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RESUMO 

 

Objetivou-se o desenvolvimento de um álbum seriado para a educação em saúde do 

posicionamento correto para a raquianestesia em cesárea. Nesse sentido, realizou-se 

uma pesquisa multimétodos, sendo a primeira fase um estudo metodológico e a 

segunda, um ensaio clínico controlado e randomizado, duplo cego. A construção do 

álbum seriado contemplou as etapas: elaboração do material; validação de conteúdo 

por três grupos de juízes; e validação de aparência pelo público-alvo. A validação com 

juízes ocorreu com 45 especialistas, sendo 22 da área de enfermagem de centro 

cirúrgico, 22 anestesiologistas e três da área de construção/avaliação de materiais 

educativos. Utilizou-se o índice de validade de conteúdo, além do formulário SAM. Na 

segunda etapa, o ECCR, houve a comparação entre os grupos controle e intervenção. 

A intervenção foi o uso do álbum, numa atividade educativa pré-operatória, 

desenvolvida no setor de maternidade de um hospital em Juazeiro do Norte, Ceará, 

de junho a agosto de 2017. A amostra de 90 gestantes indicadas para cesárea sob 

raquianestesia foi distribuída aleatoriamente nos grupos controle e intervenção. Foi 

realizado um pré-teste da intervenção educativa. O desfecho esperado foi o 

posicionamento correto das gestantes durante a raquianestesia, observado no centro 

cirúrgico e avaliado segundo a presença das características necessárias para tal 

posição. Os dados foram organizados e tabulados utilizando o software Microsoft 

Excel 2016, e analisados pelo SPSS 20.0. Para a validação de conteúdo e aparência, 

foram utilizados o índice de validade de conteúdo, a análise do percentual de 

concordância, e o teste binomial. Para a análise dos dados da segunda etapa da 

pesquisa, foram realizadas análises descritivas e de associação utilizando-se com a 

variável desfecho, o teste Qui-quadrado e razão de verossimilhança, com um nível de 

confiança de 95% O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Regional do Cariri sob o parecer número 1.837.179. Os resultados da 

pesquisa foram a construção de um álbum seriado que converge com as diretrizes do 

programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, e com as diretrizes da Rede Cegonha. A 

média do S-CVI global entre os três grupos foi de 0,95. A partir do formulário SAM, o 

álbum foi julgado como superior, obtendo escore de 91,42% entre os enfermeiros, 

91,61% entre os anestesiologistas e 96,21% entre os juízes técnicos. O público-alvo 

julgou, com unanimidade, o material claro, de fácil compreensão e relevante. A 
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validação clínica não identificou diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos em relação à variável do desfecho. Porém, identificou-se significância 

estatística entre as seguintes variáveis: quantidade de tentativas de punção lombar e 

o profissional anestesista; a quantidade de tentativas de punção lombar e a variável 

de desfecho; a variável de desfecho e as características necessárias para um 

posicionamento correto (imobilidade, ombros relaxados, flexão da coluna lombar e 

flexão da coluna cervical). Conclui-se que o álbum seriado pode ser utilizado por 

enfermeiros que atuam em maternidades e centros cirúrgicos obstétricos como 

ferramenta para contribuir com a adoção do posicionamento correto e seguro durante 

a raquianestesia em cesariana.  

 

Palavras-chave: Raquianestesia. Obstetrícia. Estudos de validação. Ensaio clínico. 

Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The objective was the development of a serial album for health education of the correct 

positioning for spinal anesthesia in cesarean section. In this sense, a multi-method 

research was carried out, the first phase being a methodological study and the second, 

a double-blind randomized controlled trial (CRCT). The construction of the serial album 

contemplated the stages: elaboration of the material; validation of content by three 

groups of judges; and validation of appearance by the target audience. The validation 

with judges occurred with 45 specialists, of whom 22 were nurses in the surgical center, 

22 anesthesiologists and three in the construction / evaluation area of educational 

materials. The content validity index was used in addition to the SAM form. In the 

second stage, the CRCT, there was a comparison between the control and intervention 

groups. The intervention was the use of the album, in a preoperative educational 

activity, developed in the maternity sector of a hospital in Juazeiro do Norte, Ceará, 

from June to August 2017. The sample of 90 pregnant women indicated for cesarean 

section under spinal anesthesia was randomly distributed in the control and 

intervention groups. A pre-test of the educational intervention was carried out. The 

expected outcome was the correct positioning of the pregnant women during spinal 

anesthesia, observed in the surgical center and evaluated according to the presence 

of the characteristics necessary for such position. The data were organized and 

tabulated using Microsoft Excel 2016 software, and analyzed by SPSS 20.0. Content 

validity index, concordance percentage analysis, and binomial test were used for 

content and appearance validation. For the analysis of data from the second stage of 

the research, descriptive and association analyzes were performed using the outcome 

variable, Chi-square test and likelihood ratio, with a confidence level of 95%. The study 

was approved by the committee of ethics in research at the Regional University of 

Cariri under opinion number 1,837,179. The results of the research were the 

construction of a serial album that converges with the guidelines of Safe Surgeries 

Saves Lives program and with the guidelines of the Stork Network. The mean overall 

S-CVI among the three groups was 0.95. From the SAM form, the album was judged 

as superior, obtaining a score of 91.42% among the nurses, 91.61% among the 

anesthesiologists and 96.21% among the technical judges. The target audience 

unanimously judged the material to be clear, easy to understand and relevant. Clinical 
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validation did not identify a statistically significant difference between the groups in 

relation to the outcome variable. However, statistical significance was identified 

between the following variables: number of lumbar puncture attempts and the 

anesthetist professional; the number of lumbar puncture attempts and the outcome 

variable; the outcome variable and the characteristics required for correct positioning 

(immobility, relaxed shoulders, lumbar spine flexion and cervical spine flexion). It is 

concluded that the serial album can be used by nurses who work in maternity and 

obstetric surgical centers as a tool to contribute to the adoption of correct and safe 

placement during cesarean section.  

 

Key words: Spinal anesthesia. Obstetrics. Validation studies. Clinical trial. Nursing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A escolha da pesquisadora pelo tema foi fundamentada na sua experiência 

profissional enquanto enfermeira assistencial em centro cirúrgico, iniciada há treze 

anos, prestando assistência ao indivíduo em situações cirúrgicas. A atuação foi 

estendida à docência, com o ensino teórico-prático de estudantes da graduação em 

enfermagem na área cirúrgica, possibilitando a discussão de aspectos peculiares a 

esse perfil de pacientes. Por ocasião das vivências em salas de cirurgia, observou-se 

que alguns aspectos podem interferir no sucesso do ato cirúrgico, como a demora em 

efetivar as técnicas anestésicas via punção lombar, relacionada ao posicionamento 

correto para a indução anestésica. Tal demora devia-se, na maioria das vezes, à 

dificuldade de permanência numa posição adequada, com a coluna vertebral fletida 

de maneira a permitir a máxima expansão dos espaços intervertebrais, além do 

relaxamento muscular dorsal necessário, o que garantiria o sucesso da técnica. Era 

comum a percepção de maior dificuldade de manter tal posicionamento pelas 

mulheres em estado gravídico avançado, devido ao volume abdominal aumentado. 

 A experiência vivida e a relação da prática assistencial com a prática docente 

possibilitaram a reflexão para a importância de intervenções de enfermagem sobre 

posicionamento anestésico, inclusive educativas, no sentido de favorecer o processo 

de aprendizagem dos pacientes, de maneira a minimizar a obscuridade das 

informações, englobando os aspectos inerentes à anestesia. A peculiar situação do 

paciente cirúrgico o deixa com uma aparente e transitória passividade, devido a 

fatores como o medo, a falta de orientação pré-operatória e a ansiedade, aumentando 

assim, os riscos de complicações decorrentes de falhas na anestesia. Logo, 

considera-se que orientações pré-operatórias poderão esclarecê-lo quanto ao 

processo anestésico-cirúrgico e certamente facilitarão a sua participação em todas as 

fases, em situações específicas como posicionamento, respiração e deambulação, 

por exemplo. 

