários para sua 

utilização 

32 17,8 148 82,2 <0,0001 1,81 

Clareza       

7 Apresenta informações necessárias para melhor compreensão 

do conteúdo 

7 3,9 173 96,1 <0,0001 1,96 

8 O conteúdo da informação está adequado às suas necessidades 29 16,1 151 83,9 <0,0001 1,84 

9 Apresenta as informações de modo simples - - 180 100,0 <0,0001 2,00 

Estrutura e apresentação       

10 Apresenta o conteúdo de forma organizada - - 180 100,0 <0,0001 2,00 

11 Possui estratégia de apresentação atrativa 10 5,6 170 94,4 <0,0001 1,93 

Relevância e eficácia       

12 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado - - 180 100,0 <0,0001 2,00 

13 Desperta o seu interesse para utilizá-la 15 8,3 165 91,7 <0,0001 1,90 

14 Estimula uma mudança de comportamento em você 22 12,2 158 87,8 <0,0001 1,83 

15 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos 5 2,8 175 97,2 <0,0001 1,97 

Interatividade       

16 Oferece interação, envolvimento ativo no processo educativo - - 180 100,0 <0,0001 2,00 

18 Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação 5 2,8 175 97,2 <0,0001 1,97 

Escala: 0=Inadequado; 1=Parcialmente Adequado; 2=Adequado; Teste Binomial. 

 

De acordo com a Tabela 6, todos os itens apresentaram concordância adequada 

≥82,2% (p<0,0001). Verifica-se que 11 itens foram avaliados como adequados por mais de 

95% dos sujeitos. Apenas seis itens obtiveram avaliação abaixo de 95% e média abaixo de 

1,95, a saber: “Permite-lhe buscar informações sem dificuldades” (93,3% - 1,93); 
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“Disponibiliza os recursos para sua utilização” (82,2% - 1,81); “O conteúdo da informação 

está adequado às suas necessidades” (83,9% - 1,84); “Possui estratégia de apresentação 

atrativa” (94,4% - 1,93); “Desperta o seu interesse para utilizá-la” (91,7% - 1,90); e o item 

“Estimula uma mudança de comportamento em você” (87,8% - 1,83), que correspondem, 

respectivamente, aos domínios acesso, clareza, estrutura e apresentação, e relevância e 

eficácia. 

No item “Permite-lhe buscar informações sem dificuldades”, 6,7% dos sujeitos 

relataram dificuldade quanto ao manuseio do áudio para buscar cada DST de forma rápida. 

Dessa forma, foi sugerida a divisão do áudio em faixas para possibilitar esse manuseio.  

Em relação aos recursos disponíveis para utilização da TA (item 6), 17,8% dos 

sujeitos consideraram esse item inadequado ou parcialmente adequado pela dificuldade com a 

utilização do áudio em formato mp3, sugerindo a disponibilização em Braille. Outras 

sugestões foram o texto para ser utilizado no computador com o leitor de tela, em tinta, 

ampliado para pessoas com baixa visão e, mesmo em áudio, porém gravado em formato de 

música. Todas as formas sugeridas serão confeccionadas e disponibilizadas a princípio nas 

instituições onde o estudo foi realizado, bem como para pessoas com deficiência visual, 

profissionais de saúde, professores, demais instituições e associações brasileiras ou outras 

instâncias que se interessarem pela TA. 

Quanto à adequação das informações às necessidades dos sujeitos (item 8), 16,1% 

dos sujeitos não avaliaram como adequado. Alguns sugeriram maior aprofundamento em cada 

doença, bem como pontuaram o acréscimo de alguns conteúdos, por exemplo: citar os dois 

tipos de preservativo, bem como sua gratuidade, tabus que envolvem o contexto da pessoa 

com HIV e sua transmissão vertical. As sugestões pontuais foram acrescidas, considerando 

não ser viável o aprofundamento do conteúdo para cada DST. 

A avaliação no cenário de ausência do sentido da visão no modo como as 

características de algumas doenças estavam descritas foi questionado. Não seria possível para 

os sujeitos identificarem colorações da urina e das fezes, que ficam alteradas na hepatite B, do 

corrimento causado pela gonorreia e pela tricomoníase. Ainda foi citado que a característica 

verrugosa do Human Papiloma Virus (HPV), exemplificado como couve-flor, só poderia ser 

entendida por aqueles que já tiveram contato manual com essa estrutura. 

Para a avaliação do áudio com a rima, no item “Possui estratégia de apresentação 

atrativa”, 5,6% dos sujeitos consideraram inadequado ou parcialmente adequado. Foram 

detectados problemas na gravação, sugerindo que a leitura do conteúdo deveria ser mais lenta 

e a música de fundo mais baixa em relação à voz. 
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Sobre o item “Desperta o seu interesse para utilizá-la”, 8,3% dos sujeitos não 

avaliaram como adequado, pois consideraram o texto extenso. Entretanto, o tamanho da TA 

não foi alterado considerando a quantidade de doenças e os conteúdos descritos. 

Por fim, em relação ao estímulo à mudança de comportamento (item 14), 12,2% 

dos sujeitos classificaram como inadequado ou parcialmente adequado por considerarem que 

quem tem parceiro ou parceira fixa não utiliza o preservativo para prevenção de DST e 

também não está atento à ocorrência dessas doenças. 

Os resultados a seguir são referentes à validação da TA pelos sujeitos utilizando 

dados do instrumento de avaliação e os cruzamentos com perfil dos participantes. 

Apresentam-se as associações estatísticas entre adequação da TA com as variáveis em cada 

domínio, bem como a razão de chance dessa adequação. 

Na Tabela 7, apresentam-se os resultados dos cruzamentos do perfil com a 

adequação da TA no domínio objetivo. 

 

Tabela 7 - Associação entre o domínio Objetivo e o perfil das Pessoas com Deficiência 

Visual. Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 7 6,6 99 93,4 1,2 (0,3; 4,3) 0,741 

Baixa visão 4 5,4 70 94,6 1,0  

Gênero       

Masculino 4 4,3 90 95,7 0,5 (0,1; 1,7) 0,277 

Feminino 7 8,1 79 91,9 1  

Atividade sexual       

Não 2 6,7 28 93,3 1,1 (0,3; 3,8) 0,890 

Sim 9 6,0 141 94,0 1  

Alterações na genitália       

Não 7 6,3 104 93,7 1,1 (0,5; 2,5) 0,686 

Sim 4 5,8 65 94,2 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 4 6,1 62 93,9 0,8 (0,1; 3,7) 0,772 

31 – 50 4 5,4 70 94,6 0,7 (0,1; 3,3) 0,657 

51 – 80 3 7,5 37 92,5 1  

Escolaridade        

Até médio completo 5 3,7 129 96,3 0,2 (0,07; 0,9) 0,023 

Superior 6 13,0 40 87,0 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 5 4,6 103 95,4 0,5 (0,1; 1,8) 0,309 

Com companheiro 6 8,3 66 91,7 1  
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; Teste Pearson Chi-Square.  
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O domínio objetivos se refere aos itens: “Relaciona o conteúdo abordado no seu 

dia a dia”, “Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado”, “Estimula a aprendizagem 

sobre o conteúdo abordado” e “Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos”. 

Conforme observado na Tabela 7, todas as variáveis, exceto escolaridade 

(p=0,023), não tiveram diferenças estatisticamente significante em adequação no domínio 

objetivo, mostrando homogeneidade entre os sujeitos. Aqueles que estudaram até o ensino 

médio avaliaram a TA de modo adequado em comparação aos sujeitos com ensino superior, 

que, apesar da diferença, também avaliaram como adequado. 

Na Tabela 8, apresentam-se os resultados dos cruzamentos no domínio acesso. 

 

Tabela 8 - Associação entre o domínio Acesso e o perfil das Pessoas com Deficiência Visual. 

Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 29 27,4 77 72,6 1,9 (0,9; 4,1) 0,079 

Baixa visão 12 16,2 62 83,8 1  

Gênero       

Masculino 26 27,7 68 72,3 1,8 (0,8; 3,7) 0,103 

Feminino 15 17,4 71 82,6 1  

Atividade sexual       

Não 5 16,7 25 83,3 0,6 (0,2; 1,7) 0,382 

Sim 36 24,0 144 76,0 1  

Alterações na genitália       

Não 28 25,2 83 74,8 1,4 (0,7; 3,0) 0,321 

Sim 13 18,8 56 81,2 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 12 18,2 54 81,8 0,4 (0,1; 1,1) 0,092 

31 – 50 16 21,6 58 78,4 0,5 (0,2; 1,3) 0,203 

51 – 80 13 32,5 27 67,5 1  

Escolaridade        

Até médio completo 31 23,1 103 76,9 1,0 (0,4; 2,4) 0,846 

Superior 10 21,7 36 78,3 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 22 20,4 86 79,6 0,7 (0,3; 1,4) 0,346 

Com companheiro 19 26,4 53 73,6 1  
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; Teste Pearson Chi-Square. 

 

O domínio acesso corresponde aos itens: “Permite-lhe buscar informações sem 

dificuldade” e “Disponibiliza os recursos adequados e necessários para sua utilização”. 

Conforme observado na Tabela 8, os sujeitos avaliaram a TA de modo semelhante 

quanto à adequação relacionado ao perfil e ao domínio acesso, considerando que nenhuma 

variável apresentou diferença estatisticamente significante. Tais resultados podem ser 

entendidos como uma avaliação homogênea dos sujeitos em relação ao acesso da TA. 
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Na Tabela 9, apresentam-se os resultados dos cruzamentos do perfil com a 

adequação da TA para o domínio clareza. 

 

Tabela 9 - Associação entre o domínio Clareza e o perfil das Pessoas com Deficiência Visual. 

Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 21 19,8 85 80,2 1,1 (0,5; 2,5) 0,705 

Baixa Visão 13 17,6 61 82,4 1  

Gênero       

Masculino 22 23,4 72 76,6 1,8 (0,8; 4,0) 0,106 

Feminino 12 14,0 74 86,0 1  

Atividade sexual       

Não 5 16,7 25 83,3 0,8 (0,3; 2,3) 0,733 

Sim 29 19,3 121 80,7 1  

Alterações na genitália       

Não 22 19,8 89 80,2 1,1 (0,5; 2,5) 0,686 

Sim 12 17,4 57 82,6 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 18 27,3 48 72,7 4,6 (1,2; 16,9) 0,013 

31 – 50 13 17,6 61 82,4 2,6 (0,7; 9,8) 0,140 

51 – 80 3 7,5 37 92,5 1  

Escolaridade        

Até médio completo 22 16,4 112 83,6 0,5 (0,2; 1,2) 0,148 

Superior 12 26,1 34 73,9 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 23 21,3 85 78,7 1,5 (0,6; 3,3) 0,312 

Com companheiro 11 15,3 61 84,7 1  
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; Teste Pearson Chi-Square. 
 

No domínio clareza, buscou-se constatar adequação através dos itens: “Apresenta 

informações necessárias para melhor compreensão do conteúdo”, “O conteúdo das 

informações está adequado às suas necessidades” e “Apresenta informações de modo 

simples”. 

De acordo com a Tabela 9, não tiveram diferenças estatisticamente significante na 

adequação da TA quanto à clareza as variáveis tipo de deficiência (p=0,705), gênero 

(p=0,106), atividade sexual (p=0,733), alterações na genitália (p=0,686), escolaridade 

(p=0,148) e estado conjugal (p=0,321). 

A faixa etária influenciou na avaliação do domínio clareza, pois os sujeitos com 

idade entre 18 e 30 anos apresentaram 4,6 vezes maior chance (1,2; 16,9) de avaliar a TA 

inadequada ou parcialmente adequada quanto à clareza em relação aos de 51 a 80 anos. Em 

comparação com os participantes da faixa etária de 31 a 50 anos, essa chance foi de 2,6 vezes 

maior, sugerindo que as pessoas com deficiência visual de idade mais avançada têm 
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condições favoráveis para avaliar e utilizar a TA aqui desenvolvida, entendendo com maior 

clareza as informações apresentadas. 

Na Tabela 10, apresentam-se os resultados dos cruzamentos do perfil com a 

adequação da TA no domínio estrutura e apresentação. 

 

Tabela 10 – Associação entre o domínio Estrutura e Apresentação e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 7 6,6 99 93,4 1,6 (0,4; 6,7) 0,462
1
 

Baixa visão 3 4,1 71 95,9 1  

Gênero       

Masculino 7 7,4 87 92,6 2,2 (0,5; 8,9) 0,247
1
 

Feminino 3 3,5 83 96,5 1  

Atividade sexual       

Não 4 13,3 26 86,7 3,7 (1,1; 14,0) 0,042
1
 

Sim 6 4,0 144 96,0 1  

Alterações na genitália       

Não 8 7,2 103 92,8 2,6 (0,5; 12,6) 0,220
1
 

Sim 2 2,9 67 97,1 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 6 9,1 60 90,9 3,9 (0,4; 33,6) 0,185
1
 

31 – 50 3 4,1 71 95,9 1,6 (0,1; 16,3) 0,667
2
 

51 – 80 1 2,5 39 97,5 1  

Escolaridade        

Até médio completo 8 6,0 126 94,0 1,4 (0,2; 6,8) 0,679
1
 

Superior 2 4,3 44 95,7 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 6 5,6 102 94,4 1,0 (0,2; 3,6) 1,000
1
 

Com companheiro 4 5,6 68 94,4 1  

Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 
1
Teste Pearson Chi-Square; 

2
Razão de 

verossimilhança. 
 

No domínio estrutura e apresentação investigou-se: “Apresenta o conteúdo de 

forma organizada” e “Possui estratégia de apresentação atrativa”. 

De acordo com a Tabela 10, não existiu associação em adequação quanto estrutura 

e apresentação e as variáveis tipo de deficiência (p=0,462), gênero (p=0,247), faixa etária de 

31 a 50 anos (p=0,667), escolaridade (p=0,679) e estado conjugal (p=1,000). Apesar de 

também não ter havido associação entre adequação e faixa etária de 18 a 30 anos (p=0,185), a 

chance dos sujeitos nessa faixa etária terem o domínio estrutura e apresentação classificado 
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como inadequado ou parcialmente adequado é 3,9 vezes maior do que os de 51 a 80 anos, 

indicando que os participantes mais velhos podem ter sido mais atraídos pelo formato da rima. 

Há indicativo ainda de que a avaliação dos sujeitos do sexo masculino em relação 

ao feminino e dos que não relataram alterações na genitália comparados aos que relataram 

seja inadequado ou parcialmente adequado, considerando razão de chances 2,2 e 2,6 vezes 

maiores, respectivamente. 

Não ter atividade sexual (p=0,042) influenciou na avaliação dos sujeitos, sendo 

que a chance dos que não iniciaram atividade sexual avaliarem a TA de modo inadequado ou 

parcialmente adequado é 3,7 vezes maior (1,1; 14,0) em relação aos que já iniciaram. 

