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RESUMO 

 

Estratégias educativas pautadas na autoeficácia podem contribuir no aumento da 

autoeficácia materna em prevenir a diarreia infantil. Nesse sentido, o objetivo do 

estudo foi analisar as tecnologias educativas, vídeo e cartilha, associadas à 

Entrevista Motivacional Breve (EMB) na autoeficácia materna para prevenção da 

diarreia infantil. Estudo experimental com dois grupos: vídeo mais EMB e cartilha 

mais EMB. Realizado em duas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da 

Regional V, Fortaleza/CE. A amostra foi composta por 122 mães de crianças 

menores de 5 anos de idade, sendo 61 em cada grupo de investigação. A coleta de 

dados aconteceu em três fases: na 1ª fase, na própria unidade, aplicaram-se a 

Escala de Autoeficácia Materna para prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI) e o 

formulário socioeconômico, na 2ª fase, ainda na UAPS, foram realizadas as 

intervenções e aplicação da EAPDI nos dois grupos, na 3ª fase, o acompanhamento 

por telefone, com a escala e o formulário reduzido de investigação da diarreia, por 

dois meses. Foram calculadas as RCs e seus IC95%. Foram feitas as análises dos 

grupos contrastados, a comparação da eficácia entre os dois grupos pelos testes de 

qui-quadrado, razão de verossimilhança, t de Student, Mann-Whitney e regressão 

logística. Após as intervenções realizadas constatou-se um aumento nas médias dos 

escores de autoeficácia nos dois grupos. O grupo vídeo e EMB apresentou maior 

média na EAPDI (117,4 pontos) e o grupo cartilha e EMB obteve (116,9 pontos), no 

segundo mês após as estratégias educativas constatou-se um aumento significativo 

nos escores da EAPDI no grupo vídeo e EMB em relação ao grupo cartilha e EMB. 

Observou-se que antes da intervenção, os dois grupos, apresentaram autoeficácia 

elevada, sendo 39,3% das mães do grupo vídeo e EMB e 42,6% do grupo cartilha e 

EMB. Um mês após as intervenções houve um aumento da porcentagem das mães 

dos dois grupos com relação a autoeficácia elevada, sendo 78,4% do grupo vídeo e 

EMB, e 83%  do  grupo cartilha e EMB. Após dois meses de intervenções,  

observou-se que o níveis de autoeficacia elevada reduziram-se nos dois grupos, 

vídeo e EMB (74,5%) e cartilha e EMB (77,8%). Acerca da ocorrência da diarreia, 

em linha de base, observou-se que mais da metade das crianças de cada grupo teve 

diarreia (Grupo vídeo e EMB: 57,6% e Grupo cartilha e EMB: 55,7%). Ao longo dos 

dois meses após as intervenções nos dois grupos, identificou-se uma redução nos 

episódios diarreicos. No grupo vídeo e EMB 97,9% das mães afirmaram que seus 

filhos não tiveram diarreia e no grupo da cartilha e EMB 95,5% das mães também 

afirmaram que as crianças não apresentaram episódios diarreicos. Ao considerar a 

razão de chance de cada grupo, foi observado que, após dois meses da intervenção 

educativa, no grupo vídeo e EMB, as crianças tiveram menos chances de terem 

episódios diarreicos em comparação ao grupo cartilha e EMB. Conclui-se que tanto 

o vídeo quanto a cartilha, associados à EMB, foram eficazes para aumentar a 

autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil e reduzir a ocorrência dos 

episódios diarreicos.  
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ABSTRACT 

 

Educational strategies based on self-efficacy may contribute to an increase in 
maternal self-efficacy in preventing childhood diarrhea. In this sense, the objective of 
the study was to analyze the educational technologies, video and booklet, associated 
with the Brief Motivational Interview (BME) in maternal self-efficacy for the prevention 
of childhood diarrhea. Experimental study Randomized clinical trial with two groups: 
video plus EMB and primer plus EMB. Performed in two Units of Primary Health Care 
(UAPS) of Regional V, Fortaleza / CE. The population was composed of mothers of 
children under 5 years of age and the sample, of 122 of these. The Maternal Self-
Efficacy Scale for Childhood Diarrhea Prevention (EAPDI), the socioeconomic form 
and the reduced form of diarrhea investigation were used. The data collection took 
place in three phases: in the first phase, in the unit itself, the EAPDI and the form 
were applied, in the second phase, the interventions, then the scale was applied in 
the UAPS and in the 3rd phase, the follow-up by telephone contact, with the scale 
and diarrhea investigation form, for two months. The CRs and their 95% CI were 
calculated. Analyzes of the contrasted groups were performed, comparing the 
efficacy between chi-square, likelihood ratio, Student's t test, Mann-Whitney test and 
logistic regression (for variables that presented p <0.20 in the analysis bivariate). 
There was an increase in the means of self-efficacy scores in both groups in the first 
and second month after the interventions. In the video and EMB group (117.4) points 
and in the primer group and EMB (116.9) points, having an increase of 7 points, and 
4.9 points, respectively. It was observed, therefore, that there was a significant 
increase in the EAPDI scores in the video and EMB group in relation to the primer 
and EMB group. It was observed that before the intervention, only 39.3% of the 
mothers presented high self-efficacy in the video and EMB group, and in the primer 
and EMB group, the results were similar, less than half of the mothers (42.6%) 
presented self-efficacy. After the educational intervention, in the first month the video 
and EMB group increased to 78.4%, and in the second month to 74.5%. In the primer 
and EMB group, the results were similar, in the first month 83% of the mothers 
presented high self efficacy and in the second month, 77.8%. Regarding the 
occurrence of diarrhea, at baseline, it was observed that more than half of the 
children in each group had diarrhea (Video group and BMS, 57.6% and Group 
booklet and BMS, 55.7%). During the two months following interventions in both 
groups, a decrease in diarrhea cases was identified. In the video and EMB group, 
there was a considerable reduction in diarrheal episodes, 97.9% of the mothers 
reported that their children did not have diarrhea. Similarly, it occurred with the group 
of the primer and EMB, in which, after two months of intervention, 95.5% of the 
children did not have diarrhea. These data indicate that each of the educational 
interventions associated with the brief motivational interview was able to produce 
significant results. When considering the odds ratio of each group, it was observed 
that, after two months of the educational intervention, in the video and BMS group, 
children were less likely to have diarrheal episodes compared to the primer and BMS 
groups. It was concluded that both the video and the primer, associated with the Brief 
Motivational Interview (BMI), were effective in increasing maternal self-efficacy in 
preventing infant diarrhea and reducing the occurrence of diarrheal episodes. 
 
KEYWORDS: Child Diarrhea, Self-efficacy, Motivational Interview, Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Diarreia infantil: um problema prevenível milenar 

Etimologicamente a palavra “diarreia” deriva do grego “diarrhoia” que 

significa “fluir através de” ou “fluxo do ventre”, e segundo o médico grego Hipócrates 

era causado pelo desequilíbrio dos humores fisiológicos, assim como pelas 

variações climáticas. Hipócrates já considerava questões de higiene e a água 

contaminada como as causas da doença (FALAGAS et al., 2010).  

Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a diarreia é 

uma síndrome causada por vários agentes etiológicos, cuja manifestação 

predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de 

pouca consistência (BRASIL, 2014). De acordo com a taxonomia II da North 

American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I), a diarreia é a 

eliminação de fezes soltas e não formadas. Ademais, trata-se de um diagnóstico de 

enfermagem inserido no domínio 3 (eliminação e troca) e na classe 2 (função 

gastrintestinal) (NANDA, 2015). 

 A doença diarreica é uma síndrome provocada por diferentes agentes 

enteropatógenos, sendo os principais bactérias, vírus e protozoários, cuja 

manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, de três ou mais 

vezes ao dia, que podem ser acompanhadas por náuseas, vômitos, febre e dor 

abdominal, com duração de 2 a 14 dias. Podendo variar desde leves até graves, e 

serem fatais, particularmente em crianças desnutridas ou com imunidade 

prejudicada (BRASIL, 2012; MAMO; HAILU, 2014; WHO, 2013). 

Conforme a apresentação clínica, a diarreia pode ser classificada em: 

diarreia aguda aquosa, com perda rápida de importante volume de água; diarreia 

sanguinolenta ou disenteria, que se caracteriza pela presença de sangue nas fezes; 

e diarreia persistente, com duração de mais de 14 dias (UNITED NATIONS 

CHILDREN'S FUND-UNICEF; WHO, 2009). Ressalta-se que a ocorrência da diarreia 

apresenta variações regionais, sazonais, bem como nas diferentes faixas etárias e 

estados nutricionais (HATCHETTE, 2011). 
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Este agravo está diretamente associado a múltiplos fatores, dentre eles, à 

baixa condição socioeconômica, saneamento e qualidade sanitária insatisfatórios, 

ausência de cuidados com alimentos, maus hábitos higiênicos pessoais e 

domésticos, além de fatores culturais e comportamentais (QUEIROZ; HELLER; 

SILVA, 2009; BRASIL, 2010). Podem-se citar também os hábitos maternos, 

analfabetismo, além dos obstáculos no acesso a serviços de saúde e na qualidade 

da atenção recebida (MOTTA, 2012). 

A respeito das causas de morte em crianças menores de 5 anos, 

destacam-se as complicações por infecções agudas das vias aéreas inferiores, 

principalmente pneumonia, em seguida, diarreia, malária, sarampo, HIV / AIDS.  E 

45% de todas as mortes de crianças estão ligadas à desnutrição (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION-WHO, 2011).  

Nos países de baixa renda, crianças com menos de três anos de idade 

apresentam em média três episódios diarreicos a cada ano. Cada episódio priva a 

criança da nutrição necessária para o crescimento. Como resultado, a diarreia é uma 

das principais causas de desnutrição, e as crianças desnutridas são mais propensas 

a adoecer por diarreia (WHO, 2017). 

Vale ressaltar que a pneumonia e diarreia juntas representam 29% de 

todas as mortes de crianças mundialmente, resultando na morte de mais de dois 

milhões de crianças a cada ano (WHO, 2013). Assim, a diarreia, mesmo sendo 

considerada uma doença prevenível e tratável, é a segunda causa de morte de 

crianças menores de 5 anos em países em desenvolvimento (UNICEF, 2012a; 

BRASIL, 2012; WALKER et al., 2012; WHO, 2017).  

As crianças, por apresentarem imaturidade no sistema imunológico, 

sobretudo aquelas com estado nutricional comprometido e expostas a condições 

precárias, são mais suscetíveis a episódios diarreicos graves. Sendo a diarreia a 

causa de hospitalizações, internações e morbimortalidade infantil (WHO, 2013; 

MOTLAGH et al., 2012; MAMO; HAILU, 2014; NHAMPOSSA et al., 2015; 

ODETOYIN et al., 2016).  

Este cenário de morbidades pode ser evitável por meio de incentivo ao 

aleitamento materno e à nutrição adequada, vacinação, suplementação com 

vitamina A e com zinco, lavagem das mãos, acesso à água potável e saneamento 
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básico, ações educativas, entre outras medidas (UNICEF; OMS, 2014; WALKER; 

WALKER, 2015). Porém, essas medidas continuam a ser demasiadamente de baixa 

adesão e implementação. Sabe-se que apenas 39% das crianças com menos de 

seis meses são amamentadas exclusivamente, e somente 35% das crianças com 

diarreia recebem a terapia de reidratação oral e cuidados adequados. Percebe-se 

que as soluções para combater a diarreia não exigem intervenções dispendiosas ou 

tecnologicamente complexas, mas necessitam de esforços e de medidas efetivas 

(WHO, 2013).   

Mundialmente, o número de mortes de crianças menores de 5 anos 

diminuiu de 12,7 milhões em 1990 para 5,9 milhões em 2015, sendo 16.000 por dia 

em 2015, contra 35.000 em 1990. Desde 1990, a taxa de mortalidade de menores 

de 5 anos caiu 53%, de 91 mortes por 1.000 nascidos vivos em 1990, para 43 por 

1.000 nascidos vivos em 2015. A África subsaariana, a região com a maior taxa de 

mortalidade infantil, também registrou uma redução substancial. A sua taxa de 

redução anual aumentou de 1,6% nos anos de 1990 para 4,1% em 2000-2015. O 

notável declínio na mortalidade de menores de 5 anos desde 2000 salvou a vida de 

48 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade (UNICEF; WHO; WORLD 

BANK, 2015). 

Estudos evidenciam uma redução na incidência da diarreia por meio de 

algumas medidas, destacam-se: melhoria da qualidade e acesso à água canalizada 

e tratada, saneamento   sico  R S    ,      , educa  o     I I       V  S 

     , seguran a alimentar, incentivo ao aleitamento materno exclusivo por, no 

mínimo, seis meses e complementado até dois anos (LAMBERTI et al., 2011; 

SUWANTIKA et al., 2013), o desenvolvimento da vacina contra o rotav rus e a 

universaliza  o de sua co ertura  SOARES-WEISER et al,. 2012; WIKSWO et al., 

2013), suplementação com vitamina A (BHUTTA et al., 2013), suplementação 

preventiva de zinco (WALKER; WALKER, 2014); e o manejo terapêutico com ênfase 

nos sais de reidratação oral (SRO) (MUNOS et al., 2010). 

Embora tenha ocorrido progresso na redução da taxa de mortalidade dos 

menores de 5 anos no mundo, em 2015 morreram 5,9 milhões de crianças nessa 

faixa etária. Ademais, a cada ano, a diarreia mata cerca de 525.000 crianças 

menores de 5 anos (WHO, 2017). Mais da metade dessas mortes precoces ocorrem 

devido a condições que poderiam ser prevenidas ou tratadas com acesso a 
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intervenções simples. As crianças de países em desenvolvimento têm mais chances 

de morrer antes dos 5 anos do que as crianças nas regiões desenvolvidas (WHO, 

2013).   

No Brasil, as taxas de mortalidade infantil têm apresentado importante 

queda nas últimas décadas, conforme mostram estudos (MALTA et al., 2010). A 

mortalidade infantil anual, que em 1980 aproximava-se de 4,6 milhões no mundo, 

caiu para 3,3 milhões em 1990 e, em 1999, situava-se entre 1,5 milhão e 2,5 milhões 

(COSTA, 2010). Esses dados refletem melhorias nos indicadores sociodemográficos 

brasileiros, melhores condições socioeconômicas e de saneamento, bem como as 

ações de atenção à saúde da criança (BRASIL, 2009).  

Apesar do declínio observado, a mortalidade infantil permanece como 

uma grande preocupação em saúde pública, por ser considerada elevada quando 

comparada à de países desenvolvidos (AHS et al., 2010). Ademais, constitui-se em 

um dos indicadores de saúde mais abrangentes, pois reflete as condições 

sociodemográficas, sanitárias e de atenção à saúde (GURGEL et al., 2011). 

Em 2013, morreram nos hospitais brasileiros 2.135 crianças por infecções 

gastrintestinais. O custo de uma internação por infecção gastrintestinal no Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi de cerca de R$ 355,71 por paciente na média nacional. 

Isso acarretou despesas públicas de R$ 121 milhões no ano (BRASIL, 2013).  

As Regiões brasileiras Norte e Nordeste concentram a maioria dos óbitos 

por diarreia infantil em menores de um ano de idade, que são os mais vulneráveis 

(BÜHLER et al., 2014). Apenas nos serviços da rede pública de saúde foram 

registradas 22.933 mortes de crianças menores de 5 anos de idade, e 1.209.622 

internações associadas à diarreia em crianças de um a quatro anos de idade, entre 

os anos de 2000 e 2010 (MENDES; RIBEIRO; MENDES, 2013). Em Fortaleza, no 

ano de 2015 foram registrados 4.108 casos de diarreia em menores de 5 anos de 

idade, em 2016, 3.711, e em janeiro e fevereiro de 2017 foram notificados 350 casos 

(FORTALEZA, 2017). 

Apesar da diminuição desses registros nos últimos anos, é possível que 

esses números encontrem-se subnotificados pelo conhecimento limitado dos 

indivíduos em reconhecer o que é diarreia, pois alguns pais acham que é “normal” 

que as crianças tenham diarreia, e porque muitos realizam condutas em domicílio 



19 

 

sem levá-las aos serviços de saúde. Pesquisa realizada em países africanos ratifica 

que os cuidadores desconheciam a definição e a causa da diarreia, não a 

reconhecendo como uma doença, atribuindo-a aos fenômenos naturais, e somente a 

consideravam como um problema de saúde com a presença de febre ou apatia 

(WILSON et al., 2012). 

Na perspectiva de superar a prevalência de diarreia nos países em 

desenvolvimento, os líderes mundiais estabeleceram metas (Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio) para reduzir as taxas de mortalidade de crianças, com 

um pacto estabelecido entre os 189 países membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) com a finalidade de monitorar oito objetivos, entre eles, a redução da 

mortalidade na infância em 2/3 entre os anos de 1990 até 2015 (SARDINHA, 2014). 

Entre 1990 e 2015, 62 dos 195 países cumpriram o Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio de uma redução de dois terços na taxa de mortalidade dos menores de 5 

anos. Entre eles, 24 são países de renda baixa e média-baixa (WHO, 2013).  

De acordo com o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, o Brasil já alcançou a meta de redução da 

mortalidade na infância, estando à frente de muitos países, passando de 47,1 para 

15,3 óbitos por mil nascidos vivos, superando a meta de 15,7 óbitos estimada para 

2015. O principal indicador da meta é a taxa de mortalidade entre crianças menores 

de 5 anos, que expressa a frequência de óbitos nessa faixa etária para cada mil 

nascidos vivos. Entre os anos de 2000 a 2011, segundo a Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu de 

26,1 para 15,3 mortes para cada mil nascidos vivos, ou seja, uma redução de 41,4% 

(BRASIL, 2012).  

Muita ênfase tem sido dada às políticas, programas e ações que 

contribuem para a redução da mortalidade na infância. A meta de garantir a toda 

criança o direito à vida e à saúde não foi plenamente alcançada, pois ainda 

persistem desigualdades sociais. Logo, um número expressivo de mortes por causas 

evitáveis, como as pneumonias e diarreias, infelizmente faz parte da realidade social 

e sanitária de nosso País (BRASIL, 2012).  

Com o objetivo de  promover uma rápida e significativa redução da 

mortalidade na infância, foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, 
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Organização Pan-americana da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

a estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), que 

consiste em um conjunto de critérios para avaliar, classificar e tratar as doenças 

prevalentes nas crianças menores de 5 anos, visando diminuir a morbimortalidade 

infantil mediante sistematização do atendimento das doenças prevalentes de forma 

integrada, simultânea e em sua totalidade, não apenas pela queixa/doença que a 

levou à consulta, mas, abrangendo inclusive o contexto social e familiar (BRASIL, 

2003; 2017).  

Essa estratégia preconiza a adoção de técnicas de comunicação que 

fortalecem a relação profissional-paciente, de modo que haja uma participação de 

todos na identificação, condução e resolução dos problemas de saúde dessa família, 

especialmente os menores de 5 anos de idade, permitindo ao enfermeiro atuar na 

atenção básica de forma resolutiva (BRASIL, 2003; 2017).  

Com o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade infantil por doenças 

evitáveis, foi criado, em 2013, o Plano de Ação Global Integrado para a Prevenção e 

Controle da Pneumonia e da Diarreia (Integrated Global Action Plan for the 

Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea – GAPPD), da OMS / UNICEF. 

A abordagem integrada do GAPPD tem como meta reduzir o número de mortes por 

pneumonia para menos de 3 crianças em 1000 nascidos vivos e de diarreia para 

menos de 1 em 1000 até 2025, através de uma utilização mais eficiente e eficaz dos 

recursos sanitários, muitas vezes escassos. Sabe-se que esta meta só pode ser 

alcançada pelo envolvimento e vontade política. Os governos nacionais devem 

assumir a liderança e implementar a abordagem GAPPD para avançar 

significativamente na consecução do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio  

(ODM4) para salvar crianças menores de 5 anos, bem como implementar com êxito 

a Estratégia Global da ONU para a saúde e sobrevivência das crianças (UNICEF; 

OMS, 2013; WHO, 2013). 

Embora tenham ocorrido avanços na redução da mortalidade infantil 

através de políticas públicas voltadas à saúde da criança, reconhece-se que ainda 

há necessidade de promover ações que visem reduzir as mortes evitáveis. Nesse 

sentido, um dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável (SDGs) adotados pelas 

Nações Unidas em 2015 é assegurar vidas saudáveis e garantir o bem-estar das 

crianças para diminuir a mortalidade de menores de 5 anos até 2030 (WHO, 2013).  
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Mesmo com todas as medidas adotadas, como a implantação das 

políticas de saneamento básico, o maior acesso aos serviços de saúde, melhoria na 

qualidade do atendimento à saúde da criança, incentivo ao uso da terapia de 

reidratação oral e ao aleitamento materno (BOCOLLINI et al., 2012), políticas de 

transferência de renda (RASELLA et al., 2013), e a implantação da estratégia de 

vacinação contra o rotavírus iniciada em 2006 (CARMO et al, 2011), dentre outras 

estratégias e intervenções, a diarreia ainda permanece como um dos principais 

problemas de saúde pública no Brasil, principalmente nas regiões e populações 

mais pobres, refletindo as desigualdades sociais nos países. Isso significa que, além 

dos fatores sociodemográficos, os fatores comportamentais também podem 

influenciar na ocorrência da diarreia (MAMO; HAILU, 2014). 

O conhecimento materno e atitudes adequadas no manejo e tratamento 

da diarreia são essenciais para prevenir o agravo. No entanto, apenas conhecer os 

fatores que causam a diarreia não significa que haverá comportamentos melhores 

ou mais desejáveis, pois, mesmo as mães que não tenham conhecimento suficiente 

acerca dos fatores de risco, mas que acreditam que podem manter seus filhos 

saudáveis são mais propensas a realizar comportamentos preventivos contra a 

doença (GHASEMI et al., 2013; MERGA; ALEMAYEHU, 2015). Logo, não basta o 

indivíduo acreditar que determinado padrão de comportamento pode ajudá-lo a 

atingir um objetivo específico, é preciso que ele se sinta capaz de executar 

pessoalmente tal comportamento (BANDURA, 1997). 

Algumas pesquisas já desenvolvem intervenções para prevenção e 

tratamento da diarreia, na perspectiva da higienização das mãos e dos utensílios 

(DREIBELBIS, FREEMAN, GREENE, et al., 2014; JENKINS, ANAND, REVELL, et 

al., 2013) e outras no manejo, tratamento e uso do SRO (GHIMIRE, PRADHAN, & 

MASKEY, 2010; HABIB, SOOFI, SADIQ, et al., 2013). Porém, as estratégias que 

buscam minimizar a ocorrência da diarreia, por ser uma doença multifatorial, 

necessitam considerar outros elementos, como o comportamento e a confiança 

materna, pois, segundo Joventino (2013), tais fatores podem interferir na ocorrência 

ou não da diarreia infantil.  