 Durante o planejamento do cuidado perioperatório pelo enfermeiro é 

importante instituir protocolo ou diretriz institucional, a fim de evitar os eventos 

inesperados durante o procedimento anestésico-cirúrgico; além de construir 

tecnologia educativa para uso com a clientela no momento da consulta de 

enfermagem pré-operatória. 
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 Nesse sentido, a presente tese apresenta os resultados de um estudo que se 

propôs a desenvolver uma tecnologia educativa destinada ao uso durante a orientação 

pré-operatória de enfermagem quanto ao posicionamento correto a ser assumido 

durante a raquianestesia por mulheres que serão submetidas à cesárea.  

 A tese está dividida nos seguintes capítulos: 1. Introdução, que apresenta o 

contexto e o objeto de pesquisa, além da sua justificativa; 2. Objetivos; 3. Referencial 

teórico-metodológico, que fundamentou a elaboração do álbum seriado; 4. 

Metodologia, com a descrição do percurso metodológico seguido; 5. Resultados, 

divididos nas duas etapas principais da pesquisa; 6. Discussão, onde se buscou 

articular os achados deste estudo com pesquisas afins; 7. Conclusão, onde se 

apresentam as principais contribuições da pesquisa, bem como suas limitações e 

perspectivas futuras. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Segurança do paciente, desafios globais e cirurgia segura 

 

Segurança do paciente é definida, segundo a International Classification for 

Patient Safety – ICPS, classificação desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde 

– OMS para padronizar os conceitos chave na área de segurança do paciente, como 

a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário decorrente de um 

cuidado à saúde (WHO, 2009).  

No Brasil, essa classificação é adotada pelo Ministério da Saúde, que se 

fundamenta também nos seguintes termos principais: dano é o comprometimento da 

estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, 

lesões, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser efeito 

físico, social ou psicológico; incidente é o evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente; e evento adverso é o 

incidente que resulta em dano ao paciente (BRASIL, 2014c; WHO, 2009).  

Desde o século XIX alguns estudos já estabeleciam a relação entre o 

cuidado em saúde e a ocorrência de agravos. Por exemplo, pode-se citar dentre os 

estudos relevantes ao longo da história, o famoso estudo do médico húngaro Ignaz 

Semmelweiss que estabeleceu, em 1850, a ligação entre a transmissão de infecções 

e a higiene das mãos. Ainda na década de 1850, Florence Nightingale também 

apresentou importantes contribuições nessa área, ao estabelecer associações entre 

a má higiene ambiental nos hospitais e os riscos para os pacientes, revolucionando a 

atenção hospitalar (FONTANA, 2006). Já no início do século XX, no ano de 1910, 

Ernest Codman, um cirurgião de Boston, publicou trabalhos defendendo a 

necessidade e a importância de se garantir uma avaliação rotineira dos resultados 

negativos das cirurgias, para que se pudesse investir na melhoria da qualidade de tais 

resultados cirúrgicos (FELDMAN, 2004). 

Apesar desses e de outros estudos sobre agravos causados pelo cuidado 

direto à saúde já terem sido divulgados desde o século XIX, o tema segurança do 

paciente só ganhou maior relevância e notoriedade no final da década de 1990, 

quando o aumento das despesas dos seguros de saúde se dava em grande parte por 

erros médicos e danos ao paciente (AHRQ, 2001).  
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Um marco na história moderna da segurança do paciente foi a publicação 

no ano de 1999, pelo Institute of Medicine (IOM), do relatório intitulado To Err is 

Human: Building a Safer Health System (BRASIL, 2014c). O referido relatório 

destacou as estimativas de mortes causadas por eventos adversos (EA’s) em dois 

estudos realizados nos Estados Unidos, um nos estados de Colorado e Utah 

(GAWANDE et al, 1999) e outro na cidade de Nova Iorque (BRENANN et al, 1991), 

que evidenciaram alta incidência de eventos adversos (EA) nos hospitais, com alto 

índice de mortalidade. Nos estados de Colorado e Utah houve um índice de 

mortalidade de 6,6%, e em Nova Iorque o índice foi de 13,6%. O destaque dos 

resultados dessas pesquisas foi para o fato de que metade dos EA’s que resultaram 

em danos poderia ter sido prevenida (BRANCO FILHO, 2014). O relatório estimou a 

ocorrência de cerca de 44.000 e 98.000 mortes anuais nos Estados Unidos, 

respectivamente, em decorrência de EA’s, sendo a oitava causa de morte, superando 

mortes por acidentes com automóveis, câncer de mama e a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (THOMAS et al, 2000). 

O relatório destacou ainda uma estimativa da ocorrência de quase um 

milhão de EA’s por ano nos Estados Unidos, ressaltando os custos ao sistema de 

saúde nacional que os EA’s evitáveis geram, avaliados em torno de 17 a 29 bilhões 

de dólares anuais, sendo que metade destes custos estavam diretamente ligados aos 

cuidados de saúde aos pacientes atingidos pelos EA’s, com o prolongamento da 

permanência no hospital (BRANCO FILHO, 2014; BRASIL, 2014c).  Outros aspectos 

que o relatório apontou foram que o problema dos EA’s era grave, que tais eventos 

não estavam associados a profissionais descuidados, mas a sistema falhos. Os 

sistemas falhos associam fatores diversos como os institucionais, financeiros, 

estruturais e humanos (HARADA, 2006). O relatório acrescentou do IOM ainda que o 

processo de assistência deveria ser repensando, e que o tema da segurança do 

paciente deveria virar prioridade nacional (BRASIL, 2014c). 

Além do relatório do IOM, em 2002, o fato que deu mais força ao movimento 

de segurança do paciente foi a realização da uma assembleia mundial realizada 

também em 2002 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomendou aos 

Estados Membros a criação da World Alliance for Patient Safety (Aliança Mundial para 

Segurança do Paciente), o que ocorreu em 2004 (BRASIL, 2014c). A Aliança é 

conhecida atualmente como WHO Patient Safety, e tem o objetivo de coordenar, 

disseminar e acelerar melhorias na segurança do paciente em todo o mundo. Para 
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tanto, lançou os Desafios Globais para a Segurança do Paciente (OMS, 2009; 

BALBINO et al, 2009). Ficou estabelecida pela OMS uma meta prioritária para a 

segurança do paciente, no período de 2006 a 2009: a melhoria da segurança e a 

prevenção do erro humano e do evento adverso (FERRAZ, 2009). 

Houve ainda um fato marcante nesse processo histórico de mudança de 

paradigma para uma perspectiva de segurança do paciente. No ano de 2002 a Joint 

Comission, lançou um conjunto de metas em segurança do paciente para os hospitais 

que fazem parte de seu processo de certificação, o National Patient Safety Goals 

(JOINT COMISSION, 2017). A partir de então, outras iniciativas voltadas para a 

segurança do paciente foram surgindo, como por exemplo uma iniciativa lançada pelo 

Institute of Halthcare Improvement (IHI), em 2004, a 100.000 Lives Campaingn, cuja 

meta era evitar 100 mil mortes decorrentes de EA’s nos hospitais dos EUA (IHI, 2013). 

Não apenas os Estados Unidos vivenciaram essa mudança progressiva de 

paradigma. Em diversos outros países, iniciativas semelhantes foram surgindo, como 

no Canadá, Espanha, Dinamarca, Suécia e Suíça. As iniciativas foram, em geral, a 

condução de estudos com levantamentos dos EA’s em seus respectivos países, a 

organização sistemas de notificação e iniciativas de melhoria na assistência em saúde 

(LEAPE et al., 2009).  

Considerando que as estatísticas brasileiras acompanhavam os dados 

mundiais, como um estudo realizado no estado do Rio de Janeiro, que identificou uma 

incidência de EA’s de 7,6%, sendo 66,7% desses, uma proporção de eventos 

adversos preveníveis (MENDES et al, 2009), houve também a necessidade de se 

lançarem estratégias brasileiras com vistas à segurança do paciente. 