Na Tabela 11, apresentam-se os resultados dos cruzamentos do perfil com o 

domínio relevância e eficácia. 

 

Tabela 11 - Associação entre o domínio Relevância e Eficácia e o perfil das Pessoas com 

Deficiência Visual. Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 24 22,6 82 77,4 1,2 (0,6; 2,6) 0,547 

Baixa Visão 14 18,9 60 81,1 1  

Gênero       

Masculino 16 17,0 78 83,0 0,5 (0,2; 1,2) 0,160 

Feminino 22 25,6 64 74,4 1  

Atividade sexual       

Não 4 13,3 26 86,7 0,5 (0,1; 1,6) 0,253 

Sim 34 22,7 116 77,3 1  

Alterações na genitália       

Não 23 20,7 88 79,3 0,9 (0,4; 2,0) 0,871 

Sim 15 21,7 54 78,3 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 13 19,7 53 80,3 1,0 (0,4; 2,1) 0,970 

31 – 50 17 23,0 57 77,0 1,2 (0,4; 3,0) 0,714 

51 – 80 8 20,0 32 80,0 1  

Escolaridade        

Até médio completo 25 18,7 109 81,3 0,5 (0,2; 1,2) 0,168 

Superior 13 28,3 33 71,7 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 18 16,7 90 83,3 0,5 (0,2; 1,0) 0,074 

Com companheiro 20 27,8 52 72,2 1  
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; Teste Pearson Chi-Square. 
 

Para o domínio relevância e eficácia, os itens avaliados foram: “Permite-lhe 

refletir sobre o conteúdo apresentado”, “Desperta o seu interesse para utilizá-la”, “Estimula 

uma mudança de comportamento em você” e “Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos”. 
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Considerando que nenhuma variável apresentou diferença estatisticamente 

significante, constata-se pelos resultados na Tabela 11 que os sujeitos avaliaram a TA de 

modo semelhante quanto à adequação relacionado ao perfil e ao domínio relevância e 

eficácia, mostrando que o perfil dos sujeitos não influenciou no modo de avaliar a TA neste 

aspecto. 

Na Tabela 12, apresentam-se os resultados dos cruzamentos do perfil com o 

domínio interatividade. 

 

Tabela 12 - Associação entre o domínio Interatividade e o perfil das Pessoas com Deficiência 

Visual. Fortaleza, 2015. 

 

Variáveis 

Parc. Adeq./ 

Inadequado 

Adequado  

RC (IC95%)
1
 

 

p 

n % n % 

Tipo de deficiência       

Cegueira 4 3,8 102 96,2 2,8 (0,3; 26,1) 0,331
1
 

Baixa Visão 1 1,4 73 98,6 1  

Gênero       

Masculino 3 3,2 91 96,8 1,3 (0,2; 8,5) 0,724
1
 

Feminino 2 2,3 84 97,7 1  

Atividade sexual       

Não 1 3,3 29 96,7 1,2 (0,1; 11,6) 0,839
2
 

Sim 4 2,7 146 97,3 1  

Alterações na genitália       

Não 2 1,8 109 98,2 0,4 (0,06; 2,4) 0,312
2
 

Sim 3 4,3 66 95,7 1  

Faixa etária (anos)       

18 – 30 2 3,0 64 97,0 0,6 (0,08; 4,4) 0,606
2
 

31 – 50 1 1,4 73 98,6 0,2 (0,02; 3,0) 0,245
2
 

51 – 80 2 5,0 38 95,0 1  

Escolaridade        

Até médio completo 4 3,0 130 97,0 1,3 (0,1; 12,7) 0,773
2
 

Superior 1 2,2 45 97,8 1  

Estado conjugal       

Sem companheiro 3 2,8 105 97,2 1,0 (0,1; 6,1) 1,000
1
 

Com companheiro 2 2,8 70 97,2 1  
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 

1
Teste Pearson Chi-Square; 

2
Razão de 

verossimilhança. 

 

No domínio interatividade, os itens respondidos foram: “Oferece interação, 

envolvimento ativo no processo educativo” e “Fornece autonomia ao usuário em relação à sua 

operação”. 

Conforme observado na Tabela 12, nenhuma das variáveis se apresentou 

estatisticamente significante no domínio interatividade. Apenas aqueles com cegueira 

avaliaram a TA como inadequado ou parcialmente adequado 2,8 vezes mais em comparação 

aos sujeitos que apresentam baixa visão. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Perfil demográfico e socioeconômico 

 

Conforme os resultados que contemplam a caracterização dos sujeitos quanto ao 

perfil demográfico e socioeconômico, dentre os tipos de deficiência visual predomina a 

cegueira. As causas mais recorrentes foram glaucoma, retinose pigmentar, retinopatia, 

descolamento de retina e catarata. O sexo predominante foi o masculino, o maior número de 

participantes está na faixa etária de 31-50 anos, se classificaram com a cor branca e eram 

católicos. 

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde estima-se que existam 

285 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo: 39 milhões são cegas e 246 

têm baixa visão (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2014). No Brasil a 

prevalência de cegueira infantil é descrita entre 0,5 e 0,6 por 1000 crianças. A prevalência de 

baixa visão é estimada como sendo três vezes maior que estes números (ÁVILA; ALVES; 

NISHI, 2015). No presente estudo, o número de pessoas cegas ultrapassou o de pessoas com 

baixa visão. 

Considerando a Classificação Internacional de Doenças - 10 (CID-10), a função 

visual é divida em quatro níveis: visão normal, deficiência visual moderada, deficiência visual 

severa e cegueira. O termo baixa visão é designado para a deficiência visual moderada e 

severa, ou seja, aquele indivíduo que possui dificuldade em desempenhar tarefas visuais, que 

mesmo com a utilização de lentes corretivas precisa aprimorar sua capacidade com a 

utilização de estratégias visuais compensatórias. E a nomenclatura usada para cegueira 

significa a ausência da percepção visual (WHO, 2014). 

A deficiência visual possui etiologias variadas, envolvendo desde questões 

genéticas e doenças infecciosas a traumas de ordens diversas (FRANÇA, 2013). Globalmente, 

as principais causas de deficiência visual são glaucoma, catarata, retinopatia diabética, 

degeneração macular relacionada ao envelhecimento, opacidades da córnea e erros refratários 

não corrigidos (PASCOLINI; MARIOTTI, 2012). 

Na América Latina, além das citadas, acrescenta-se a retinopatia da 

prematuridade, que ocorre em países subdesenvolvidos devido a cuidados neonatais 

(FURTADO et al., 2012). A catarata e a retinopatia da prematuridade, assim como outras 

retinopatias, foram identificadas neste estudo, se apresentando, respectivamente, como a 

terceira e quinta principais causas. 
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Pesquisa que analisou o perfil dos pacientes atendidos em um serviço de visão 

subnormal do Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira constatou que, 

entre os pacientes de 40 a 59 anos, a retinose pigmentar foi a patologia mais frequente e, nos 

pacientes acima de 60 anos, o glaucoma foi o mais identificado (SILVA; MATOS; LIMA, 

2010). Os achados do presente estudo também confirmam estes dados ao identificá-las como 

a segunda e primeira maiores causas de deficiência visual, respectivamente. 

Quanto ao gênero, mundialmente, existem mais mulheres do que homens com 

deficiência visual (STEVENS et al., 2013). Os dados mundiais correspondem aos números 

identificados no Brasil. Para o segmento populacional da pessoa com deficiência, para cada 

100 mulheres existiam 76,7 homens (BRASIL, 2012b). 

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia o risco significativamente 

maior está entre as mulheres de apresentarem deficiência visual em relação aos homens por 

causa da maior expectativa de vida no sexo feminino de modo geral e em países 

desfavorecidos economicamente pelo menor acesso aos serviços se saúde (ÁVILA; ALVES; 

NISHI, 2015). 

Em divergência aos dados apresentados, neste estudo predominou o sexo 

masculino. Este resultado é corroborado por pesquisas que avaliaram o perfil de pessoas com 

algum tipo de deficiência, no qual o número de homens também ultrapassou o de mulheres 

com deficiência visual (CASTRO et al., 2008; CHUN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015). 

A crença na invulnerabilidade masculina pode levar o homem com deficiência a 

violência e exclusão (BRASIL, 2012c). As mulheres com deficiência, entretanto, enfrentam 

uma situação de dupla vulnerabilidade, que se torna ainda mais complexa a partir da 

incorporação das categorias de raça, renda, religião, localidade e sexualidade, entre outros, 

estando, portanto, em dupla desvantagem devido à discriminação baseada em gênero e 

deficiência (MELLO; NUERNBERG, 2012). 

Quanto à faixa etária, a cegueira pode ser denominada de congênita, quando essa 

perda se dá antes dos cinco anos de idade, e adquirida, após essa idade (FRANÇA, 2013). 

Estimativa global aponta para 285 milhões de pessoas de todas as idades com deficiência, dos 

quais 39 milhões são cegas e 82% na faixa etária de 50 anos ou mais (PASCOLINI; 

MARIOTTI, 2012). 

O predomínio da deficiência visual em idades mais avançadas pode estar 

relacionado a doenças crônicas associadas à incapacidades, deficiência visual e morbidade 

ocular que podem estar presentes na senescência (MEDINA; MUNOZ, 2011). Diferentemente 
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dos achados, neste estudo prevaleceu a faixa etária de 31 a 50 anos, possivelmente associado 

ao público ser proveniente de instituições de ensino especial e associações. 

No que concerne à raça, no Brasil, o maior percentual de pessoas com pelo menos 

uma deficiência se encontrava na população que se declarou preta (3.884.965 pessoas) ou 

amarela (569.838 pessoas), ambas com 27,1%, enquanto que o menor percentual foi da 

população indígena, com 20,1%, correspondendo a 165.148 pessoas (IBGE, 2010). 

Quanto à deficiência visual, as maiores probabilidades de incidência encontram-se 

na raça amarela e menor incidência em raça indígena, possivelmente reflexos das condições 

culturais e alimentares dos povos orientais e indígenas (MEIRA; OLIVEIRA, 2014). Os 

resultados desta pesquisa se confundem com os achados na literatura, visto que as raças 

branca, amarela e indígena se apresentaram em menor número do que as raças parda e preta.  

No que concerne à crença religiosa, quatro sujeitos não especificaram a religião e 

as citadas foram católica, evangélica e nenhuma, respectivamente da mais para a menos 

citada. A religião católica (63,8%) também foi predominante em estudo que avaliou o perfil 

sociodemográfico de pessoas cegas (ARAÚJO et al., 2015). 

Em relação à escolaridade, existe disparidade entre as pessoas que apresentam 

alguma deficiência comparada às sem deficiência em todos os níveis de instrução (ANDRÉS, 

2014). Já entre as deficiências, as pessoas com deficiência física apresentam maior adesão ao 

ensino regular que as com deficiência visual (PASCOLINI; MARIOTTI, 2012). 

No cenário da deficiência visual, quanto maior o grau de severidade menor 

possibilidade de adquirir um nível de instrução mais avançado. Pessoas com cegueira se 

apresentam em maior proporção com nível de instrução no máximo ensino fundamental 

incompleto e menor proporção de pessoas com nível fundamental completo ou mais (MEIRA; 

OLIVEIRA, 2014). 

Os resultados do presente estudo corroboram a predominância da baixa 

escolaridade das pessoas com deficiência visual. A maioria estudou até o ensino médio 

completo, compreendendo as categorias de analfabetismo, ensino fundamental e médio 

incompletos e completos e menos da metade dos sujeitos encontra-se matriculada em 

instituições de ensino. 

No contexto da inclusão de estudantes com deficiência em instituições de ensino, 

apesar da crescente busca com o passar dos anos, a infraestrutura inadequada, a falta de 

investimentos em materiais pedagógicos, baixa qualificação dos professores, falta de 

incentivo da própria escola e da família são fatores que dificultam a inclusão ou permanência 

dessa população (OLIVEIRA, 2015). Apesar das referidas dificuldades políticas e estruturais 
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também no ensino superior, estudo aponta ser fundamental a participação e o engajamento das 

pessoas com deficiência para assegurar seus direitos e o atendimento às suas necessidades 

dentro das universidades (MOREIRA; BOLSANELLO; SEGER, 2011). 

Quanto ao estado conjugal, a literatura aponta que a maioria das pessoas com 

deficiência visual é solteira (MAIA; DEL PRETTE; FREITAS, 2008; JULIÃO et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2015). Em divergência aos achados na literatura, a maioria dos sujeitos 

informou estar se relacionando com um companheiro. Este fato pode ser justificado em 

decorrência da classificação de estar ou não com um companheiro, ou seja, os que tinham 

relacionamento fixo mesmo não sendo casados ou em união estável foram caracterizados 

neste aspecto. Foi identificado também estudo que identificou maioria de pessoas com 

deficiência visual em união estável (38,89%) ou casado (27,78%) (CERQUEIRA; FRANÇA, 

2011). 

No contexto econômico, cerca de 90% das pessoas com deficiência visual no 

mundo vivem em ambientes de baixa renda (WHO, 2014). A incidência do risco de 

deficiência visual é menor quanto maior for o poder aquisitivo das pessoas (MEIRA; 

OLIVEIRA, 2014). Neste estudo, a maior parte dos sujeitos recebe uma renda familiar até 

dois salários mínimos, confirmando a carência econômica que estas pessoas estão submetidas. 

Políticas assistências, portanto, são implantadas para subsidiar a situação 

econômica das pessoas com deficiência, na busca pela garantia de uma renda mínima de 

subsistência. No Brasil, quando comprovada renda familiar per capita inferior a um quarto do 

salário mínimo, é segurado o Benefício de Prestação Continuada, com o recebimento de um 

salário mínimo, previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, operacionalizado pelo 

Instituto Nacional de Seguros Sociais (PENALVA; DINIZ; MEDEIROS, 2010).  

Como educação, renda e mercado de trabalho encontram-se diretamente 

relacionados, o ideal, entretanto, seria que as pessoas com deficiência visual fossem incluídas 

socialmente com possibilidades justas de ascensão intelectual, financeira e profissional como 

as pessoas sem deficiência. Revisão integrativa aponta que quanto à inclusão no mercado de 

trabalho, o processo de globalização atinge de forma profunda as pessoas com deficiência que 

se deparam com o desemprego, aumento do trabalho informal e o enxugamento dos postos de 

trabalho (FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2008). 

Proporcionalmente, as pessoas com deficiência representam um enorme 

contingente sem trabalho remunerado e, entre aquelas que o têm, as funções são menos 

importantes do que pessoas sem deficiência, mesmo com nível de escolaridade semelhante, e 

a maioria ainda recebe salários mais baixos (MAIA; CAMINO; CAMINO, 2011).  
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Em 2010, dos 11,8 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa, apenas 

34% estavam ocupadas. Por sua vez, os percentuais de pessoas com limitações funcionais 

leves e pessoas sem deficiência ou sem limitações funcionais ocupadas eram de, 

respectivamente, 54,0% e 64,9%, evidenciando uma condição desfavorável aos indivíduos 

com maiores graus de limitação sensorial, física ou cognitiva para o acesso ao trabalho 

(GARCIA; MAIA, 2014). 