Nessa perspectiva, acredita-se que intervenções que promovam a 

confiança materna podem influenciar na qualidade do cuidado ofertado à criança, 
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pois, para prevenir e tratar adequadamente as doenças diarreicas, é necessário, 

além de conhecimento, um comportamento materno de autoeficácia.  

 

1.2 Tecnologias pautadas na autoeficácia para promoção da saúde e 

prevenção da diarreia na infância 

 

O construto de confiança ou autoeficácia é um conceito da Teoria Social 

Cognitiva desenvolvido pelo psicólogo Albert Bandura, da Universidade de Stanford, 

o qual se refere à crença na capacidade de organizar e executar determinada tarefa 

ou comportamento com êxito. Não se refere às habilidades próprias em si mesmas, 

mas aos julgamentos de valor sobre o que cada indivíduo pode fazer ou se sente 

capaz de fazer com suas próprias habilidades. Portanto, a autoeficácia inclui 

confiança para superar barreiras à mudança de comportamento bem-sucedida, bem 

como a capacidade de executar e avaliar o comportamento sob uma série de 

condições pessoais, sociais e ambientais (BANDURA, 1977, 1986, 1997, 2004; 

BLANCO, 2010).  

 “ utoefic cia” é um termo do glossário da promoção da saúde da OMS, 

referindo-se às crenças dos indivíduos acerca da sua capacidade em realizar uma 

ação que afeta as suas vidas, determinando como elas sentem, pensam, se 

esforçam, se motivam, se comportam e o quanto vão persistir diante de obstáculos e 

experiências aversivas (SMITH et al., 2006; WHO, 2012). 

Em relação aos comportamentos de saúde, a autoeficácia é a capacidade 

de um indivíduo mudar o comportamento, o que é fundamental na redução da 

incidência de doenças e na melhoria dos resultados de saúde (SILVA; LAUTERT, 

2010). Segundo Chaves (2016), a autoeficácia medeia os comportamentos de 

saúde, pois as pessoas se esforçam para atingir um determinado comportamento na 

medida em que acreditam que podem executá-lo. 

Vale ressaltar que um nível elevado de autoeficácia em um indivíduo, 

porém, sem competência e habilidade, não é a garantia de performances 

adequadas, pois segundo Bandura (1997) a confiança que o indivíduo tem em si 

próprio não necessariamente garantirá o sucesso, mas a falta de confiança em si 

mesmo certamente produzirá o fracasso. Da mesma forma em que apenas o 
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conhecimento das mães acerca dos cuidados à criança não garante que elas se 

sintam capazes de incorporar tais práticas. Logo, mães que apresentam autoeficácia 

elevada criam a expectativa de produzir boas performances e tendem a se sentir 

mais capazes de adotar comportamentos mais saudáveis e a cuidar melhor dos 

filhos. Já aquelas que têm baixa expectativa de resultados desenvolvem fracas 

performances (JOVENTINO, 2010).  

De acordo com Bandura (1977, 1986, 2001), os indivíduos formam 

crenças de autoeficácia, interpretando informações sobre suas próprias 

capacidades. Esta informação provém de quatro fontes: experiências de maestria ou 

experiência pessoal, experiências vicárias ou indiretas, persuasão verbal ou social e 

estados fisiológicos e emocionais. Apesar de essas fontes influenciarem a 

percepção de eficácia, é a integração dessas experiências, no modelo cognitivo do 

indivíduo, que determina a autoeficácia. 

As experiências pessoais fornecem informações sobre os sucessos, mas 

também falhas. Geralmente, as experiências bem-sucedidas aumentam as crenças 

de autoeficácia, enquanto que as experiências de fracasso as diminuem. São tidas 

como a principal fonte de influência da autoeficácia, constituindo-se pela 

interpretação dos resultados de uma performance realizada. A segunda fonte são as 

experiências vicárias que fornecem informações sobre realizações de outros, ou 

seja, constitui-se numa aprendizagem de modelo (modelagem) pelos efeitos 

decorrentes das interpretações feitas sobre as ações de outras pessoas.  Essas 

experiências são úteis em duas situações: quando há insegurança quanto à própria 

capacidade, e quando há um baixo senso de autoeficácia e se precisa aprender a 

lidar com ele, o modelo pode indicar tanto estratégias comportamentais que levem 

ao sucesso, como mostrar formas de lidar com as autopercepções de incapacidade 

(BANDURA, ADAMS, 1982; BANDURA, 1986).  

A persuasão verbal se trata de convencer as pessoas de suas 

capacidades, especialmente se essa persuasão vem de uma fonte confiável. Por 

sua vez, os estados fisiológicos e emocionais se referem ao controle da ansiedade, 

do medo e do estresse para que os indivíduos aprendam a interpretar de uma forma 

construtiva estes estados fisiológicos, melhorando o seu desempenho, pois 

situações estressantes tendem a afetar negativamente as crenças de autoeficácia 

(BANDURA, ADAMS, 1982; BANDURA, 1986). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5070217/&usg=ALkJrhgbTkUcQ2V-hK_XpCpUCsE6yuZ3yA#B2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5070217/&usg=ALkJrhgbTkUcQ2V-hK_XpCpUCsE6yuZ3yA#B3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5070217/&usg=ALkJrhgbTkUcQ2V-hK_XpCpUCsE6yuZ3yA#B5
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Estudos realizados por Joventino (2013) e Nascimento (2015) 

constataram que, nas mães que apresentaram maiores níveis de autoeficácia após a 

intervenção educativa, seus filhos não apresentaram episódios diarreicos. Portanto, 

a autoeficácia pode favorecer o empoderamento desta mãe, para que ela realize o 

cuidado necessário para prevenir a diarreia de seu filho, bem como o manejo 

adequado. 

Por essa razão e levando em consideração os fatores comportamentais 

envolvidos na patogênese da diarreia em crianças, é que se percebe a relevância de 

avaliar a autoeficácia materna, tendo em vista que a mesma pode influenciar na 

prevenção da diarreia infantil. Portanto, os enfermeiros promotores de saúde que 

atuam principalmente na atenção primária devem reconhecer que a autoeficácia é 

uma variável modificável que pode ser um elemento essencial para a mudança de 

hábitos (GUIMARÃES et al., 2017).  

Sabe-se que a autoeficácia é passível de mudança por meio da educação 

em saúde (DENNIS et al., 2011), logo, fazem-se necessárias intervenções que 

busquem elevar a autoeficácia materna para que esta sinta-se capaz de prestar um 

cuidado eficaz à criança, promovendo a saúde da mesma. 

Intervenções educativas baseadas na teoria da autoeficácia podem 

contribuir na adoção de comportamentos maternos saudáveis para prevenção da 

diarreia infantil, pois, à medida que a autoeficácia das pessoas aumenta, elas são 

motivadas a desenvolver habilidades para desempenharem com sucesso um 

determinado padrão de comportamento (BANDURA, 1977; BANDURA, 2012). 

Assim, a autoeficácia reflete as crenças dos participantes de que eles podem 

implementar com êxito um comportamento necessário para alcançar o resultado 

desejado.  

Portanto, tornam-se necessárias a inclusão e disseminação da 

autoeficácia, por meio da educação em saúde e de materiais educativos, com intuito 

de favorecer a mudança de atitudes, a promoção da saúde da criança e a prevenção 

da diarreia na infância (CARUSO; STEPHENSON; LEON, 2010; JOVENTINO et al., 

2012). Então, torna-se premente o uso de tecnologias adequadas, a fim de que o 

cuidado prestado seja considerado eficaz e de qualidade (JOVENTINO et al., 2011).  

Assim, os profissionais de saúde devem desenvolver pesquisas para estabelecer 
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instrumentos de avaliação confiáveis e válidos capazes de verificar a eficácia dos 

programas multidisciplinares (MARSAC, 2010).  

Dessa forma, reconhecendo a importância da autoeficácia como fator 

favorecedor da promoção da saúde, e a importância do comportamento materno de 

autoeficácia das mães na prevenção e manejo da diarreia infantil, JOVENTINO 

(2010) desenvolveu a Escala de Autoeficácia para a Prevenção da Diarreia Infantil 

(EAPDI) (JOVENTINO, 2010), elaborada com base no referencial teórico de 

autoeficácia (BANDURA, 1986; BANDURA, 1977a), nas diretrizes do Ministério da 

Saúde sobre prevenção e manejo da diarreia infantil e considerando inúmeras 

referências aprofundadas a partir de um levantamento bibliográfico sobre prevenção 

da diarreia infantil nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed); 

Cumulative Indez of Nursing and Allied Health Literatura (CINAHL); The Cochrane 

Library e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

A EADPI é uma escala de Likert composta por 24 itens e dois domínios 

(higiene da família, com 15 itens; e práticas alimentares/gerais, com nove itens), com 

índice de validade de conteúdo (IVC) de 0,96 e alfa de Cronbach de 0,84, cujo 

padrão de resposta varia de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cada 

mãe, ao responder a EAPDI, pode escolher apenas uma das cinco opções referidas. 

Assim, os escores totais da escala podem variar de 24 a 120 pontos. Com este 

instrumento, foi possível observar em ensaios clínicos que melhores escores de 

autoeficácia materna podem favorecer a prevenção e o manejo da diarreia infantil 

(JOVENTINO et al., 2013; ANDRADE et al., 2014; NASCIMENTO 2015) Logo, a 

medição de autoeficácia é fundamental no gerenciamento de doenças, pois 

direciona o planejamento e a implementação de programas de educação em saúde.  

Identificar as mães menos confiantes favorece a elaboração de 

estratégias que forneçam o empoderamento destas. Desse modo, é necessário 

incentivar a criação e utilização de tecnologias educativas capazes de disseminar 

informações sobre o cuidado, de forma horizontalizada, onde o enfermeiro seja 

cuidador e educador ao mesmo tempo (PROGIANTI; COSTA, 2012).  

Joventino (2013), considerando a importância do uso de tecnologias para 

a educação em saúde baseadas na Teoria da Autoeficácia, elaborou um vídeo 

educativo intitulado: “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir”, que visa elevar a 
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autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil. O ensaio clínico 

randomizado com o uso dessa tecnologia comprovou a importância da sua utilização 

na Atenção Primária a Saúde (APS), assim como constatou a necessidade de aliá-la 

às orientações dos profissionais de saúde para obtenção de resultados mais 

satisfatórios na elevação da autoeficácia materna (JOVENTINO, 2013).  

Esse vídeo educativo elevou a autoeficácia materna para prevenção da 

diarreia na primeira infância. Constatou-se, ainda, que os escores de autoeficácia 

foram maiores no grupo que recebeu a intervenção, do que os escores do grupo que 

não assistiu ao vídeo (JOVENTINO et al, 2017). 

Segundo Moreira et al. (2013), o vídeo consiste em uma estratégia 

audiovisual de maior impacto na aprendizagem, quando comparada com 

intervenções que utilizam a linguagem escrita, pois possui uma série de imagens 

com movimentos gráficos, textos e sons que permitem ao espectador melhor 

compreensão do tema apresentado, facilitando a construção do conhecimento.  

O uso de tecnologias audiovisuais como uma ferramenta capaz de 

promover a saúde e prevenir doenças é uma realidade, tendo em vista que inúmeras 

pesquisas têm sido desenvolvidas utilizando vídeos educativos, como: promoção do 

apego seguro entre mães soropositivas para o vírus da imunodeficiência adquirida 

(HIV) e seus filhos (BARBOSA; BEZERRA, 2011); melhoria do conhecimento de 

pacientes sobre o rastreio do câncer colorretal (KATZ et al., 2009); promoção da 

saúde de crianças e adolescentes (WINDHAM et al., 2014; ABAHUSSIN; ALBARRA, 

2015); compreensão dos cuidados no pós-operatório (ERTEL et al., 2016); ensino 

acerca de sua patologia e medicamentos utilizados pelo paciente (PATMON et al., 

2016) e aumento do nível de autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil 

(JOVENTINO, 2017).   

Também foi construída e validada no Brasil uma cartilha educativa sobre 

promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil, intitulada “Você 

é capaz de prevenir a diarreia no seu filho!”  S BI  ,    5  P  H  et al., 2015).  A 

mesma foi construída à luz da Teoria de Autoeficácia de Bandura (1977, 1989) e a 

partir dos itens da Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia 

Infantil (EAPDI) (JOVENTINO, 2010).  
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A cartilha foi elaborada devido ao fato de estudos anteriores terem 

alcançado resultados positivos a partir da utilização da teoria de Bandura, tanto na 

elaboração de materiais educativos quanto na aplicação de tecnologias educativas 

no âmbito da saúde da criança (JOVENTINO et al., 2017), da saúde do adolescente 

(HIDAYANTY et al., 2016) e da saúde da mulher (JOSEPH et al., 2016).  A cartilha 

enfatiza alguns cuidados a serem tomados pelas mães em seu cotidiano, com o 

intuito de melhorar a autoeficácia materna, que é essencial para promover 

mudanças comportamentais na prevenção da diarreia. Desse modo, espera-se que 

as mães se sintam capazes de, mesmo diante de algumas situações cotidianas 

adversas, realizarem atos preventivos da diarreia em seus filhos (JOVENTINO, 

2013). 

Desse modo, tecnologias educativas cujo enfoque seja a autoeficácia vão 

além da simples partilha de informações, uma vez que procuram melhorar os níveis 

da autoeficácia materna. Elas poderão ser utilizadas como subsídios para melhor 

desenvolver ações educativas na promoção da saúde da criança e na prevenção da 

diarreia. 

Tecnologias educativas duras, se forem aliadas a tecnologias leves, com 

o diálogo e a educação em saúde, fortalecerão o vínculo enfermeiro-paciente, a 

saúde dos pacientes, o processo educativo, proporcionando uma relação horizontal 

entre profissional e paciente, um atendimento de qualidade e humanizado 

(PEREIRA et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2013; RAMOS, 2013). Sendo assim, 

acredita-se que o vídeo e a cartilha aliados à entrevista motivacional breve poderão 

promover a autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil. 

Assim, a utilização de tecnologias educativas duras aliadas às outras 

intervenções, como a entrevista motivacional breve, poderá elevar a autoeficácia 

materna em prevenir a diarreia infantil, visto que, segundo Figlie e Guimarães 

(2014), a abordagem motivacional possibilita a participação ativa das mães e a 

interação com os profissionais de saúde, pois se trata de um estilo de conversa 

colaborativa, que almeja o fortalecimento da motivação do paciente e seu 

comprometimento com a mudança de comportamento.  
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1.3 Tecnologias educacionais associadas à entrevista motivacional como 

uma intervenção para promoção da saúde 

 

A entrevista motivacional (EM), também conhecida como intervenção 

motivacional (IM) ou como Motivational Enhancement Therapy (MET), é uma técnica 

cujo objetivo principal é aumentar a motivação das pessoas nos processos de 

mudanças comportamentais (ANDRETTA et al., 2014). Foi descrita originalmente 

pelo psicólogo americano William Miller, em 1983, como uma técnica com meta 

específica, com um estilo de conversa colaborativa, a fim de contribuir de forma 

efetiva no tratamento da dependência química, e, posteriormente, adaptada para 

uso em diferentes contextos da área da saúde. É compreendida como uma 

intervenção breve, podendo, assim, ser utilizada por profissionais em diferentes 

serviços. Posteriormente, os princípios fundamentais e procedimentos práticos foram 

descritos com detalhes por Miller e Rollnick (ROLLNICK; MILLER, 2009). 

A EM é um método de aconselhamento breve, centrado no indivíduo com 

o objetivo de alcançar suas motivações para a mudança de comportamento, 

explorando e resolvendo suas ambivalências. Portanto, o profissional da saúde 

convida o indivíduo a verbalizar qual mudança ele pode realizar em seu 

comportamento de forma mais provável, sendo assim, é encorajado em suas 

próprias escolhas relacionadas à sua saúde. Desse modo, essa técnica de 

aconselhamento breve é centrada no indivíduo, onde a negociação guia a mudança 

comportamental. Pode ser realizada em uma única entrevista, mas é comum que 

aconteça entre quatro a cinco encontros individuais (FREUDENTHAL; BOWEN, 

2010; DIAS, 2010). 

A EM foi planejada para ser uma intervenção focada no problema, 

podendo ser realizada em uma única entrevista ou como um processo terapêutico 

desenvolvido em breves sessões, podendo ser útil nos serviços de atenção primária 

à saúde por estar baseada em três conceitos: motivação, prontidão para a mudança 

e ambivalência (ANDRETTA; OLIVEIRA, 2008). 

A técnica visa ativar a própria motivação dos pacientes para mudar 

comportamento e aderir ao tratamento, evocando mudanças. Sendo assim, ela é 

uma forma refinada de orientação que necessita de habilidades comunicativas 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009).  
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A motivação é definida como a possibilidade de que uma pessoa inicie, dê 

continuidade e permaneça em um processo de mudança específico. O conceito de 

ambivalência é entendido como o conflito existente entre o ato de mudar ou 

permanecer no atual comportamento; e a prontidão para mudança é descrita em 

estágios que oscilam entre não ter consciência do problema (pré-contemplação), 

admitir que há um problema (contemplação), fazer algo para mudar (ação) e manter 

as mudanças alcançadas (manutenção) (MCCAMBRIDGE; STRANG, 2004). Esses 

conceitos estão baseados no Modelo Transteórico, que preconiza a mudança 

comportamental como um processo em que as pessoas têm diversos níveis de 

motivação para mudar comportamentos. Com isso, permite planejar intervenções e 

programas que atendam às necessidades particulares dos indivíduos 

(PROCHASCA; DI CLEMENTE, 1982).  

É importante salientar que, durante a técnica da EM, o estilo do 

profissional é não confrontativo. Portanto, os princípios de empatia, congruência, 

espírito colaborativo, ser calmo e eliciador auxiliam o profissional na prática da EM 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). A técnica deve ser embasada nas premissas 

de fornecimento de informações claras e precisas, de dar responsabilidade ao 

indivíduo e expressar empatia. Esses princípios se mostram adequados, pois 

tendem a evitar uma possível resistência ao processo de mudança, elevando a 

autoeficácia e aumentando a possibilidade de mudança sem, ao mesmo tempo 

impor à pessoa um curso de ação (ANDRETTA; OLIVEIRA, 2008; LINCOURT et al., 

2002; MCCAMBRIDGE; STRANG, 2004; TEVYAW; MONTI, 2004; JURGERMAN; 

LARANJEIRAS, 1999). 

Segundo Rollnick e Miller (2009) há três habilidades fundamentais para 

uma boa comunicação durante a orientação profissional, a saber: perguntar, escutar 

e informar. Essas habilidades podem ser utilizadas em diferentes combinações: 

escutando e informando; perguntando e informando; ou informando e perguntando.  

Assim, o diálogo clínico se torna mais eficaz, evitando ordens, constrangimentos e 

prescrições sem negociação. Nesse sentido, a EM ajuda as pessoas a buscarem 

motivação para comportamentos saudáveis, a partir de uma relação parceira, 

horizontal e com decisões compartilhadas, sobretudo com respeito pela autonomia 

da pessoa usuária dos sistemas de atenção à saúde (DIAS, 2010). 
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Além disso, essa técnica tem se mostrado adequada ao ser combinada a 

outras (DENNIS et al., 2002; DUNN et al., 2004; MCCAMBRIDGE; STRANG, 2004). 

Ademais, trata-se de uma estratégia de baixo custo financeiro e fácil acesso a 

treinamento dos terapeutas, demonstrando ótimo custo-benefício (JUNGERMAN et 

al., 2001; CLARO; OLIVEIRA; PAGLIONE, 2013).  

Em revisão sistemática realizada por Andretta et al. (2014), entre 2003 e 

2013, para verificar os artigos publicados utilizando a entrevista motivacional no 

Brasil, inicialmente foram encontrados 123 artigos, porém, ao final do processo de 

análise, ficaram apenas 13 artigos. Nessa revisão, observou-se que a EM é, 

usualmente, associada a outras abordagens. Cinco pesquisas dessa revisão 

evidenciaram que, quando a EM é associada às outras abordagens, a eficácia é 

maior do que quando apresentada isoladamente (JUNGERMAN et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2008; ANDRETTA; OLIVEIRA, 2008; AZEVEDO et al., 2010; 

MEYER et al., 2010).  

Sales; Figlie (2009), em seus estudos utilizando a EM, concluíram que a 

técnica pode ser realizada com sucesso, sozinha ou combinada a outras técnicas, 

quando comparadas com grupo controle. Acrescentam ainda que a EM aliada a 

outra técnica apresenta resultados mais desejáveis.   

Inicialmente, a EM voltava-se para pessoas dependentes de álcool e 

outras drogas. Contudo, várias outras pesquisas foram sendo desenvolvidas ao 

longo dos tempos utilizando a técnica em diferentes áreas da saúde (LUNDAHL et 

al., 2010; MILLER; ROLLNICK, 2009). Dentre alguns exemplos, destacam-se a 

hipertensão (BROERS et al., 2005), traumatismo craniano (BELL et al., 2005), saúde 

cardiovascular (BECKIE, 2006), odontologia (WEINSTEIN et al., 2006; WOELBER et 

al., 2016), diabetes (WEST, 2007), dieta alimentar (BRUG et al., 2007), transtornos 

alimentares e obesidade (DUNN et al., 2006; KREMAN et al., 2006; MAHMUDIONO 

et al., 2016), relacionamento familiares (CORDOVA et al, 2005; KELLY, HALFORD & 

YOUNG, 2000 ), promoção da saúde (ELLIOT et al., 2007), uso do protetor solar 

(ROLLNICK et al., 2009), violência doméstica (MUSSER; MURPHY, 2009), uso de 

drogas (BABOR, 2004; LUNDAHL et al., 2010), HIV/AIDS (THRASHER et al., 2006), 

adesão medicamentosa (ALIOTTA; VLASNIK; DELOR, 2004; ERTEM; DUMAN, 

2016), infração e aderência ao processo terapêutico (ANDRETTA; OLIVEIRA, 2011; 

ROLLNICK et al., 2009), dentre outros.  

http://www-sciencedirect-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0883941715001594
http://www-sciencedirect-com.ez11.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0883941715001594
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Sobre os efeitos benéficos da EM, recentemente ensaios clínicos 

randomizados atestaram a eficácia da técnica por meio de resultados que 

evidenciaram melhorias nas condições de saúde. Jönsson et al. (2010) observaram 

que o grupo que recebeu a intervenção com EM apresentou melhores condições 

periodontais, quando comparado ao grupo que não recebeu esta intervenção.  