Assim, seguindo a criação da Rede Internacional de Enfermagem e 

Segurança do Paciente, no ano de 2005 no Chile, foi criada no Brasil, em 2008, a 

Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRAENSP, como meio 

de fortalecer o conhecimento e os esforços entre os envolvidos comprometidos com 

o desenvolvimento permanente dessa área no Brasil. A Rede é uma estratégia para a 

articulação e cooperação técnica junto às instituições ligadas à saúde e educação de 

profissionais da saúde, com o objetivo de fortalecer a segurança e a qualidade da 

assistência de enfermagem. Na ocasião da reunião de criação da Rede foi 

estabelecido o compromisso da criação de Polos e Núcleos, respectivamente nos 

estados e municípios brasileiros (REBRAENSP, 2015). 
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Alguns anos depois, em 2013, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançaram o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente – PNSP e, em seguida, a RDC número 36 da ANVISA, que instituiu as ações 

para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços 

de saúde no país (BRASIL, 2013). O PNSP atribuiu às instituições de saúde a 

responsabilidade quanto à criação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e 

elaboração e implementação do Plano de Segurança do Paciente (PSP), com vistas 

a lidar proativamente com os riscos em saúde (BRASIL, 2014a).  

Mediante a trajetória histórica apresentada e considerando os avanços e 

fragilidades ainda existentes nos serviços de saúde, destaca-se a criação da Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente pela OMS, que a partir de 2005 passou a 

definir temas prioritários a serem abordados a cada cinco anos. O objetivo era 

despertar os profissionais e políticos para a necessidade de melhorias na segurança 

durante a assistência à saúde das pessoas em todo o mundo. Para tanto, a referida 

Aliança focou seu trabalho na formulação de Desafios Globais para a Segurança do 

Paciente (OMS, 2009).  

O primeiro desafio global, lançado para o biênio 2005-2006, focou a 

questão das infecções associadas com a assistência à saúde, dirigindo a atenção para 

temas como higienização das mãos; realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos 

seguros; manejo e administração seguros de hemocomponentes e hemoderivados; 

administração segura de medicamentos injetáveis e imunobiológicos; e segurança da 

água, saneamento básico e manejo correto dos resíduos sólidos (OMS, 2009). 

O segundo desafio global, para o biênio 2007-2008, teve como objetivo 

elevar os padrões de qualidade em serviços de assistência à saúde em qualquer lugar 

do mundo por meio do estabelecimento de práticas para uma cirurgia segura, 

contempladas no “Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas” (OMS, 2009). 

A motivação da OMS para o estabelecimento do segundo desafio global se 

deu devido ao contexto que se apresentava no que se refere às situações cirúrgicas 

em todo o mundo. Sabe-se que os procedimentos cirúrgicos fazem parte atualmente 

do cotidiano assistencial em saúde. Apesar do aperfeiçoamento das técnicas 

cirúrgicas ocorrido ao longo da história da cirurgia e, particularmente, nos últimos 

anos, estudos apresentam dados expressivos de EA’s no contexto cirúrgico, o que é 

compatível com as estatísticas também crescentes de EA’s ocorridos no cuidado à 

saúde no ambiente hospitalar de maneira geral. Tais estudos, como de Ronsmas, 
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Graham (2006); Zegers et al (2011); De Vries et al (2011); Rebasa et al (2011); Seiden, 

Barach (2006); Moura, Mendes (2012), publicados em periódicos de importância 

internacional, estão citados em documento intitulado Número de procedimentos 

realizados no local errado do corpo do paciente, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2014b). As evidências revelam que, numa pesquisa realizada em 56 países em 2004, 

o número de cirurgias de grande porte foi estimado entre 187 e 281 milhões, o que 

equivale, aproximadamente, a uma cirurgia para cada 25 pessoas anualmente 

(RONSMAS; GRAHAM, 2006). Com relação aos dados de EA’s relacionados aos 

eventos cirúrgicos, as taxas variam de acordo com os estudos e seus métodos, 

estando entre 2 e 30% (REBASA et al, 2011). Outros estudos apontaram que nos 

países industrializados a taxa de complicações decorrentes do procedimento cirúrgico 

foi de 3 a 6%, com uma taxa de mortalidade entre 0,4 e 0,8% (GAWANDE et al, 2003; 

KABLE; GIBBERD; SPIGELMAN, 2002). 

A OMS ressalta que, dentre as principais complicações relacionadas à 

cirurgia, estão as infecções, que podem ser minimizadas por medidas como o 

emprego da profilaxia antimicrobiana e efetiva esterilização dos instrumentais 

cirúrgicos. As complicações decorrentes de procedimentos anestésicos também estão 

presentes da lista de complicações cirúrgicas, apesar da redução conquistada com 

padrões de segurança e monitorização (OMS, 2009). 

No segundo desafio global, foram estabelecidos quatro grupos de trabalho 

com especialistas internacionais que definiram áreas julgadas por eles com maior 

necessidade de progressos no que se refere à segurança da assistência segura: 

prevenção de infecção em sítio cirúrgico; anestesiologia segura; equipes cirúrgicas 

eficientes e mensuração de indicadores da assistência cirúrgica. Além disso, os 

grupos definiram também dez objetivos essenciais a serem alcançados por todas as 

equipes cirúrgicas durante a assistência (OMS, 2009).  

Os objetivos essenciais para a segurança cirúrgica são: Objetivo 1 – A 

equipe operará o paciente certo e o sítio cirúrgico certo; Objetivo 2 – A equipe usará 

métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos, enquanto 

protege o paciente da dor; Objetivo 3 – A equipe reconhecerá e estará efetivamente 

preparada para a perda de via aérea ou de função respiratória que ameacem a vida; 

Objetivo 4 – A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de 

grandes perdas sanguíneas; Objetivo 5 – A equipe evitará a indução de reação 

adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente; Objetivo 6 – 
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A equipe usará de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco 

de infecção do sítio cirúrgico; Objetivo 7 – A equipe impedirá a retenção inadvertida 

de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas; Objetivo 8 – A equipe manterá 

seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos; Objetivo 9 – A 

equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução 

segura da operação; e o Objetivo 10 – Os hospitais e os sistemas de saúde pública 

estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos. 

(OMS, 2009). 

Os referidos objetivos foram resumidos em uma lista de verificação simples 

e prática intitulada Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, com vistas à 

padronização de condutas de segurança cirúrgica e, consequentemente, à redução 

da ocorrência de danos. A lista contempla o estabelecimento de uma sequência de 

eventos a serem checados rotineiramente, com o objetivo de identificar previamente 

os riscos aos quais o paciente estaria exposto, incluindo uma avaliação pré-operatória 

do mesmo, a intervenção cirúrgica e a correta preparação para a assistência pós-

operatória (OMS, 2009). 

No tocante ao segundo objetivo essencial, destaca-se que o mesmo 

estabelece um padrão de segurança relacionado ao procedimento anestésico, com 

base no fato de que a ocorrência de complicações anestésicas, apesar dos padrões 

de segurança e monitorização desenvolvidos ao longo dos anos, ainda está 

relacionada com mortes cirúrgicas em todo o mundo (OMS, 2009).  

Um estudo retrospectivo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, que revisou mais de 82 mil prontuários 

de procedimentos cirúrgicos ocorridos no período de 1998 a 1999, identificou um total 

de 424 casos de óbitos durante a anestesia ou até 24 horas após o ato anestésico-

cirúrgico. Foi identificada ainda, uma taxa de mortalidade geral de 51 para cada 10 mil 

anestesias. Dentre os óbitos causados por técnica anestésica ou agente anestésico 

administrado, segundo a classificação de Edwards, a incidência foi de 0,23% (CHAN; 

AULER JR, 2002). 
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1.2 Raquianestesia: posicionamento adequado como medida de segurança do 

paciente 

 

Na história da cirurgia, as técnicas anestésicas nem sempre estiveram 

presentes, estando os procedimentos cirúrgicos associados à ocorrência de dor e de 

sensibilidade à manipulação dos tecidos corpóreos. O primeiro relato de anestesia foi 

datado do século I d.C., como práticas rudimentares que associavam efeitos de 

plantas e fervuras que possibilitavam efeitos anestésicos (BUSSOLOTTI; GIROUD, 

2013). Muito se evoluiu nesse contexto até o surgimento de diferentes técnicas e 

drogas anestésicas e analgésicas que foram criadas para controlar ou bloquear as 

sensibilidades térmica, tátil e dolorosa. 