Os achados deste estudo se assemelham aos referidos. A maioria dos sujeitos não 

trabalha e a principal razão de não trabalhar é a aposentadoria. Considerando que a maioria 

dos sujeitos deste estudo se concentra em idade produtiva de 18 a 50 anos, acredita-se que 

estes estejam recebendo o Benefício da Prestação Continuada. 

É urgente, portanto, promover educação e qualificação das pessoas com 

deficiência visual, bem como o estabelecimento de metas de inclusão no mercado de trabalho 

e de conscientização da própria sociedade, considerando que as dificuldades impostas 

induzem as pessoas com deficiência optarem por continuar recebendo o benefício ao invés de 

buscar oportunidades, já sabidamente mínimas (PEREIRA; PASSERINO, 2012). 

A presença da deficiência traz confrontos diários com o estigma da inferioridade 

ou da invalidez, de maneira que se autoassumir como pessoa capaz e produtiva é passo 

fundamental na trajetória de inclusão (GARCIA, 2014). Apesar de sua lenta evolução, o 

acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho brasileiro é uma realidade, pois 

além da existência crescente de ferramentas e tecnologias de suporte, reconhecem-se as 

possibilidades de trabalho desta população (GARCIA; MAIA, 2014). Portanto, essas pessoas 

são sim capazes de se estabelecerem em um ambiente inclusivo e propício ao seu 

desenvolvimento. 

Ao construir o conceito de pessoa com deficiência, estudo evidenciou a rejeição 

das palavras incapacidade, perda, restrição, déficit, impedimento e exclusão, presentes nos 

enunciados relacionados na literatura e legislação sobre essa clientela. Apenas o atributo 

limitação foi reconhecido e aceito positivamente. A definição de deficiência elaborada por 

órgãos nacionais também não foi aceita por esta população, mostrando que a presença da 

limitação não os impede de realizar atividades que lhes sejam cabíveis (PAGLIUCA et al., 

2015). 

Dos sujeitos que exerciam atividade remunerada, massoterapeuta, revisor Braille, 

telefonista, auxiliar de radiologia e vendedor foram os mais citados. Comparação entre o 

trabalho e a profissionalização das pessoas com deficiência evidenciou, entre outros, os cursos 

de qualificação profissional para essa clientela de telefonia, auxiliar de radiologia e 
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massoterapia (NASCIMENTO; MIRANDA, 2008). Dessa forma, apesar das restrições que a 

deficiência visual possa acarretar, existem diversas ocupações que estes podem desempenhar 

dentro de sua condição, que, conforme as citadas acima, se apresentam nas posições de 

autônomo ou empregado, e até mesmo no empresariado. 

O uso de tecnologias permite que pessoas com deficiência visual desenvolvam 

profissões em diversas áreas, como arquitetura, química, geografia, artes, computação, entre 

outras, reforçando que muitas dessas pessoas já estão inseridas nessas áreas, mesmo não tendo 

acesso a estes recursos (LIMA; LIMA; GUEDES, 2009). 

Considerando o contexto demográfico e socioeconômico exposto, trabalha-se o 

conceito de vulnerabilidade através da identificação de pessoas com altos graus de exposição 

às DST; no sentido operacional, para as que necessitam de proteção e assistência mais 

intensificadas; social, quando não se tem os direitos efetivados, bem como acesso restrito aos 

serviços e bens sociais necessários; e econômico, no qual as pessoas não têm acesso a um 

nível satisfatório de assistência, devido às limitações financeiras (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Nesse cenário, portanto, é inquestionável a vulnerabilidade das pessoas com deficiência visual 

quanto às DST.  

Constata-se também, sobretudo pela pouca efetivação das políticas públicas dessa 

área às especificidades desse grupo. Essa maior exposição se sustenta na presença de diversas 

barreiras informacionais, comunicacionais, programáticas e atitudinais que constituem suas 

práticas sexuais (MELLO; NUERNBERG, 2012). Tais barreiras contribuem para a não 

identificação dessas doenças e consequências graves que poderiam ter sido evitadas com a 

prevenção ou mesmo diagnóstico precoce. 

 

8.2 Perfil sexual 

 

Em relação à caracterização dos sujeitos quanto ao perfil sexual, o maior número 

desses iniciou atividade sexual. Esse resultado se assemelha a outro internacional que avaliou 

o acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva entre pessoas com e sem deficiência. A 

maioria das pessoas com deficiência se declarou sexualmente ativa (TRANI et al., 2011). 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de cuidados de saúde no contexto de prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Ainda, no presente estudo, a grande maioria das mulheres fez exame ginecológico 

nos últimos três anos e realizou o exame preventivo de câncer de colo de útero. Independente 

da presença ou não da deficiência, a consulta ginecológica faz parte da assistência à saúde da 
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mulher. Este atendimento pode ser realizado pelo médico e pelo enfermeiro em conjunto com 

os demais profissionais de saúde em um processo de interdisciplinaridade, respeitando as 

especificidades de cada mulher, como as que apresentam deficiência visual (CARVALHO; 

BRITO; MEDEIROS, 2014). Estas mulheres, portanto, podem estar sendo devidamente 

orientadas sobre a importância desse cuidado de saúde. 

Em desacordo com esses resultados, estudo identifica que a maioria das mulheres 

cegas nunca realizou o exame ginecológico ou o fez há mais de três anos (ARAÚJO et al., 

2015). As mulheres com deficiência estão em maior risco de morbidade e mortalidade de 

doenças ginecológicas porque muitas vezes não recebem atendimento adequado. Dessa forma, 

promoção da saúde e prevenção de doenças ginecológicas ficam comprometidas, sendo papel 

dos enfermeiros, juntamente com outros profissionais, elaborar planos de assistência 

ginecológica que atendam efetivamente, garantindo-lhes os serviços prestados às outras 

mulheres (SUDDUTH; LINTON, 2011). 

Dentre essas doenças, destacam-se as de transmissão sexual, as quais requerem 

orientações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado para evitar 

complicações. No que concerne ao recebimento e uso do preservativo, a maior parte dos 

sujeitos não foi orientada, não recebeu preservativo dos mais diversos setores (serviços de 

saúde, organizações não governamentais (ONG) e escolas) e quando questionados sobre o 

preservativo feminino, a grande maioria o conhece, mas poucos já utilizaram. 

Mundialmente, o preconceito sistêmico e as diversas formas de discriminação 

contra as pessoas com deficiência continuam a resultar em negação generalizada de seu 

direito à autonomia sexual, para que possam decidir sobre seus próprios corpos e vivenciar 

sua sexualidade de forma saudável (FROHMADER; ORTOLEVA, 2014). 

O estigma e a marginalização, assim como fatores socioeconômicos como a 

pobreza, o analfabetismo, o desemprego, e a maior desconsideração das pessoas com 

deficiência como possíveis cônjuges diminuem significativamente a capacidade de muitos 

deles estabelecerem relações sexuais mais seguras (GROCE; TRASI; YOUSAFZAI, 2008). 

No cenário da deficiência visual, observam-se, além do preconceito social, mitos, 

informações superficiais e educação sexual omissa, bem como dificuldades psicossociais e 

não orgânicas em relação às questões da sexualidade (MAIA, 2011). Dificultar ou impedir a 

tomada de decisões sobre a vivência sexual por parte das pessoas com deficiência visual 

remete à agressão aos seus direitos humanos. 

Estas, portanto, se deparam com serviços de saúde despreparados e reivindicam as 

mesmas condições de atendimento em todos os aspectos do cuidar que a pessoa sem 
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deficiência recebe (CAVALCANTE et al., 2013). A orientação quanto o sexo seguro e a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis estão inseridas nesse contexto de cuidado à 

saúde essencial. 

Pesquisa que buscou identificar a opinião dos profissionais de saúde sobre a 

inclusão das pessoas com deficiência nas atividades de um Centro de Referência em DST/aids 

citou que há reconhecimento quanto às estratégias de comunicação, percepção das condições 

de saúde das pessoas com deficiência, qualificação profissional e estruturação do serviço e 

utilização de tecnologias. Porém, evidenciou-se que muito há ainda a ser feito para que 

adequações profissional e estrutural sejam efetivas (SALES; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013).  

De modo geral, lidar com a diversidade faz parte da rotina dos profissionais de 

saúde. Entretanto, quanto às pessoas com deficiência, não foram capacitados para atendê-las e 

estas, por sua vez, apresentam dificuldades em buscar os serviços, seja por falta de 

acessibilidade física, seja por receio de não serem bem atendidas (PAULA et al., 2010). 

Quanto ao despreparo em assitir essa clientela, evidencia-se ameaça à 

confidencialidade da assistência por conta da dificuldade de comunicação entre profissional e 

cliente (SAULO; WALAKIRA; DARJ, 2012). Pesquisadores voltados à questão da 

comunicação efetiva para pessoas com deficiência visual desenvolveram recursos para 

auxiliar enfermeiros na interação efetiva durante a consulta de enfermagem (REBOUÇAS et 

al., 2012).  

No Brasil, estudo sugere articulação em nível multiprofissional e intersetorial, a 

criação de programas de atenção integral à pessoa com deficiência coordenados nos diversos 

níveis de cuidado, desde a Atenção Primária à Saúde aos serviços especializados (FIORATI; 

ELUI, 2015). 

Além das competências governamentais, pela criação de políticas, leis e 

fiscalizações que garantam os direitos de acesso à saúde das pessoas com deficiência, 

iniciativas não governamentais podem atuar no contexto de acesso à saúde, destacando a 

saúde sexual e reprodutiva. 

São as chamadas Organizações Não-Governamentais (ONG), também conhecidas 

como organização da sociedade civil, formas associativas que se desenvolvem sem 

participação ou representação do governo e trabalha para o benefício de seus membros ou de 

outros membros da população, frequentemente em áreas nas quais os governos não suprem o 

atendimento às necessidades específicas (PASCOLINI; MARIOTTI, 2012). 

Muitas dessas iniciativas, porém, apresentam pequenas estruturas e reduzida 

abrangência, com práticas pouco disseminadas e reproduzidas de forma tímida, relacionado, 
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sobretudo, à frágil estrutura financeira e apresentarem entre elas diferentes níveis de 

prioridade para o governo (COSTA; SILVA; BONAN, 2011). 

Estudo relata iniciativa bem sucedida de uma ONG comprometida com a 

educação e capacitação dos estudantes com deficiência visual que produz livros didáticos em 

Braille e vende-os aos estudantes do ensino secundário a preço de custo das cópias impressas 

em tinta (BABALOLA; HALISO, 2011). Para as DST, as ações de prevenção precisam ser 

priorizadas. 

Quanto à educação sexual nas escolas, a preparação dos professores e o uso de 

recursos adequados também são insuficientes. Em sua maioria, os materiais disponíveis para 

orientação e educação em saúde nas escolas são impressos em tinta, o que inviabiliza o uso 

pelas pessoas com deficiência visual (BEZERRA; PAGLIUCA, 2010). Tal situação é 

percebida também nos contextos de orientação sexual. 

Em relação à utilização do preservativo, as orientações do próprio Ministério da 

Saúde de como utilizar o preservativo não estão adaptadas às pessoas com deficiência visual, 

apresentando expressões como: “Abrir o envelope na extremidade indicada pela seta”, o que 

impossibilitam essas pessoas a realizarem tal instrução. Para promover a autonomia dessa 

população no exercício do cuidado de saúde sexual e reprodutiva, portanto, entende-se como 

relevante também a difusão sobre a existência desse método, bem como o incentivo para usá-

lo com base em instruções acessíveis (CAVALCANTE et al., 2013). 

Quanto ao preservativo feminino, os resultados mostram que apesar de ser 

conhecido mesmo que só de ouvir falar pela grande maioria dos sujeitos, poucos já utilizaram. 

Acredita-se que o não uso do preservativo feminino pode estar relacionado exatamente a 

pouca divulgação e materiais acessíveis de utilização deste dispositivo. Pesquisa reforça a 

necessidade de implementação de novas estratégias de divulgação do método, com vistas a 

torná-lo uma alternativa desejável e de fácil acesso à promoção da saúde sexual e reprodutiva, 

considerando que o desconhecimento acerca da sua correta utilização, benefícios e 

dificuldades estão inibindo seu uso em nível individual e dificultando sua adoção nos 

programas públicos (GOMES et al., 2011). 

Nas mais diversas interpretações sociais, o acesso a informações que remetem ao 

âmbito sexual, utiliza-se de recursos como fotos, artigos, entrevistas, programas de TV, 

outdoors, entre outros (SALES; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013). É primordial o entendimento 

das necessidades de uma população que não possui o auxílio da visão, ou o possui de forma 

restrita, em meio a uma sociedade amplamente visual. 
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Ativista soropositivo cego aponta para as particularidades das pessoas com 

deficiência visual nesse cenário. As pessoas que enxergam podem ver os preservativos nas 

lojas e gesticular discretamente para os adquirirem, ao invés de terem que solicitá-los 

explicitamente. Ainda são capazes de ler as instruções de utilização que são fornecidos como 

parte da embalagem do preservativo ou procurar vídeos na internet para auxiliar na utilização 

do mesmo, o que, para a pessoa com deficiência visual, a falta de informações em Braille 

dificulta esse processo (MWANGI, 2013). 

Nesse sentido, é possível que as pessoas com deficiência visual optem pelas 

relações sexuais desprotegidas ao invés de se submeter a um possível constrangimento 

(CAVALCANTE et al., 2013). A compreensão desse contexto remete à utilização de recursos 

e estratégias efetivos. 

Em estudo anterior, pessoas com deficiência visual confeccionaram, com a 

orientação dos pesquisadores, próteses do pênis e do canal vaginal para o treinamento da 

colocação dos preservativos masculino e feminino para homens e mulheres, respectivamente 

(WANDERLEY et al., 2012). Tal estratégia possibilitou o desenvolvimento de habilidade 

para a colocação do preservativo, principalmente o feminino, considerando que as mulheres 

não conheciam este método. 

Quanto à ocorrência de alterações na genitália, a maioria dos sujeitos não foi 

orientada quanto os cuidados de informar os parceiros sobre a doença e realizar os testes de 

HIV e sífilis. Acredita-se que esse resultado possa estar relacionado ao fato dos profissionais 

subestimarem as práticas sexuais das pessoas com deficiência visual, não considerando 

relevante maior abrangência quando da ocorrência de uma possível DST. 

Apesar de apresentarem especificidades ocasionadas pela ausência da visão, as 

pessoas com deficiência visual apresentam igual ou maior potencial no desenvolvimento de 

vulnerabilidades para a saúde quando comparadas às demais, pois possuem as mesmas 

necessidades de existência dos demais seres humanos (PAGLIUCA; CEZARIO; MARIANO, 

2009). 