O ensaio clínico randomizado de Andretta e Oliveira (2011), com 135 

adolescentes usuários de drogas que cometeram algum tipo de ato infracional, 

permitiu observar que a EM aumentou a motivação de adolescentes para diminuir o 

consumo de maconha e álcool.  

Um estudo quase experimental realizado por Moraes e Oliveira (2011), 

com pacientes para tratamento da obesidade, encontrou resultados que 

evidenciaram redução dos sintomas de depressão e ansiedade, bem como 

diminuição dos episódios de compulsão após a intervenção. Segatto et al. (2011) 

aplicaram a entrevista motivacional em um grupo de adolescentes que fizeram uso 

de álcool nas últimas seis horas antes da coleta de dados e deram entrada em 

emergência de hospital, demonstrando que a técnica aumentou a conscientização 

dos adolescentes sobre as consequências negativas em relação ao uso de álcool. 

Mujika et al. (2014), ao realizar uma intervenção motivacional baseada em 

quatro sessões breves e individuais, constatou efeito benéfico da entrevista 

motivacional sobre a cessação do tabagismo entre enfermeiros. Também uma 

pesquisa realizada com o objetivo de diminuir o consumo de álcool entre mulheres 

grávidas demonstrou aumentos significativos nos níveis de motivação para diminuir 

o consumo durante a gravidez após intervenção (OSTERMAN, 2011). 

Chen (2012) realizou um estudo com 250 pessoas com diabetes tipo 2, 

para saber se a participação delas em uma entrevista motivacional melhoraria seus 

resultados de autogestão, psicológicos e glicêmicos. Evidenciou-se que a entrevista 

motivacional melhorou significativamente a autogestão, autoeficácia, qualidade de 

vida e os níveis de glicemia dos participantes. Portanto, os resultados forneceram 

evidências importantes sobre o efeito positivo de intervenções motivacionais.  

Com relação aos ECRs voltados para a saúde da criança, tem-se 

observado a efetividade da EM para promoção da saúde, como saúde bucal das 

crianças (HARRISON et al., 2012; PLUTZER et al., 2012; NAIDU et al., 2014; 
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WAGNER et al., 2014), orientações alimentares para controle do peso em crianças 

obesas ou com sobrepeso (TAVERAS et al., 2011; DAVOLI et al., 2013; SMALL et 

al., 2013). Dessa forma, torna-se claro que a entrevista motivacional pode ser 

desenvolvida com os mais diversos grupos ou faixas etárias e com diferentes 

temáticas. Reforça-se, portanto, que intervenções que utilizam a EM podem 

influenciar no comportamento dos pais em relação aos cuidados com seus filhos.  

Percebe-se que o uso da entrevista motivacional e intervenções pautadas 

na teoria da autoeficácia apresentam resultados benéficos nas mudanças de 

atitudes relacionadas à saúde dos indivíduos. De tal modo, espera-se que o uso de 

tecnologias educativas baseadas na teoria Social Cognitiva de Bandura combinadas 

com a entrevista motivacional evidenciem melhora no comportamento materno para 

prevenção da diarreia infantil. 

Portanto, reconhecendo a importância de tecnologias educativas aliadas à 

entrevista motivacional, questionou-se qual, dentre as duas tecnologias educativas 

duras combinadas à entrevista motivacional breve realizada pelo enfermeiro, poderia 

influenciar mais positivamente nos níveis de autoeficácia materna para a prevenção 

da diarreia infantil: o v deo educativo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir” ou 

a cartilha educativa “Você é capaz de prevenir a diarreia no seu filho!”?  

Diante do exposto, a relevância do presente estudo reside no benefício do 

uso de tecnologias educativas que permitam uma relação dialógica entre o 

profissional de saúde e o paciente, com o intuito de promover a autoeficácia materna 

em prevenir a diarreia infantil, bem como diminuir a ocorrência deste agravo, 

contribuindo para a proteção e promoção da saúde da criança. 

Ademais, a realização de uma intervenção educativa que combine o vídeo 

educativo ou a cartilha educativa para auxiliar enfermeiros nas orientações sobre a 

prevenção da diarreia em crianças e os cuidados necessários poderá elevar a 

autoeficácia das mães ao realizarem cuidados destinados à criança, tornando-as 

mais seguras e capazes de cuidar dos filhos de forma adequada e reduzindo, 

consequentemente, a morbimortalidade infantil por diarreia, reduzindo o número de 

crianças nas filas de espera, as internações por diarreia, gerando menos gastos 

financeiros e melhorando a qualidade da saúde da criança. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B53
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B51
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B51
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641908/&usg=ALkJrhhOMZIlpOLy0qpF18AhEb5SmK7GhA#B51
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2 HIPÓTESES 

 

 Os escores da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil das 

mães que participarão da intervenção com cartilha educativa e entrevista 

motivacional breve serão diferentes dos escores das mães que participarão 

da intervenção com vídeo educativo e entrevista motivacional breve. 

 
 O número de casos de diarreia dos filhos das mulheres que participarão da 

intervenção com cartilha educativa e entrevista motivacional breve serão 

diferentes do número de casos de diarreia dos filhos das mães que 

participarão da intervenção com vídeo educativo e entrevista motivacional 

breve. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Analisar as tecnologias educativas, vídeo e cartilha, associadas à Entrevista 

Motivacional Breve na autoeficácia materna em prevenir a diarreia infantil.  

3.2 Objetivos específicos 

 Comparar os escores da autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil 

entre os dois grupos que participaram das intervenções educativas. 

 Comparar a ocorrência da diarreia entre os dois grupos que participaram das 

intervenções educativas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Tipo de Estudo 

Tratou-se de um estudo experimental, do tipo Ensaio Clínico 

Randomizado (ECR), desenvolvido com seres humanos para avaliar a eficácia de 

intervenções relacionadas à saúde (JADAD; ENKIN, 2007). Pesquisas experimentais 

são as melhores ferramentas para testar uma hipótese de relação causa e efeito, 

sendo o pesquisador um agente ativo, mais do que um observador passivo. Devido 

às suas propriedades especiais, um experimento oferece a melhor e mais precisa 

evidência científica do que qualquer outra abordagem de pesquisa de que a variável 

independente afeta a variável dependente (DOMENICO, 2009; POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011).  

Os ensaios clínicos constituem-se em uma ferramenta para a avaliação 

de intervenções para a saúde, onde um grupo recebe uma intervenção a ser testada 

e outro recebe tratamento não ativo (placebo), um tratamento de comparação ou 

uma abordagem educativa (HULLEY et al., 2008; DOMENICO, 2009).  

No caso da presente pesquisa, houve comparação entre dois grupos: um 

grupo recebeu a intervenção educativa com a cartilha educativa e a entrevista 

motivacional breve (Grupo Intervenção com Cartilha – GIC) e o outro grupo recebeu 

a intervenção com o vídeo educativo e a entrevista motivacional breve (Grupo 

Intervenção com Vídeo – GIV) (Figura 1). 

Figura 1 - Representação ECR. Fortaleza, 2018  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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4.2 Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido no Município de Fortaleza/CE, situado na 

Região Nordeste do Brasil, o qual possui uma área territorial de 314,930 km2. Trata-

se da quinta maior cidade do país, com uma população de 2.609.716 habitantes 

estimados pelo IBGE em 2016, sendo 135.498 crianças na faixa etária até 5 anos 

(IBGE, 2016).  

Fortaleza está dividida administrativamente em sete Secretarias 

Executivas Regionais (SER), que vão de I a VI e a Regional do Centro 

(CERCEFOR). Essas regionais abrigam atualmente 119 bairros. Cada SER possui 

uma estrutura de Unidade de Atenção Primária em Saúde (UAPS), porta de entrada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com equipes da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) para o acompanhamento da população adstrita (FORTALEZA, 2016). 

Cabe salientar que as regionais IV e V são consideradas as que possuem população 

mais economicamente desfavorecida (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA 

ECONÔMICA DO CEARÁ -IPECE, 2012). 

Neste estudo, foi incluída a Secretaria Executiva Regional V, que possui 

570 mil habitantes e 20 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) 

(FORTALEZA, 2015). A escolha da mesma ocorreu devido ao levantamento 

epidemiológico do ano de 2014, onde foram constatados mais casos de diarreia 

infantil do que nas outras Secretarias Executivas Regionais, sendo notificados 1.281 

casos de diarreia em crianças menores de 5 anos de idade (FORTALEZA, 2014). 

Realizou-se um sorteio simples para escolher duas Unidades de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS), de forma que cada UAPS recebeu um grupo do ECR. A decisão pela 

escolha de uma UAPS para cada grupo (GIV e GIC) teve o intuito de diminuir ou 

eliminar a contaminação entre as participantes a partir do compartilhamento de 

informações sobre as intervenções nos grupos.  

 

4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi composta por mães de crianças menores de 5 

anos de idade cadastradas nas UAPS selecionadas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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Foram adotados como critério de elegibilidade para participar do estudo: 

ser mãe de pelo menos um(uma) filho(a) com idade inferior a 5 anos, devendo 

este(a) ser acompanhado(a) na UAPS e possuir telefone celular ou fixo; e como 

critérios de exclusão: mãe de criança diagnosticada com intolerância à lactose, 

alergia à proteína do leite de vaca, ou com alguma patologia que tenha como 

sintomatologia diarreia crônica e mãe que possuía alguma limitação cognitiva 

aparente que a impedisse de participar da intervenção educativa ou de responder à 

Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI) e aos 

demais instrumentos e não saber ler. 

Além disso, adotaram-se como critérios de descontinuidade: desistência 

da mãe de participar da pesquisa após início da coleta de dados; mudança de 

residência da área adstrita à UAPS selecionada; mudança de número de telefone 

sem comunicação prévia aos pesquisadores que impossibilitasse o contato com as 

mesmas e falecimento da mãe ou da criança no transcorrer do estudo. 

 

4.3.1. Cálculo amostral 

 

O tamanho da amostra foi baseado na premissa de que, para o teste de 

qui-quadrado, o número mínimo em cada célula deveria ser de aproximadamente 10 

observações. Haja vista que a maior tabela com a escala de autoeficácia versus 

grupo foi de cinco categorias e dois grupos, portanto, 10 células (HILL; HILL, 2002). 

Assim, foram necessários 10 x 10 = 100 indivíduos, com acréscimo de 22%, ficaram 

122 mães, de modo que cada grupo foi composto por 61 mães. 

Assim, as mães foram alocadas randomicamente em dois grupos: 

• GRUPO (GIV) – Intervenção educativa com vídeo e entrevista motivacional breve. 

• GRUPO (GIC) – Intervenção educativa com cartilha e entrevista motivacional 

breve. 

 

4.3.2. Randomização  
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A randomização envolve a distribuição do indivíduo de forma aleatória 

para um grupo com base no acaso, ou seja, tem igual chance de ser distribuído para 

qualquer um dos grupos (POLIT; BECK, 2011). Portanto, comumente é utilizada 

para garantir que cada participante tenha a mesma probabilidade de ser integrado 

num dos dois grupos (HULLEY et al., 2008), sendo um dos critérios para estudos 

experimentais puros (SAMPIERI, 2013).                                                                                                                      

Desse modo, as pessoas são designadas aleatoriamente, não existindo 

parcialidade sistemática nos grupos, com respeito aos atributos que possam afetar a 

variável dependente (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).           

 Dessa forma, para a escolha da UAPS onde os grupos do ECR sofreram 

as intervenções, uma randomização agrupada foi realizada. Trata-se de uma técnica 

de aleatoriedade de agrupamentos de indivíduos (conglomerados) na população; 

assim, foram sorteados dois bairros da Secretaria Executiva Regional V, de modo 

que a população de um foi o grupo intervenção com vídeo e a do outro, o grupo 

intervenção com cartilha, a fim de evitar que mães de um mesmo bairro 

compusessem os dois grupos, além reduzir ou eliminar compartilhamento de 

informações sobre as intervenções nos grupos.  

Posteriormente, foi realizada uma randomização por sorteio aleatório 

simples para selecionar um subconjunto representativo dentro dos conglomerados, 

com isso, as mães que compuseram os conglomerados foram enumeradas e 

selecionadas aleatoriamente por meio de uma tabela de números aleatórios. Dessa 

forma, cada mãe de cada conglomerado pôde ter iguais chances de fazer parte da 

amostra do estudo.  

 

4.4. Coleta de dados 

4.4.1. Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados três instrumentos para coleta: a Escala de Autoeficácia 

para Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI); um formulário socioeconômico e um 

formulário reduzido de investigação da diarreia, ambos elaborados e validados por 

Joventino (2010), sendo este último utilizado para o acompanhamento por telefone. 
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A Escala de Autoeficácia para Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI), 

construída e validada por Joventino (2010), visa avaliar o nível de autoeficácia das 

mães em prevenir a diarreia infantil, sendo totalmente embasada na Teoria de 

Autoeficácia de Bandura (1977) (ANEXO A).  

A EAPDI é composta por 24 itens contendo os seguintes domínios: 

higiene da família com 15 itens, e práticas alimentares/gerais com nove itens. O 

padrão de resposta varia de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os 

escores totais da escala variam de 24 a 120 pontos, em que as mães com maior 

pontuação possuem elevada autoeficácia, ou seja, são aquelas que têm maior 

confiança na habilidade para prevenir diarreia em seu filho. O nível de autoeficácia 

est  classificado em:  aixa autoefic cia  valores na   PDI ≤ 109 pontos), moderada 

autoeficácia (valores na EAPDI entre 110 – 114 pontos) e elevada autoeficácia 

 valores na   PDI ≥   5 pontos  (JOVENTINO et al., 2013).  

O segundo formulário utilizado foi elaborado e validado por Joventino 

(2010), o qual aborda as variáveis sociodemográficas (idade, grau de escolaridade, 

ocupação e renda familiar); dados socioeconômicos e sanitários (tipo de casa, tipo 

de piso do domicílio, destino do lixo domiciliar, existência de moscas na residência, 

origem da água que abastece o domicílio e da que a criança consome, tratamento 

realizado na água que a criança consome, localização das torneiras do domicílio, 

existência de sabão próximo às torneiras, tipo de sanitário, tipo de esgoto e 

existência de animal no domicílio); dados relacionados à saúde da criança 

(internação da criança no 1º mês de vida, se a criança possui alguma doença, se a 

criança nasceu prematura, se tomou a vacina rotavírus) e cuidados à criança 

(duração da amamentação exclusiva, se alguém ajuda a cuidar da criança, se 

recebe cuidados fora de casa, se a criança ingere algum alimento pela mamadeira, 

como limpa o bico da mamadeira e se ferve/escalda os utensílios utilizados na 

alimentação da criança, se lava as mãos da criança antes das refeições e após sair 

do banheiro) (ANEXO B). 

O terceiro formulário reduzido é um instrumento que aborda itens de 

investigação da diarreia, de modo que foi utilizado para a coleta de dados na fase de 

acompanhamento por contatos telefônicos (JOVENTINO, 2013). Esse formulário 

possui 22 questões, abordando a ocorrência recente de diarreia na criança e o 

manejo materno da doença (ANEXO C). Esta fase da coleta de dados aconteceu 
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quinzenalmente no decorrer de dois meses de acompanhamento para se reduzir o 

viés recordatório ou de memória. Logo, a pesquisa teve, no total, quatro contatos 

telefônicos com cada mãe participante do estudo. 

 

4.4.2. Fases da coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu conforme as fases apresentadas na Figura 2.  

Figura 2 - Representação gráfica das etapas da coleta de dados. Fortaleza/CE, 

2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Grupo intervenção com vídeo FASE I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Grupo intervenção com vídeo e 

entrevista (GIV) 

FASE I: Primeira avaliação da EAPDI e Formulário sociodemográfico 

(Unidade de Atenção Primária à Saúde) 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS ETAPAS DA COLETA DE DADOS 

 DADOS 

Grupo intervenção com cartilha e 

entrevista (GIC) 

Vídeo e Entrevista Cartilha e Entrevista 

FASE II: Intervenções Educativas 

Segunda avaliação da EAPDI (Unidade de Atenção Primária à Saúde)  

 

 
FASE III: Acompanhamento por telefone 

Formulário de investigação da diarreia (15 dias após a intervenção) 

Terceira avaliação da EAPDI e Formulário de investigação da diarreia  

(1 mês após a intervenção) 

Quarta avaliação da EAPDI e Formulário de investigação da diarreia 

 (2 meses após a intervenção) 

  

Formulário de investigação da diarreia (1 mês e 15 dias após a intervenção)  
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4.4.2.1 Fase I: Primeira avaliação da EAPDI e aplicação do formulário 

sociodemográfico (Unidade de Atenção Primária à Saúde) 

 

O recrutamento das mães ocorreu nas UAPS da Secretaria Executiva 

Regional V. As participantes foram abordadas durante a espera da consulta de 

puericultura, vacinação ou outro atendimento. As mães que atenderam aos critérios 

de inclusão foram convidadas a participar do estudo. Foram explicados o objetivo da 

pesquisa e seus benefícios, bem como obtidos seus consentimentos, através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Ressalta-se 

que esta fase foi realizada pela pesquisadora, por enfermeiras e acadêmicas de 

enfermagem bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) da Universidade Federal do Ceará, as quais participavam do grupo de 

pesquisa “Promo  o da saúde da crian a e da fam lia”, e foram treinadas 

previamente quanto ao uso dos instrumentos aplicados neste momento. O 

treinamento da equipe visou capacitá-la para aplicar os instrumentos de coleta de 

dados. A equipe recebeu o Procedimento Operacional Padrão (POP), elaborado por 

Joventino (2013) (ANEXO D).  

Após o aceite, foram aplicados a EAPDI e o formulário sociodemográfico 

para os grupos GIV e GIC. O tempo de duração estimado desse momento foi 

aproximadamente, 20 minutos, sendo 6 minutos para a EADPI e 14 minutos para o 

formulário sociodemográfico, segundo o estudo desenvolvido por Joventino (2010) e 

Nascimento (2015). Salienta-se que esse momento ocorreu antes da intervenção 

educativa em cada grupo. 

Antes de iniciar a entrevista, as mães dos grupos GIV e GIC foram 

esclarecidas sobre a continuidade do estudo por contato telefônico a ser realizado 

quinzenalmente, durante o período de dois meses, de acordo com a disponibilidade 

de horário delas. Nesse momento, as mães receberam uma pasta contendo a 

segunda via do TCLE e uma cópia da EAPDI, utilizada no momento da entrevista 

por telefone, com intuito de facilitar o acesso às informações coletadas durante o 

acompanhamento.  

A entrega desse material auxiliou as participantes no entendimento dos 

itens da escala, reduzindo o viés de memória (JOVENTINO, 2013; JARVOSKY, 

2014; NASCIMENTO, 2015). 
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4.4.2.2 Fase II: Intervenções educativas 

4.5.2.2.1. Intervenção educativa com o vídeo educativo e entrevista 

motivacional 

 

Após aplicação dos instrumentos, as mães do grupo GIV seguiram para 

uma sala onde assistiram ao vídeo educativo e participaram de uma entrevista 

motivacional breve.  

Ao entrar na sala, as mães foram direcionadas para o computador, aonde 

a pesquisadora se apresentou, explicou o assunto a ser abordado no vídeo, a 

duração do vídeo e que após o término a mãe iria participar da entrevista 

motivacional breve, individualmente, com duração entre 10 e 15 minutos, cujo intuito 

era sanar as possíveis dúvidas e responder aos questionamentos que surgissem. 

Salienta-se que, antes de expor o vídeo, foram explicados os comandos básicos 

para manusear o notebook (botão de iniciar, pausar e de volume). 

Logo em seguida, as mães assistiram individualmente, uma única vez, ao 

v deo educativo intitulado “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir”, por meio de 

notebook e fones de ouvido. Nesse momento, a pesquisadora ficou presente na 

sala. Vale salientar que o vídeo tem a duração de 15 minutos e 5 segundos. O vídeo 

foi elaborado de acordo com os domínios da EAPDI (higiene da família e práticas 

alimentares/gerais), sendo abordados todos os aspectos mencionados nos 24 itens 

da referida escala. O mesmo foi construído embasado na teoria de autoeficácia de 

Bandura e aborda as quatro fontes de autoeficácia: experiências pessoais, 

experiências vicárias, persuasão verbal e estados fisiológicos e emocionais 

(BANDURA, 1977). Cada cena expõe uma ou mais fontes de autoeficácia 

(JOVENTINO, 2013). Esse vídeo educativo foi validado por 23 juízes de conteúdo, 

profissionais da saúde e especialistas na área da diarreia infantil e saúde da criança, 

avaliado por cinco juízes considerados experts na área de comunicação e pela 

validação do público-alvo, 17 mães (JOVENTINO, 2013). 

As cenas fictícias se aproximam da realidade das famílias do público-alvo, 

como o figurino das personagens principais e o cenário onde ocorrem as principais 

cenas: domicílio, rua, mercearia e UAPS. Além das experiências reais de como as 

mães cuidam dos filhos no cotidiano, as cenas do vídeo mostram a troca de 
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informações entre elas, tanto na comunidade quanto na roda de conversa educativa 

realizada pela enfermeira da UAPS (JOVENTINO, 2013).  

Cada participante, após ter assistido ao vídeo, participou da entrevista 

motivacional breve, esta por sua vez foi baseada a partir das orientações 

apresentadas no vídeo educativo e dos itens da EAPDI.  

Para a realização da entrevista motivacional breve foi construído um 

roteiro (ANEXO E), o qual visou padronizar e tratar homogeneamente toda a 

amostra do estudo. O roteiro tem por base as quatro fontes de autoeficácia de 

Bandura: as experiências de êxito pessoal, as experiências vicárias, a persuasão 

verbal e os estados fisiológicos (BANDURA, 1977). Porém, foi utilizado apenas 

como um guia, buscando evocar as motivações das mães para que se sentissem 

capazes de realizar os cuidados necessários para prevenir a diarreia de seu filho. 

Ressalta-se que a condução de cada entrevista motivacional breve foi baseada nas 

necessidades de cada participante, sendo evidenciados pela pesquisadora 

principalmente os assuntos contidos nos itens que atingiram menor pontuação na 

aplicação prévia da EAPDI. 