Atualmente estão descritos os seguintes métodos de anestesia:  sedação; 

anestesia local; anestesia geral balanceada, endovenosa ou inalatória; e técnicas 

regionais ou parciais, como peridural, raquianestesia, bloqueio combinado raqui-

peridural, bloqueio de nervos periféricos e bloqueio oftálmico. Na anestesia regional, 

apenas uma parte específica do corpo permanece com as sensibilidades abolidas, de 

acordo com o local de infiltração do anestésico, a saber no espaço subaracnóideo ou 

peridural (BUSSOLOTTI; GIROUD, 2013). 

A raquianestesia é uma das técnicas anestésicas utilizadas nos 

procedimentos cirúrgicos, que consiste na infiltração de anestésico no espaço 

subaracnóideo. É empregada para diversos tipos de cirurgia, com o objetivo de abolir 

a sensibilidade dolorosa das estruturas corpóreas a partir do local onde ocorre a 

infiltração medicamentosa, em geral nos espaços interespinhosos L2-3 ou L3-4. Trata-

se de uma das técnicas mais seguras de anestesia regional, devido à relativa 

facilidade de inserção da agulha no espaço subaracnóideo, com obtenção do líquor 

(OLIVEIRA, 2014). 

É indicada para cirurgias na região abdominal e de extremidades inferiores. 

As cirurgias cesarianas vêm utilizando cada vez mais a raquianestesia como técnica 

de anestesia. Considera-se como vantagem desse tipo de anestesia o bloqueio, 

caracterizado como denso, confiável e de rápido início (RODRIGUES; BRANDÃO, 

2011). Além disso, comparada à anestesia geral, a raquianestesia, assim como os 
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demais métodos de anestesia regional, causam menor exposição neonatal a 

substâncias depressoras, mantêm a consciência materna, induzem a um menor 

sangramento intraoperatório e puerperal e melhoram a qualidade da analgesia no 

período pós-operatório (SIAULYS; YAMAGUCHI, 2012). 

Trata-se de uma técnica com alto nível de sucesso, incluindo a satisfação 

do paciente, e com baixo índice de complicações. Entretanto, a possibilidade da 

ocorrência de falhas e complicações é real (LIMONGI; LINS, 2011; OLIVEIRA, 2014). 

Dentre as principais complicações, estão dificuldades de punção espinhal em 

determinados casos, hipotensão arterial, cefaleia pós-punção dural, raquianestesia 

total e lesões nervosas. (BRAVEMAN; SCAVONE; WONG, 2009 apud NANI; 

TORRES, 2011). A hipotensão arterial materna é geralmente a complicação mais 

frequente, induzida especialmente pelos métodos de anestesia regional, incluindo a 

raquianestesia (SIAULYS; YAMAGUCHI, 2012). 

Falhas no bloqueio também podem ocorrer. O termo falha pode indicar que 

não houve bloqueio após a introdução do anestésico no espaço subaracnóideo ou 

este não foi suficiente para possibilitar a realização da cirurgia (OLIVEIRA, 2014). 

Os dados relativos à incidência de falhas podem variar conforme o tipo de 

estudo, entre 0,5% (em estudos prospectivos) e 17% (em estudos retrospectivos) 

(SNG, LIM, SAI; 2009). O estudo de Oliveira (2014) que buscou avaliar a incidência 

de falhas de bloqueio em pacientes submetidos à anestesia subaracnóidea, bem 

como seus fatores contribuintes, identificou uma incidência de falhas de bloqueio de 

6,26%, cujos fatores relacionados foram: a experiência do anestesiologista menor que 

um ano, a incapacidade de flexionar adequadamente a coluna, a punção no espaço 

intervertebral L4-L5, a dificuldade de obtenção do líquido cefalorraquidiano (LCR) no 

final da administração do anestésico local, a dificuldade do mesmo fluir livremente e 

um líquido espinhal de característica diferente da normal. 

As complicações neurológicas causadas pela raquianestesia são raras, 

entretanto podem ser muito graves. A adequada técnica anestésica tanto em relação 

à punção, quanto à escolha do anestésico podem diminuir a incidência de tais 

complicações (GANEN; CASTIGLIA; VIANNA, 2002). Howells (2013) afirma que para 

reduzir o risco de neuropatia compressiva durante a anestesia regional, deve-se dar 

atenção especial ao posicionamento do paciente.  
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Mesmo não havendo evidências claras na literatura a respeito da 

frequência das complicações causadas pelas anestesias regionais, sendo inclusive 

consideradas raras, Fernandes et al. (2011) afirmam que recentes séries 

epidemiológicas sugerem que a frequência de complicações de causa infecciosa bem 

como acidentes relacionados com as técnicas neuroaxiais estão aumentando. 

Poucos estudos na literatura apresentam a descrição do adequado 

posicionamento para a raquianestesia, bem como a relação entre a dificuldade em 

manter um posicionamento adequado e a ocorrência de complicações. O estudo de 

Oliveira (2014) identificou que a dificuldade em flexionar a coluna, pode dificultar a 

realização da técnica anestésica de maneira adequada, estando relacionada com a 

ocorrência de complicações.  

Considera-se neste estudo que a técnica de posicionamento para 

raquianestesia é a mesma exigida para punção lombar. A punção lombar é um 

procedimento realizado tanto para fins diagnósticos como para a aplicação de 

medicamentos, como é o caso dos anestésicos utilizados na raquianestesia 

(SINIKOGLU et al., 2013). Tal posição é definida como a posição em que o indivíduo 

permanece imóvel, com a coluna vertebral e a cabeça fletidas, com o queixo no peito, 

de maneira que o espaço intervertebral fique expandido permitindo a punção lombar 

e o acesso ao espaço subaracnóideo (ARMSTRONG, 2010).  Tais características 

podem ser facilmente assumidas com o paciente sentado sobre a mesa cirúrgica, com 

as pernas e os pés pendendo apoiados em um banquinho, relaxando seus ombros, 

ou ainda na posição lateral, com os joelhos e o queixo em direção ao peito, dentre 

outras posições. 

De maneira geral, as publicações de enfermagem que tratam do 

posicionamento cirúrgico, o definem como o modo como o paciente é acomodado na 

mesa de operações para permanecer durante o processo anestésico-cirúrgico (LEITE; 

SILVEIRA, 2013). Entretanto, apesar do uso do termo anestésico, os estudos 

publicados na área de enfermagem referem-se especificamente ao posicionamento 

para o evento cirúrgico, e não ao anestésico. Trata-se de duas situações diferentes, 

uma antecedendo a outra. Pode haver coincidência entre as posições assumidas para 

os dois eventos. Por exemplo, a posição supina para a realização da técnica de 

anestesia geral é mantida durante a realização de uma variedade de procedimentos 
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cirúrgicos subsequentes. As modalidades anestésicas que requerem punção lombar 

exigem um posicionamento que dificilmente será o mesmo para o evento cirúrgico. 