Pesquisa também evidenciou que mais da metade de todos os entrevistados não 

sabia para onde ir caso fossem orientados para a realização de um teste de HIV. Adultos com 

deficiências graves relataram conhecimento restrito sobre saúde sexual, dos quais 38,81% 

deles nunca receberam nenhuma informação básica, em comparação com 28,26% das pessoas 

sem deficiência, que utilizam a mídia para a aquisição de informações sobre a temática 

(TRANI et al., 2011). 
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Estudo que objetivava conhecer as atitudes de pessoas com deficiência quanto à 

prática da sexualidade, o exercício do sexo seguro e atitudes de prevenção adotadas (ou não), 

na identificação de condições de vulnerabilidade ao HIV/aids, enfatiza a necessidade dessas 

pessoas aprenderem a conhecer o funcionamento de seu corpo e recebam informações 

adequadas no sentido de se protegerem de abusos, prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e que vivenciem a sexualidade como comportamento social e expressão da 

afetividade, de libido e prazer (PAULA et al., 2010). Para isso, é requerido o 

desenvolvimento da comunicação acessível entre sociedade, professores, profissionais de 

saúde e pessoas com deficiência visual. 

Para diminuir a suscetibilidade às DST e ao HIV/aids, as informações devem ser 

transmitidas de forma eficaz, atendendo às necessidades individuais para que as orientações 

transmitidas sejam entendidas, assimiladas e convertidas em comportamentos saudáveis por 

essa clientela (CERQUEIRA; FRANÇA, 2011). 

A comunicação é inerente à vida humana e vem sofrendo modificações desde os 

primeiros indivíduos. Essas modificações acompanham o desenvolvimento das sociedades, e 

na medida em que essas vão se tornando mais complexas, os mecanismos comunicacionais 

têm que se adaptar, tornando a informação cada vez mais acessível (SANTOS; CARLI; 

CANO, 2011). 

As pessoas que não tem acesso às informações essenciais acabam sendo excluídas 

de participação social, política e econômica. Em decorrência da escassez de materiais 

acessíveis, as pessoas com deficiência visual podem ser marginalizadas. Portanto, iniciativas 

nesse sentido possibilitam uma sociedade inclusiva, com acesso equitativo à informação para 

os visualmente prejudicados (BABALOLA; HALISO, 2011). 

Dessa forma, a criação e utilização de TA que auxiliem as pessoas com 

deficiência visual no âmbito de sua saúde sexual através da informação acessível, avaliadas 

pela própria clientela, respeitando-se suas particularidades e contexto no qual estão inseridas, 

são consideradas estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças. É, portanto, 

fundamental o reconhecimento dessas pessoas enquanto sujeitos que integram uma sociedade 

e desempenham diferentes papéis sociais diretamente relacionados aos diversos aspectos da 

existência humana, como sua saúde. Portanto, seu perfil demográfico e socioeconômico pode 

influenciar também nos aspectos de utilização dos recursos. 

Ao se apropriarem de tais informações, os profissionais de saúde obtêm subsídios 

para refletirem sobre as reais necessidades dessas pessoas e sobre a assistência prestada, 

possibilitando a construção de um atendimento acessível capaz de suprir as demandas dessa 
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população (OLIVEIRA et al., 2015). No Brasil, são poucos e de baixa confiabilidade os 

indicadores sociais e de saúde de pessoas com deficiência para demonstrar verdadeiras 

condições de vida e de saúde desta parte significativa da população (MAIA; PAGLIUCA; 

ALMEIDA, 2014). 

 

8.3 Domínios e itens de avaliação 

 

Em relação ao processo de validação da tecnologia assistiva, foram relatadas 

dificuldades e sugeridas alterações quanto à busca por informações na TA sem dificuldades, à 

disponibilização dos recursos para sua utilização, à adequação do conteúdo para as 

necessidades dos sujeitos, à estratégia de apresentação atrativa, ao interesse em utilizar a TA e 

ao estímulo à mudança de comportamento, correspondendo, respectivamente, aos domínios 

acesso, clareza, estrutura e apresentação, e relevância e eficácia. 

É necessário incluir as pessoas com deficiência no desenvolvimento das 

tecnologias desde sua construção para garantir acessibilidade e usabilidade para todos os 

usuários (FOLEY; FERRI, 2012). Para França (2013), a comunicação verbal se constitui de 

ferramenta importante como forma de expressão da sexualidade, bem como meio de entrar em 

contato com o mundo. 

A pessoa com deficiência visual, assim como qualquer outra, tem suas 

preferências, interpreta ao seu modo o meio em volta, sabe se comunicar e expressar suas 

necessidades. Sua percepção é baseada nas experiências de vida e a limitação visual apenas 

faz com que essas manifestações se deem de forma diferente, no qual não existe, ou existe de 

forma bastante limitada, o recurso da visão. 

Quanto à busca pelas informações na tecnologia assistiva, os sujeitos relataram 

dificuldade no manuseio do áudio para buscar as DST de maneira individual, sendo sugerida a 

divisão do áudio em faixas, separadas por cada doença, para possibilitar esse manuseio. Como 

a TA aqui desenvolvida tem por finalidade servir de veículo de consulta com informações 

gerais sobre as diversas DST, acessível para as pessoas com deficiência visual, disponibilizá-

la dessa forma facilitaria a identificação de uma doença de interesse naquele momento. 

De forma semelhante à sugerida pelos sujeitos neste estudo, projeto que pretende 

desenvolver um jornal falado, através de dispositivo atrativo, compreensivo e viável de 

comunicação acessível para cegos, com o objetivo de mantê-los informados da mesma forma 

que as pessoas sem deficiência visual, adota a estratégia de divisão em faixas. Segundo os 

pesquisadores, da mesma forma que no impresso as pessoas podem folhear imediatamente as 
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páginas que não tem interesse, a tecnologia dividida em faixas permite facilitar a utilização 

pelo público alvo. Uma vez que o ouvinte não se interesse pela faixa que está escutando, é 

possível prosseguir para a próxima faixa (CARPES et al., 2014). 

Considerando não ser a ausência da visão o fator impeditivo para o recebimento 

da informação, mas sim a falta do material acessível, a exemplo do áudio, não propiciar a 

igualdade de acesso à informação para as pessoas com deficiência visual é discriminá-las por 

razão da sua deficiência (LIMA; LIMA; GUEDES, 2009). A utilização do recurso sonoro, 

quando utilizado de forma adequada ao que se propõe, permite, portanto, além de transmissão 

das informações, que estruturas estritamente visuais sejam idealizadas pelas pessoas com 

deficiência visual. 

Uma estratégia para tornar eventos visuais acessíveis às pessoas com deficiência 

visual é a áudio-descrição. A áudiodescrição consiste em fornecer a essas pessoas a tradução 

sonora de processos comunicativos visuais e audiovisuais (SANTOS, 2015). A estratégia 

utilizada através do áudio nesta TA pode ser comparada ao conceito de áudiodescrição ao 

buscar retratar características das DST compreensíveis para que a pessoa com deficiência 

visual possa interpretá-la fidedignamente. 

Tecnologias utilizando o som da voz para pessoas com deficiência visual são bem 

aceitas e vem sendo utilizado de forma crescente por essa clientela nos sistemas de 

mobilidade, ambientes de aprendizagem e de lazer (FREITAS; KOUROUPETROGLOU, 

2008). Portanto, se considera propícia a utilização dessa estratégia no cenário de educação em 

saúde.  

Em relação aos recursos disponíveis para utilização da tecnologia assistiva, 

algumas pessoas relataram dificuldade em manusear o áudio em formato mp3 e, sobretudo, no 

computador, sugerindo a disponibilização da TA em Braille. Ainda, apesar de ter sido 

disponibilizada na internet, poucos sujeitos realizaram a avaliação por esse recurso. 

Acredita-se que a dificuldade relatada seja em decorrência da falta de 

oportunidade e treino na utilização dos recursos tecnológicos. Pesquisa sobre o uso de TA 

para a aprendizagem entre pessoas com deficiência visual relata a utilização de recursos 

empregando, entre outros, o Braille em detrimento do computador e reforça a questão das 

dificuldades de aquisição, acesso e uso dos equipamentos de informática no domicílio e até 

mesmo em instituições de ensino, que ainda não contam com esses recursos (GASPARETTO 

et al., 2012). 

Em outro estudo, entretanto, apesar da menor utilização, ficou evidenciado que as 

pessoas com deficiência que nunca utilizaram a internet se sentiam aptos a aprender e não 
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expressaram aversão a esse recurso (CHOI; DINITTO, 2013). Embora o acesso à internet 

esteja aumentando em todo o mundo, muitas pessoas com deficiência visual ainda não tem 

esse recurso disponibilizado (MOHAMED; SYAMILI, 2014). 

Em relação ao uso da internet como alternativa de educação em saúde, existem 

diversas TA que possibilitam às pessoas com deficiência o uso de computadores e da internet 

que, através do funcionamento adequado, possibilita o alcance do objetivo informacional, de 

forma a garantir a produção de conteúdo acessível, bem como sua distribuição e apropriação 

pelas pessoas com ou sem deficiência (ROCHA; ALVES; DUARTE, 2011). 

Por meio da utilização de softwares leitores de tela e sintetizadores de voz, com a 

leitura de textos e jornais eletrônicos, a internet possibilita a comunicação por e-mails, redes 

sociais, sites de busca, biblioteca aberta, livro eletrônico, além da educação à distância 

(GASPARETTO et al., 2012). No Brasil, o Dosvox é uma das ferramentas de acessibilidade 

mais utilizadas, que possibilita o acesso de pessoas com deficiência visual a computadores, 

que comunica a informação por síntese de voz em português, possibilitando a utilização de 

computadores, por esses usuários, com alto grau de independência (JACOMINO; ZANON, 

2015). 

Estudo reforça ser crescente o uso do computador e da internet como ferramenta 

de comunicação para dar suporte aos diversos sistemas de cuidado de saúde, sendo requerido 

para isto maior envolvimento das pessoas para se tornarem proficientes no uso das tecnologias 

em saúde. Para as pessoas com deficiência, essa tecnologia pode oferecer benefícios ao 

reduzir as disparidades de saúde e promover a inclusão, no qual o acesso à internet para a 

melhora da saúde e do bem-estar deve ser visto como questão de justiça social (CHOI; 

DINITTO, 2013). 

A utilização da internet por essas pessoas é entendida como um ambiente 

favorável na construção de acesso, informação e comunicação. Apesar de se apresentar de 

forma crescente, acredita-se que o acesso ao computador e internet ainda é limitado por 

considerar que a desfavorável condição socioeconômica seja determinante no processo de 

inclusão digital.  

A discussão sobre o uso do Braille e da internet pelas pessoas com deficiência 

visual como meios de acesso à informação pode se dar ainda em dois aspectos. No primeiro, 

os jovens buscam cada vez mais esses recursos e deixam de lado a aprendizagem da escrita 

Braille, enquanto os mais velhos são mais resistentes no uso dessas tecnologias, não se 

empenhando no uso do computador. Tal fenômeno, entretanto, não se constitui uma 

característica específica das pessoas com deficiência visual. 
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 De modo geral os jovens e adultos jovens tendem a se interessar pelas tecnologias 

da informação, com o uso do computador e da internet, enquanto os mais velhos apresentam 

dificuldade em manusear esses dispositivos, utilizando-os de forma esporádica. Zickuhr e 

Madden (2012) evidenciaram que apenas 53% de pessoas do grupo com idade acima de 65 

anos realizaram acesso à internet, em contraste com os demais grupos de faixas etárias mais 

baixas, sendo 97% com 18 a 29 anos, 91% de 30 a 49 anos e 77% do grupo de 50 a 64 anos de 

idade, respectivamente, que utilizam esse recurso tecnológico. 

O Sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas cegas, 

utiliza seis pontos em relevo dispostos em duas colunas, possibilita a formação de 63 

símbolos diferentes, empregados em textos literários em diferentes idiomas, na matemática e 

na ciência, na música e, recentemente, até na informática (LEMOS; CERQUEIRA, 2013). 

Estudo que comparou a utilização do Braille e do áudio na perspectiva dos cegos, 

apontou implicações positivas e negativas dos meios de acesso, mostrando que apesar dos 

pontos negativos do Braille ultrapassar os do áudio, prevaleceu a preferência pelo primeiro. 

Os pontos citados foram a dificuldade de transportar materiais em Braille pela quantidade de 

folhas em comparação com os textos impressos, tempo de leitura mais prolongado, desgaste 

das letras do alfabeto de seis pontos a partir do manuseio do usuário, entre outros (PEREIRA; 

ZOREL; SANTOS, 2012). Em relação ao primeiro aspecto, a produção do material em Braille 

possui um custo alto, exigindo cerca de três vezes mais o valor da impressão convencional 

(BABALOLA; HALISO, 2011).  

Comparando a preferência entre o Braille e o uso do computador através de 

sintetizador de voz, apesar da importância equivalente entre os dois meios de comunicação, o 

computador, analisado em suas novas possibilidades, inexistentes no Braille, é possível 

ampliar no contato dos usuários cegos com a produção cultural e na interação social 

(TAVEIRA; ROSADO, 2010). 

Mesmo sem discordarem da forma de apresentação da TA, foi sugerido pelos 

sujeitos que esta fosse disponibilizada para que o leitor de tela do computador realizasse a 

leitura; em tinta com letra ampliada para pessoas com baixa visão e, também em áudio, mas 

que fosse cantada por um artista. 

Estudo reforça que a educação sexual destinada a essa clientela poderá ser uma 

estratégia eficiente desde que seja de modo efetivamente acessível, com recursos adaptados à 

sua realidade, com a utilização de informativos em Braille, desenhos anatômicos em alto 

relevo, áudios, filmes e vídeos com áudiodescrição (FRANÇA, 2013). Dessa forma, 

respeitando-se a questão da autonomia, portanto, deve-se deixar ao critério das pessoas com 
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deficiência visual escolherem o meio que considerar mais pertinente e confortável para sua 

utilização (TAVEIRA; ROSADO, 2010). 

Quanto às informações presentes na tecnologia assistiva estarem adequadas às 

necessidades dos sujeitos, foi solicitado maior detalhamento para cada doença. Entretanto, 

não pode ser acatado considerando que o objetivo é disponibilizar material acessível de 

consulta sobre as principais DST em geral e, caso os usuários tenham dúvidas mais 

específicas, o ideal é buscar profissionais de saúde para orientações pertinentes. 

Além disso, foi sugerido especificamente citar os dois tipos de preservativo, bem 

como sua gratuidade; os tabus que envolvem o contexto da pessoa com HIV e sua transmissão 

vertical. Em relação à sugestão em citar os tipos de preservativo, a TA apresenta o seu uso e 

enfoca a prevenção de modo geral, deixando subentendido que quando se refere ao 

preservativo considera os dois tipos existentes. Entretanto, por se perceber a necessidade de 

divulgação e especificação quanto à existência do preservativo feminino, este item foi 

reforçado no verso 13 (APÊNDICE A). 