Durante a EMB, evocaram-se as motivações das mães a partir das cenas 

no vídeo que abordam os cuidados à criança e dos itens da EAPDI. Adotou-se a 

seguinte conduta: quando a participante não apresentava dúvidas ou não se 

manifestava durante a entrevista, utilizavam-se os itens da escala que previamente à 

intervenção educativa apresentaram menores escores ou aqueles itens nos quais os 

estudos de Joventino (2013) e Nascimento (2015) identificaram menores escores. 

Assim, facilitava-se a identificação das cenas mais importantes para o diálogo com a 

participante, de modo que a ação educativa fosse direcionada. 

As cenas com menores escores apresentadas nos estudos supracitados 

foram: 1) Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as mãos com água e sabão 

antes das refeições; 2) Eu sou capaz de lavar as frutas e verduras com hipoclorito 

de sódio ou água sanitária; 3) Eu sou capaz de oferecer o aleitamento materno por 

mais de seis meses de vida do meu filho ou exclusivo durante os primeiros seis 

meses de vida dele; 4) Eu sou capaz de evitar que meu filho coloque objetos sujos 

na boca; e 5) Eu sou capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou comprar água 

mineral para oferecer ao meu filho (JOVENTINO, 2013).  
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4.4.2.2.2. Intervenção educativa com a cartilha educativa e entrevista 

motivacional 

 

As mães do GIC foram direcionadas para uma sala reservada na unidade 

de saúde, onde participaram da intervenção educativa com a cartilha e entrevista 

motivacional breve. 

Ao entrar na sala, as mães foram orientadas a lerem individualmente a 

cartilha educativa. Nesse momento, a pesquisadora se apresentou, explicou o 

assunto a ser abordado na cartilha, explicou que a duração da leitura dependia de 

cada mãe e que após a leitura a mãe iria participar da entrevista motivacional, 

individualmente, com duração entre 10 e 15 minutos, com os mesmos objetivos: 

sanar as dúvidas. Ao final da intervenção educativa do GIC a pesquisadora reforçou 

que as participantes poderiam levar a cartilha para casa, e que seria aplicada 

novamente a EAPDI. 

O referencial teórico que permeou a elaboração da cartilha educativa foi a 

Teoria de Autoeficácia de Bandura (1989). Além disso, a EAPDI e o vídeo educativo 

foram utilizados como materiais de embasamento para a elaboração da cartilha.  

A cartilha educativa foi construída por Sabino (2016) elaborada a partir da 

EAPDI (JOVENTINO, 2010), das cenas do vídeo educativo (JOVENTINO, 2013) e 

embasada na Teoria de Autoeficácia de Bandura (1989).  

Dessa forma, fez-se um esboço inicial da elaboração textual (roteiro) do 

conteúdo com os assuntos específicos que foram abordados em cada página da 

cartilha, de acordo com o roteiro do vídeo educativo proposto por Joventino (2013), o 

qual foi validado por juízes de conteúdo e técnico (SABINO, 2016).  

 Para a elaboração da cartilha foi realizada uma associação entre os itens 

da EAPDI, as cenas do vídeo educativo e os assuntos retratados em cada página da 

cartilha. Após o processo de associação, foi elaborado o roteiro, com a seleção das 

possíveis cenas ilustrativas. Depois dessa fase, foi realizado contato com 

profissional técnico capacitado para a elaboração da diagramação da cartilha, de 

forma que as figuras fossem atrativas, de fácil compreensão e condizentes com o 

contexto cultural da população-alvo. Destaca-se que o referido profissional teve 
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acesso ao vídeo educativo construído por Joventino (2013), sendo apresentadas as 

filmagens para melhor adequação da realidade da população também no material 

impresso (SABINO, 2016).  

A cartilha foi validada por 30 juízes de conteúdo (com experiência 

assistencial e docente na área de saúde da criança), por três juízes técnicos (com 

experiência na área de design gráfico) e por 31 mães de crianças menores de 5 

anos de idade (população-alvo); apresentando Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC) global de 0,92 pelos juízes de conteúdo, de 1,00 pelos juízes técnicos e de 

0,99 pela população-alvo (SABINO, 2016). 

Na entrevista motivacional breve, seguiu-se o mesmo roteiro e a conduta 

como explicada anteriormente. As perguntas buscaram evocar as motivações das 

mães para que elas se sentissem capazes de realizar os cuidados necessários para 

prevenir a diarreia infantil. Durante a EMB, buscou-se evocar as motivações das 

mães a partir das cenas de cada página da cartilha que abordam os cuidados à 

criança e dos itens da EAPDI.  

 

4.4.2.3 Fase III: Acompanhamento por telefone 

 
Após as duas intervenções educativas, a avaliação dos desfechos da 

pesquisa ocorreu por contato telefônico durante dois meses, através de quatro 

ligações com intervalos quinzenais. Ressalta-se que a primeira ligação para as mães 

selecionadas aconteceu 15 dias após o primeiro encontro presencial na UAPS. Para 

tanto, foi aplicado o formulário reduzido de investigação da diarreia quinzenalmente, 

com a aplicação da EAPDI mensalmente, com o intuito de comparar a autoeficácia 

materna em prevenir a diarreia infantil entre os grupos ao longo de 2 meses após a 

intervenção.  

Esse contato foi realizado pelas mesmas enfermeiras e acadêmicas de 

enfermagem bolsistas PIBIC que realizaram o recrutamento. As bolsistas não 

sabiam para qual grupo estavam ligando, se para o GIV ou GIC, garantindo dessa 

forma o cegamento nesta fase da pesquisa. 
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Foram realizadas três tentativas diárias para entrar em contato com as 

mães do estudo, pelo menos em cinco dias consecutivos. Quando não se obtinha 

êxito, a mesma era desligada do estudo.  

O acompanhamento por telefone tem sido utilizado para coleta de dados 

em diversas pesquisas há algum tempo, como no Ensaio Clínico Randomizado de 

Edwards; Sims-Jones (1997) que avaliou o cuidado materno ao Recém-nascido de 

mulheres primíparas; e em estudo realizado por Dodt (2015), que elaborou e validou 

uma tecnologia educativa para autoeficácia da amamentação; numa pesquisa nos 

Estados Unidos com adolescentes, com o intuito de aumentar os índices de 

abandono do cigarro por Colby et al. (2012); no Ensaio Clínico Randomizado  de 

Rodrigues (2014) para avaliar a eficácia da intervenção educativa para a promoção 

da autoeficácia materna na amamentação; e numa pesquisa mais recente em 

Fortaleza realizada por Chaves (2016) para avaliar o efeito de uma intervenção 

educativa para a melhoria da autoeficácia materna em amamentar.  

4.4.3. Cegamento  

O cegamento consiste em manter a intervenção realizada desconhecida 

pelos participantes, profissionais de saúde que administram ou realizam a 

intervenção, e aqueles que coletam os dados e analisam os resultados. No 

cegamento dos pacientes, tenta-se prevenir o viés de execução resultante de efeitos 

não associados com a intervenção. No cegamento dos profissionais de saúde que 

administram a intervenção, também se busca prevenir o viés de execução, enquanto 

que o cegamento daqueles que coletam as variáveis de resposta e analisam os 

resultados previne o viés de detecção, evitando-se a predisposição para atitudes e 

estímulos diferenciados dos pacientes por reconhecerem para qual intervenção eles 

foram assinalados (MARTINS; SOUSA; OLIVEIRA, 2009).  

Porém, em alguns casos o cegamento é difícil ou até mesmo impossível, 

seja por motivos técnicos ou de ordem ética. Um exemplo disso são as intervenções 

educacionais, sendo necessário limitar e padronizar o máximo as potenciais 

cointervenções e cegar a equipe responsável pela avaliação e concessão dos 

desfechos (HULLEY et al.; 2008).  

Na presente pesquisa não foi possível o cegamento para os 

pesquisadores envolvidos na intervenção, uma vez que as intervenções foram 
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obviamente diferentes. Entretanto, foi possível o cegamento das mães, pois as 

intervenções eram realizadas em diferentes UAPS, sendo assim, não sabiam que 

existiam outras intervenções sendo aplicadas em outro grupo, além da equipe que 

avaliou os desfechos (autoeficácia e episódios de diarreia), bem como o estatístico 

responsável pela análise. 
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4.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram apresentados em tabelas e/ou gráficos. Foram 

calculadas as medidas estatísticas média, desvio padrão e mediana das variáveis 

quantitativas. A força da associação entre os dois grupos e a eficácia foram 

analisadas pela RC e o IC95%. Para análises de médias e de correlações da escala 

de autoeficácia (Likert) e dos domínios higiene da família e práticas alimentares, fez-

se a transformação matemática [(Valor observado-valor Mín)/(Valor Máx-Valor Mín)]; 

essa nova escala estará no intervalo de 0 a 100. Para essas análises foram 

realizados previamente os testes de Kolmogoro-Smirnov (normalidade) e de Levene 

(homogeneidade de variâncias). Foram feitas as comparações das proporções entre 

os dois grupos utilizando-se os testes de qui-quadrado, razão de verossimilhança. 

As análises bivariadas com os dois grupos foram feitas a regressão logística para as 

variáveis que apresentassem na análise bivariada p<0,20. Para a comparação das 

médias ou medianas, foram utilizados os testes t de Student e Mann-Whitney. Para 

todas as análises foram consideradas estatisticamente significantes se p<0,05. Os 

dados foram processados no SPSS 20, licença número 10101131007. 
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4.6 Aspectos éticos 

Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa “  uso de tecnologias 

educativas para promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia 

infantil”, encaminhado à  oordenadoria e Gest o de Tra alho e  duca  o em 

Saúde (Cogets), pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza/CE, 

para obtenção do termo de anuência ou autorização institucional (ANEXO D). Em 

seguida, foi submetido, por meio da Plataforma Brasil, e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa pela UFC, com o Parecer 1.116.855 (ANEXO E). Salienta-se que 

o presente ECR foi inscrito e aprovado no Registro Brasileiro de Ensaio Clínico 

(Rebec), com número de registro RBR-6974xz (ANEXO F). 

Todas as participantes do estudo foram esclarecidas quanto aos objetivos 

e solicitada a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, 

elaborados com termos e linguagem adequados. Sendo garantido o sigilo, o 

anonimato e o direito das participantes de deixarem de participar da pesquisa em 

qualquer momento, sem acarretar danos à sua saúde, obedecendo, aos seguintes 

princípios bioéticos: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, consoante 

preconiza a Resolução nº. 466/2012 (BRASIL, 2013).  

Considera-se como risco direto às mães a possibilidade de sentirem-se 

constrangidas face aos questionamentos que foram realizados durante a entrevista, 

ou possibilidade de as participantes terem suas respostas identificadas por pessoas 

não ligadas à pesquisa. Entretanto, esses riscos foram prevenidos pela equipe de 

coleta de dados, visto que as participantes foram chamadas a responder os 

instrumentos em sala reservada. Outro risco foi o cansaço físico pela demanda de 

tempo durante a participação na pesquisa. 

 Os benefícios futuros estão na utilização de tecnologias educativas nas 

práticas de educação em saúde realizadas pelos enfermeiros ou outros profissionais 

de saúde, as quais foram identificadas como eficazes para tornar as mães 

confiantes em prevenir a diarreia de seus filhos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Testagem da homogeneidade da amostra  

 

A amostra total do estudo foi composta por 122 mães de crianças em 

idade inferior a 5 anos, distribuídas em dois grupos, de modo que 61 compuseram o 

grupo intervenção com vídeo educativo e entrevista motivacional breve, e 61, o 

grupo intervenção com cartilha educativa e entrevista motivacional breve. Ao longo 

da pesquisa, devido aos critérios de descontinuidade, houve algumas perdas em 

ambos os grupos, conforme ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Diagrama representativo do fluxo das mães em cada fase do estudo. 
Fortaleza/Ceará, Brasil, 2018 
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Fonte: própria pesquisadora. 
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Para a testagem de homogeneidade entre os grupos, a Tabela 1 

apresenta as variáveis demográficas, socioeconômicas e sanitárias e, na Tabela 2, 

saúde da criança e cuidados maternos à criança, a fim de definir a linha de base da 

população estudada. A comparação das variáveis estudadas evidencia que os dois 

grupos são estatisticamente semelhantes e, portanto, comparáveis (p>0,05). 

Sabe-se que a aleatoriedade na alocação dos participantes nos grupos 

garante a randomização. No entanto, faz-se necessária a testagem da 

homogeneidade entre os grupos, como uma maneira de ratificar a semelhança entre 

ambos, e revelar se o estudo possui validade (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001; 

POLIT; BECK, 2011).   

Conforme a Tabela 1, é possível observar que os dois grupos foram 

semelhantes no que diz respeito a características demográficas, socioeconômicas e 

sanitárias: escolaridade (p=0,196), estado civil (p=0,185), número de filhos vivos 

(p=0,219), número de pessoas na residência (p=0,189), tipo de casa (p=1,000), tipo 

de piso (p=0,131), destino do lixo (p=0,154), tipo de sanitário (p=0,764) e moscas no 

domicílio (p=0,904). 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas das mães e sanitárias dos domicílios 

segundo os grupos da pesquisa. Fortaleza/Ceará, Brasil, 2018 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E 
SANITÁRIAS 

GRUPOS 

Vídeo e 
EMB** 
N (%) 

Cartilha e 
EMB** 
N (%) 

 p* 

Escolaridade da mãe   0,196 
Fundamental  28 (45,9) 21(34,4)  
Ensino Médio  33 (54,1) 40(65,6)  
Estado Civil   0,185 
União consensual/casada 48 (78,7) 46 (75,4)  
Solteira 13 (21,3) 15 (24,6)  
Número de Filhos   0,219 
1 22 (36,1) 27 (45,8)  
2 18 (29,5) 20 (33,9)  
3 ou mais 21 (34,4) 12 (20,3)  
Número de pessoas na residência   0,189 
2 a 3 11 (19,0) 19 (31,7)  
4 a 5 33 (56,9) 25 (41,7)  
6 ou mais 14 (24,1) 16 (26,7)  

   Continua 
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   Continuação 

Tipo de casa   1,000 
Com reboco 57 (93,4) 57 (93,4)  
Sem reboco   4   (6,6)   4   (6,6)  
Tipo de piso   0,131 
Cerâmica 43 (70,5) 35 (57,4)  
Cimento 18 (29,5) 26 (42,6)  
Destino lixo   0,154 
Coleta pública 61 (100) 59 (96,7)  
Outros   -     -   2   (3,2)      
Tipo de Sanitário   0,764 
Com descarga 49 (84,5) 51(86,4)  
Sem descarga   9 (15,5)   8(13,6)  
*Teste de Qui-Quadrado de Pearson.  
**EMB - Entrevista Motivacional Breve 

 

As condições socioeconômicas e sanitárias são importantes 

determinantes das condições de saúde da população, principalmente quando se 

trata da população infantil e mais carente de acesso a condições mínimas de 

sobrevivência (BUHLER et al., 2014). Esses fatores contribuem com a ocorrência de 

problemas de saúde diretamente relacionados com as doenças diarreicas e têm 

impacto na taxa de mortalidade infantil (BUSS; FILHO, 2007; GEIB et al., 2010). 

Evidências demonstram que os comportamentos relacionados à saúde são 

fortemente moldados por fatores sociais, incluindo renda, educação e emprego 

(BRAVEMAN et al., 2011; STRINGHINI et al., 2010), além do contexto ambiental e 

sanitário, que podem ser fatores protetores ou de risco para a ocorrência da diarreia 

em crianças (MURAHOVSCHI, 2003; JOVENTINO et al., 2013a; ANDRADE, et al., 

2015).  

Verifica-se na Tabela 1 que mais da metade das mães, de ambos os 

grupos, possuíam o ensino médio. Os resultados encontrados acerca dessa variável 

foram semelhantes aos de um estudo de 2017 realizado com 383 mães, no qual se 

constatou que a maioria (80,68%) possuía oito anos ou mais de estudo (DEMITTO, 

2017). Em contrapartida, estudo realizado com 276 mães evidenciou que, com 

relação à escolaridade, a maioria (44,9%) referiu ter cinco a oito anos de estudos 

(BARBOSA, 2017). Embora no presente estudo não tenha sido constatada 

significância estatística com relação à escolaridade, acredita-se ser um fator protetor 

para diarreia infantil, pois a baixa escolaridade materna pode influenciar no 

desenvolvimento de diarreia infantil. Estudo realizado em Pernambuco demonstrou 
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que as crianças cujas mães possuíam baixo nível de instrução apresentaram mais 

episódios diarreicos do que filhos de mulheres que tinham nível de escolaridade 

mais elevado (MELO, 2012). 

Um estudo na Indonésia constatou que fatores maternos individuais, 

como a escolaridade, foram protetores para a diarreia em crianças (AUGUSTINA, 

2015). Ademais, as mulheres com mais escolaridade tendem a obter maior renda 

familiar, sendo possível que as mesmas tenham um status socioeconômico mais 

elevado, portanto, podendo ser benéfico para a saúde da criança (KATO et al., 2017; 

POWER et al., 2013; PILLAS et al., 2014). 

Com relação ao estado civil, constatou-se o destaque para a categoria 

união consensual/casada nos dois grupos. Achados semelhantes no estudo 

realizado em Minas Gerais, que identificou que na maioria as mães participantes da 

pesquisa (65,6%) eram casadas (BARBOSA, 2017). Em outra pesquisa realizada no 

Paraná com 688 mulheres, constatou-se que 72% das mães tinham um 

companheiro (DEMITTO, 2017). 

Apesar de não ter sido verificada correlação estatística (p=0,185) no 

presente estudo em relação ao estado civil da mãe, pesquisa realizada em Fortaleza 

com 90 mães de crianças menores de 5 anos de idade constatou que a figura 

paterna influencia positivamente na melhoria dos cuidados prestados aos filhos 

(ANDRADE et al., 2015). Ainda em relação ao estado civil, Pinzón-Rondón et al. 

(2015) afirma que é fator de proteção para criança, quando a mesma convive numa 

família formada pelo pai e mãe (PINZÓN-RONDÓN et al., 2015; GONÇALVES et al., 

2013).  

Em quase três décadas de pesquisa pela Universidade de Califórnia 

avaliando o impacto da estrutura familiar na saúde e no bem-estar das crianças, 

contatou-se que as crianças que vivem com seus pais casados têm 

consistentemente melhores condições de saúde (ANDERSON, 2014). As mulheres 

não casadas são mais propensas a permanecer em situação de pobreza em 

comparação com indivíduos casados e homens solteiros, consequentemente, as 

crianças que vivem com mães solteiras são muito mais propensas a viver na 

pobreza do que as crianças que moram com pais casados, e mães divorciadas por 
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perderem parte da renda, necessitam dividir o seu tempo entre cuidar do filho e o 

trabalho (EDWARDS, 2014).   

Com relação ao número de pessoas que residem na casa, a maioria das 

mães entrevistadas possuía de quatro a cinco pessoas no mesmo domicílio. Essa 

mesma condição foi encontrada numa pesquisa realizada no Paquistão apontando 

que a aglomeração pode favorecer a ocorrência da diarreia infantil. Além disso, 

mostrou que crianças que compartilham o mesmo quarto com mais de três pessoas 

apresentam um maior risco de desenvolver diarreia, enquanto que crianças que 

vivem com cerca de uma a duas pessoas por quarto têm o risco reduzido a 8% 

(SIZIYA; MUULA; RUDATSIKIRA, 2013). Pelo fato de a diarreia ser uma doença 

infectocontagiosa, e podendo ser transmitida pela contaminação dos alimentos ou 

água, torna as condições de aglomerados humanos mais susceptíveis, como revelou 

o estudo desenvolvido em Moçambique, que uma das causas e fatores de risco para 

a diarreia, era o número maior de residentes no domicílio (NHAMPOSSA et al., 

2015).  

Ainda foi verificado que a maioria das mães tinha apenas um filho. Esse 

achado pode ser considerado positivo, pois, quanto menor o número de filhos, mais 

atenção e dedicação será dada à criança. De acordo com Joventino (2013), mães 

com maior número de filhos terão que demandar mais tempo para prevenir com 

eficácia a diarreia infantil. Uma investigação realizada no Brasil para avaliar o estado 

de saúde e nutrição de 5.828 crianças indígenas menores de 5 anos de idade 

apontou risco mais elevado de apresentar diarreia para os filhos das mães que 

possuíam mais de duas crianças (ESCOBAR et al., 2015). Em contrapartida, 

pesquisa realizada em dois municípios nordestinos mostrou que as crianças filhas 

de mães com maior número de filhos se consultavam menos nos serviços de saúde 

(DA COSTA et al., 2015). Essa relação pode ser explicada pelo fato de as mães com 

mais de um filho possuírem mais experiência para realizar cuidados à criança.  

A respeito do tipo de casa, o presente estudou identificou que a maioria 

das famílias residia em casas com reboco e piso de cerâmica. Entende-se esse 

resultado como benéfico para saúde da criança, pois é possível realizar uma higiene 

adequada e completa na casa, reduzindo a probabilidade de alojamento de vetores 

de doenças infecciosas (JOVENTINO et al., 2013). Numa pesquisa realizada em 

São Paulo, Brasil, para avaliar as condições de saneamento e habitação, observou-
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se que 77,7% das famílias residiam em casas de tijolos com reboco, o qual se 

configura como um fator protetor, já que o fato de a moradia não ser feita com tijolos 

consiste como um fator de risco para o surgimento da diarreia em crianças (PAZ; 

ALMEIDA; GÜNTHER, 2012). 

Acerca do tipo de sanitário, a maior parte das mães afirmou que na 

residência havia esse aparelho com descarga. Resultados semelhantes têm sido 

evidenciados em pesquisas brasileiras realizadas no Nordeste (JOVENTINO et al., 

2013; ANDRADE et al., 2014; NASCIMENTO, 2015). Outra pesquisa apontou que 

famílias que não possuem vaso sanitário com descarga em suas residências tendem 

a fazer suas necessidades fisiológicas a céu aberto, facilitando a contaminação por 

micro-organismos patógenos, por sua vez aumentando o risco da diarreia (SIMÕES; 

MACHADO-COELHO; FREITAS, 2015).  

Corroborando com os resultados dessas pesquisas supracitadas, numa 

pesquisa realizada no interior do Ceará com 383 mães de crianças menores de 5 

anos de idade, constatou-se associação entre tipo de casa, tipo de esgoto e tipo de 

sanitário e a ocorrência da diarreia infantil (OLIVEIRA et al., 2017). Ademais, estudo 

de Augustina (2015) apontou que as crianças que moravam em casas com esgotos 

apresentavam menor risco de diarreia. No Município de Fortaleza, a cobertura da 

rede de esgoto é de 61%, dos quais apenas 57% estão localizados em domicílios 

(FORTALEZA, 2014). 