A dificuldade em manter tal posicionamento muitas vezes ocorre devido aos 

reflexos da musculatura paravertebral causados por estímulos cutâneos dolorosos, 

como a inserção da agulha (ALMEIDA et al, 2005), o que induz o paciente ao não 

relaxamento necessário da musculatura dorsal. Além disso, supõe-se que tal 

dificuldade também possa ocorrer, particularmente na população de gestantes, 

especialmente aquelas com idade gestacional avançada e em trabalho de parto, 

devido ao volume abdominal aumentado. Diniz e Lima (2009) publicaram um artigo de 

revisão no qual é abordado o manejo anestésico na gestante obesa mórbida. As 

dificuldades citadas são o excesso de tecido adiposo que compromete as referências 

anatômicas, dificultando o acesso para o bloqueio do neuroeixo; a via aérea difícil; o 

maior risco anestésico, devido à existência de comorbidades, complicações 

associadas à gestação e aos procedimentos obstétricos de emergência. O autor 

destaca a preferência pela escolha da posição sentada para esse grupo de gestantes 

durante a punção, por facilitar a identificação da linha média. E acrescenta que se 

pode inclinar a mesa cirúrgica na direção do anestesista, para melhorar a abertura do 

espaço interespinhoso, forçando a parturiente a curvar-se para frente (DINIZ; LIMA, 

2009; SARAVANAKUMAR; RAO; COOPER, 2006; WADLINGTON, 1997).  

Dentre as publicações da área de enfermagem com abordagem relativa aos 

cuidados em raquianestesia, cita-se um guia de cuidado de enfermagem publicado no 

ano de 2011 pela Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), intitulado 

Nursing care of the woman receiving regional analgesia/anesthesia in labor. O referido 

guia tem como objetivos: fornecer recomendações para a prática clínica baseadas em 

evidências para avaliação de enfermagem e cuidado a mulheres submetidas à 

analgesia / anestesia regional obstétrica; apresentar diretrizes para a avaliação e 

gestão da mulher e seu feto, incluindo uma avaliação do alívio da dor, bloqueio motor, 

os efeitos colaterais, e os potenciais efeitos adversos dos medicamentos; e ainda 

fornecer informações sobre intervenções direcionadas à minimização de efeitos 

colaterais e reações adversas associadas com a analgesia e anestesia regional e 

facilitar o progresso do trabalho, juntamente com informações sobre potenciais efeitos 

regionais de analgesia e anestesia sobre o progresso do trabalho e suas repercussões 

ao recém-nascido (AWHONN, 2011). 
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John, John e Gupta (2011) escreveram um artigo reflexivo sobre qual seria 

o melhor posicionamento para a execução do procedimento anestésico necessário 

para as cesarianas. Segundo os autores, o posicionamento é frequentemente 

baseado na preferência e experiência do anestesista, do que em evidências, não 

havendo consenso sobre a escolha da postura mais correta. Eles acrescentam que o 

posicionamento ideal deve permitir a fácil identificação das estruturas da linha média, 

incentivar a máxima abertura do espaço intervertebral, produzir mínimo 

comprometimento hemodinâmico e início rápido do bloqueio, ser confortável para a 

paciente e segura para o bebê (JOHN; JOHN; GUPTA, 2011). 

Independentemente de qual a postura ideal, é fato que se trata de um 

cuidado de enfermagem a sua orientação e o auxílio para a sua manutenção durante 

a anestesia. A AWHONN menciona dentre as intervenções e práticas de enfermagem 

recomendadas, as orientações quanto ao correto posicionamento na fase pré-

anestésica (24 horas antes do evento cirúrgico) e o posicionamento da paciente 

durante a fase pré-anestésica imediata. E recomenda que as posições para o início 

do procedimento de punção lombar podem incluir a posição lateral ou sentada com os 

pés, cotovelos e joelhos apoiados e cabeça flexionada. O guia prático recomenda 

ainda, após a indução anestésica, a avaliação da ocorrência de complicações como 

um relevante cuidado de enfermagem (AWHONN, 2011).  

Apesar de se tratar de um cuidado de enfermagem, ressalta-se a ausência 

da intervenção de enfermagem posicionamento para raquianestesia na taxonomia da 

Nursing Intervention Classification – NIC (2016). Salienta-se a existência na referida 

taxonomia de outros cuidados afins ao evento cirúrgico, obstétrico ou não. Como, por 

exemplo cuidados no parto cirúrgico e preparo cirúrgico. Entretanto, não há descrita 

nenhuma atividade referente ao posicionamento do paciente para a anestesia. Além 

disso, consta a descrição do cuidado de posicionamento, referindo-se ao 

posicionamento do paciente no leito. 

No que se refere ao posicionamento anestésico, considera-se que além do 

aumento do volume abdominal nas gestantes, população desse estudo, a dificuldade 

na manutenção da posição adequada pode também ocorrer devido ao medo que é 

comum nos pacientes cirúrgicos, particularmente referente ao ato anestésico. O medo 
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da anestesia está entre os principais sentimentos vividos pelos pacientes cirúrgicos 

(COSTA et al, 2014). 

Sabe-se que o procedimento anestésico-cirúrgico se caracteriza como um 

momento crítico para o paciente, constituído por ansiedade e incerteza quanto às 

possíveis intervenções, além de alterações metabólicas, sistêmicas e imunológicas. 

O medo comumente deixa os indivíduos ansiosos, uma reação emocional transitória 

caracterizada por tensão, nervosismo e preocupação, que podem alterar o estado 

clínico do indivíduo, estimulando o sistema nervoso autônomo. Tal condição pode 

contribuir para aumentar a quantidade de anestésico necessária para a indução 

anestésica. Acredita-se que a falta de orientação prévia pode aumentar de maneira 

significativa os níveis de ansiedade do paciente cirúrgico, podendo influenciar o bem-

estar do mesmo e ainda contribuir para complicações (COSTA; SAMPAIO, 2015; 

RUOFF; SOUSA; SILVA, 2014). 

Considerando que os fatores mencionados podem dificultar a adoção de 

um posicionamento adequado para a realização da raquianestesia e que o ato 

anestésico é primordial para o desenvolvimento seguro da cirurgia, ressalta-se a 

importância da atuação do enfermeiro, orientando um posicionamento anestésico que 

possa prevenir a ocorrência de complicações. Tal orientação se faz necessária 

previamente ao encaminhamento do paciente à sala de cirurgia, no pré-operatório. 

Para tanto, deve haver o planejamento do cuidado de enfermagem pelo enfermeiro, 

sendo essencial a instituição de protocolo ou diretriz institucional, a fim de evitar os 

eventos inesperados durante o procedimento anestésico-cirúrgico. 

 

1.3 O uso de tecnologia educacional para a orientação do posicionamento 

adequado em raquianestesia 

 

 Na prestação dos cuidados pré-operatórios, o enfermeiro pode lançar mão 

de estratégias de educação em saúde que possam facilitar o processo de orientação 

do paciente, possibilitando a compreensão do indivíduo e estimulando-o a colaborar 

de forma eficaz em diferentes momentos da sua intervenção cirúrgica, incluindo a 

indução anestésica. Vários aspectos podem ser abordados, como o preparo da pele, 

respiração, deambulação precoce pós-operatória, preparo psicológico, 
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posicionamento, dentre outros. Os materiais educativos para uso com a clientela no 

momento da consulta de enfermagem pré-operatória podem auxiliar quando da 

necessidade de se prestar orientações, como no caso do correto posicionamento que 

deve ser assumido durante a raquianestesia. 

 Os materiais educativos já fazem parte do cotidiano das atividades do 

enfermeiro (SANTOS; LIMA, 2008). A utilização de tecnologias educacionais serve 

como ferramenta para a promoção de um cuidado de enfermagem de qualidade, 

sendo definidas como dispositivos utilizados para mediarem os processos de ensino 

aprendizagem entre os educadores e os educandos (NIETSCHE et al, 2005). 

 Souza (2015) afirma que o uso de tecnologias educacionais pode ser útil 

para auxiliar na sensibilização dos usuários, uma vez que são consideradas 

inovadoras. Áfio et al. (2014) enfatizam que tais materiais educativos podem dinamizar 

os processos de ensino em atividades de educação em saúde, ação muito 

característica da atuação do enfermeiro. 

 As tecnologias educacionais em saúde são classificadas como tecnologias 

leves, grupo conhecido como tecnologias de relações para a implementação do 

cuidado (MERHY, 2002). 

 Assim, esta pesquisa defende a seguinte tese: o álbum seriado direcionado 

para a orientação do correto posicionamento da paciente em obstetrícia, submetida à 

raquianestesia, será um instrumento válido capaz de favorecer o posicionamento 

correto. 