As Políticas Públicas de Saúde não contemplam a equidade de gênero da 

população em geral, pois, enquanto o preservativo masculino é consideravelmente distribuído 

e divulgado, e seu uso discutido nos mais variados cenários, a feminina é pouco conhecida, 

sendo sua ampla divulgação, distribuição e consequente uso do preservativo feminino pelas 

mulheres uma estratégia para minimizar as desigualdades no que se refere à prevenção das 

DST entre os casais (GOMES et al., 2011). Tal estratégia seria, portanto, preservar o direito 

de autonomia e empoderamento das mulheres, destacando as com deficiência visual. 

Apesar das características positivas desse dispositivo, o acesso ainda é 

insuficiente, tanto por sua falta nas unidades de saúde, quanto pela falta de promoção do seu 

uso por parte dos profissionais (FERNANDES et al., 2012). 

Quanto ao preconceito ainda existente no contexto do soropositivo, este aspecto 

foi sugerido intensificar na TA e acatado no verso 12 (APÊNDICE A). A literatura refere que 

o medo do contágio e a falta de informação são fatores que causam estigma social, causando 

isolamento por essas pessoas serem alvos do menosprezo social. Os autores citam relatos 

sobre o afastamento das outras pessoas relacionado ao receio de qualquer contato físico 

(aperto de mão, beijo no rosto) (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). 

Intervenções e processos, portanto, que reduzam a discriminação e o estigma 

também no contexto da pessoa com deficiência com HIV se fazem necessárias, com especial 

atenção à questão de gênero e socioeconômica (NIXON et al., 2014). Dessa forma, ao 

orientar as pessoas com deficiência visual de modo efetivo em relação ao HIV, juntamente 
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com seu amplo contexto, pretende-se também criar agentes multiplicadores de conhecimento 

tanto para prevenção, identificação e tratamento precoce, bem como na busca por minimizar 

os transtornos que vivencia a pessoa com o vírus da aids causados pela desinformação 

amplamente difundida. 

Em relação à transmissão vertical, outro quesito solicitado pelos sujeitos, são 

citadas na TA a transmissão vertical e a importância do pré-natal em relação à sífilis. 

Conforme sugerido, foi acrescido também sobre o HIV também no verso 12 (APÊNDICE A). 

No Brasil, apesar de ser preocupante a transmissão vertical, é preciso 

intensificação das políticas de saúde materno-infantil, além de reforçar as preconizações do 

Ministério da Saúde para redução de taxas de transmissão vertical das DST (KUPEK; 

OLIVEIRA, 2012). 

Ao avaliarem a oferta do pré-natal nas unidades básicas de saúde e as ações 

direcionadas à prevenção da transmissão vertical do HIV, pesquisa constatou que apesar da 

disponibilidade de antirretrovirais e da existência de protocolos relacionados à execução de 

condutas adequadas na prevenção da transmissão vertical do HIV, as chances de infecção do 

concepto eram maiores por conta do diagnóstico e tratamento tardios. Ainda, segundo os 

autores, a baixa captação precoce levou ao comprometimento da qualidade da assistência 

prestada, considerando o reduzido número de consultas durante o pré-natal e da realização de 

exames de rotina (LANA; LIMA, 2010). Portanto, considera-se relevante a intensificação da 

possibilidade de transmissão vertical quando a mulher está contaminada com o vírus da aids. 

Em relação às características das doenças apresentadas na TA, as colorações 

foram identificadas pelos sujeitos como estritamente visuais e relatada a impossibilidade de 

entendimento por eles. Ainda, foi citada a exemplificação verrugosa do HPV, através do 

exemplo da couve-flor, estrutura a ser identificada pelo tato, o qual nem todos os indivíduos 

poderiam ter tido contato. 

Sujeitos com deficiência visual reconhecem a vulnerabilidade às DST e reforçam 

a necessidade de informações acessíveis sobre as características dessas doenças para permitir 

sua identificação em uma possível ocorrência (BARBOSA et al., 2013). Na vivência da 

sexualidade, se utilizam o tom de voz, o toque e o olfato, tanto para detectar e obter 

informações de um possível parceiro, quanto para sinalizar seu interesse (PAULA et al., 

2010). 

Depende da percepção de cada indivíduo a compreensão que se tem de uma 

imagem, podendo, portanto, inferir que a idealização de uma mesma estrutura seja entendida 

de diferentes formas em um determinado grupo (SILVA et al., 2010). Em relação aos 
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sentidos, além da fala, as pessoas cegas percebem também o mundo utilizando-se do tato e da 

audição, e aprendem a memorizar como se constitui determinada estrutura (CHIARA et al., 

2011).  

Portanto, para pessoas com deficiência visual, o entendimento de determinada 

imagem visual ou o conhecimento de estruturas sólidas está relacionado com o tipo e o 

período em que a deficiência tenha ocorrido. Para pessoas com cegueira adquirida em idades 

mais avançadas, o contato visual foi permitido, mesmo que de forma muito limitada, e a 

memória visual pode estar presente. Já para indivíduos com cegueira, esse acontecimento não 

foi possível. 

Dessa forma, as colorações características da gonorreia e da tricomoníase nos 

versos 40 e 46 (APÊNDICE A) foram retiradas e as colorações específicas e características na 

pele e nas eliminações fisiológicas presentes na hepatite B foram mantidas no verso 35 

(APÊNDICE A), deixando claro que poderiam ser identificadas com o auxílio de uma pessoa 

vidente. Já quanto à característica verrugosa do HPV, esta permaneceu no verso 23 

(APÊNDICE A) por considerar a possibilidade de muitos sujeitos terem o entendimento tátil 

da couve-flor. 

Ainda em relação à utilização dos sentidos e à avaliação da TA pelas pessoas com 

deficiência visual, acredita-se que esses desenvolvem mais a audição por se utilizarem 

principalmente desse recurso em detrimento da visão. Estudo internacional demonstrou que 

indivíduos com cegueira apresentam indicativo de vantagens na percepção auditiva 

(STEVENS; WEAVER, 2009). 

Os sujeitos identificaram correções a serem feitas na gravação no quesito de 

estratégia de apresentação atrativa. Foi sugerido e acatado que a leitura ocorresse de forma 

mais lenta e a música de fundo mais baixa em relação à voz. Nesse sentido, estudo que buscou 

avaliar a preferência do meio de acesso aos conteúdos utilizado pelas pessoas cegas, apontou 

que, em relação ao áudio, a voz do narrador pode influenciar na utilização do recurso 

auditivo. Para os sujeitos, uma voz desagradável, assim como pausas em excesso ou narração 

muito rápida podem causar desinteresse (PEREIRA; ZOREL; SANTOS, 2012). 

Em outro aspecto, na avaliação da TA quanto ao interesse em utilizar a tecnologia 

assistiva e a mudança de comportamento, foi apontado o tamanho extenso da TA e relatada a 

falta de interesse na temática de prevenção de DST justificada pela existência de 

relacionamento estável e a não utilização do preservativo. 

Em relação ao primeiro aspecto, na validação com especialistas em conteúdo, o 

tamanho da TA já foi reduzido para não se tornar cansativo e desinteressante (BARBOSA, 
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2012). Por se tratarem de muitas doenças, não há possibilidade de reduzir ainda mais o 

tamanho do áudio, pois este já está elaborado com intuito de esclarecer as principais 

informações pertinentes à temática, retratando aspectos-chave relacionados a este conteúdo. 

Quanto ao segundo aspecto, ao descrever o perfil epidemiológico de pessoas 

atendidas em um serviço especializado, pesquisa evidenciou, entre outras características, que 

maiores prevalências das condutas e outras condições consideradas favorecedoras da 

transmissão das DST foram de indivíduos solteiros e separados (PEDROSA et al., 2011). 

Outro estudo reforça, entretanto, o crescimento da contaminação por HIV entre 

mulheres que mantêm relações do tipo heterossexual, entre as quais estão aquelas em união 

consensual ou casadas. De acordo com os autores, constata-se ineficiência na relação entre o 

casal de acordarem o uso do preservativo, sendo a submissão, predominantemente feminina, 

que faz com o cuidado na prevenção de DST seja negligenciado (SOUSA; BARROSO, 2009). 

As pessoas tendem a considerar que relacionamentos estáveis e confiança no 

parceiro sexual são suficientes como formas de proteção às DST (CEZARIO; MARIANO; 

PAGLIUCA, 2008). A familiaridade ocasionada pela convivência de muitos anos entre os 

parceiros encoraja a adoção do sexo desprotegido, com percepções reduzidas sobre o risco de 

contrair algumas DST, no qual se acredita que o uso do preservativo não é necessário 

(ZAWACKI et al., 2009). 

Por outro lado, ao avaliar a vulnerabilidade para DST entre pessoas vivendo em 

relacionamentos estáveis, foram os homens considerados mais vulneráveis em comparação às 

mulheres. O fato de conviverem com uma parceira dita estável torna o cônjuge também 

vulnerável (GALATO; CORREIA, 2011). 

Depoimentos de homens e mulheres com deficiência visual durante oficinas nas 

quais se discutiram sexualidade, DST e uso de preservativo feminino e masculino, reforçam 

capacidade sexual e insinuam a ocorrência de traição entres os casais (WANDERLEY et al., 

2012). Conforme se observa, a existência de parceiro ou parceira fixos não reduz o risco de 

ocorrência de DST, devendo sim ser um tema trabalhado com essa clientela. O fato de os 

próprios sujeitos solicitarem o detalhamento de cada doença reforça a importância da temática 

para eles. 

 

8.4 Domínios e perfil dos sujeitos 

 

De modo geral, é relevante o aprofundamento sobre a relação da condição social e 

econômica da pessoa com deficiência com sua sexualidade, no âmbito da prevenção de DST, 
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tratamentos e cuidados (OOSTERHOFF; WALDMAN; OLERENSHAW, 2014). O contexto 

social, econômico e educacional em que esse se desenvolve, bem como sua diversidade deve 

ser trabalhado (MAIA; RIBEIRO, 2010). 

Ao validar a TA desenvolvida para pessoas com deficiência visual analisando e 

interpretando tais aspectos de acordo com a percepção dos sujeitos, busca-se desenvolver um 

recurso capaz de proporcionar inclusão ao respeitar as especificidades dessa clientela. 

No que concerne, portanto, aos resultados de validação da TA em cada domínio: 

objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia, e interatividade, 

analisando-se o perfil dos sujeitos e adequação da TA, aspectos importantes podem ser 

destacados. 

Os propósitos, metas ou fins a serem alcançados com a utilização de uma 

tecnologia representam seus objetivos (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008). Os 

itens desse domínio buscaram identificar se a TA no presente estudo: apresenta as 

informações sobre as DST abordando aspectos do cotidiano, esclarece as possíveis dúvidas ou 

corrige concepções erradas sobre as DST, apresenta informações que aumentam o 

conhecimento sobre as DST e que levam à obtenção de novas informações de forma 

estimulante. 

Apesar de serem constatadas noções gerais sobre prevenção e transmissão das 

DST entre pessoas com deficiência visual (SAULO; WALAKIRA; DARJ, 2012), ainda é 

predominante o pouco conhecimento ou de modo superficial (BEZERRA; PAGLIUCA, 2010; 

WANDERLEY et al., 2012; BARBOSA et al., 2013). 

Diferentemente do esperado, ao analisar o perfil dos sujeitos na avaliação da TA, 

aqueles que estudaram até o ensino médio, em comparação ao nível superior, avaliaram-na 

melhor quanto aos seus objetivos. Acredita-se que o menor número de pessoas com grau de 

escolaridade mais elevado influenciou na obtenção desse resultado, pois o número de sujeitos 

que avaliaram de modo inadequado ou parcialmente adequado a TA entre os dois níveis foi 

praticamente igual. 

Estudo que avaliou a influência da escolaridade sobre a percepção da saúde geral 

e dos hábitos sexuais de idosos e adultos jovens sem deficiência constatou que a escolaridade 

não influenciou na percepção de saúde em geral e no conhecimento de aids como condutas 

preventivas, orientação sobre a prevenção, ter se submetido à pesquisa de HIV, importância 

do teste de HIV e possibilidade de cura (MELO et al., 2012). 

Para pessoas com deficiência, a baixa escolaridade pode influenciar no cenário da 

saúde, pela maior dificuldade de acesso (GIRONDI; SANTOS, 2011). Menor nível de 
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instrução para a aquisição de informações sobre doenças pode estar relacionado à menor 

autonomia na busca do conhecimento e dificuldade em receber instruções mais complexas ou 

entender a mensagem fornecida (MELO et al., 2012). Entretanto, de acordo com os resultados 

obtidos no presente estudo, a avaliação dos sujeitos com baixa escolaridade se deu de forma 

satisfatória. Entende-se, portanto, que esta avaliação favorável possa estar relacionada ao 

alcance dos objetivos que a TA se propõe, sendo, portanto, compreensível pelas pessoas com 

deficiência visual com menor nível de ensino. 

Para pessoas com deficiência visual, quanto ao domínio acesso, esse consiste na 

disponibilidade da TA para sua utilização na compreensão dos conceitos de direito à 

informação acessível, eliminação de barreiras de comunicação e física, além de práticas 

pedagógicas com recursos e programas adequados capazes de responder a diversas 

necessidades e exigências de aprendizagem (COELHO et al., 2011). 

Nesse domínio buscava-se identificar se a TA respeita a acessibilidade de pessoas 

com deficiência visual e se é composta por materiais que permitem seu uso sem dificuldade. 

Quanto ao perfil dos participantes, nenhuma diferença na forma de avaliação foi identificada 

nos resultados, mostrando que a tecnologia respeita a acessibilidade da pessoa com 

deficiência visual e o contexto de vida que está inserida. 

Já o domínio clareza, por sua vez, corresponde à simplicidade da exposição da 

informação, constituindo-se ferramenta chave para a compreensão da informação por meio da 

linguagem clara (RANGEL et al., 2011). Se as informações estão suficientes para permitirem 

maior compreensão sobre as DST, a abordagem de informações capazes de atender às 

necessidades dos usuários sobre o contexto, e a adoção de uma linguagem simples sem a 

presença de termos técnicos foram investigados nesse domínio. 

Em estudo, já citado anteriormente, especialistas em conteúdo e aspectos 

pedagógicos realizaram avaliações, propondo o acréscimo de informações relevantes e 

sugerindo a alteração de termos considerados inapropriados e confusos em relação às 

características das DST para não confundir ou dificultar o entendimento das informações para 

a clientela pretendida. Expressões e até doenças de menor relevância epidemiológica foram 

substituídas pelas mais incidentes (BARBOSA, 2012). 

Esta TA foi elaborada, adotando-se informações capazes de esclarecer os 

conteúdos sobre cada DST, com o objetivo de convencer o usuário sobre a questão da 

prevenção e identificação precoce de alguma doença quando exposto ao risco. 