No presente estudo, não houve significância estatística entre a variável 

presença de moscas no domicílio, corroborando com as pesquisas de Joventino et 

al. (2013) e Andrade (2014), cujos dados foram semelhantes. Entretanto, sabe-se 

que diversas enteroparasitoses são causadas por animais domésticos e moscas 

(PAZ; ALMEIDA; GÜNTHER, 2012), logo, é importante manter o ambiente limpo e 

protegido de agentes infectocontagiosos. 

  Diante de todo o contexto, percebe-se a necessidade de o profissional 

de saúde conhecer o perfil demográfico, socioeconômico e sanitários das famílias, 

pois esses condicionantes sociais podem interferir no acesso da família a materiais 

para higiene pessoal e para limpeza da residência, podendo ainda propiciar a 

ingestão de água e alimentos contaminados, assim como o acúmulo de vetores de 

doenças parasitárias e infecciosas no ambiente. Além disso, as características da 
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família refletem também a realidade da própria comunidade ou do bairro nos quais 

está inserida, muitas vezes sem rede de esgoto e com condições sanitárias 

mínimas.  

Segundo estudo de Torres et al. (2013), o qual avaliou os índices de 

internações por diarreia no Município de Itaboraí/RJ, identificou-se que, em bairros 

cujas condições socioeconômicas e sanitárias eram precárias, as internações por 

diarreia em menores de 5 anos apresentavam-se mais elevadas. Ademais, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que 88% das mortes, 

mundialmente, ocasionadas pela diarreia estão relacionadas à ausência de 

saneamento básico (IBGE, 2013).  

Evidencia-se, portanto, que as causas e consequências das doenças 

diarreicas estão relacionadas tanto com as condições socioeconômicas da 

população, quanto à ausência de investimento em saneamento básico, dentre outras 

medidas sanitárias pelo setor público. Sendo assim, é fundamental a educação em 

saúde, na perspectiva de promoção da saúde ambiental da comunidade, além das 

orientações em relação à higiene pessoal e coletiva, e também de investimento em 

políticas públicas, para o fortalecimento de redes de apoio voltadas para a 

prevenção de doenças parasitárias. 

Assim, a referida importância de conhecer o perfil das famílias está no 

fato de que, a partir do conhecimento dessas características, podem-se planejar 

ações específicas e adequadas ao perfil da clientela, e realizar intervenções 

adequadas e eficazes que estimulem a troca de conhecimentos e experiências, 

evitando-se a transmissão vertical das informações e favorecendo a comunicação 

horizontal com o intuito de diminuir a ocorrência da diarreia em crianças menores de 

5 anos de idade.  

No que diz respeito à testagem de homogeneidade das variáveis 

relacionadas à saúde da criança e aos cuidados maternos, foi evidenciado, na 

Tabela 2, que ambos os grupos assemelharam-se quanto ao sexo da criança 

(p=0,717), criança estuda (p=0,171), recebimento de ajuda de terceiros para cuidar 

da criança (p=0,226), criança nasceu prematura (p=0,730), amamentou 

exclusivamente (p=0,076), ingere alimento na mamadeira (p=0,621), recebeu a 

vacina rotavírus (p=1,000) e procedência da água que a criança ingere (0,610). 
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Tabela 2 - Características relacionadas à saúde e aos cuidados prestados aos filhos 

das mulheres entrevistadas, segundo os grupos de pesquisa. Fortaleza/Ceará, 

Brasil, 2018 

VARIÁVEIS GRUPOS  

Vídeo e 
EMB 
N (%) 

Cartilha e 
EMB 
N (%) 

 p* 

Sexo da criança   0,717 
Masculino 31 (50,8) 29 (47,5)  
Feminino 30 (49,2) 32 (52,5)  
Criança frequenta alguma instituição   0,171 
Sim 23 (39,0) 16 (27,1)  
Não 36 (61,0) 43 (72,9)  
Ajuda para cuidar do filho   0,226 
Sim 38 (63,3) 32 (52,5)  
Não 22 (36,7) 29 (47,5)  
Nasceu prematura   0,730 
Sim    5   (8,3)   6 (10,2)  
Não 55 (91,7) 53 (89,8)  
Mamou exclusivamente    0,076 
Até 6 meses 23 (40,4) 15 (25,0)  
Menos de 6 meses 34 (59,6) 45 (75,0)  
Usa mamadeira   0,621 
Sim 37 (60,7) 39 (65,0)  
Não 24 (39,3) 21 (35,0)  
Recebeu a vacina Rotavírus   1,000 
Sim 55 (91,7) 55 (91,7)  
Não   5   (8,3)   5   (8,3)  
Procedência da água que a criança 
ingere 

  0,610 

Rede Pública 10 (16,4)   8 (13,1)  
Mineral 51 (83,6) 53 (86,9)  
*Teste de Qui-Quadrado de Pearson. 

 

Observa-se que não houve associação estatisticamente significante com 

as variáveis relacionadas aos cuidados maternos à criança, portanto, em todos os 

aspectos analisados, os dois grupos foram semelhantes. Contudo, uma pesquisa 

transnacional realizada com 348.706 crianças menores de 5 anos, de 41 países nos 

anos de 2004 a 2010, revelou alguns fatores associados à diarreia, como o sexo 

feminino da criança, idade da criança, estado imunológico e o peso normal ao 

nascer (PINZÓN-RONDÓN et al., 2015).  

Conforme a Tabela 2, nos dois grupos, a maioria dos filhos das mulheres 

entrevistadas era do sexo masculino. Resultados semelhantes foram encontrados na 
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pesquisa de Mamo e Hailu (2014), que identificaram o sexo masculino, 

predominantemente, em comparação na linha de base.  

Em relação às mães que recebem ajuda de terceiros para cuidar de seus 

filhos, grande parte das mães afirmaram que recebiam. Sabe-se que muitas mães 

têm exercido dupla jornada, trabalham fora de casa, sobretudo, para contribuir com 

a renda familiar, com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, 

logo, necessitam deixar seus filhos sobre os cuidados de terceiros, seja em creches 

ou em escolas, ou com algum familiar, por acreditarem que as crianças estarão 

recebendo cuidados adequados (JOVENTINO, 2013).  

Contudo, as crianças menores de 5 anos, por apresentarem um sistema 

imunológico imaturo, são mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças 

parasitárias, principalmente quando são institucionalizadas em creches (PEDRAZA; 

QUEIROZ; SALES, 2014). Portanto, o fato de as crianças receberem cuidados de 

terceiros ou fora de casa, principalmente, em ambiente coletivo, e quando são 

submetidas a condições inadequadas de higiene e cuidados, podem ser 

considerados fatores de risco para a ocorrência da diarreia infantil. 

Em contrapartida, estudo descritivo transversal no distrito de Nyarugenge, 

Ruanda, revelou que as crianças cujas mães estavam desempregadas e que se 

dedicavam exclusivamente aos filhos (31,7%) (OR=2,48; IC95%: 1,19-5,19; p= 

0,015) apresentaram maior risco de desenvolver doenças diarreicas, em 

comparação com aqueles cujas mães eram empregadas (15,7%) (NSABIMANA; 

MUREITHI; HABTU, 2017). Justifica-se, em parte, esse achado, provavelmente, pela 

exposição às condições sociossanitárias e econômicas precárias, o que já foi 

discutido anteriormente, como um fator condicionante para ocorrência das infecções 

gastrointestinais. 

Em relação à prematuridade, resultado semelhante foi encontrado numa 

pesquisa realizada na América Latina, na qual 8,2% das crianças nascidas entre os 

anos de 2005 a 2008 na região estudada eram prematuras (BÜHLER et al., 2014). 

Na pesquisa de Bezerra (2016), as crianças que nasceram prematuras e que foram 

internadas no primeiro mês de vida, 33,3% e 59,3%, respectivamente, apresentaram 

diarreia. Desse modo, percebe-se que a prematuridade, por representar imaturidade 
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fisiológica e baixo peso ao nascer, pode interferir na incidência de diarreia, 

posteriormente, em crianças menores de 5 anos. 

Em investigação de Wobudeya (2011), revelou-se que 78,6% das 

crianças que receberam aleitamento materno até os 4 meses de vida não 

apresentaram episódios de diarreia nesse período. Sabe-se que a amamentação é 

um dos principais fatores de proteção para a saúde da criança, pois fornece 

componentes importantes para a prevenção de inúmeras doenças infecciosas, 

inclusive gastrintestinais, e está associada à diminuição da diarreia (WOBUDEYA, 

2011). Portanto, a ausência da amamentação ou a amamentação a curto prazo 

podem favorecer a ocorência de diarreia na criança, conforme evidenciou a pesquisa 

realizada pela universidade de Califórnia, que apontou associação da diarreia a 

ausência ou amamentação a curto prazo (DEWEY; MAYERS, 2011).  

Em um estudo transversal realizado em clínicas pediátricas de Qatar para 

investigar a relação entre amamentação e diarreia, descobriram que, dos 1.278 

recém-nascidos investigados, 59,3% foram amamentados exclusivamente,  

enquanto que 28,3% foram amamentados parcialmente e 12,4% foram alimentados 

com fórmulas. Ao analisar o risco de apresentar diarreia, ele foi menor em crianças 

amamentadas exclusivamente (32,5%), quando comparadas às crianças 

alimentadas com fórmula infantil (48,7%) e com aquelas que foram parcialmente 

amamentadas (37,3%) (BENER et al., 2011). 

Apesar das vantagens evidenciadas da amamentação exclusiva até o 

sexto mês de vida da criança, o desmame precoce e a iniciação da alimentação 

artificial têm se tornado cada vez mais comuns (FRANÇA et al., 2008; AGUSTINA et 

al., 2015; MARANHÃO et al., 2015). Ademais, crianças entre 6 a 24 meses podem 

ser mais expostas a alimentos preparados em condições não higiênicas ou  

contaminados com agentes patogênicos, além disso, nesse momento elas começam 

a rastejar e explorar o meio ambiente, colocando-as em contato direto com múltiplas 

fontes de agentes patogênicos (AUGUSTINA, 2013; DEWEY; MAYERS, 2011). 

Portanto, o aleitamento materno exclusivo por seis meses, e sua continuidade até os 

2 anos de idade, com a introdução de alimentos saudáveis, reduzem as chances das 

infecções gastrointestinais, assim como o seu agravo (UNICEF; WHO, 2013).  
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Percebendo a importância do aleitamento materno exclusivo na 

prevenção de doenças infecciosas em crianças, compete aos profissionais de saúde 

desenvolver ações que promovam a sensibilização e orientação das mães para 

amamentar seus filhos até seis meses, de modo que as crianças tenham menos 

chances de apresentar episódios diarreicos.  

Em relação ao uso da mamadeira e à higiene da mamadeira, a maioria 

das mães dos dois grupos afirmou que a criança ingeria alimento pela mamadeira e 

a lavavam com água e sabão. Embora não se tenha verificado associação 

estatisticamente significante nesse item, uma pesquisa apontou que 85% das 

crianças que utilizavam mamadeiras tiveram diarreia (BEZERRA, 2016).  

Segundo alguns estudos, o uso da mamadeira pode trazer consequências 

para a criança nas funções de mastigação, deglutição e alterações na dentição 

(GISFRED, 2016), além de ser considerada uma fonte de contaminação e um dos 

fatores de risco para ocorrência de infecções em crianças (KAUFMANN, 2012; 

FIALHO, 2014), e, sobretudo, é prejudicial para o aleitamento materno exclusivo 

(PELLEGRINELLI et al., 2015; ABREU et al., 2016), sendo contraindicada, pois(,) 

pode interferir na amamentação e, consequentemente, ocasionando o desmame 

precoce (WHO, 2008).  

Sobre a vacina oral rotavírus, observou-se, em ambos os grupos, que 

91,7% das mães afirmaram que seus filhos receberam a vacina. Esse achado é 

relevante para a prevenção da diarreia, tendo em vista que cerca de 28% das 

mortes e 40% das hospitalizações por essa afecção são causadas pelo rotavírus 

(UNICEF, 2013). 

O Brasil foi o primeiro país do mundo a incluir essa vacina no sistema 

público de saúde. Em 2012 a vacinação contra o rotavírus reduziu a incidência de 

diarreia por esse vírus, no Brasil, em todo o país, em 50% (SOARES-WEISER et al., 

2012). Em 2015 o Brasil já havia alcançando 83% de cobertura vacinal na Região 

Norte (BRASIL, 2016). 

Estudo realizado na Venezuela observou que 43,6% das crianças não 

haviam sido vacinadas contra o rotavírus e apresentaram diarreia por esse vírus. 

Porém, para garantir a imunogenicidade da vacina, são necessários manipulação, 

armazenamento e profissionais capacitados (ATENCIO et al., 2013), seguindo as 
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normas e diretrizes do Programa Nacional de Humanizações do Ministério da 

Saúde. Pois, de acordo com Lanata et al. (2013), o rotavírus é a principal causa de 

diarreia no mundo entre crianças menores de 5 anos, diante disso, é preciso manter 

o calendário vacinal da criança atualizado e completo, respeitando os intervalos de 

cada dose da vacina. 

A respeito da água ingerida pela criança, nota-se que mais da metade de 

ambos os grupos ingeria água mineral. Sabe-se que zelar pela procedência da água 

consumida pela criança é uma importante estratégia para a prevenção de diarreia 

infantil. De acordo com a investigação realizada em Bangladesh por Chowdhury 

(2015), pessoas que consumiam água potável eram menos propensas a ter diarreia, 

sendo os riscos maiores para crianças menores de 5 anos.  

Uma pesquisa realizada para avaliar a qualidade microbiológica da água 

ingerida por pré-escolares apontou que 58,3% das amostras apresentaram 

coliformes totais, portanto, menos da metade das creches oferecia água em 

condições higiênico-sanitárias satisfatórias para as crianças (SILVA, 2015). Segundo 

a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, a presença de coliformes totais em uma 

amostra de água para consumo é suficiente para sua reprovação. Ainda sobre o 

estudo de Silva (2015), das 12 creches estudadas, sete delas oferecia água mineral. 

Segundo o pesquisador, a contaminação na amostra procedente de água mineral 

pode estar relacionada a falhas de higienização durante o acondicionamento da 

água nos garrafões de água mineral, ou essa contaminação já estava presente nos 

próprios garrafões. Esse achado é preocupante, uma vez que essas instituições 

atendem ao público infantil, que é mais vulnerável às doenças transmitidas por água 

contaminada.  

Assim, é indispensável que a mãe seja orientada sobre a necessidade de 

que a água consumida pela criança seja tratada de maneira satisfatória e eficaz, 

tendo em vista que a mesma é um importante veículo de doenças do sistema 

gastrointestinal, como, por exemplo, a diarreia (JOVENTINO, 2013).  

Dessa maneira, percebe-se que a prevenção da diarreia infantil está 

intimamente relacionada com ações executadas pelos cuidadores das crianças, 

sobretudo pelas mães, principais cuidadoras desta população. Com base na 

influência dos cuidados maternos prestados às crianças, admite-se o seu 

protagonismo na redução dos índices de diarreia infantil (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Diante das variáveis expostas nas Tabelas 1 e 2, pode-se constatar que 

os grupos eram homogêneos e que a proposta da intervenção com vídeo educativo 

e entrevista motivacional breve e com a cartilha educativa e entrevista motivacional 

breve pôde ser realizada a fim de verificar a efetividade do mesmo na autoeficácia 

materna para prevenir diarreia infantil.  

 

5.2 Avaliação dos efeitos das intervenções educativas sobre a autoeficácia 

materna na prevenção da diarreia infantil e a ocorrência desse agravo na 

infância 

 

 A Tabela 3 ilustra a média da escala total e dos dois domínios da EAPDI 

(práticas gerais/alimentares e higiene da família) comparando-se os dois grupos do 

estudo. O domínio da EAPDI higiene da família refere-se a comportamentos de 

higiene que a mãe deve adotar para com o filho e a família, e o domínio práticas 

alimentares/gerais refere-se à higiene alimentar, ao preparo da comida e à higiene 

da criança e da família antes das refeições (JOVENTINO et al., 2013). 

Ao se analisar a aplicação da EAPDI antes das intervenções, observou-se 

proximidade nas médias da escala total, com apenas 2,0 pontos de diferença entre 

os dois grupos. Ressalta-se que antes da intervenção o grupo Cartilha e EMB 

apresentou maior média na escala total, 112,0 pontos, na avaliação dos domínios, 

práticas alimentares/gerais, 41,2 pontos, e na higiene da família, 66,4 pontos, 

sobressaindo-se ao grupo do vídeo e EMB, que atingiu 110,0, 40,6 e 64,9 pontos, 

respectivamente. Nota-se uma diferença mínima nos resultados na linha de base, o 

que torna possível afirmar que os grupos são semelhantes, visto que, em nenhum 

momento, não existiu associação estatisticamente significativa entre os mesmos.  

Observa-se que um mês após as intervenções, embora não se tenha 

percebido associação estatisticamente significante entre a escala total/domínios e os 

grupos, houve aumento da média dos escores da EAPDI, nos dois grupos. Cada 

grupo apresentou um aumento nos escores da escala total, o grupo do vídeo e EMB 

(117,4) e o grupo cartilha e EMB (116,9), tendo um aumento de 7 pontos, e 4,9 

pontos, respectivamente. Constata-se, portanto, que houve um aumento significativo 

nos escores da EAPDI no grupo vídeo e EMB em relação ao grupo cartilha e EMB.   
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Importante destacar que, após 2 meses da intervenção, o grupo vídeo e 

EMB permaneceu praticamente com a mesma pontuação na escala total/domínios, 

passando de 117,0 para 117,4 pontos, enquanto que o grupo da cartilha e EMB 

diminuiu de 116,9 para 116,0 pontos.  

 

Tabela 3 – Comparação das médias da escala total e dos domínios antes e após a 

intervenção. Fortaleza/Ceará, Brasil, 2018 

ESCORES DA AUTOEFICÁCIA 
NA EAPDI 

GRUPOS p* 

Vídeo e EMB Cartilha e EMB 

 ±DP  ±DP 

Antes da intervenção      
Escala total 110,0 ±8,7 112,0 ±6,6 0,131 
Práticas gerais/alimentares   40,6 ±3,7   41,2 ±3,0 0,357 
Higiene da família   65,0 ±5,0   66,4 ±3,9 0,061 

1 mês depois da intervenção                   

Escala total 117,0 ±4,4 116,9 ±5,4 0,951 
Práticas gerais/alimentares   43,8 ±1,9   43,7 ±2,1 0,731 
Higiene da família   73,1 ±2,9   73,2 ±3,8 0,906 

2 meses depois da intervenção      
Escala total 117,4 ±4,1 116,0 ±6,9 0,253 
Práticas gerais/alimentares    43,7 ±2,2   43,4 ±2,5 0,670 
Higiene da família    73,7 ±2,4   72,5 ±4,5 0,132 

*t de Student 

 

Constata-se que ambas as tecnologias associadas à entrevista 

motivacional breve, apesar das diferenças mínimas nos escores totais da EAPDI, 

trazem resultados positivos para prevenção da diarreia infantil em crianças menores 

de 5 anos.  

A partir desses dados, observa-se que a autoeficácia em prevenir a 

diarreia infantil elevou-se ao longo desses dois meses em ambos os grupos, porém, 

nota-se que após 2 meses a intervenção educativa com vídeo e EMB foi um pouco 

melhor do que a cartilha e EMB, pois foi capaz de não apenas elevar, mas também 

manter a autoeficácia materna em prevenir a diarreia elevada, com um aumento de 

7,4 pontos. Esse resultado pode estar relacionado ao fato de que o vídeo em 

questão apresenta, por meio de recursos auditivos e visuais, situações encenadas 

por atores que simulam fatos reais e situações parecidas com o contexto vivenciado 
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pelas mães, além disso, o vídeo não requer do indivíduo maior habilidade ou 

interpretação textual. Enquanto que, para a leitura de uma cartilha, faz-se necessária 

a presença de um profissional para orientação para melhor compreensão do 

conteúdo, permitindo tirar possíveis dúvidas (MEINERT, MARCON E BARBOSA, 

2011).  

Embora a cartilha venha sendo amplamente utilizada em intervenções 

educativas, a fim de facilitar a comunicação em saúde, sua aplicabilidade está 

passível de limitações relacionadas à habilidade de leitura e ao nível de escolaridade 

do leitor (ECHER, 2013; ALBURQUERQUE et al., 2016). O vocabulário utilizado em 

materiais impressos deve ser coerente com a mensagem que se pretende transmitir 

e com o público-alvo a que se destina e, ainda, sua leitura deve ser fácil, convidativa 

e compreensível (ALBURQUERQUE et al., 2016).  

Portanto, independente do recurso tecnológico escolhido para realizar 

uma intervenção educativa, este deve contribuir para o protagonismo do sujeito em 

suas ações, utilizando o conteúdo disponível na tecnologia conforme as demandas 

pessoais e o ritmo de aprendizagem de cada um (DALMOLIN et al., 2016). Para 

serem consideradas eficazes, as orientações em saúde, escritas ou não, devem ser 

sucintas, relevantes, bem elaboradas e de fácil compreensão. Para tanto, destaca-

se a importância das ilustrações, do layout e do design, com a finalidade de atrair o 

leitor ou espectador, instigando à leitura e reforçando a ideia transmitida (ECHER, 

2013). 

Corroborando com os resultados da presente pesquisa, Nascimento 

(2015), ao utilizar o mesmo vídeo educativo usado nesta pesquisa num estudo 

quase experimental, apontou que a maioria das mães considerou as cenas do vídeo 

compreensíveis e relevantes, alcançando uma margem de mais de 70% de 

aceitação. Ainda no mesmo estudo, em relação aos domínios avaliados pelas mães 

foi demonstrado que a tecnologia obteve resultados positivos, de forma persuasiva e 

atraente, uma vez que o vídeo permitiu não apenas às mães entenderem o conceito 

de prevenção e manejo da diarreia, mas promoveu autoeficácia materna para 

prevenir a diarreia infantil.  

As tecnologias em saúde apresentam avanços evidentes no que tange ao 

cuidado. Estas podem ser úteis, entre outras finalidades, para facilitar a 
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compreensão sobre determinados eventos e promover mudanças de 

comportamento. Assim, no processo de educação em saúde o enfermeiro pode 

apoiar-se nessas tecnologias para facilitar a comunicação e o entendimento dos 

participantes sobre determinado assunto (KRAU, 2015).  

Dentre essas tecnologias, o vídeo educativo apresenta-se como um 

instrumento didático, constituindo-se em uma ferramenta que proporciona 

conhecimento, favorece a consciência crítica e a promoção da saúde, demonstrando 

a relevância da sua aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem, pois 

combina vários elementos, tais como imagens, texto e som em um único objeto de 

promoção do conhecimento (RAZERA, LENZA e SONOBE, 2014; GÓMEZ e 

PÉREZ, 2013).  