 A pesquisa é relevante devido à contribuição para a prática de enfermagem 

perioperatória, no que se refere ao cuidado de enfermagem implementado junto às 

mulheres que serão submetidas à cesariana sob raquianestesia, como o correto 

posicionamento para a técnica anestésica. Isto poderá ser viabilizado através da 

construção de um material educativo a ser aplicado no preparo pré-operatório da 

paciente, ao esclarecer para esta como ocorre a técnica da raquianestesia e como a 

mesma deverá posicionar-se durante o ato anestésico. Ademais, os resultados 

obtidos poderão ainda subsidiar a construção de um protocolo de intervenção de 

enfermagem. Acredita-se que, com a paciente posicionada de maneira adequada, a 

punção espinhal seja facilitada, reduzindo o número de punções e os riscos de 

complicações pós-operatórias associadas à técnica anestésica. 

 O uso de um material educativo bem elaborado, de fácil compreensão pode 

melhorar o conhecimento do paciente, desenvolvendo suas atitudes e habilidades, 
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facilitando sua autonomia e tornando-o capaz de entender como suas próprias ações 

influenciam na sua saúde. Assim, podem ser considerados estratégias para a 

promoção da saúde (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). Nesse sentido, o 

esclarecimento da paciente quanto à maneira do mesmo participar do cuidado da 

própria saúde, evitando complicações, indica que o estudo terá também o benefício 

de promover a saúde da paciente submetido ao processo anestésico-cirúrgico. 

 Vale ressaltar que através de uma pesquisa de revisão integrativa sobre a 

temática, foi observado um número reduzido de estudos acerca desse assunto, 

revelando assim, uma lacuna científica de um tema que permeia prática diária da 

maioria dos serviços em obstetrícia. 

 Por fim, acredita-se que além da contribuição para a prática assistencial e 

disponibilização de tecnologias de enfermagem, este estudo poderá corroborar para 

a divulgação científica de um tema considerado como lacuna do conhecimento, 

particularmente na área de enfermagem. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

• Desenvolver um álbum seriado para a promoção do posicionamento correto 

durante a raquianestesia em obstetrícia. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 

• Construir um álbum seriado para a orientação do correto posicionamento para 

raquianestesia em obstetrícia; 

• Verificar a validade do álbum seriado pelos juízes de conteúdo; 

• Validar o álbum seriado quanto à sua aparência junto ao público-alvo; 

• Verificar a associação entre o posicionamento correto e variáveis sócio-

demográficas e obstétricas; 

• Verificar a associação entre o posicionamento correto e variáveis referentes ao 

procedimento anestésico. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO SOBRE ELABORAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (DOAK; DOAK; ROOT, 1996) 

 

O álbum seriado foi elaborado com base no referencial teórico-

metodológico Teaching Patients with Low Literacy Skills de Doak, Doak e Root (1996), 

da Universidade de Harvard. A escolha do referido material se deu por considerá-lo 

relevante devido à sua abordagem para a construção de materiais educativos voltados 

para pessoas com baixo letramento.  

Considera-se que a tecnologia educacional construída é destinada ao uso 

junto a pacientes em situação pré-operatória de procedimentos que requerem 

anestesia regional, o que pode incluir pessoas com os mais diversos perfis 

educacionais. Destaca-se ainda que o perfil educacional ou a alfabetização de um 

indivíduo não podem ser avaliados somente pelo nível de escolaridade. É necessário 

que seja feita também uma avaliação da competência funcional (DOAK, DOAK, 

ROOT; 1996).  

Tais aspectos são abordados pelos autores ao considerarem o problema 

do letramento, com destaque para o uso de materiais educativos que sejam 

universais, e que possam ser compreendidos por pessoas do menor ao maior 

letramento. Os materiais de saúde simples, com linguagens e figuras simples não 

rebaixam os bons leitores, porque mesmo tais pessoas preferem materiais simples, 

para ajudar na compreensão. Além disso, pessoas com baixo nível de escolaridade 

não são necessariamente desprovidas de inteligência e capacidade de compreensão 

de informações. De maneira semelhante, o inverso também é coerente. Pessoas com 

altos níveis de escolaridade podem não ter habilidades de leitura e compreensão, 

particularmente em determinados temas (DOAK, DOAK, ROOT; 1996). 

Nesse contexto, precisa-se considerar a existência de bons e maus leitores 

ao se construir um material educacional. Para buscar solucionar alguns dos problemas 

gerados quando as pessoas são más leitoras, alguns cuidados são sugeridos: deve-

se explorar os significados das palavras; usar palavras comuns e exemplificar, sempre 

que possível; usar os exemplos, fazendo-se revisões do apresentado; fazer uso de 
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recursos visuais; explicar um contexto inicialmente; apresentar textos curtos e com 

layouts fáceis e atrativos (DOAK; DOAK; ROOT, 1996).  

Ainda no que se refere às diferenças entre a capacidade de compreensão 

dos diversos tipos de leitores, deve-se dar preferência a materiais não escritos, como 

vídeos, áudios, jogos, em detrimento dos materiais escritos. Isto foi levado em 

consideração para a elaboração do álbum seriado, uma vez que se priorizou o uso de 

imagens nas páginas destinadas à exposição para o público-alvo. A maior parte do 

texto utilizado no referido material educativo está presente nas fichas-roteiro, parte 

destinada aos profissionais que realizarão a atividade educativa. 

Os autores ressaltam que os materiais educativos precisam ser 

cuidadosamente checados, o que requer a existência de diretrizes. Tais diretrizes 

podem se aplicar aos diversos meios instrucionais, como áudios, vídeos, materiais 

impressos e demonstrações, bem como podem ser aplicados a grupos ou indivíduos. 

Considerando-se que a informação escrita se destina a esclarecer ou capacitar, a 

linguagem e os recursos visuais precisam ser claros e simples, e o texto bem 

organizado. Dessa forma, poderá se obter instruções de saúde que serão melhor 

compreendidas por muitos (DOAK; DOAK; ROOT, 1996).  

Para tanto, é preciso que os objetivos estejam limitados a um ou dois para 

a maioria das instruções. Caso sejam necessários objetivos adicionais, deve-se 

considerar a separação dos mesmos por sessões ou o uso de material instrucional 

adicional. Os objetivos devem ser compatíveis exatamente com as ações e os 

comportamentos que se deseja obter com a intervenção educacional. Nesse sentido, 

o objetivo do álbum seriado foi orientar as mulheres sobre como elas devem se 

posicionar durante a anestesia raquidiana. Trata-se de uma orientação específica, 

dentre as demais orientações pré-operatórias. Por isso o referido material ficou curto, 

com poucas páginas e pouco conteúdo. 

Além disso, é importante separar o objetivo educacional de outros 

objetivos. Caso contrário, pode-se atribuir objetivos para a intervenção que a 

educação sozinha não pode alcançar. Nesse sentido, o paciente pode não cumprir 

com as ações orientadas, pois os objetivos ou condições não educacionais não são 

cumpridos. Por exemplo, uma intervenção educacional pode convencer uma mulher 
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a fazer uma mamografia, mas pode falhar em fazê-lo com as razões ambientais, 

culturais ou econômicas (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Outras diretrizes que deverão ser consideradas para a elaboração do 

material educativo são: apresentar primeiro o contexto, antes de dar a nova 

informação; dividir as instruções mais complexas em partes; tornar os materiais 

interativos, incluindo uma interação depois de cada tópico-chave. A interação pode se 

dar solicitando o paciente a escrever, contar, mostrar, demonstrar, selecionar ou 

resolver problemas (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A escrita precisa usar voz ativa, palavras comuns ou sentenças curtas, dar 

exemplos quando for usar palavras mais complexas, incluir interações e revisões do 

que foi escrito. Além disso, o uso de modelos de saúde pode auxiliar sobre a escolha 

da informação a ser apresentada, bem como na sequência das informações (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996).  