Para a elaboração de tecnologias, o conteúdo deve estar claro e objetivo. Termos 

técnicos eufemismos, frases complexas e muito longas devem ser evitadas (SILVA; 
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CARDOSO, 2009). As informações precisam ser inteligíveis para a compreensão dos sujeitos, 

evitando-se frases negativas e confusas (PASQUALI, 2010).  

De acordo ainda com os resultados, quanto à faixa etária, diferentemente do 

esperado, os mais velhos avaliaram melhor a TA do que os mais jovens. A alteração da 

cognição que ocorre com o envelhecimento pode dificultar discussões sobre assuntos 

complexos, pois é comum o desvio de atenção (MOL; ISHITANI, 2010). No processo de 

envelhecimento normal, entretanto, essa alteração não chega a comprometer a funcionalidade 

do indivíduo (RIBEIRO et al., 2010). 

Em relação ao uso de tecnologias, estudo reforça que a falta de contato pelos 

usuários de idade mais avançada pode estar relacionada a desconhecimento, medo ou a 

impressão de que estes avanços foram feitos somente para gerações jovens. Ainda segundo os 

autores, mesmo com a dificuldade natural no uso de novas tecnologias, estudo mostrou que a 

falta de oportunidade é um dos principais motivos para que os primeiros utilizem menos em 

relação aos segundos (LIMA et al., 2015). 

No que remete ao risco de contrair uma DST, para o senso comum, a prática 

sexual se encerra em indivíduos de idade avançada, não percebendo que o sexo se constitui de 

uma prática normal também para quem não é jovem e que o uso de tecnologias podem 

auxiliar o desenvolvimento de uma vida sexual de forma prazerosa e saudável (BERNARDO; 

CORTINA, 2011). 

Acredita-se, portanto, que a avaliação positiva das pessoas com deficiência visual 

quanto à clareza da TA pelas faixas etárias mais elevadas em relação às mais jovens se deva 

ao entendimento adequado do conteúdo, escrito de forma simples, e à autoafirmação sexual 

desses indivíduos ao reconhecerem a importância desse contexto de prevenção. 

No domínio estrutura e apresentação, buscou-se saber se o conteúdo da TA possui 

estratégia de apresentação atrativa e coerente (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008). 

Foi investigado se as informações estão em ordem lógica e se sua forma de apresentação está 

atrativa. 

De acordo com os resultados obtidos na avaliação da TA pelos sujeitos, sobre a 

questão de gênero, sugere-se que os homens avaliaram de modo inadequado ou parcialmente 

adequado quanto a sua estrutura e apresentação. 

No imaginário social de gênero, reforçam-se distinções entre homens e mulheres 

relativas ao cuidado em saúde, nos quais os primeiros estão em posição pouco participativa, 

não cuidados e ausentes, enquanto às mulheres são atribuídas maiores presença e adesão nesse 

sentido (MACHIN et al., 2011). Entende-se que as mulheres com deficiência visual também 
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são mais participativas e interessadas nos cuidados da própria saúde e de sua família. A 

função de cuidadora e de responsável pelo bem estar familiar, inerente à condição feminina, 

pode ter contribuído para o maior interesse e melhor avaliação da TA.  

Estudo reforça a necessidade do entendimento das particularidades existentes 

entre homens e mulheres com deficiência no campo da sexualidade, e da criação de 

estratégias que forneçam os cuidados em saúde efetivos (LEWIS; BRUBAKER; 

ARMSTRONG, 2014). Entre pessoas com deficiência visual, diferenças comportamentais 

foram perceptíveis, principalmente na referida temática, em que os homens discutem 

ativamente sobre sexualidade, enquanto as mulheres silenciam ou se manifestam de forma 

retraída (WANDERLEY et al., 2012). 

Quanto à ocorrência das DST, os indivíduos que apresentaram alguma alteração 

na genitália avaliaram melhor a TA também no que refere à estrutura e apresentação. Por 

vezes, no âmbito sexual e reprodutivo, diante da contaminação por alguma DST, impactos 

positivos podem ser evidenciados através da adoção de maiores cuidados (SOUSA; 

BARROSO, 2009). Dessa forma, acredita-se que os resultados apontados se devam a este 

fato, no qual a preocupação se torna intensificada quando existiu uma experiência de 

adoecimento. 

Novamente em relação à faixa etária, as pessoas de mais idade avaliaram melhor 

TA no domínio estrutura e apresentação, sugerindo que, apesar de não ter sido relatado, a 

utilização da rima como estratégia de apresentação pode ter influenciado neste resultado. 

Por fim, nesse domínio, os sujeitos que iniciaram atividade sexual avaliaram 

melhor a TA. Acredita-se que aqueles que ainda não estabeleceram relações sexuais 

apresentam grau de preocupação de menor intensidade ao não se considerarem expostos. 

Entretanto, a dinâmica da prevenção se destaca também nesse contexto. Estar orientado 

quanto ao uso do preservativo, existência e ocorrência das DST são aspectos necessários para 

a iniciação sexual. 

Com enfoque na prevenção, revisão integrativa internacional sobre deficiência e 

HIV constatou níveis baixos de conhecimento sobre a doença, incluindo equívocos sobre a 

transmissão e medidas preventivas pouco valorizadas, como a importância do uso do 

preservativo (HANASS-HANCOCK, 2009). 

No Brasil, pesquisa evidenciou que jovens tendem a usar menos o preservativo na 

primeira relação sexual e nas relações sexuais posteriores o que pode ser justificado acesso 

insuficiente a estratégias de educação em saúde. Ainda de acordo com os autores, a orientação 
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sobre os métodos de prevenção a vulnerabilidades como a gravidez indesejada e/ou a 

contaminação por DST é fundamental (MARINHO et al., 2013). 

Quanto à avaliação da TA no domínio relevância e eficácia, esse se refere às 

características que avaliam o grau de importância da tecnologia e seu alcance de impacto 

(FACHIN, 2009). Foi investigado se a TA proporciona reflexão sobre a existência e 

ocorrência das DST, se o conteúdo exposto em rima atrai o usuário, se através das 

informações sobre as DST e do incentivo à prevenção dessas com o uso do preservativo 

estimula a adoção do sexo seguro e por fim se ela pode ser utilizada na escola, família e com 

grupos de amigos. 

A oferta de recursos capazes de conscientizar os indivíduos sobre os danos 

causados pelas DST, fazendo com que esses reflitam e sejam capazes de adotar posturas 

saudáveis de modo independente é entendida como um cuidado essencial em saúde (SOUSA; 

BARROSO, 2009). A abordagem da DST no tocante à manifestação, complicações e 

tratamento das doenças apresenta um leque de informações que demandam esforços para 

tornar a transmissão da informação atrativa (BARBOSA et al., 2013). Para pessoas com 

deficiência visual, as TA devem despertar interesse e motivação para proporcionar maior 

utilização por essa clientela. 

Na avaliação do domínio interatividade, há indicativo de que os sujeitos com 

cegueira avaliaram melhor a TA nesse quesito. Buscou-se confirmar se oferece interação se 

usada por um professor na sala de aula ou por um enfermeiro no posto de saúde e também se 

possibilita sua utilização de maneira independente pelo usuário, sem a presença de um 

facilitador. No processo de aprendizagem de pessoas com cegueira e baixa visão, as 

tecnologias devem promover ambientes interativos pautados na autonomia e independência 

para a construção do conhecimento (TAVARAYAMA, 2011).  

Interatividade se refere ao modo ativo e dinâmico que o indivíduo pode 

estabelecer no processo educativo, através da aquisição de informação com oportunidades de 

aprendizagem, entretenimento e poder de decisão de acordo com sua preferência, crenças e 

valores (VERASZTO et al., 2009). Ainda é capaz de desenvolver autonomia ao proporcionar 

oportunidade de escolha e fortalecimento de ensino e aprendizagem (RANGEL et al., 2012). 

Assim como os tipos de deficiência visual são diferentes, neste caso destacando 

cegueira e baixa visão, o modo como estes utilizam recursos de aprendizagem também se 

tornam distintos. Estudo reforça que considerando o nível de acuidade visual e as 

necessidades individuais, pela avaliação das tecnologias é possível constatar que os recursos 

que beneficiam um indivíduo podem não beneficiar o outro (GASPARETTO et al, 2012). 
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Para pessoas com baixa visão, a leitura à distância normal não é possível e o uso 

de ferramentas de apoio é necessário (CHIARA et al., 2011). Tavarayama (2011) lembra que 

esses indivíduos devem dispor de locais bem iluminados, próximo a janelas ou luminárias 

para permitir a percepção de contrastes, além da adaptação de textos que devem ser com letras 

maiores e cores escuras com plano de fundo claro e a utilização de lupas para aumentar o 

campo de visão e aponta ainda a gravação como um recurso eficaz a ser utilizado. 

Já em pessoas com cegueira, não há a funcionalidade do processamento de 

imagens e eles aprendem pelo uso de recursos não visuais (CHIARA et al., 2011). Como os 

cegos possuem bloqueio do campo visual, se utilizam dos outros sentidos restantes, como a 

audição, o tato e o olfato para aquisição da informação (LIMA et al., 2012).  

A melhor avaliação dos indivíduos com baixa visão em relação aos indivíduos 

com cegueira pode estar associada à presença do recurso visual que os primeiros ainda 

possuem. A maior autonomia em acessar a tecnologia permitida pela visão residual, bem 

como a melhor idealização das estruturas que caracterizam as DST podem ter tornado a TA 

mais interativa e dinâmica para essas pessoas. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Com o uso de tecnologias assistivas e profissionais sensibilizados para atuarem no 

contexto das pessoas com deficiência visual, consegue-se transmitir informações acessíveis a 

essa clientela e promover saúde. 

Conforme o referencial metodológico estabelecido, a validação da tecnologia 

assistiva “DST – para prevenir é preciso conhecer” concluiu o percurso metodológico e está 

validada. Todos os passos recomendados pelo referencial metodológico foram seguidos. 

Inicialmente, em trabalho de dissertação, os procedimentos teóricos para a apreciação por 

especialistas foram realizados, e sua conclusão se deu no presente estudo com a utilização do 

teste piloto. 

Finalizada esta etapa, os procedimentos experimentais que corresponderam à 

avaliação da TA pelo número significativo de sujeitos também foram concretizados. Por fim, 

procedeu-se à execução dos procedimentos analíticos, caracterizada pela análise estatística 

dos resultados, realização das alterações pertinentes e divulgação do material validado. 

Como foi perceptível nos resultados, quanto ao perfil demográfico e 

socioeconômico, a maioria dos sujeitos apresentava cegueira (58,9%), eram do sexo 

masculino (52,2%), faixa etária de 31 à 50 (41,1%), com predominância da raça preta/parda 

(55,5%)  e religião católica (46,6%). O maior número de sujeitos estudou até o ensino médio 

completo (74,5%), residia em Fortaleza (58,9%), era casado ou tinha relacionamento estável 

(60,0%), morava com até duas pessoas (60,0%), possuía renda de até dois salários mínimos 

(64,4%), não trabalhava (59,5%) por estar aposentado (50,5%) e as principais ocupações 

foram massoterapia (27,4%) e revisão Braille (22,0%). 

Quanto às características sexuais, a maior parte iniciou atividade sexual (83,3%), 

as mulheres fizeram exame ginecológico nos últimos três anos (82,5%) e realizaram o 

Papanicolau (91,5%) e os homens não se submeteram à cirurgia de circuncisão (84,0%). 

Quanto à ocorrência de alterações na genitália, a maioria não apresentou (61,6%) e, dos que 

apresentaram, buscaram atendimento com o profissional médico (95,1%). No atendimento, 

não foram orientados quanto aos cuidados de informar os parceiros (60,7%), realizar o teste 

de HIV (72,1%) e o teste da sífilis (75,5%). Além disso, também não foram orientados sobre 

o uso regular do preservativo (63,9%), não receberam gratuitamente dos serviços de saúde 

(73,9%) e quanto ao preservativo feminino, a maioria conhece (96,7%), mas poucos a 

experienciaram, apenas 10,5% das mulheres já usaram e 4,3% dos homens tiveram relação 

sexual com mulheres que utilizavam este dispositivo. 
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Quanto a avaliação da TA, as análises estatísticas mostraram que apesar das 

sugestões para seu aprimoramento, todos os itens do instrumento de avaliação apresentaram 

adequação em mais de 80%, sugerindo se tratar de um recurso adequado de promoção e 

educação em saúde para a clientela proposta. 

De acordo com os domínios, a TA apresenta coerência com os objetivos a que se 

propõe, respeita a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, proporciona a 

compreensão da informação através de linguagem clara, possui estratégia de apresentação 

atrativa e coerente e é capaz de desenvolver autonomia. 

As principais alterações realizadas foram: a gravação com leitura mais 

compassada e música de fundo em menor volume em relação à voz; divisão do áudio em 

faixas, separadas por cada doença; citar os dois tipos de preservativo e a questão da 

gratuidade; tabus que envolvem o contexto da pessoa com HIV e sua transmissão vertical. As 

expressões que não pudessem ser compreendidas no cenário da ausência da visão como 

colorações foram retiradas ou explicitadas quanto à visualização pela pessoa vidente. Por fim, 

sugeriu-se a disponibilização da TA em arquivo word, Braille, em tinta e letra ampliada, além 

de gravado cantarolado. 

Quanto à avaliação da TA em observância ao perfil dos sujeitos, sabe-se que nos 

diversos contextos da existência humana, incluindo o de saúde, as diferenças de gênero, faixa 

etária, raça, religião, escolaridade, renda, localidade e sexualidade devem ser consideradas e 

supridas nas mais diversas instâncias, como a da deficiência visual. 

Destaca-se que no domínio objetivo, em comparação ao nível superior, as pessoas 

com deficiência visual que estudaram até o ensino médio avaliaram melhor a TA. Por sua vez, 

no domínio clareza, as pessoas com deficiência de idade mais avançada classificaram como 

adequada com índices superiores do que os mais jovens. Por fim, no domínio estrutura e 

apresentação, a questão de gênero, presença de alteração na genitália e atividade sexual 

influenciaram na avaliação. As mulheres, os sujeitos que apontaram alguma alteração na 

genitália e aqueles que iniciaram atividade sexual a avaliaram como adequada. 

As limitações deste estudo correspondem primeiramente à dificuldade de acesso 

aos sujeitos para a coleta de dados, com características tão específicas, sobretudo por se tratar 

de uma temática ainda rodeada por estigmas sociais, especialmente no contexto dessa 

clientela. Outro desafio a ser destacado foi a escassa literatura sobre a temática, com dados 

atuais e concretos sobre a condição da pessoa com deficiência visual no cenário das DST no 

Brasil e no mundo. O cuidado à saúde sexual da pessoa com deficiência, especialmente na 
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enfermagem, ainda é pouco explorada, envolto por barreiras a serem superadas por aqueles 

que entre poucos se dedicam a essa temática. 