Da mesma forma, os materiais educativos impressos, como as cartilhas, 

também são reconhecidamente utilizados como tecnologias facilitadoras do 

processo de ensino-aprendizagem no processo de aquisição, aproveitamento e 

aprofundamento de conhecimentos, de domínio de habilidades e de tomada de 

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

servindo como guia de informações no caso de dúvidas posteriores e auxiliando o 

enfrentamento e solução de problemas de saúde pelo próprio paciente 

(ALBUQUERQUE et al., 2016).  

A eficácia da utilização de tecnologias educacionais foi avaliada no ensaio 

randomizado realizado nos EUA com pacientes com câncer de próstata, e constatou 

que 81,8% dos participantes da pesquisa preferiam orientações impressas para a 

tomada de decisão ao invés de materiais da Web (TOMKO et al., 2015). Contudo, o 

material deve ser utilizado em junção com as orientações de profissionais para que 

se obtenham melhores resultados (HARTMANN-BOYCE; LANCASTER; STEAD, 

2014). 

O álbum seriado, cartilha, manuais, folhetos informativos e vídeos são 

tecnologias duras eficazes na transmissão da mensagem entre educador e 

educando (DODT; XIMENES; ORIÁ, 2012) e dinamizadores das atividades 

educativas (FONSECA et al., 2011). Sendo assim, entende-se que as tecnologias 

educacionais utilizadas neste estudo, tanto o vídeo quanto a cartilha, são 

instrumentos contributivos para o processo de aprendizagem da mãe para prevenir a 
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diarreia infantil, portanto, é imprescindível associá-las à capacidade de compreensão 

individual. Assim, cabe ao profissional decidir qual a melhor tecnologia a ser utilizada 

em suas atividades educativas para promoção da saúde e de menor custo. Nesse 

sentido, Grudniewicz e Kealy et al. (2015) ressaltam que os materiais educativos 

impressos, além de serem úteis para a construção do conhecimento e difusão de 

orientações em saúde, são meios de divulgação de baixo custo.  

Porém, mesmo diante da contribuição dessas tecnologias educacionais, o 

enfermeiro deve ser sempre o mediador e facilitador nas práticas de educação em 

saúde, com acolhimento de dúvidas, medos e anseios trazidos pelos pacientes e 

seus familiares; com comunicação efetiva, por meio de uma escuta sensível, 

possibilitando realizar trocas entre profissionais e usuários, estabelecendo vínculo e 

contribuindo para superação das dificuldades (DALMOLIN et al., 2016). Portanto, 

nas intervenções educativas, a presença do enfermeiro contribui para uma 

orientação mais clara, objetiva, de fácil entendimento e voltada para realidade, 

colaborando para a apropriação e o empoderamento das mães para prevenção da 

diarreia de seus filhos. 

A atuação da enfermagem é fundamental para propagar conhecimento 

sobre prevenção da diarreia, e promover a confiança materna, por meio de ações 

educativas que melhorem o nível de informação das mães e elevem a autoeficácia 

materna para prevenção da diarreia infantil. O enfermeiro, por atuar na atenção 

básica, torna-se um profissional mais acessível, fortalece a comunicação paciente-

enfermeiro, e oportuniza conhecer os problemas da área em que residem as 

famílias. Acredita-se que, se as mães possuírem grau de informação suficiente 

sobre práticas gerais de higiene, dentre outros comportamentos saudáveis, 

certamente os filhos dessas mães não apresentariam diarreia.  

Diante disso, Joventino (2013), ao avaliar o impacto do uso de uma 

tecnologia educativa dura (vídeo educativo), sugeriu associá-la à orientação de 

profissionais de saúde, visto que a mesma deve ser utilizada de forma 

complementar, como ferramenta de apoio para reforçar as orientações, e jamais 

deverá superar a função do enfermeiro na sua relação dialógica com seus pacientes, 

pois o contato paciente-cliente é essencial e insubstituível para o processo 

educativo. Ademais, essa comunicação entre enfermeiro e paciente torna-se 

indispensável, por favorecer a confiança e vinculação do usuário ao serviço de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grudniewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26626547
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saúde, melhorar o aprendizado do paciente e da família, e ter mais autonomia na 

tomada de decisões para promoção da saúde (HADDAD et al., 2011; HEIDEMANN 

et al., 2010).  

Diversos estudos abordam a importância da associação de tecnologias 

com a orientação de um profissional, para obtenção de benefícios na saúde, além de 

proporcionar a relação horizontal entre profissional e paciente, e atendimento de 

qualidade e humanizado (OLIVEIRA et al., 2009; MARQUES; SOUZA, 2009; 

HADDAD; AMMADO, 2011; ALVES et al., 2013; RAMOS, 2013). Do mesmo modo, o 

vídeo e a cartilha utilizados no presente estudo são tecnologias educativas duras 

que podem e devem ser associadas com o diálogo enfermeiro-paciente para 

promoção da autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil. 

  Pesquisa de Áfio (2014) encontrou estudos que visavam à transmissão 

de informações que subsidiavam a orientação verbal dos profissionais de saúde e 

dinamizavam as atividades de Educação em Saúde com o intuito de mudar 

comportamentos de risco às enfermidades. O recurso educacional complementava 

ou clarificava instruções fornecidas por profissionais, deixando claro que o objetivo 

dos materiais educativos era facilitar o trabalho da equipe de saúde na comunicação 

e orientação de pacientes e familiares.  

Resultados de revisões sistemáticas mostram que intervenções 

educativas que envolvem outros componentes, como aconselhamentos individuais 

por telefone, definição de metas individuais, e, para os grupos, orientações 

presenciais para superação de barreiras, uso de materiais impressos e sessões de 

vivências, englobando aspectos cognitivos, comportamentais e sociais, têm 

demonstrado resultados significativos (HALLAL et al., 2012; ORROW et al., 2012). 

Diante disso, enfatiza-se a importância do uso de tecnologias 

educacionais combinadas à entrevista motivacional breve, para promoção da saúde, 

visto que dinamizam as atividades de Educação em Saúde, ação peculiar da 

Enfermagem. Logo, é imprescindível que o profissional de saúde seja capaz de 

conduzir a técnica da entrevista motivacional a fim de evocar nos indivíduos 

motivações na busca de um comportamento saudável (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 
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 Evidencia-se a ausência de produções científicas que utilizassem a Entrevista 

Motivacional, especificamente, para elevar a autoeficácia materna em prevenir a diarreia 

infantil. Ao se realizar uma busca com os termos diarrhea AND motivational interviewing na 

base de dados do PubMed, não foram encontrados artigos que abordassem o uso da 

técnica no contexto diarreia infantil. Ratifica-se que a técnica possibilita tratar minimamente 

ações preventivas, mudança de comportamento, adesão a tratamentos, assuntos que 

podem ser tão bem trabalhados com a entrevista motivacional. 

Diferente da abordagem em diarreia infantil, a EM vem sendo bastante 

utilizada no âmbito da enfermagem em geral, pois, de acordo com Alves (2015), em 

uma revisão foram encontrados cerca de 198 artigos na base de dados PubMed ao 

se cruzar os termos nursing AND motivational interviewing, com diferentes usos da 

técnica, os quais abordavam aspectos mais voltados para a adesão a diversos tipos 

de tratamentos de doenças crônicas, bem como treinamentos de enfermeiros para 

aquisição de habilidades e formação de experts no uso da técnica. 

As vantagens do uso de intervenções combinadas são descritas no ECR 

realizado com 182 mulheres gaúchas, para avaliar os efeitos de uma intervenção 

educativa, que evidenciou que o uso do folder informativo associado à entrevista 

motivacional breve possibilitou a aquisição de conhecimentos e atitude positiva das 

mulheres para a detecção precoce do câncer de mama (ALVES, 2015). 

 Ensaio clínico realizado na China com pacientes fumantes e seus 

familiares, utilizando a Entrevista Motivacional durante quatro semanas e 

seguimento por seis meses, demonstrou que os participantes do grupo intervenção 

apresentaram maior tentativa de parar de fumar, maior abstinência ao tabagismo, e 

melhorias na comunicação entre seus familiares (HUANG et al., 2015).  

Assim como os estudos acima obtiveram resultados benéficos, acredita-

se que a técnica Entrevista Motivacional (EM) tenha contribuído também para que as 

mães deste ensaio adquirissem uma maior adesão e adoção de atitude e 

comportamentos adequados para prevenir a diarreia infantil durante os dois meses 

de acompanhamento. Enfatiza-se que se faz necessária orientação contínua e 

consciente da importância da prevenção, sendo o diálogo uma estratégia e 

componente fundamental nesse processo.  

A Tabela 4 apresenta os efeitos das duas diferentes intervenções 

educativas sobre a autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil. Percebe-se, 

https://www.medicinenet.com/diarrhea/article.htm
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na Tabela, que, antes das intervenções, na própria UAPS, e como caracterização da 

linha de base, os grupos foram semelhantes, com p=0,713. Verifica-se que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os percentuais dos escores da 

autoeficácia materna em prevenir a diarreia infantil, obtidos pelos dois grupos, antes 

da intervenção educativa. Porém, ao comparar os resultados obtidos antes da 

intervenção com o primeiro e o segundo mês após a intervenção de cada grupo, 

observa-se um aumento nos níveis de autoeficácia materna, entretanto, não houve 

diferença significativa comparando o grupo vídeo e EMB com o grupo cartilha e 

EMB.  

No grupo vídeo e EMB, apenas 39,3% das mães apresentaram a 

autoeficácia elevada, no primeiro mês aumentou para 78,4%, e no segundo mês 

apresentou 74,5%, o que representou uma discreta queda no intervalo de um mês 

para o outro. Reforça-se, portanto, que as intervenções devem ser contínuas e que a 

autoeficácia deve ser monitorada com frequência, pois a mesma é passível de 

modificações ao longo do tempo.   

No grupo cartilha e EMB, os resultados também foram semelhantes, 

antes da intervenção, menos da metade das mães (42,6%) apresentou a 

autoeficácia elevada. Após um mês da intervenção, de modo predominante, a 

grande maioria (83%) apresentou autoeficácia elevada para prevenção da diarreia 

infantil, e no segundo mês ocorreu uma pequena redução nos percentuais, ficando 

com 77,8% das mães com autoeficácia elevada.  

 

Tabela 4 – Efeitos das intervenções educativas sobre a autoeficácia materna para 

prevenção da diarreia infantil. Fortaleza/Ceará, Brasil, 2018 

ESCORES DA AUTOEFICÁCIA 
NA EAPDI 

GRUPOS   

Vídeo e EMB 
N      (%) 

Cartilha e EMB 
N      (%) 

p* 

Antes da intervenção     0,713 

Moderada 37 (60,7) 35 (57,4)  

Elevada 24 (39,3) 26 (42,6)  

1 mês depois da intervenção     0,569 

Moderada 11 (21,6) 8 (17,0)  
Elevada 40 (78,4) 39 (83,0)  

     Continua 
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*Teste de Qui-Quadrado de Pearson.  

 

Os achados da presente pesquisa corroboram com os resultados do ECR 

de Joventino et al. (2015), que após a intervenção com vídeo educativo apresentou 

elevação dos escores da EAPDI, classificando a autoeficácia da maioria das mães, 

antes moderada, em elevada autoeficácia materna para prevenção da diarreia 

infantil.  

Ao comparar os resultados das duas intervenções, nota-se que ao longo 

dos dois meses os níveis da autoeficácia elevaram-se de moderada para elevada, 

apontando que ambas as intervenções apresentaram resultados semelhantes. De 

modo similar, Zorzetto (2013) analisou os efeitos de duas intervenções de classes 

de exercícios físicos, sendo uma delas composta somente por três sessões 

semanais e a outra composta por duas sessões semanais somadas a orientações 

de atividade física e hábitos saudáveis para 82 mulheres adultas, atendidas em 

unidades básicas de saúde de Rio Claro, Estado de São Paulo. Os resultados das 

análises, considerando os minutos destinados à prática de atividades oferecidas 

pelas intervenções, mostraram que ambos os grupos aumentaram significativamente 

a prática de AF no tempo de lazer em 12 meses, não sendo observada nenhuma 

diferença significativa.  

Alguns pesquisadores têm constatado resultados satisfatórios a partir de 

intervenções de educação em saúde que foram capazes de modificar, 

positivamente, o senso de autoeficácia materna, sendo evidenciado um aumento na 

prevalência de mulheres com a autoeficácia materna para amamentar, como 

revelado no ECR em que, após aplicação de um álbum seriado, constatou-se 

aumento na prevalência de mulheres com autoeficácia elevada (RODRIGUES et al., 

2013; JAVORSKI, 2014; DODT et al., 2015).  

Resultados de uma pesquisa com 767 mães, comparando a autoeficácia 

da amamentação materna durante a primeira semana e a sexta semana pós-parto, 

mostraram associação significativa entre a duração da amamentação exclusiva e a 

autoeficácia da amamentação materna (PAKSERESHT; POURSHABAN; KHALESI, 

     Continuação 

2 meses depois da intervenção     0,710 
Moderada 12 (25,5) 10 (22,2)  

Elevada 35 (74,5) 35 (77,8)  
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2017). Outro estudo apontou que intervenções educativas que buscam elevar a 

autoeficácia podem aumentar a garantia de habilidades maternas na amamentação, 

auxiliando as mães a persistirem, caso encontrem dificuldades no ato de amamentar 

(MARGOTTI; MARGOTTI, 2017). 

Especificamente relacionado à autoeficácia materna em prevenir a 

diarreia infantil, alguns estudos têm identificado a prevalência da autoeficácia com 

escores elevados na EADPI após intervenções educativas, conforme Nascimento 

(2015); Joventino et al. (2013); Andrade (2014) e Oliveira et al. (2017).  

Diante dos resultados das pesquisas acima, percebe-se que intervenções 

voltadas para prevenção da diarreia infantil, quando embasadas na teoria da 

autoeficácia, podem elevar a autoeficácia materna para prevenir da diarreia infantil, 

tendo em vista que esta teoria aborda a crença de que se podem adotar e manter 

comportamentos promotores de saúde e preventivos de doenças. Em virtude disso, 

é importante avaliar o nível de autoeficácia das mães e saber como afeta o sucesso 

da prevenção da diarreia, a fim de criar uma intervenção culturalmente bem-

sucedida baseada nesse conceito. 

Segundo Bastable (2010), a associação de intervenções que aliem o 

componente educativo com o comportamental pode ter um efeito satisfatório na 

mudança de comportamento em saúde. Pesquisas recentes vêm evidenciando que 

a associação de intervenções traz efeitos benéficos para a saúde. Como 

demonstrado nos resultados de um ECR realizado na Nigéria para avaliar um 

programa de aconselhamento para manter as taxas do aleitamento materno. Essa 

intervenção teve três componentes: sessões mensais em grupo, texto semanal e 

mensagens de voz sobre amamentação; músicas e dramas sobre as mensagens 

geradas pelos participantes.  Constatou-se que a intervenção foi eficaz em manter 

as taxas de AME até os 6 meses, pois as chances do grupo que participou da 

intervenção foram de 64%, enquanto que no grupo controle foram de 43% (FLAX et 

al., 2017). 

Há consonância entre os resultados apresentados nos estudos citados e 

os verificados entre as mães dos dois grupos desta pesquisa, pois foram observados 

bons achados no que se refere aos escores da autoeficácia materna em prevenir a 

diarreia infantil.  
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Pode-se dizer que a autoeficácia é um componente que está relacionado 

com a atuação e com a persistência e tem um papel importante na aquisição e na 

mudança de comportamento. Dessa forma, a autoeficácia na prevenção da diarreia 

infantil vai se revelar nos escores da EAPDI e, quando o nível de autoeficácia 

materna é elevado, é indicativo de que a mãe possui conhecimentos e habilidades 

suficientes para evitar a diarreia em seu filho.  

Assim, acredita-se que as mães com autoeficácia elevada e instruídas se 

sentirão capazes de reconhecer fatores de risco, de prevenir e de tomar condutas 

adequadas diante dessa patologia nas crianças, promovendo, dessa forma, um 

cuidado de maior qualidade aos seus filhos. Essa confiança em si mesma se 

caracteriza como fator importante para que determinada ação seja bem-sucedida 

(BIZERRA et al., 2015). Dessa forma, é imprescindível que sejam empregadas, nas 

intervenções educativas, tecnologias construídas a partir dos pressupostos do 

conceito de autoeficácia, para serem capazes de aumentar os escores de 

autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil, bem como repercutir 

positivamente na saúde da criança. 

Na Tabela 5, é apresentado o efeito das intervenções educativas na 

ocorrência de diarreia infantil, de acordo com os grupos investigados. No que diz 

respeito à ocorrência da diarreia infantil, em linha de base, observa-se que mais da 

metade das mães de cada grupo (Grupo vídeo e EMB: 57,6% e Grupo cartilha e 

EMB: 55,7%) informou que seu filho já teve diarreia. Resultados parecidos foram 

encontrados no estudo realizado por Bürlen et al. (2014) que, em relação à 

ocorrência de casos de diarreia, cerca de 52,7% das crianças estudadas haviam tido 

diarreia. 

Percebe-se que houve semelhança entre os dois grupos, visto que as 

mães afirmaram, de forma prevalente, que as crianças não apresentaram diarreia 

após a intervenção. Considera-se que os grupos foram homogêneos para essa 

variável (p=0,835). Ademais, não existiu associação estatisticamente significativa 

entre a ocorrência da diarreia e os grupos do estudo, o que reforça a eficácia da 

intervenção educativa combinada para a diminuição da diarreia na infância. 

No decorrer do acompanhamento por telefone, conforme a Tabela 5, 

identificou-se uma diminuição dos casos de diarreia ao longo dos dois meses nos 
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dois grupos. Um mês após a intervenção educativa com vídeo e EMB, houve uma 

considerável redução nos episódios diarreicos, e manteve-se no segundo mês com 

baixos percentuais, apenas 2,1% das mães relataram a ocorrência da diarreia, e 

majoritariamente (97,9%) afirmaram que seus filhos não tiveram diarreia. De modo 

semelhante ocorreu com o grupo da cartilha e EMB, em que, após os dois meses da 

intervenção, apenas 4,5% das crianças tiveram diarreia, enquanto que 95,5% não 

tiveram. Esses dados indicam que cada uma das intervenções educativas 

associadas à entrevista motivacional breve foi capaz de produzir resultados 

significativos no que se refere à diminuição da ocorrência da diarreia infantil.  

 

Tabela 5 – Efeitos das intervenções educativas sobre a ocorrência da diarreia 
infantil. Fortaleza/Ceará, Brasil, 2018 

*Teste de Qui-Quadrado de Pearson. 
** Razão de Chance/Intervalo de Confiança 

 

Ao considerar as chances de as crianças terem diarreia em cada grupo, 

foi observado que, antes da intervenção educativa no grupo vídeo e EMB, a chance 

de as crianças terem diarreia foi maior 1,04 vez do que para aquelas do grupo 

cartilha e EMB. Porém, após a intervenção educativa ao longos dos dois meses, 

observa-se que, no grupo vídeo e EMB, as crianças tiveram 0,63 de chance de 

terem episódios diarreicos em comparação ao grupo cartilha e EMB, que apresentou 

1,39.  

OCORRÊNCIA DA 
DIARREIA 

                             GRUPOS 

 
Vídeo e EMB Cartilha e EMB 

  
N             % 

 
RC* 
(IC 95%) 

N % 
 

RC* 
(IC 95%) 

p** 

Antes da 
intervenção 

      0,835 

Sim 34 57,6 1,04 
0,71-1,50 

34 55,7 0,96 
0,67-1,37 

 
Não 25 42,4 27 44,3 

1 mês depois da 
intervenção 

      0,942 

Sim 1 1,9 0,95 
0,23-3,85 

1 2,1 1,05 
0,26-4,28 

 

Não 51 98,1 46 97,9 

2 meses depois da 
intervenção 

      0,519 

Sim 1 2,1 0,63 
0,12-3,19 

2 4,5 1,39 
0,60-3,20 

 
Não 46 97,9 42 95,5 
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 Diante desses achados, verificou-se que a intervenção educativa 

mediada pelo v deo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir” associado à 

Entrevista Motivacional Breve pode reduzir as chances de diarreia ao longo dos dois 

meses após a intervenção. 

O conhecimento contribui para sustentar ou desenvolver novas atitudes; é 

um componente necessário para motivar uma ação desejada (ALVES, 2015). Logo, 

acredita-se que o conhecimento aliado à autoeficácia possibilita à mãe maior 

confiança em cuidar do seu filho de modo que este não venha a adoecer por 

diarreia.  

Portanto, o conhecimento das mães é essencial para reduzir a ocorrência 

de diarreia para menores de 5 anos (MERGA e ALEMAYEHU, 2015), Tal 

conhecimento, segundo Matta-Marinõs e Ortega-Espinoza (2012), está relacionado 

às experiências que elas tiveram com seus filhos e aos episódios da doença 

diarreica aguda que podem ter apresentado. Vale destacar que também existe 

relação entre a redução da ocorrência da diarreia e escores elevados de 

autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil, como está bem 

documentado em pesquisas anteriores que analisaram esta variável (JOVENTINO et 

al., 2016; NASCIMENTO, 2015; ANDRADE et al., 2014).  

Corroborando com os achados desta investigação, no ECR de Joventino 

et al. (2016), constatou-se que a chance para a criança ter diarreia foi menor no 

grupo que participou da intervenção com o vídeo educativo. De igual modo, no 

estudo quase experimental de Nascimento (2015) identificou-se que, antes da 

intervenção educativa, os filhos das mães investigadas com baixa autoeficácia 

apresentaram 1,52 vez mais chance de ter diarreia do que os das mães com 

autoeficácia elevada. A pesquisa longitudinal de Andrade et al., 2014 demonstrou 

que os filhos das mães com autoeficácia moderada tiveram mais chances de ter 

diarreia do que os filhos de mães com autoeficácia elevada. Os achados dessas 

pesquisas corroboram com os resultados do presente ECR. 

A diarreia infantil é uma afecção que está associada a variáveis 

biológicas, ambientais, comportamentais, econômicas e socioculturais, e mostra a 

iniquidade em saúde, particularmente para crianças menores de 1 ano de idade, 

residentes em contexto de condições de vida expostas ao risco de adoecimento e 
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óbito. Nesse sentido, políticas públicas sociais, econômicas, ambientais, culturais e 

de saúde são de extrema relevância, para atender às diferentes necessidades locais 

e para servir de referência e direcionamento das ações dos profissionais de saúde 

nos fatores associados à ocorrência da diarreia, para promover intervenções que 

aumentem a autoeficácia materna para diminuir a morbidade infantil por diarreia.   