Deve-se evitar o modelo médico, que na maioria das vezes é pouco 

adequado ao que os pacientes sabem e desejam saber. O modelo médico é 

geralmente apresentado como se segue: (1) descrição da doença, sua história, e o 

processo de doença; (2) as estatísticas sobre sua frequência; (3) várias formas de 

tratamento; (4) a eficácia dos tratamentos e medicações; (5) efeitos colaterais; (6) 

outras informações (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Outras formas de se fazer um texto de fácil leitura é usar cabeçalhos, com 

itens agrupados com título em comum, o uso de legendas, iniciar com as informações-

chave do comportamento, o estilo de letra e layout, bem como o tamanho da fonte. 

Letras com traços grossos e finos facilitam a leitura. A escrita com letras sempre 

maiúsculas e em itálico dificulta a leitura (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A leitura também pode ser facilitada utilizando-se recursos visuais, que são 

atrativos para todos os tipos de leitores, mas com significado maior para os leitores 

pobres. A força do uso dos recursos visuais se dá porque eles são 43 por cento mais 

persuasivos. Isso ocorre porque o sistema de memória cerebral favorece o 

armazenamento visual. Todos compreendem e lembram melhor quando veem a 

mensagem. O cérebro tem mais vias de acesso e maior capacidade de 

armazenamento de imagens do que as palavras. Portanto, detalhes que poderiam ser 
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perdidos podem ser reconstruídos por meio de associação visual. Os recursos visuais 

também guardam a vantagem de apresentar melhor conceitos complexos e causam 

maior impacto emocional (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Os recursos visuais devem levar em consideração as necessidades 

especiais dos leitores pobres. Deve-se concentrar na mensagem principal, reduzir a 

quantidade de texto, fornecer pistas visuais e interação, e fornecer motivação (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996). 

Os recursos visuais atraem a atenção e ajudam o leitor a focar no que é 

importante. Para isso, os aspectos que ajudam a dar ênfase são: usar dispositivos que 

chamem atenção, usar legendas de ação e introduzir cores (DOAK; DOAK; ROOT, 

1996). 

No material educativo elaborado foram priorizadas as mensagens por 

recursos visuais. Entretanto, algumas mensagens escritas podem ser necessárias em 

algumas partes do material. Acredita-se que mesmo o uso prioritário de recursos 

visuais, como figuras, precisa ser compatível com a capacidade de compreensão do 

público-alvo, para evitar dificuldades de apreensão das informações. 

As principais deficiências que dificultam a compreensão do material 

educacional são: a inclusão de muitas informações, desencorajando maus leitores e 

escondendo informações prioritárias; níveis de habilidade de leitura mais altos do que 

a média dos pacientes; o leitor não interage com o material, perdendo a oportunidade 

de melhorar a aprendizagem; o uso de palavras difíceis ou incomuns, bem como a 

falta de exemplos no material (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A incompatibilidade da habilidade de compreensão leva à redução na 

motivação dos indivíduos para seguir a instrução, o que os tornam desanimados e 

perdem o senso de autoeficácia. Materiais difíceis de compreender, levam o indivíduo 

a pensar que fazer o que ele indica também o será. Mas, e os materiais de fácil leitura, 

aumentam a conformidade entre as informações e os pacientes? Existem evidências 

que sim. Que os pacientes não apenas têm maior taxa de conformidade, mas eles 

lembram melhor e fazem menos erros (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Nesse sentido, depois de criado, o material precisa ser avaliado quanto à 

sua adequação, para que se possa utilizá-lo com confiança ou ter a evidência de que 
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o mesmo precisa ser revisado. Existem três métodos considerados de fácil 

aprendizado: 1. Lista de verificação de atributos; 2. Análise via fórmula de legibilidade; 

e 3. Análise usando o Suitability Assessment of Materials – SAM (Avaliação de 

Adequação de Materiais) (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). No presente estudo, utilizou-

se o SAM para a avaliação da adequação do álbum seriado. 

O instrumento SAM (ANEXO A) foi desenvolvido devido à dificuldade de se 

avaliar sistematicamente a adequação de uma instrução de cuidado em saúde num 

curto tempo de avaliação. Trata-se de um instrumento de avaliação da adequação de 

materiais inicialmente pensado para uso com materiais impressos e ilustrações, mas 

que também tem sido aplicado a instruções em vídeos e áudios de maneira bem-

sucedida (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Depois dos cuidados com a mensagem escrita e com os recursos visuais, 

deve-se dar atenção ao ensino propriamente dito, utilizando o material educativo 

construído.  Os passos a seguir podem auxiliar os profissionais a fazerem instruções 

compreensíveis e aceitáveis: 1. Avaliar o que os pacientes sabem sobre sua condição 

ou riscos; 2. Associar as novas informações às que os pacientes já sabiam; 3. 

Organizar um feedback significativo dos pacientes (interação); 4. Ajudar os pacientes 

a anteciparem suas experiências dentro do ambiente de cuidado em saúde (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996). 

O feedback é comum aos quatro passos, porque orienta a continuação da 

ação educativa e as paradas para revisão. Os profissionais de saúde precisam 

compreender que o feedback é um aspecto essencial nas instruções de saúde e que 

a maneira como as informações são fornecidas influenciam no aprendizado das 

pessoas (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Os pacientes com baixo letramento muitas vezes não têm experiência em 

situações de diálogo que lidam com a sua própria saúde pessoal. Por outro lado, 

diversos prestadores de cuidados de saúde não estão cientes de que outras formas 

de apresentação de informação são necessárias para os diferentes tipos de alunos. 

O não cumprimento de recomendações de saúde tem várias causas, mas o que os 

prestadores de cuidados de saúde podem controlar é a maneira como o paciente é 

ensinado (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 
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É importante identificar o que o paciente já sabe sobre sua condição ou 

problema e que ele saiba que sua atitude é para orientá-lo a selecionar o que ensinar 

e quando a ensiná-lo. Usar perguntas e dispositivos, tais como imagens ou cartões 

para as necessidades de avaliação do conhecimento (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A principal forma que o cérebro arquiva uma nova informação na memória 

é por associação ao conhecimento existente anteriormente. A associação de uma 

nova ideia com uma informação familiar dá significado e lógica à nova informação. O 

desafio é encontrar um exemplo que seja familiar para os pacientes e que expresse o 

conceito que o profissional quer repassar. É interessante utilizar demonstrações e 

figuras para se explicar novas informações. Também se faz necessário o 

compartilhamento das experiências de aprendizagem entre os pacientes envolvidos, 

conhecido como método de ensino por pares. As pessoas parecem mais dispostas a 

compartilhar e a aprenderem quando elas percebem que outras pessoas têm 

problemas comuns aos seus (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Por fim, ressalta-se a importância de se verificar o aprendizado por parte 

dos pacientes e de se revisar o material elaborado. O processo de verificação do 

aprendizado consiste num procedimento de entrevista. O propósito é assegurar que 

não houve mal-entendido na comunicação. A verificação e revisão do aprendizado 

são especialmente úteis na fase de desenvolvimento. Para materiais já prontos, pode 

revelar a necessidade de se complementar os objetivos de aprendizado e modificar o 

restante do processo (DOAK; DOAK; ROOT, 1996).  

Devido ao tipo de formação dos profissionais de saúde, é comum que eles 

não tenham o mesmo tipo de lógica, experiência e linguagem da população em geral. 

Assim, muitas vezes há incompatibilidades e lacunas nas instruções elaboradas. Para 

a população pretendida, esses problemas de comunicação podem conduzir ao 

desentendimento, descrença e rejeição à instrução de saúde. A revisão e verificação 

do aprendizado descobrem o conteúdo específico ou características do formato de 

uma instrução que não foi compreendida ou aceita, e o processo frequentemente 

produz soluções (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Assegurar a qualidade de materiais educacionais é essencial para alcançar 

os objetivos do programa de ensino ao paciente. A revisão e verificação do 

aprendizado é um processo que melhora a qualidade por descobrir o que as pessoas 
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compreenderam de uma instrução. Além disso, identifica a probabilidade de 

influenciar o público. Para isso, verifica alguns elementos específicos: atratividade, 

compreensão, autoeficácia, adequação cultural e persuasão (DOAK; DOAK; ROOT, 

1996). Tais itens foram avaliados em relação ao álbum seriado, no presente estudo. 