Essas barreiras se iniciam desde a carência na formação dos profissionais de saúde 

até as limitações de acessibilidade em nosso meio social, mas também no acesso a esse estrato 

específico da população.        

Dessa forma, como perspectiva futura, na intenção de reduzir a dificuldade de 

acesso às informações de pessoas com deficiência visual, sobretudo no âmbito da prevenção 

de DST, pretende-se disponibilizar a tecnologia para todos os locais que assistem essa 

clientela, bem como para os próprios usuários, almejando atingir esferas nacionais e se tornar 

inclusive ferramenta recomendada pelo Ministério da Saúde. A avaliação de aprendizagem 

com públicos de outras regiões do Nordeste e de diferentes regiões do país, assim como a 

viabilidade de atualização com o surgimento de novas informações sobre as DST também 

podem ser trabalhadas posteriormente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TEXTO: DST – para prevenir é preciso conhecer 

 

Antes da validação 

 

Versão final 

1) Você que está me escutando 

Um dia já ouviu falar 

Da existência de doenças 

Que é necessário identificar 

Pela relação sexual 

O portador pode passar 

 

1) Você que está me escutando 

Um dia já ouviu falar 

Da existência de doenças 

Que é necessário identificar 

Pela relação sexual 

O portador pode passar 

 

2) Doença sexualmente transmissível 

A tão falada DST 

Pode estar aqui agora 

Em mim ou em você 

Mas através da informação 

Poderemos saber 

 

2) Doença sexualmente transmissível 

A tão falada DST 

Pode estar aqui agora 

Em mim ou em você 

Mas através da informação 

Poderemos saber 

 

3) Considera-se um problema 

De enorme preocupação 

Pois afeta muita gente 

Prejudica a população 

O tratamento é necessário 

E muito importante é a prevenção 

 

3) Considera-se um problema 

De enorme preocupação 

Pois afeta muita gente 

Prejudica a população 

O tratamento é necessário 

E muito importante é a prevenção 

 

4) A identificação precoce 

Nesse caso é fundamental 

É a possibilidade da cura 

Antes de manifestar todo o mal 

Quanto mais cedo o tratamento 

Vem o término afinal 

 

4) A identificação precoce 

Nesse caso é fundamental 

É a possibilidade da cura 

Antes de manifestar todo o mal 

Quanto mais cedo o tratamento 

Vem o término afinal 

 

5) Você ficou curioso 

E pode assim perguntar 

Qual é exatamente o mal 

Que essas doenças podem causar? 

E respondemos a vocês 

Elas podem nos matar 

 

5) Você ficou curioso 

E pode assim perguntar 

Qual é exatamente o mal 

Que essas doenças podem causar? 

E respondemos a vocês 

Elas podem nos matar 

 

6) Vamos começar pela doença 

Que pela cara ninguém vê 

É um vírus perigoso 

O chamado HIV 

O responsável pela aids 

O preservativo vai defender 

 

 

 

6) Vamos começar pela doença 

Que pela cara ninguém vê 

É um vírus perigoso 

O chamado HIV 

O responsável pela aids 

O preservativo vai defender 
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7) Esse vírus perigoso 

Ataca o nosso sistema 

As defesas do nosso corpo 

Vão saindo de cena 

E as doenças oportunistas 

É que causam o problema 

 

8) Depois da contaminação 

Os sintomas podem aparecer 

De três a seis semanas 

Uma simples gripe se vê 

Não era apenas isso 

Era o vírus em você 

 

7) Esse vírus perigoso 

Ataca o nosso sistema 

As defesas do nosso corpo 

Vão saindo de cena 

E as doenças oportunistas 

É que causam o problema 

 

8) Depois da contaminação 

Os sintomas podem aparecer 

De três a seis semanas 

Uma simples gripe se vê 

Não era apenas isso 

Era o vírus em você 

 

9) Além da gripe citada 

Outros sintomas podem surgir 

Perda de peso e dor muscular 

Febre e até a diarreia pode vir 

São as primeiras manifestações 

Que você vem a exibir 

 

9) Além da gripe citada 

Outros sintomas podem surgir 

Perda de peso e dor muscular 

Febre e até a diarreia pode vir 

São as primeiras manifestações 

Que você vem a exibir 

 

10) Quem se infecta com o vírus 

Sente muita amargura  

Pois o principal problema  

Dessa doença que tortura  

É que existe tratamento  

Mas não existe cura 

 

10) Quem se infecta com o vírus 

Sente muita amargura 

Pois o principal problema 

Dessa doença que tortura 

É que existe tratamento 

Mas não existe cura 

 

11) O tratamento é com remédio 

São os antirretrovirais 

Que vão depender dos exames 

Clínicos e laboratoriais 

Se já é necessário dar início 

Ou esperar um pouco mais 

 

11) O tratamento é com remédio 

São os antirretrovirais 

Que vão depender dos exames 

Clínicos e laboratoriais 

Se já é necessário dar início 

Ou esperar um pouco mais 

 

12) É através do sangue  

Ou do liquido sexual  

Que o portador do vírus  

Transmite esse mal  

A prevenção neste caso  

É o meio fundamental  

12) Pelo sangue ou durante o sexo 

O vírus pode passar 

Não por copo ou pelo beijo 

Como o povo vive a falar 

E a grávida também pode 

O bebê contaminar 

 

13) Todo mundo aqui presente 

Da camisinha ouviu falar 

É a forma mais segura  

De não se contaminar  

Ela garante segurança  

Se de forma correta usar  

 

 

13) Todo mundo aqui presente 

Da camisinha ouviu falar 

Tem feminina e masculina 

Não podemos relaxar 

Você recebe de graça 

É só ir ao posto buscar 
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14) A sífilis é outra DST 

De enorme preocupação 

Pois além da genitália 

Vai ter outra localização 

E em órgãos importantes 

Pode causar infecção 

14) A sífilis é outra DST 

De enorme preocupação 

Pois além da genitália 

Vai ter outra localização 

E em órgãos importantes 

Pode causar infecção 

 

15) A primeira manifestação 

É uma pequena ferida 

Com caroços nas virilhas 

Que incham em seguida 

Surgem de sete a 20 dias 

Após a relação desprotegida 

 

15) A primeira manifestação 

É uma pequena ferida 

Com caroços nas virilhas 

Que incham em seguida 

Surgem de sete a 20 dias 

Após a relação desprotegida 

 

16) Estas feridas e caroços 

Que acabamos de falar 

Não ardem, coçam ou doem 

Nem pus vão liberar 

O doente nesse momento 

Pode nem desconfiar 

16) Estas feridas e caroços 

Que acabamos de falar 

Não ardem, coçam ou doem 

Nem pus vão liberar 

O doente nesse momento 

Pode nem desconfiar 

 

17) Mesmo sem tratamento 

A ferida vai desaparecer 

E depois de algum tempo 

Os sinais vêm ocorrer 

Marcas que surgem do nada 

E a pessoa sem entender 

 

17) Mesmo sem tratamento 

A ferida vai desaparecer 

E depois de algum tempo 

Os sinais vem ocorrer 

Marcas que surgem do nada 

E a pessoa sem entender 

 

18) Cegueira, paralisia, 

Doença cerebral, coração afetado 

A prevenção é possível 

Evitar o sangue contaminado, 

Usar corretamente o preservativo 

E com a grávida ter cuidado 

18) Cegueira, paralisia, 

Doença cerebral, coração afetado 

A prevenção é possível 

Evitar o sangue contaminado, 

Usar corretamente o preservativo 

E com a grávida ter muito cuidado 

 

19) Dentre os muitos prejuízos 

Que acabamos de citar 

Existem os bebês 

Que deformados podem ficar 

Caso alguma gestante 

Chegue a se infectar 

 

19) Dentre os muitos prejuízos 

Que acabamos de citar 

Existem os bebês 

Que deformados podem ficar 

Caso alguma gestante 

Chegue a se infectar 

 

20) Se ela não for tratada 

A Sífilis pode passar 

O pré-natal é necessário 

Para esse mal evitar 

Toda gestante deve ir direitinho 

Ao posto se consultar 

 

 

20) Se ela não for tratada 

A Sífilis pode passar 

O pré-natal é necessário 

Para esse mal evitar 

Toda gestante deve ir direitinho 

Ao posto se consultar 
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21) O tratamento vai depender 

Do momento que a doença está 

Procurar atendimento profissional 

Para o diagnóstico correto indicar 

Atenção especial à gestante 

Que sem tratamento não pode ficar 

21) O tratamento vai depender 

Do momento que a doença está 

Procurar atendimento profissional 

Para o diagnóstico correto indicar 

Atenção especial à gestante 

Que sem tratamento não pode ficar 

 

22) Condiloma acuminado 

Mais uma DST 

Causado pelo papiloma vírus humano 

O famoso HPV 

E da tal crista de galo 

Ouvimos o povo dizer 

 

22) Condiloma acuminado 

Mais uma DST 

Causado pelo papiloma vírus humano 

O famoso HPV 

E da tal crista de galo 

Ouvimos o povo dizer 

 

23) Trata-se de uma infecção 

Comum de acontecer 

Com lesões genitais indolores 

Algumas verrugas pode se ver 

De diferentes tamanhos 

Com couve-flor vem parecer 

 

23) Trata-se de uma infecção 

Comum de acontecer 

Com lesões genitais indolores 

Algumas verrugas pode se perceber 

De diferentes tamanhos 

Com couve-flor vem parecer 

 

24) Ainda sobre o HPV 

É importante destacar 

Boca, genitais ou anus 

O vírus pode estar 

E ainda com o câncer 

Pode se relacionar 

 

24) Ainda sobre o HPV 

É importante destacar 

Boca, genitais ou anus 

O vírus pode estar 

E ainda com o câncer 

Pode se relacionar 

 

25) Dizem que com o contato direto 

A transmissão pode ocorrer 

Pele ou mesmo outros objetos 

Podem levar o HPV 

E assim a infecção 

Poderá se desenvolver 

 

25) Dizem que com o contato direto 

A transmissão pode ocorrer 

Pele ou mesmo outros objetos 

Podem levar o HPV 

E assim a infecção 

Poderá se desenvolver 

 

26) Contra a infecção por HPV 

Duas vacinas foram desenvolvidas 

Mas pelo Ministério da Saúde  

Ainda não são distribuídas 

Beneficiam meninas adolescentes  

Que não são sexualmente ativas 

 

26) Contra a infecção por HPV 

Duas vacinas foram desenvolvidas 

E pelo Ministério da Saúde 

Já são gratuitamente distribuídas 

Beneficiam meninas adolescentes  

Que não fizeram sexo ainda 

 

27) A prevenção é importante 

O preservativo é principal 

Pra detectar precocemente 

Tem também o Papanicolau 

Realizar uma vez por ano 

Pra mulher é essencial  

 

 

27) A prevenção é importante 

Usar preservativo é fundamental 

Pra detectar precocemente 

Tem também o Papanicolau 

Realizar uma vez por ano 

Pra mulher é essencial 
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28) O herpes é outra DST 

Com característica singular 

Uma vez infectado com o vírus 

Pra sempre ele estará lá 

Pequenas bolhas vão aparecer 

Podendo arder e coçar 

28) O herpes é outra DST 

Com característica singular 

Uma vez infectado com o vírus 

Pra sempre ele estará lá 

Pequenas bolhas vão aparecer 

Podendo arder e coçar 

 

29) Na ponta do pênis e na vulva 

Estão principalmente localizadas 

Nas partes internas da pessoa 

Também podem ser encontradas 

Estouram-se com a coceira 

E viram feridas inflamadas 

 

29) Na ponta do pênis e na vulva 

Estão principalmente localizadas 

Nas partes internas da pessoa 

Também podem ser encontradas 

Estouram-se com a coceira 

E viram feridas inflamadas 

 

30) O líquido contido nas “bolhinhas” 

É uma água poderosa 

E em contato com o parceiro 

Transmite essa doença contagiosa 

E nos sexos oral, anal ou vaginal 

A infecção é desastrosa 

 

30) O líquido contido nas “bolhinhas” 

É uma água poderosa 

E em contato com o parceiro 

Transmite essa doença contagiosa 

E nos sexos oral, anal ou vaginal 

A infecção é desastrosa 

 

31) Essa doença viral 

Mais parece um vai-e-vem 

E dependendo muitas vezes 

Da condição que a pessoa tem 

O estresse e cansaço 

Podem interferir também 

 

31) Essa doença viral 

Mais parece um vai-e-vem 

E dependendo muitas vezes 

Da condição que a pessoa tem 

O estresse e cansaço 

Podem interferir também 

 

32) As bolhas somem e reaparecem 

Às vezes no mesmo local 

E além do preservativo 

Não deve ter relação sexual 

Enquanto as feridas estiverem 

A transmissão é real! 

 

32) As bolhas somem e reaparecem 

Às vezes no mesmo local 

E além do preservativo 

Não deve ter relação sexual 

Enquanto as feridas estiverem 

A transmissão é real! 