Acredita-se que as intervenções educativas mediadas pelo enfermeiro, 

utilizando o v deo “Diarreia infantil: você é capaz de prevenir” e a cartilha educativa 

“Você é capaz de prevenir a diarreia no seu filho!”, ambos combinados à Entrevista 

Motivacional Breve, são favoráveis para aumentar o conhecimento das mães e 

elevar o nível da autoeficácia materna para prevenção da diarreia infantil, bem como 

diminuir os episódios diarreicos e seus agravos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com a realização do presente ECR foi possível verificar a partir das 

aplicações das duas intervenções educativas, os seguintes achados: 

 Constatou-se que 59,8% das mães tinham o ensino médio; 77% eram 

casadas/união consensual e 40,1% tinham apenas1 filho; 57,3% das mães recebiam 

ajuda para cuidar do filho.  

 Evidenciou-se que 64,7% das crianças frequentavam alguma 

instituição; 88,5% das crianças nasceram a termo; apenas 31,1% mamaram 

exclusivamente até os 6 meses; 62,2% usavam mamadeira; 90,1% eram vacinadas 

contra rotavírus e 85,2% das crianças bebiam água mineral.  

 A autoeficácia materna para prevenção da doença diarreica na infância 

mediante aplica ões de duas interven ões educativas, a cartilha “Você é capaz de 

prevenir a diarreia no seu filho!” com a  ntrevista Motivacional Breve e o v deo 

“Diarreia infantil: você é capaz de prevenir!” com a  ntrevista Motivacional Breve. 

 A amostra inicial do estudo (n=122) foi dividida em dois grupos: Vídeo e 

EMB (n=61), cartilha e EMB (n=61), os quais eram homogêneos em linha de base, 

pois não houve diferença estatisticamente significante entre as variáveis 

demográficas, socioeconômicas, sanitárias e relacionadas à saúde da criança 

analisadas (p>0,05). 

 Na linha de base (Antes da intervenção na UAPS), os grupos foram 

semelhantes, nas médias dos escores da EAPDI total e nas médias dos domínios da 

EAPDI (p>0,05), bem como em relação à ocorrência da diarreia infantil (p>0,05). 

Portanto, foi constatada a homogeneidade entre os grupos de pesquisa. 

 Um mês após as intervenções, as médias dos escores de autoeficácia 

materna para prevenir a diarreia infantil elevaram-se, individualmente, em cada 

grupo, porém, não houve significância estatística. Mas merece destaque o grupo 

vídeo e EMB, que apresentou maior média na EAPDI (117,0 pontos).  

 Dois meses após as intervenções, a média dos escores de autoeficácia 

materna para prevenir a diarreia infantil aumentou para 117,4 no grupo vídeo e EMB, 

enquanto que diminuiu um pouco no grupo cartilha e EMB (116,0). Também não foi 

observada relação estatisticamente significativa. 
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 Um mês após as intervenções, as participantes dos dois grupos 

tiveram autoeficácia elevada para prevenção da diarreia infantil, sendo a 

porcentagem de 78,47% no grupo vídeo e EMB e 83,0% no grupo cartilha e EMB. 

 Após dois meses das intervenções, observou-se que os níveis de 

autoeficácia elevada para prevenção da diarreia infantil reduziram-se nos dois 

grupos, vídeo e EMB (74,57%) e cartilha e EMB (77,87%).  

 Um mês após a intervenção, o número de casos de diarreia dos filhos 

das mães que participaram da intervenção com vídeo e EMB reduziu de 57% para 

1,9%. Já no grupo das mães que participaram da intervenção com cartilha e EMB, 

passou de 55,7% para 2,1%.  

 Dois meses após as intervenções, os dois grupos tiveram redução nos 

casos de diarreia infantil e a prevalência foi maior no grupo vídeo e EMB (2,1%). 

As conclusões deste estudo evidenciam que tanto a intervenção 

educativa com vídeo e EMB, quanto a da cartilha e EMB podem ser utilizadas de 

maneira eficaz na promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia 

infantil. Assim, os resultados da pesquisa apontaram que as tecnologias utilizadas 

nesse ECR, combinadas à Entrevista Motivacional Breve, são apropriadas para 

intervenções educativas. 

As duas intervenções tiveram efeito positivo na elevação da autoeficácia 

das mães em prevenir a diarreia infantil, tendo em vista que as mães que possuíam 

autoeficácia moderada antes da intervenção evoluíram para autoeficácia elevada no 

primeiro mês, persistindo no segundo mês após a intervenção educativa na UAPS.  

Dessa forma, percebe-se que os enfermeiros devem fazer uso das 

tecnologias educativas associadas à entrevista motivacional breve, em suas 

atividades educativas, visando contribuir para a melhor autoeficácia das mães em 

prevenir a diarreia do seu filho, reduzindo, assim, as taxas de morbimortalidade e 

trazendo melhor efeito na saúde da criança, pois o controle da doença diarreica é 

imperativo, a fim de diminuir a mortalidade em crianças menores de 5 anos e 

alcançar metas de desenvolvimento do milênio. 

Por fim, comprovou-se que o uso dessas tecnologias educativas, 

pautadas no conceito da autoeficácia, foi capaz de elevar os escores da autoeficácia 

para prevenir a diarreia infantil. Logo, podem ser utilizadas pelos enfermeiros que 
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atuam na Atenção Primária à Saúde, como uma ferramenta educativa, a fim de 

servir de subsídios para orientações às mães acerca da diarreia infantil, com o 

intuito de elevar os níveis de autoeficácia materna, repercutindo positivamente na 

redução da ocorrência desse agravo nas crianças menores de 5 anos. 
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7 LIMITAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

O presente estudo apresentou as seguintes limitações: 

 Pesquisa unicêntrica; 

 Dificuldade em restabelecer o contato com as mães por telefone com o 

passar do tempo, reduzindo o tamanho da amostra.  

Vale ressaltar que essas situações poderão ser conduzidas de forma 

diferente em pesquisas subsequentes. Para tanto, consideram-se as seguintes 

recomendações ou sugestões:  

 Realização de novos estudos, preferencialmente do tipo experimental, 

por períodos mais longos, para a constatação de que a autoeficácia materna 

interferiu no cotidiano e na mudança de comportamento, a fim de se evitar a diarreia 

infantil.  

 Desenvolvimento de ECR em cidades cearenses da zona urbana e da 

zona rural a fim de realizar estudos comparativos.  

 Realização de ECR para comparar o efeito na autoeficácia por meio de 

tecnologias associadas à entrevista motivacional breve com tecnologias aplicadas 

de forma isolada. 

 Divulgação dessas tecnologias pelas secretarias de saúde, 

universidades e profissionais que atuam na atenção primária, para que essas 

tecnologias sejam utilizadas como materiais educativos nas orientações às mães de 

crianças menores de 5 anos acompanhadas nas unidades de saúde.  

 Sugere-se para estudos futuros avaliar o custo-benefício e a 

disponibilidade de pesquisadores para trabalharem com a entrevista motivacional 

em mais sessões com as mães. Apesar de haver relatos e resultados positivos com 

o uso da entrevista motivacional breve em sessão única, como realizado neste 

estudo, acredita-se que o vínculo e a empatia gerados pelo profissional à medida 

que se realizam mais encontros com a clientela sejam capazes de produzir melhores 

efeitos em longo prazo. 

 Indica-se ainda que as duas tecnologias (vídeo e cartilha) sejam 

apresentadas aos enfermeiros da Estratégia da Saúde da Família e que os mesmos 

sejam capacitados para usá-las.  

 Sugere-se para próximos estudos a inclusão do grupo controle. 
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O estudo traz como contribuições para a pesquisa e assistência de 

enfermagem, no que tange à aplicabilidade dessas tecnologias educativas (vídeo e 

cartilha, ambas associadas à entrevista motivacional breve):  

 Servir de subsídio para direcionar as ações de educação em saúde 

voltadas para mães, visando à prevenção e manejo da diarreia infantil.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Cara Senhora 
 

 
Você está sendo convidada a participar como voluntária de uma pesquisa 

intitulada “Tecnologias educativas e entrevista motivacional breve para 
promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil: ensaio 
clínico randomizado”. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia 
atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que 
todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

O objetivo do estudo é comparar o efeito do uso da cartilha educativa e do 
vídeo educativo, ambos aliados à Entrevista Motivacional Breve na promoção da 
autoeficácia materna em prevenir a diarreia infantil. 

Ressalto que sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para 
o desenvolvimento da ciência e para a redução dos índices de diarreia infantil, 
repercutindo diretamente na redução da mortalidade infantil e favorecendo o 
crescimento e desenvolvimento das crianças. Para tanto, não receberá nenhum 
pagamento por participar da pesquisa.         

Antes e após consultas pediátricas do(s) seu(s) filho(s), na Unidade de 
Atenção Primária à Saúde, realizaremos, no mesmo local, uma entrevista com a 
senhora, na qual você será convidada a responder algumas questões sobre sua 
confiança para prevenir diarreia em seu filho. Em seguida, a senhora poderá ler uma 
cartilha ou assistir um vídeo educativo e participar de uma entrevista motivacional 
sobre como evitar diarreia nas crianças. Por dois meses, faremos um 
acompanhamento por contato telefônico, pelo qual realizaremos novamente as 
perguntas sobre sua confiança para prevenir diarreia em seu filho.  

Convido você a participar do presente estudo, sua participação é livre e 
exigirá sua disponibilidade de tempo para assistir ao vídeo e/ou ler a cartilha, e para 
responder a algumas perguntas relacionadas à sua confiança em prevenir diarreia 
em seu filho.   

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo serão usadas 
apenas para a realização do meu trabalho, e também lhe asseguro que a qualquer 
momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios 
relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você 
tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar 
do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. E, finalmente, 
informo-lhe que sua participação não permitirá sua identificação, exceto aos 
responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só 
será feita entre os estudiosos do assunto, mas em nenhum momento sua identidade 
será divulgada. 

Em caso de dúvidas, contate as responsáveis pela pesquisa nos telefones 
abaixo: 
Nome: Lorena Barbosa Ximenes      Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.   
Telefone para contato: 8861-6181 
Nome: Elizamar Regina da Rocha Mendes  Instituição: Universidade Federal do 
Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.  
Telefone para contato: 98865.9940 
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 
participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, 
Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE. Telefone: 3366-8344. 
 
A abaixo assinada _______________________________________________, 
_____anos, RG: _____________________________declara que é de livre e 
espontânea vontade que está participando como voluntária da pesquisa.  
Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, 
como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 
completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 
deste termo.  

Fortaleza, ____/____/____ 
Nome da voluntária:   Assinatura: 
Nome do pesquisador:   Assinatura: 
Nome da testemunha:  Assinatura:  
Nome do profissional que aplicou o TCLE:   Assinatura: 
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APÊNDICE B  

 

Procedimento Operacional Padrão 
Fase de aplicação da intervenção educativa 

Orientações Gerais para Aplicação da Intervenção Educativa 
 

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo descrever 
os procedimentos de coleta de dados da etapa de aplicação da cartilha educativa e 
da entrevista motivacional. 

1º Passo: A intervenção educativa consistirá do uso de duas tecnologias 
educativas: a cartilha educativa intitulada “Você é capaz de prevenir a diarreia no 
seu filho!” e das orienta ões de enfermagem em asadas na entrevista motivacional 
de saúde. 

2º Passo: Para a aplicação da cartilha educativa, serão utilizadas uma cópia 
da cartilha educativa e sala reservada.  

3º Passo: A entrevista motivacional ocorrerá após a aplicação da cartilha para 
as mulheres que participarem do grupo intervenção GIC. 

4º Passo: Leia atentamente as instruções a seguir referentes à aplicação de 
cada instrumento. 

 
CHECK LIST – APLICAÇÃO DA CARTILHA EDUCATIVA E ENTREVISTA 

MOTIVACIONAL 

PASSO A PASSO  

 
1º  Se apresente à mãe (nome, instituição) e fale 

sobre a pesquisa. 
 

     2º Fale sobre o que será apresentado na cartilha 
educativa e que, caso tenha alguma dúvida, pode 
ficar à vontade para perguntar ao final da leitura.  

 

    3º Entregue o material que ela irá ler e informe que, 
embora ela possa levar a cartilha para casa, a 
primeira leitura completa do material deve ser 
realizada na presença da pesquisadora. 

 

   4º Permaneça ao lado da mãe durante toda a leitura 
em busca de garantir que ela realizará a leitura 
completa da cartilha. 

 

   5º Ao final da leitura pergunte o que ela achou da 
cartilha, suas possíveis dúvidas e elucide-as logo 
em seguida. 

 

  6º Inicie a entrevista motivacional afirmando que a 
mãe é capaz de realizar todos os cuidados 
contidos na cartilha;  

 

  7º Enfoque nos pontos em que ela afirma não se 
sentir confiante/capaz de realizar. 

 

  8º Concentre-se nos pontos em que ela demonstra 
mais ambivalência e busque colocá-la no centro 
das decisões. Auxilie-a e direcione-a para que se 
possa elaborar um plano para que ela consiga 
alcançar o objetivo (sinta-se capaz de adotar 
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determinado cuidado quanto à prevenção da 
diarreia infantil do seu filho). 

  9º Caso não surjam dúvidas ou ela permaneça em 
silêncio na sala, converse com a mesma acerca 
dos principais assuntos abordados na cartilha 
(principalmente os que se referem às menores 
pontuações da EAPDI obtidas anteriormente à 
intervenção educativa e/ou as correspondentes 
ao estudo anterior de JOVENTINO, 2013). 

 

10° Caso seja necessário, mostre as imagens da 
cartilha apresentadas com os itens da EAPDI 
para motivá-la, promover a sua autoeficácia e 
facilitar o seu aprendizado. 

 

11° Pergunte se ainda há alguma dúvida, se quer 
falar ou perguntar algo. 

 

12º Relembre que, ao sair da sala, os coletadores 
estarão esperando por ela para responder 
algumas perguntas. 

 

13º Relembre que ela receberá uma ligação 
telefônica durante dois meses. 

 

14° Agradeça imensamente por sua participação e a 
importância da sua presença para o estudo. 
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APÊNDICE C - SOLICITAÇÃO PARA A AUTORA DOS FORMULÁRIOS DA 
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA PREVENÇÃO DA DIARREIA 

INFANTIL E DO VÍDEO EDUCATIVO  
 

Dra. Emanuella Silva Joventino 

 

Eu, Elizamar Regina da Rocha Mendes, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, e a Profa. Dra. 

Lorena Barbosa Ximenes estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada 

“Tecnologias educativas e entrevista motivacional breve para promoção da 

autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil: ensaio clínico 

randomizado”, que tem por objetivo avaliar a eficácia de diferentes tecnologias 

educativas para a prevenção da diarreia infantil.  

Reconhecendo as pesquisas desenvolvidas pela Sra. nesta temática, 

solicitamos a autorização para a utilização do Formulário sobre questões 

demográficas, socioeconômicas, sanitárias e de saúde da criança, da Escala 

de Autoeficácia para prevenção da diarreia infantil (EADPI) e do Formulário 

reduzido para investigação da diarreia infantil, bem como do vídeo educativo 

“Diarreia infantil: você é capaz de prevenir”, em nossa pesquisa.  

 

Desde já agradecemos a contribuição na realização do nosso estudo. 

 

Fortaleza/CE, 1º de junho de 2017 

 
 

________________________________________________ 
Elizamar Regina da Rocha Mendes 
Mestranda em Enfermagem – UFC 

E-mail: elizamarregina@hotmail.com 
CPF: 644.460.693-49 

  
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Dra. Lorena Barbosa Ximenes 

Professora Orientadora – UFC 
CPF: 462.335.043-68 

 
 
 

mailto:elizamarregina@hotmail.com
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APÊNDICE D - SOLICITAÇÃO PARA A AUTORA DA CARTILHA EDUCATIVA 
 

Me. Leidiane Minervina Moraes de Sabino 

 

Eu, Elizamar Regina da Rocha Mendes, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, e a Profa. Dra. 

Lorena Barbosa Ximenes estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada 

“Tecnologias educativas e entrevista motivacional breve para promoção da 

autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil: ensaio clínico 

randomizado”, que tem por objetivo avaliar a eficácia de diferentes tecnologias 

educativas para a prevenção da diarreia infantil.  

Reconhecendo as pesquisas desenvolvidas por você nesta temática, 

solicitamos a autorização para a utilização da cartilha educativa “Você é capaz de 

prevenir a diarreia no seu filho”, em nossa pesquisa.  

 

Desde já agradecemos a contribuição na realização do nosso estudo. 

 

Fortaleza/CE, 1º de junho de 2017 

 
 
 

________________________________________________ 
Elizamar Regina da Rocha Mendes 
Mestranda em Enfermagem – UFC 

E-mail: elizamarregina@hotmail.com 
CPF: 644.460.693-49 

  
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Dra. Lorena Barbosa Ximenes 

Professora Orientadora – UFC 
CPF: 462.335.043-68 

 

 

mailto:elizamarregina@hotmail.com
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APÊNDICE E 
Fase de aplicação dos instrumentos 

 
Orientações gerais para a equipe que participará da coleta de dados. 

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo descrever 
os procedimentos de coleta de dados da fase de aplicação dos instrumentos de 
coleta de dados antes e após a intervenção educativa. 

1º Passo: A coleta de dados ocorrerá em três momentos distintos: antes da 
intervenção educativa, após a intervenção educativa (por contato presencial) e após 
a intervenção educativa (por contato telefônico).   

2º Passo: Os instrumentos de coleta a serem utilizados são: Escala de 
Autoeficácia Materna na Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI), Formulário 
socioeconômico e Formulário Reduzido de Ocorrência da Diarreia Infantil. 

3º Passo: É necessário seguir esta ordem de aplicação dos instrumentos de 
coleta de dados: 

- Escala de Autoeficácia Materna na Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI); 
- Formulário para Caracterização Sociodemográfico; 
- EAPDI e do Formulário Reduzido de Ocorrência da Diarreia Infantil (contato 

telefônico) 
4º Passo: Leia atentamente as instruções a seguir referentes à aplicação de 

cada instrumento. 
 
 

Aplicação da Escala de Autoeficácia Materna para  
Prevenção da Diarreia Infantil – EAPDI  

Orientações Gerais para Aplicação da Escala – EAPDI 
 

Antes da aplicação da escala, oriente a participante sobre como ela deve 
compreender o instrumento e informe o significado dos extremos da escala, por 
exemplo, o número 5 significa que ela está bastante segura, enquanto que o 
número 1 indica que não se sente nada segura para realizar em seu cotidiano 
aquele ato preventivo de diarreia infantil.  

É fundamental que você diga a cada mulher que “não existem respostas 
certas ou erradas” e que a todo o momento lembre-se de que se trata de uma 
escala que mede a confiança/segurança da mãe para prevenir diarreia em seu 
filho, mede o quanto ela se sente capaz de prevenir diarreia em seu filho, não 
estando, portanto, relacionada ao conhecimento que a mãe possui acerca da 
prevenção de diarreia.  

 
PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DA EAPDI 

1º Passo: Na coleta de dados por meio da escala face a face, é necessário que 
antes de tudo você se apresente à mãe, mencionando ser estudante da UFC, que 
está desenvolvendo uma pesquisa sobre a confiança da mãe para evitar diarreia 
em seu filho. Veja que utilizamos o termo EVITAR para que a linguagem seja o 
mais simples possível, não gerando dúvidas nessas mulheres. 
2º Passo: Ressalte que esta pesquisa envolverá tanto esse momento de entrevista 
no posto de saúde, quanto entrevistas por meio de ligações telefônicas. Certifique-se 
de que a mulher possui número de telefone fixo em sua casa ou número de celular 
dela mesma ou de alguém que more com ela. Pergunte-lhe qual o melhor horário 
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para entrar em contato com ela durante os próximos dois meses. Informe que as 
ligações serão de 15 em 15 dias.  
3º Passo: Na coleta de dados presencial (1ª aplicação da EAPDI), inicialmente, leia 
juntamente com a mãe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elucidando 
quaisquer dúvidas que porventura surjam, ressaltando os benefícios e possíveis 
malefícios da pesquisa. Oriente-a, se concordar em participar do estudo, a assinar o 
Termo de Consentimento, deixando uma via do mesmo com a mãe e a outra com 
você (pesquisador).  
4º Passo: Diga à mãe que começará a aplicação das questões da escala. Lembre-a 
de que não existe resposta certa ou errada, pois na verdade queremos saber 
como ela se sente para evitar diarreia em seu filho.  
5º Passo: Diga a ela que não queremos saber sobre o conhecimento dela para 
evitar diarreia, afinal, em geral, as mães sabem o que seus filhos deveriam fazer 
para não adoecer. Mas, mesmo sabendo disso, nem sempre as mães conseguem 
tomar medidas que evitem a diarreia, da mesma forma que às vezes as mães sabem 
que devem tomar alguns cuidados de higiene, mas nem sempre se sentem capazes 
de fazer esses atos em todos os momentos no seu dia a dia.  
6º Passo: Então, diga que, para cada uma das 24 perguntas, ela terá cinco opções 
para responder e sempre relacionadas a quanto você se sente confiante para 
evitar diarreia em seu filho. Entregue a ela as opções de resposta impressas em 
tamanho ampliado e diga: “Você possui em mãos as opções de resposta, veja 
comigo. As opções vão de 1, que significa que você discorda totalmente do que eu 
disse; 2, que você apenas discorda; 3, que você às vezes concorda com aquele 
item; 4, que você concorda com o que eu disse; até 5, que você concorda totalmente 
com o item.”.  
7º Passo: Torna-se necessário que exemplifique para facilitar a compreensão da 
escala por parte das mães. Então, utilize um item da escala como exemplo: “Vamos 
lá, no item „Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa‟. O que a 
senhora acha? Lembre-se que eu não quero saber se a senhora faz ou não isso no 
seu dia a dia, quero saber se a senhora se sente capaz de manter seu filho calçado 
fora de casa. Então, a senhora terá 5 cinco opções de respostas, como eu já havia 
dito.  
ITEM QUE EU VOU PERGUNTAR:  
Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa. 
Se a senhora responder _____________ (ver coluna alternativa), é como se a 
senhora estivesse dizendo que ________________ (ver coluna do significado 
correspondente).  
 

NÚMERO 
DA OPÇÃO 
DE 
RESPOSTA 

ALTERNATIVA SIGNIFICADO 

1 DISCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora não se sente de maneira alguma 
capaz de fazer com que seu filho ande calçado 
fora de casa, nunca se sente capaz de fazê-lo 
andar calçado fora de casa. 

2 DISCORDO A senhora não se sente capaz de fazer com que 
seu filho ande calçado fora de casa. 

3 ÀS VEZES 
CONCORDO 

A senhora às vezes se sente capaz de fazer com 
que seu filho ande calçado fora de casa. 
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4 CONCORDO A senhora se sente capaz de fazer com que seu 
filho ande calçado fora de casa. 

5 CONCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora se sente completamente capaz de 
fazer com que seu filho ande calçado fora de 
casa. 

 
Ajudar a mãe a escolher primeiro uma opção entre estas três: concordo, 
discordo, às vezes. E, se ela responder que concorda ou discorda, pergunte se 
ela apenas concorda/discorda ou se concorda/discorda totalmente. 
8º Passo: A senhora tem alguma dúvida? Se tiver alguma, pode dizer, eu estou aqui 
é para ajudá-la a entender mesmo. Pode falar, sinta-se à vontade. 
9º Passo: Se há alguma dúvida, elucide-a. Caso não haja, pergunte à mãe se já 
poderão começar. Se a resposta for afirmativa, inicie a coleta. Se a resposta for 
negativa, espere o melhor momento para iniciar a aplicação da escala, mostrando 
que ela é capaz de responder a esses itens.  
10º Passo: Comece a ler o item da escala em negrito. Se perceber que a mãe 
respondeu com segurança, não é necessário explicar melhor o item. Mas, se 
perceber que ela ficou com alguma dúvida ou por um momento mais longo em 
silêncio, esclareça melhor o item por meio destas sugestões que estão descritas 
abaixo em itálico e entre parênteses (OBS: Lembre-se de ir perguntando a resposta 
dela após a leitura de cada item.):  
 

ITEM (Melhorando a compreensão do item) 

1 Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as mãos com água 
e sabão antes das refeições.  
(A senhora se sente capaz de fazer com que seu filho lave as mãos 
com água e sabão antes das refeições.) 
 

 
11º Passo: Ao término da aplicação da escala, explique a ela que agora irá fazer 
algumas perguntas mais relacionadas à vida dela, de sua família e à saúde do seu 
filho. Explique que não demorará muito e inicie a coleta do formulário. Lembre-se de 
anotar todos os possíveis contatos telefônicos dessa mãe para que possamos dar 
continuidade ao acompanhamento da criança. Anote no próprio formulário de coleta 
no espaço destinado para tal.   
 
 

Aplicação do Formulário Socioeconômico 
 

1º Passo: Inicie o preenchimento das informações pelos dados de identificação da 
mulher. Anote primeiro o contato telefônico para minimizar o erro de esquecimento, 
visto que será necessário para a continuação da coleta por contato telefônico. Anote 
seu nome completo e endereço, pois os agentes comunitários de saúde poderão 
contatar as participantes na sua residência caso as participantes mudem de número 
de telefone. 
2º Passo: Siga a ordem de preenchimento conforme a aparição: dados 
sociodemográficos, socioeconômicos, sanitários e saúde da criança. 
3º Passo: Preencha as informações conforme solicitações existentes no formulário 
entre parêntese e em negrito, quando existirem. 
Exemplo: 
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 Item 10-  Data Nasc. (Criança): ________/_______/_______     
 NOME DA CRIANÇA EM QUESTÃO: ________________________________ 
(**Caso a mãe tenha mais de um filho menor de 5 anos, a ordem de prioridade 
para escolha da criança do estudo será: 1º Criança que tenha tido o episódio de 
diarreia mais recente; 2º Criança com a maior idade.)          
4º Passo: Na seção referente à Saúde da Criança, atente para as questões que só 
devem ser respondidas caso a resposta anterior seja SIM. Abaixo se encontram as 
questões desse tipo: 
Item 37. Seu bebê ingere algum alimento através de mamadeira?      1. Sim      2. 
Não  
SE RESPONDEU “NÃO”, PULE PARA A PERGUNTA Nº 40. 
 
Item 51. Se sim, que receita caseira você realiza? 1. Soro caseiro      2. Chá do 
olho da goiabeira 3. Fruta constipante. Qual? _______  Outros:_______________ 
5º Passo: Algumas questões podem ter mais de uma opção de resposta. 
Item 57. Na sua opinião, quais as possíveis causas da diarreia?  

1. Comida mal cozida                 2. Água contaminada                 3. Comida 
gordurosa                     4. Quentura/calor           5. Dentição                           6. 
Mãos e objetos sujos na boca           7. Desmame precoce                      8. Susto 
ou mau-olhado        
9. Gripe, virose, infecção                     10. Medicamentos                          11. 
Vermes       

6º Passo: No final do instrumento há um espaço destinado às suas observações, 
caso tenha algo a pontuar acerca da entrevista e preenchimento do instrumento, 
deixe suas impressões com letra legível para melhor compreensão do avaliador dos 
dados. 
7º Passo: Ao término da aplicação do formulário, lembre-a de que irá ligar para a 
participante algumas vezes, recapitule o melhor horário e os números de telefone. 
Agradeça imensamente por sua participação e entregue a pasta explicando cada 
item que esta contém (a escala e o cartão acompanhamento da ocorrência da 
diarreia). Explique que a escala é apenas para ela ir seguindo cada item conforme 
você for perguntando a ela por telefone. O cartão acompanhamento é um por mês, 
dessa forma, presencialmente você deverá preencher os espaços na parte superior 
de início e término da contagem desse referido mês. Você irá explicar à mãe que 
cada cartão de acompanhamento corresponde a um mês, e existem dois cartões na 
pasta, correspondendo a dois meses, além disso, ressalte que cada semana possui 
uma coloração diferenciada, de modo que cada cor corresponde a uma semana 
diferente.  xplique que ela só precisar  marcar com um “X” no dia em que a criança 
teve diarreia, manhã, tarde ou noite (recapitule com a mãe o que é diarreia).  
 
 

Aplicação por Telefone  
Formulário Reduzido de Ocorrência da Diarreia Infantil e EAPDI 

1º Passo: Na coleta de dados por meio da escala por telefone, é necessário que 
antes de tudo você relembre a essa mulher o seu nome e aquela ocasião no posto 
em que se conheceram. Relembre-a de que haviam combinado que você iria ligar 
para ela posteriormente, como hoje, por exemplo, para fazer o acompanhamento da 
saúde da criança. Agradeça desde já por ela ter atendido o telefone e por ela ter 
dado o número correto, e diga que isso só demonstra o quanto ela é uma pessoa 
que gosta de ajudar e colaborar com os outros, mencione que isso é uma 
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característica muito importante em alguém... Relembre sobre o que é a pesquisa: 
confiança da mãe para evitar diarreia em seu filho.  
2º Passo: Pergunte se ela está muito ocupada ou se vocês poderiam conversar um 
pouco... Se não puder atender no momento, já combine um outro horário para ligar 
para ela e mais uma vez ressalte o quanto a ajuda dela é importante para o 
andamento da nossa pesquisa. E se ela puder no momento, prossiga nos passos, e 
peça para que ela pegue a pasta que foi entregue no dia do encontro no posto de 
saúde. 
3° Passo: Aplique a EAPDI seguindo os mesmos passos descritos anteriormente. 
 
OBS: Lembre-se que a cada 15 dias você deverá pesquisar a ocorrência da diarreia 
e a cada mês deverá aplicar a EAPDI. Nas ligações em que seja preciso aplicar a 
EAPDI, peça para a mãe localizar a pasta contendo a EAPDI para que a 
comunicação fique mais clara entre vocês e, em seguida, levante os dados acerca 
da ocorrência da diarreia. Nas ligações em que seja necessário obter as 
informações somente sobre a ocorrência da diarreia, siga os passos descritos a 
seguir. 
4º Passo: Ao término da aplicação da escala, peça que ela guarde a escala na 
pasta e explique a ela que agora irá fazer algumas perguntas mais relacionadas à 
saúde do filho dela e que não demorará muito. Peça que pegue de dentro da pasta o 
roteiro do acompanhamento (é aquele que possui algumas figuras de um menino no 
sanitário). Pergunte-lhe se ela marcou que o filho dela teve diarreia em algum dia da 
semana passada, marcada com a cor ______; e logo após pergunte se ele teve 
diarreia em algum dia dessa semana, marcada na cor _______. Inicie a coleta do 
formulário (FORMULÁRIO REDUZIDO), lembre-se de recapitular caso tenha ficado 
com dúvida em alguma questão do formulário.  
5º Passo: Inicialmente faça a primeira pergunta do formulário. Caso a criança não 
tenha sido acometida pela diarreia, você deverá pular para o item 21 do formulário.  
6º Passo: Caso a criança tenha sido acometida pela diarreia, você deverá realizar 
todas as perguntas do formulário. 
7º Passo: Atente para as questões que aceitam mais de uma opção de resposta. 
Itens abaixo. 
Item 4. Como eram as fezes?  
       1. Líquidas      2. Pastosas      3. Com sangue      4. Esverdeadas      5. 
Amareladas       
       6. Outros: _______________________________________________ 
 
Item 5. Quando a criança apresentou diarreia, veio acompanhada por:  

1. Sangue       2. Febre      3. Vômito      4. Muco nas fezes      
5. Nenhum sinal ou sintoma 
Item 12. Se sim, Qual?     

1. Posto de saúde      2. UPA     3. Hospital público     4. Hospital particular  
5. Outros __________________________________________________ 

Item 15. A criança tomou algum remédio receitado pelo médico ou somente 
soro? 
  1. Remédio        2.Antibiótico         3. Soro      4. Não sabe/Não lembra 
Item 17. Se sim, que receita caseira você realizou?  

1. Soro caseiro      2. Chá do olho da goiabeira       
3. Fruta constipante. Qual(is)?___________________   Outros:___________ 
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8º Passo: Ao término da aplicação do formulário, lembre-a de que irá ligar para ela 
depois de 15 dias, recapitule o melhor horário para você ligar e se há possibilidade 
de o número de telefone mudar, bem como se existe uma segunda opção de 
número de telefone. Agradeça imensamente por sua participação. Diga o quanto ela 
é importante para a nossa pesquisa e para que possamos de alguma forma tentar 
reduzir a mortalidade de crianças por diarreia.  
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APÊNDICE F 

ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DA ENTREVISTA MOTIVACIONAL BREVE 

APRESENTAÇÃO, APROXIMAÇÃO, PERMISSÃO 

Este momento visa o estabelecimento de vínculo entre pesquisadora e 
participante. Logo, se apresente à participante do estudo (nome e profissão), 
pergunte como a mesma se sente no momento e o que achou da cartilha 
educativa. Em seguida, faça o seguinte questionamento: 

 Questão 1: A senhora acabou de ler a cartilha educativa sobre como prevenir 
a diarreia no seu filho (Informa). Vamos conversar um pouco sobre o que você 
leu? [Pede permissão] 

INFORMAÇÃO  

 Questão 2: A senhora é capaz de realizar todos os cuidados que acabou de 
ler na cartilha para prevenir a diarreia no seu filho [Informa]. Então, quais 
cuidados a senhora sente-se capaz para realizar em casa? [Escutar] 

(Se a mulher não especificar os cuidados, pedir para que ela cite os mesmos). 

EVOCAÇÃO INICIAL 

Questão 3: Eu gostaria de saber quais cuidados a senhora não se sente 
capaz em realizar. [Evocação inicial] 

(Por quê? A senhora mencionou que não se sente capaz de realizar esse 
cuidado, então que alternativas a senhora acha que pode usar para ser capaz 
de realizar esse cuidado?) [Pergunta aberta e tornando a mulher ativa no seu 
processo de decisão.] 

(Caso a mulher não demonstre dúvida ou expresse os itens em que não se 
sente capaz, trabalhe com ela os itens da EAPDI cujos escores apresentaram-
se menores antes da intervenção educativa.): 

01. Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as mãos com água e sabão 
antes das refeições;  

02. Eu sou capaz de lavar as frutas e verduras com hipoclorito de sódio ou 
água sanitária;  

03. Eu sou capaz de oferecer o aleitamento materno por mais de seis meses 
de vida do meu filho ou exclusivo durante os primeiros seis meses de vida 
dele; 

 04. Eu sou capaz de evitar que meu filho coloque objetos sujos na boca;  

05. Eu sou capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou comprar água mineral 
para oferecer ao meu filho. 

EVOCAÇÃO FINAL 

Questão 4: Considerando o que conversamos, de que forma a senhora acha 
que poderá realizar esses cuidados e como a senhora se sente para realizá-
los? 

CONCLUSÃO 
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Para concluir a entrevista, agradeça a participação dela na atividade educativa 
e relembre que ligará para ela em 15 dias para avaliar se seu filho teve ou não 
diarreia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO A 

ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA PREVENÇÃO DA DIARREIA 
INFANTIL 

 
Para cada uma das seguintes afirmações, por favor, escolha a resposta que melhor 
descreve até que ponto você está confiante em prevenir diarreia no seu filho. Por 
favor, marque a sua resposta circulando o número mais próximo de como você se 
sente. Não existe uma resposta certa ou errada. 
 
 

1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Às vezes concordo  
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 

 

2 Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as 
mãos com água e sabão antes das refeições. 
 

 1     2     3     4     5 

3 Eu sou capaz de lavar as verduras e frutas com 
hipoclorito de sódio ou água sanitária. 
  

 1     2     3     4     5 

3 Eu sou capaz de observar o prazo de validade dos 
produtos, antes de oferecer para o meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 

4 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão antes de preparar/manipular os alimentos. 

 

 1     2     3     4     5 

5 Eu sou capaz de manter limpo o local onde preparo 
a comida. 

  

 1     2     3     4     5 

6 Eu sou capaz de cobrir os alimentos e a água 
depois de me servir. 

 

 1     2     3     4     5 

7 Eu sou capaz de amamentar meu filho por mais de 
6 meses. 

 

 1     2     3     4     5 

8 Eu sou capaz de dar mais de um banho no meu filho 
por dia. 

 

 1     2     3     4     5 

9 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão antes de alimentar o meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 

10 Eu sou capaz de evitar que meu filho coloque 
objetos sujos na boca. 

 

 1     2     3     4     5 

11 Eu sou capaz de não oferecer para o meu filho a 
sobra de refeições anteriores. 

 

 1     2     3     4     5 
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12 Eu sou capaz de levar o meu filho para se vacinar, 
até seus 5 anos de idade. 

 

 1     2     3     4     5 

13 Eu sou capaz de oferecer o aleitamento materno 
exclusivo para o meu filho nos seus primeiros 6 
meses de vida. 

 

 1     2     3     4     5 

14 Eu sou capaz de lavar com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do meu filho após cada 
uso. 

 

 1     2     3     4     5 

15 Eu sou capaz de lavar as mãos com água e sabão 
após mexer na lixeira. 

 

 1     2     3     4     5 

16 Eu sou capaz de cortar as unhas do meu filho 
quando necessário. 

 

 1     2     3     4     5 
 
 

17 Eu sou capaz de jogar o lixo da minha casa em 
sacos amarrados. 

 

 1     2     3     4     5 

18 Eu sou capaz de manter o meu domicílio limpo 
jogando o lixo fora da casa. 

 

 1     2     3     4     5 

19 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão depois de ir ao banheiro. 

 

 1     2     3     4     5 

20 Eu sou capaz de oferecer uma alimentação 
saudável para o meu filho após deixar de mamar 
(ex.: frutas, verduras, carne, ovo, frango, arroz, 
feijão). 

 

 1     2     3     4     5 

21 Eu sou capaz de manter a minha casa limpa antes 
do meu filho andar/brincar no chão.   

 

 1     2     3     4     5 

22 Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de 
casa.   

 

 1     2     3     4     5 

23 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão depois de limpar o meu filho, quando ele faz 
xixi ou cocô. 

 

 1     2     3     4     5 

24 Eu sou capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou 
comprar água mineral para oferecer ao meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 
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ANEXO B 
 
 

Formulário 
 
 
A. Dados Demográficos:    
1.Nome da mãe:______________________________________________ 
2. Endereço: _______________________________________________________ 
3. Escolaridade: 

1. Fundamental         2. Médio         3. Superior  
4. Estado civil:     1. Casada/União consensual        2. Solteira          
5. Quantas pessoas moram na residência?  ________  
6.  Data Nasc. (Criança): ________/_______/_______     NOME DA CRIANÇA EM 
QUESTÃO: ________________________________ 
(**Caso a mãe tenha mais de um filho menor de 5 anos, a ordem de prioridade 
para escolha da criança do estudo será: 1º Criança que tenha tido o episódio de 
diarreia mais recente; 2º Criança com a maior idade)                        
7. Sexo:      1. Masc.      2. Fem.               
8. A criança frequenta alguma instituição? 1. Sim       2. Não        
9. Quantos filhos? ___________  
10. Sexo dos filhos:      M (masc.) ______      F (fem.) ______ 
 
B. Condições Socioeconômicas e Sanitárias: 
11. Tipo de casa?      1. Tijolo com reboco      2. Tijolo sem reboco 
12. Qual o tipo de piso do domicílio?      1. Cerâmica      2. Cimento       
13. Qual o destino do lixo da sua residência?  
1. Coleta pública   2. Outros. Especificar: ___________ 
14. Qual a procedência da água que a criança consome?      1. Água mineral      
2. Rede pública    3. Outros: ____________ 
15. Tipo de sanitário:       .  om descarga d‟ gua       . Sem descarga d‟ gua       . 
Sem sanitário 
 
C. Saúde da Criança 
16. Alguém a ajuda a cuidar do seu filho?      1. Sim      2. Não 
15. A criança nasceu prematura?      1. Sim      2. Não 
16. Você amamentou exclusivamente seu filho por quanto tempo?  
1. Até 6 meses        2. Menos de 6 meses 
17. Seu bebê ingere algum alimento através de mamadeira?      1. Sim      2. Não  
18. Seu filho já apresentou algum episódio de diarreia?      1. Sim      2. Não. SE 
RESPONDEU “NÃO”, PULE PARA A PERGUNTA 20.               
19. Quantos episódios (dias) de diarreia seu filho teve no último mês? 
________________________ 
20. O seu filho recebeu a vacina contra o Rotavírus?      1. Sim      2. Não      
21. Alguma das crianças menores de 5 anos costuma receber cuidados fora de 

casa (p. ex. na casa de outros parentes)?        
1. Sim      2. Não      
Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Código da 

Participante: 

__________

_ 

Telefones: 

___________________________ 

_____________________________

_______ 

Melhor Horário para 

o telefonema: 

____________ 



120 

 

ANEXO C 
Formulário Reduzido de Investigação da Diarreia (Roteiro de Perguntas ao 

Telefone) 
 
DEFINIÇÃO DE DIARREIA: TRÊS OU MAIS EVACUAÇÕES AMOLECIDAS EM 
UM PERÍODO DE 24 HORAS 
 
1. Nos últimos 15 dias, seu(sua) filho(a) apresentou diarreia? Por favor, olhe o 
calendário que a senhora  recebeu no nosso primeiro encontro. Tem algum dia 
em que a senhora  marcou que seu(sua) filho(a) tenha tido diarreia? 
 1. Sim    2. Não  
 
SE RESPONDEU NÃO, PULE PARA A PERGUNTA 21 
 
2. Se sim, Quantos dias? ____________  
 
3. Quantas vezes por dia, em média? ____________ 
 
4. Como eram as fezes?  
       1. Líquidas      2. Pastosas      3. Com sangue      4. Esverdeadas      5. 
Amareladas      
       6. Outros: _______________________________________________ 
 
5. Quando a criança apresentou diarreia, veio acompanhada por:  

1. Sangue       2. Febre      3. Vômito      4. Muco nas fezes      
5. Nenhum sinal ou sintoma 

 
6. No começo da diarreia, seu filho estava mais agitado do que normal?  

1. Sim      2. Não  
 

7. Depois ele foi ficando mais molinho, mais lento do que o normal?  
1. Sim      2. Não 

 
8. Durante esse período que ele teve diarreia, houve algum dia em que ele não 
respondia a você quando você falava ou tocava nele?  1. Sim      2. Não 
 
9. Nesses dias em que seu filho estava com diarreia, você notou se os olhos 
dele estavam diferentes do habitual? Os olhos estavam fundos?  

1. Sim      2. Não 
 
10. Em relação à forma com que seu filho bebia líquidos nos dias em que 
estava com diarreia, você acha que ele bebia:  

1. Não conseguia beber/engolir          
2. Bebia apenas com ajuda, se alguém colocasse em sua boca  
3. Bebia demonstrando muito sede, com muita vontade 
4. Bebia normalmente, como o de costume 

 
11. Quando seu filho teve diarreia, você o levou a algum serviço de saúde?      

 1. Sim      2. Não 
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12. Se sim, Qual?     
1. Posto de saúde      2. UPA     3. Hospital público     4. Hospital particular  
5. Outros __________________________________________________ 

 
13. Quantas vezes você levou seu filho a esse serviço nesses últimos quinze 
dias?   ________ vezes 
 
14. Seu filho chegou a ficar internado por conta da diarreia?     1. Sim      2. Não       
 
15. A criança tomou algum remédio receitado pelo médico ou somente soro? 
  1. Remédio        2.Antibiótico         3. Soro      4. Não sabe/Não lembra  
 
16. Você fez alguma receita caseira quando a criança estava com diarreia?     

1. Sim      2. Não.  
 
17. Se sim, que receita caseira você realizou?  

1. Soro caseiro      2. Chá do olho da goiabeira       
3. Fruta constipante. Qual(is)?__________________________________   
Outros:____________________________________________________ 

 
18. Você ofereceu Soro de Reidratação Oral (SRO), de pacotinho, para o seu 
filho em casa?      1. Sim      2. Não 
 
19. Você lembra como preparou?  
 1. 1 saquinho para 1 litro de água 
 2. Outros 
 
20. Você chegou a levar seu filho quando ele estava com diarreia a alguma 
rezadeira, curandeira ou benzedeira?      1. Sim      2. Não 
 
21. Você recebeu visita de algum profissional de saúde ou do agente 
comunitário de saúde nesses últimos 15 dias?       1. Sim         2. Não  

 
22.  Se sim, ele lhe deu alguma orientação sobre como evitar diarreia infantil?      
1. Sim         2. Não  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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ANEXO F– REGISTRO DA PESQUISA NO REGISTRO BRASILEIRO DE ENSAIO 
CLÍNICO (Rebec) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 



130 

 

 
 



131 

 

 
 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 



133 

 

 
 

 

 