 

33) O tratamento tem por objetivo 

Os sintomas minimizar 

Prevenir as complicações 

E a transmissão evitar 

Pois com a cura completa 

Ainda não podemos contar 

 

33) O tratamento tem por objetivo 

Os sintomas minimizar 

Prevenir as complicações 

E a transmissão evitar 

Pois com a cura completa 

Ainda não podemos contar 

 

34) Não podemos deixar de falar 

De outra doença conhecida 

A Hepatite B não pode 

Por nós ser esquecida 

Pelo leite da mãe, sangue ou esperma 

Ela pode ser transmitida 

 

 

34) Não podemos deixar de falar 

De outra doença conhecida 

A Hepatite B não pode 

Por nós ser esquecida 

Pelo leite da mãe, sangue ou esperma 

Ela pode ser transmitida 
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35) Alguns sinais e sintomas 

São possíveis de observar 

Cansaço, dor na barriga e tontura 

Podem se apresentar 

Urina escura e fezes claras 

A pele amarela pode ficar 

35) Alguns sinais e sintomas 

São possíveis detectar 

Cansaço, dor na barriga e tontura 

A pele amarela pode ficar 

Urina escura e fezes claras 

Alguém pode te alertar 

 

36) É pelo exame de sangue 

O diagnóstico da Hepatite B 

Mas prevenir é bem melhor 

É possível se proteger 

Além da camisinha tem vacina 

É só ir ao posto receber 

 

36) É pelo exame de sangue 

O diagnóstico da Hepatite B 

Mas prevenir é bem melhor 

É possível se proteger 

Além da camisinha tem vacina 

É só ir ao posto receber 

 

37) Não precisa pagar nada 

Para as vacinas tomar 

São necessárias três doses 

Para imunização terminar 

Tem intervalos entre elas 

Que no posto vão informar 

 

37) Não precisa pagar nada 

Para as vacinas tomar 

São necessárias três doses 

Para imunização terminar 

Tem intervalos entre elas 

Que no posto vão informar 

 

38) Existem mais doenças 

Que agora vamos falar 

Da clamídia e da gonorreia 

Que apresentam em singular 

Corrimento característico 

Que dá logo pra suspeitar 

38) Existem mais doenças 

Que agora vamos falar 

Da clamídia e da gonorreia 

Que apresentam em singular 

Corrimento característico 

Que dá logo pra suspeitar 

 

39) A gonorreia é doença comum 

Das de transmissão sexual 

Tendo o órgão sexual do doente 

Como lugar principal 

De pingadeira ou esquentamento 

É chamada pelo pessoal 

 

39) A gonorreia é doença comum 

Das de transmissão sexual 

Tendo o órgão sexual do doente 

Como lugar principal 

De pingadeira ou esquentamento 

É chamada pelo pessoal 

 

40) Entre dois a oito dias 

Após o sexo desprotegido 

Um problema pra urinar 

É então percebido 

E um corrimento amarelado 

Pode ser exibido 

 

40) Entre dois a oito dias 

Após o sexo desprotegido 

Um problema pra urinar 

É então percebido 

E um corrimento pela genitália 

Pode ser exibido 

 

41) A clamídia também é 

Outra doença comum 

A pessoa contaminada 

Pode não ter sintoma nenhum 

Mas transmite aos parceiros 

Infectando um por um 

 

 

41) A clamídia também é 

Outra doença comum 

A pessoa contaminada 

Pode não ter sintoma nenhum 

Mas transmite aos parceiros 

Infectando um por um 
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42) Essas duas doenças têm 

Uma grande complicação 

Pois uma grávida infectada 

Pode realizar a transmissão 

E a criança ficar cega 

Por conta da contaminação 

 

42) Essas duas doenças têm 

Uma grande complicação 

Pois uma grávida infectada 

Pode realizar a transmissão 

E a criança ficar cega 

Por conta da contaminação 

43) Na suspeita dessas doenças 

Um serviço de saúde vá procurar 

Pois o tratamento é com antibiótico 

E é preciso logo começar 

A prevenção era muito mais fácil 

Era só o preservativo usar 

 

43) Na suspeita dessas doenças 

Um serviço de saúde vá procurar 

Pois o tratamento é com antibiótico 

E é preciso logo começar 

A prevenção era muito mais fácil 

Era só o preservativo usar 

 

44) Chegou mais uma doença 

Que produz um corrimento 

E pra não pegar também 

Tem que ter comportamento 

Se proteger durante o sexo 

E dessa mazela estar isento 

 

44) Chegou mais uma doença 

Que produz um corrimento 

E pra não pegar também 

Tem que ter comportamento 

Se proteger durante o sexo 

E dessa mazela estar isento 

 

45) Tricomoníase é seu nome 

Você aí já ouviu falar? 

Tem homem que tem 

E não vai apresentar 

Contamina suas parceiras 

Que doentes podem ficar 

 

45) Tricomoníase é seu nome 

Você aí já ouviu falar? 

Tem homem que tem 

E não vai apresentar 

Contamina suas parceiras 

Que doentes podem ficar 

 

46) O corrimento é diferente 

Um amarelo-esverdeado 

Um mau cheiro é percebido 

Algo pode estar errado 

O bicho que passa essa doença 

É comum e bem danado 

46) Um corrimento diferente 

Pode ser identificado 

Um mau cheiro é percebido 

Algo pode estar errado 

O bicho que passa essa doença 

É comum e bem danado 

 

47) Outros sintomas também 

São comuns de aparecer 

A dor durante o sexo 

Com frequência vamos ter 

Com dificuldade de urinar 

A pessoa vai se ver 

 

47) Outros sintomas também 

São comuns de aparecer 

A dor durante o sexo 

Com frequência vamos ter 

Com dificuldade de urinar 

A pessoa vai se perceber 

 

48) Os parceiros sexuais 

Devem ser tratados também 

Pois a doença pode ir embora 

E se achar que nada tem 

Mas a transmissão continua 

E os outros riscos que vem? 

 

 

48) Os parceiros sexuais 

Devem ser tratados também 

Pois a doença pode ir embora 

E se achar que nada tem 

Mas a transmissão continua 

E os outros riscos que vem? 
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49) A grávida com tricomoníase 

Pode seu filho prejudicar 

Nascer antes do tempo 

A bolsa mais cedo estourar 

Ao nascer a criança pode 

Até com baixo peso estar 

49) A grávida com tricomoníase 

Pode seu filho prejudicar 

Nascer antes do tempo 

A bolsa mais cedo estourar 

Ao nascer a criança pode 

Até com baixo peso estar 

 

50) Para todas as doenças 

Que acabamos de falar 

A camisinha é responsável 

Por todas elas evitar 

Guardem isso na memória 

E não vamos relaxar 

 

50) Para todas as doenças 

Que acabamos de falar 

A camisinha é responsável 

Por todas elas evitar 

Guardem isso na memória 

E não vamos relaxar 

51) Você que me escutou 

Já deve ter aprendido 

Que a melhor forma de evitar 

Ou eliminar todo perigo 

É nunca relaxar 

E fazer sexo protegido 

 

51) Você que me escutou 

Já deve ter aprendido 

Que a melhor forma de evitar 

Ou eliminar todo perigo 

É nunca relaxar 

E fazer sexo protegido 

 

52) Quem vê cara não vê DST 

Alguém aqui já ouviu falar? 

Nossa saúde deve sempre 

Em primeiro lugar estar 

E agora minha gente 

Que tal a camisinha usar? 

 

52) Quem vê cara não vê DST 

Alguém aqui já ouviu falar? 

Nossa saúde deve sempre 

Em primeiro lugar estar 

E agora minha gente 

Que tal a camisinha usar? 
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APÊNDICE B – DADOS DOS SUJEITOS E ORIENTAÇÕES DE USO DO 

INSTRUMENTO  

 

 

Nome da Tecnologia: DST – para prevenir é preciso conhecer 

Data ____/____/____ 

Nome:______________________________________________________ Idade:__________ 

Causa da Cegueira:_________________________________ Renda:____________________  

 

INSTRUÇÕES: As orientações abaixo tem por objetivo esclarecer o que cada item do 

instrumento busca identificar. Caso tenha alguma dúvida, identifique o item e correspondente 

e leia-o. 

 

Quanto aos Objetivos da tecnologia: 

 

1 - Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia: 

A tecnologia apresenta informações do cotidiano. 

 

2 - Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado:  

A tecnologia esclarece as possíveis dúvidas sobre as DST. 

 

3 - Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado: 

A tecnologia desperta estímulo para aprender sobre as DST. 

 

4 - Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos: 

A tecnologia é estimulante ao promover o aprendizado de novas informações. 

 

Quanto ao Acesso à tecnologia: 

 

5 - Permite-lhe buscar informações sem dificuldades: 

A tecnologia (áudio) pode ser acessada e manuseada sem dificuldade. 

 

6 - Disponibiliza os recursos adequados e necessários para sua utilização: 

A tecnologia é composta de materiais que permitem seu uso (áudio em formato mp3 para CD 

ou computador). 

 

Quanto à Clareza da tecnologia:  

 

7 - Apresenta informações necessárias para melhor compreensão do conteúdo: 

A tecnologia apresenta informações suficientes para compreender as DST. 

 

8 - O conteúdo da informação está adequado às suas necessidades 

A tecnologia traz informações suficientes que o usuário gostaria de saber sobre as DST. 

 

9 - Apresenta as informações de modo simples 

A tecnologia apresenta uma linguagem sem termos difíceis. 
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Quanto à Estrutura e apresentação da tecnologia: 

 

10 - Apresenta o conteúdo de forma organizada: 

A tecnologia apresenta as informações em ordem lógica. 

 

11 - Possui estratégia de apresentação atrativa: 

A forma de apresentação da tecnologia (áudio com a rima) atrai o usuário. 

 

Quanto à Relevância e eficácia da tecnologia: 

 

12 - Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado: 

A tecnologia permite a reflexão sobre a existência e ocorrência das DST. 

 

13 - Desperta o seu interesse para utilizá-la: 

A tecnologia despertaria interesse no usuário quando ele soubesse de sua existência. 

 

14 - Estimula uma mudança de comportamento em você: 

A tecnologia estimula a adoção do sexo seguro através do uso do preservativo. 

 

15 - Reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos: 

A tecnologia pode ser utilizada na escola, na família, com grupos de amigos. 

 

Quanto à Interatividade da tecnologia: 

 

16 - Oferece interação, envolvimento ativo no processo educativo: 

A tecnologia oferece interação se usada por um professor na sala de aula ou por um 

enfermeiro no posto de saúde. 

  

17 - Possibilita navegar sem dificuldades pelos links apresentados 

A tecnologia pode ser acessada sem dificuldades através dos links disponibilizados. 

Este item se aplica aos sujeitos que realizarem a pesquisa pelo computador. 

 

18 - Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação: 

A tecnologia possibilita sua utilização de modo independente sem um facilitador. 
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APÊNDICE C – CARTA-CONVITE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 

Prezado (a), 

 

Sou enfermeira e doutoranda do Curso de Doutorado em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Desenvolvo pesquisas na área de Educação em Saúde 

para pessoas com deficiência visual e estou lhe convidando para participar da pesquisa de tese 

intitulada “TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS”. 

Durante o curso de graduação desenvolvi uma tecnologia composta por um texto 

com versos rimados apresentando as principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

desenvolvido para servir de material de consulta acessível à pessoas com deficiência visual. 

Durante o mestrado essa tecnologia foi validada por professores especialistas no conteúdo das 

DST e por professores de educação especial. E agora, na tese de doutorado, uma das etapas 

metodológicas do estudo é a validação da tecnologia por pessoas com deficiência visual. 

Gostaria de convidar o (a) senhor (a) a participar da pesquisa respondendo a dois 

instrumentos, um com questões sobre a tecnologia e o outro sobre informações mais pessoais 

como sua sexualidade. O texto pode ser apresentado ao (a) senhor (a) conforme sua escolha, 

no computador pelo acesso à internet ou em áudio através de um CD. O (a) senhor (a) terá que 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que é um documento 

contendo os objetivos, que lhe esclarecerão sobre o estudo e informações adicionais. 

Sua participação é importante, pois o (a) senhor (a) estará colaborando na 

construção de um recurso de informação sobre as DST acessível às pessoas com deficiência 

visual. Para participar desta pesquisa é necessário, portanto, que o (a) senhor (a) tenha acima 

de 18 anos e assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Obrigada, 

Enfermeira Giselly Oseni Barbosa Oliveira 

  

Caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato com a pesquisadora, o e-mail da 

mesma é: gisellybarbos@hotmail.com. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Eu, Giselly Oseni Barbosa Oliveira, sou enfermeira e aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desenvolvo pesquisas na área de 

Educação em Saúde para pessoas com deficiência visual e estou lhe convidando para 

participar da pesquisa Tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual: prevenção 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Esta pesquisa que pretendo desenvolver tem por objetivo avaliar uma tecnologia assistiva 

gravada em áudio no formato de versos acessível às pessoas com deficiência visual através da 

utilização do acesso ao computador ou de aparelho de som portátil, conforme sua preferência. 

É por meio deste termo, que lhe peço autorização para contribuir com o trabalho, que será 

confirmada após a assinatura desse termo e sua entrega ao pesquisador. Caso o (a) senhor (a) 

avalie a tecnologia pelo computador, esta poderá ser disponibilizada no CD de áudio ou pela 

internet no site www.labcomsaude.ufc.br, no qual conterá um espaço para que o (a) senhor (a) 

possa digitar seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e acessar a tecnologia. Caso seja através de 

aparelho de som portátil, será disponibilizada no CD de áudio. 

Esta pesquisa pode oferecer desconforto para o (a) senhor (a), pois retrata a temática da 

sexualidade. Caso aceite, garanto a sua liberdade de se retirar do estudo a qualquer momento. 

Garanto-lhe também a privacidade, pois não citarei seu nome em lugar nenhum deste trabalho 

e os dados serão de uso restrito do estudo, e divulgadas posteriormente como resultados de 

pesquisa. E ainda, para participar da mesma, não será oferecido nenhum valor ao (a) senhor 

(a). Acredita-se que este estudo contribuirá para a saúde das pessoas com deficiência visual, 

pois estará disponibilizando material educativo acessível. 

Caso tenha alguma dúvida, procure-me no endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949, Rodolfo 

Teófilo. CEP: 60430-160. Tel.: (85) 8730-2430; e-mail: gisellybarbos@hotmail.com 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se disponível para 

esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação à sua participação no referido estudo no 

endereço Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, ou por meio do telefone (85) 

33668344. Gostaria de contar com sua contribuição para o desenvolvimento deste estudo e, 

desde já, agradeço.  

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Pesquisadora 

Giselly Oseni Barbosa Oliveira 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO: 

Eu, ______________________________________________________________, após 

aceitar e concordar com tudo o que está explanado, declaro que por este termo fui 

devidamente orientado e esclarecido sobre a pesquisa TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS e aceito participar da pesquisa. 

Fortaleza, _____de __________________de 2014. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo 

 

 

http://www.labcomsaude.ufc.br/
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ANEXOS 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

(QUATA) 

 

Prezado Senhor (a) 

Este instrumento tem por objetivo registrar a sua avaliação em relação à Tecnologia 

Assistiva (TA). Você deverá avaliar a Tecnologia Assistiva (TA). Para cada área, você deverá 

atribuir nota de 0 a 2, como desejar, de acordo com a legenda abaixo: 

(0) Inadequado: a tecnologia assistiva não atende a definição do item. 

(1) Parcialmente adequado: a tecnologia atende parcialmente a definição do item 

(2) Adequado: a tecnologia atende a definição do item. 

 

Atributos  Item 0 1 2 

Objetivos 1 Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia    

2 Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado    

3 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado    

4 Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos    

Acesso 5 Permite-lhe buscar informações sem dificuldades    

6 Disponibiliza os recursos adequados e necessários 

para sua utilização 

   

Clareza 7 Apresenta informações necessárias para melhor 

compreensão do conteúdo 

   

8 O conteúdo da informação está adequado às suas 

necessidades 

   

9 Apresenta as informações de modo simples    

Estrutura e 

apresentação 

10 Apresenta o conteúdo de forma organizada    

11 Possui estratégia de apresentação atrativa    

Relevância e 

eficácia 

12 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado    

13 Desperta o seu interesse para utilizá-la    

14 Estimula uma mudança de comportamento em você    

15 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos 

   

Interatividade 16 Oferece interação, envolvimento ativo no processo 

educativo 

   

17 Possibilita navegar sem dificuldades pelos links 

apresentados 

   

18 Fornece autonomia ao usuário em relação à sua 

operação 

   

 

Caso seja do seu interesse, você poderá comentar, criticar ou sugerir os aspectos que 

considerou como positivos ou negativos na TA. 
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ANEXO B – INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
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ANEXO C – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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