A verificação do aprendizado e os procedimentos de revisão podem ser 

realizados iniciando-se pela preparação, conferindo o objetivo do material, preparando 

as perguntas para a entrevista, testando as perguntas, treinando os entrevistadores, 

planejando a amostra e selecionando os locais para os testes (DOAK; DOAK; ROOT, 

1996). 

As informações aqui apresentadas subsidiaram a construção do álbum 

seriado, atentando-se para os diferentes tipos de leitores e para as diretrizes que 

facilitam a criação de um material compreensível e adequado ao público-alvo 

proposto. Dessa maneira, apresenta-se a seguir dois esquemas contendo as 

principais recomendações que foram utilizadas fundamentadas no referencial de 

Doak, Doak e Root (1996). A figura 1 apresenta as recomendações que foram 

utilizadas para a construção do material educativo. 
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Figura 1. Recomendações para a construção do álbum seriado, segundo Doak, 
Doak e Root (1996). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No tocante à recomendação dos autores sobre avaliação da tecnologia 

educacional, foi utilizado o instrumento SAM. E ainda, no que se refere às 

recomendações sobre o processo de ensino propriamente dito, a figura 2 apresenta o 

que foi seguido no presente estudo, nas etapas de validação junto ao público-alvo e 

na coleta dos dados do grupo intervenção. 

 

  

CONSTRUÇÃO DO 
MATERIAL 

EDUCATIVO

Associar 
mensagem 
escrita com 

recursos 
visuais

Usar 
linguagem e 

recursos 
claros e 
simples

Focar na 
ação que o 

paciente 
deve ter

Apresentar o 
comportamento 

desejado em 
passos

Usar voz ativa, 
palavras comuns 

ou sentenças 
curtas

Dar exemplos 
quando for usar 

palavras 
complexas

Evitar o 
modelo 
médico

Estabelecer 
um contexto 

familiar

Usar 
dispositivos 

que chamem 
atenção

Apresentar 
primeiro o 
contexto

Tornar os 
materiais 

interativos



44 

 

 

Figura 2. Recomendações para o processo de ensino utilizando o álbum seriado 
construído, segundo Doak, Doak e Root (1996). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nesse sentido, os cuidados relativos ao processo de ensino foram seguidos 

de acordo com o formulário do procedimento operacional padrão estabelecido para 

padronizar as atividades educativas. Assim, durante a intervenção as gestantes foram 

questionadas sobre cesarianas ou outras cirurgias anteriores com raquianestesia, 

investigando-se seu conhecimento prévio bem como as experiências vividas na 

referida ocasião. Assim, a nova informação que se pretendia destacar, era associada 

ao conhecimento existente. Além disso, era questionado às mesmas qual a 

compreensão acerca das informações orientadas a partir do álbum seriado. Destaca-

se também a importância de auxiliar os pacientes a relatarem suas experiências no 

ambiente do serviço de saúde, durante uma intervenção educativa.   
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como tipo multimétodos, que segundo 

Driessnack, Sousa e Mendes (2007) consiste em dois ou mais estudos conduzidos 

cada um de forma completa, para abordar perguntas ou hipóteses diferentes. Nesse 

sentido, foi desenvolvido em duas etapas principais, sendo a primeira classificada 

como estudo metodológico e de desenvolvimento, para a construção e validação de 

um álbum seriado; e a segunda como estudo experimental, do tipo ensaio clínico 

controlado e randomizado (ECR), comparando-se o efeito do uso ou não da tecnologia 

desenvolvida. 

Estudo metodológico é aquele que investiga, organiza e analisa dados para 

a construção, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, com 

vistas ao desenvolvimento de ferramentas de coleta de dados específicas para 

melhorar a confiabilidade e validade desses instrumentos (POLIT; BECK, 2011). Esse 

tipo de estudo também pode ser denominado de estudo de desenvolvimento, 

considerando que envolve a construção e o desenvolvimento de estratégias 

tecnológicas que serão utilizadas na educação ou na assistência a indivíduos 

(RODRIGUES, 2007). Estudos com esse desenho metodológico estão sendo cada 

vez mais desenvolvidos pela enfermagem, com o intuito de contribuir para a prática 

assistencial (LIMA et al., 2017; SABINO, 2016; BARROS, 2015). 

No que se refere a estudo experimental, trata-se daquele tipo de estudo em 

que o pesquisador vai introduzir ativamente uma intervenção e examinar seus efeitos. 

A introdução ou não da intervenção é a característica marcante que diferencia os 

estudos experimentais e não experimentais (POLIT; BECK, 2011).  Três propriedades 

devem ser seguidas no estudo do tipo ECR: manipulação, controle e randomização 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001; POLIT; BECK, 2011).  

No presente estudo, a manipulação ou intervenção proposta foi o uso do 

álbum seriado construído na fase 1 para a orientação sobre o correto posicionamento 
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para a raquianestesia de pacientes no pré-operatório de cesarianas eletivas. O 

controle consistiu na comparação intersujeitos, com a constituição de dois grupos, 

onde um, o grupo experimental, recebeu a orientação com o uso da referida tecnologia 

e o outro, o grupo controle, recebeu a orientação-padrão utilizada pelo serviço. Sobre 

a randomização, os participantes foram atribuídos de maneira randômica a um dos 

dois grupos, o que caracterizou uma das propriedades fundamentais do ECR 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 

4.2 FASE 1: Estudo metodológico 

 

A organização do estudo metodológico foi desenvolvida nos seguintes 

passos: 1. Elaboração do álbum seriado; 2. Validação com juízes; 3. Adequação; 4. 

Validação com público-alvo. Cada etapa está detalhada a seguir. A figura 3 representa 

as etapas mencionadas. 

 

Figura 3 – Fluxograma representando as etapas do estudo metodológico. Juazeiro 

do Norte, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

ELABORAÇÃO DO 
ÁLBUM SERIADO

•Revisão integrativa;

•Seleção do assunto que será abordado e das figuras que serão utilizadas;

•Elaboração de um roteiro; edição da 1ª versão do álbum seriado.

VALIDAÇÃO 

COM JUÍZES

•Validação com juízes de conteúdo: enfermeiros, anestesistas e técnicos.

ADEQUAÇÃO

•Adequação do álbum seriado após análise das sugestões dos juízes.

VALIDAÇÃO COM 
PÚBLICO-ALVO

•Validação com a população-alvo do estudo.
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4.2.1 Elaboração do álbum seriado. 

 

Mello (2004) define álbum seriado como um recurso audiovisual composto 

por uma sequência lógica de páginas onde ocorre o desenvolvimento de uma 

mensagem de maneira progressiva, podendo conter desenhos, fotografias, mapas, 

letreiros ou outro material que auxilie na exposição de um determinado tema.  

Para subsidiar a seleção do conteúdo que constituiu o álbum, foi realizada 

inicialmente uma revisão integrativa nas bases de dados Scopus, Cinahl, Medline, 

Pubmed e Lilacs, com o intuito de se identificarem as evidências internacionais sobre 

o assunto.  

Além das evidências encontradas na revisão integrativa, outras literaturas 

de referência foram utilizadas para a composição do conteúdo do álbum seriado, como 

o guia de cuidado de enfermagem Nursing care of the woman receiving regional 

analgesia / anestesia in labor (AWHONN, 2011).  

A partir disso, foi elaborado um roteiro com o esboço do conteúdo que se 

pretendia abordar, esquematizando-o por partes para cada página do álbum, com as 

devidas recomendações para a orientação, que constaram no verso das páginas.  

Para a construção do álbum seriado intitulado Posicionamento correto da 

gestante para a raquianestesia: promovendo segurança e conforto, foi utilizado como 

referencial teórico-metodológico o livro Teaching Patients With Low Literacy Skills, dos 

autores Doak, Doak e Root (1996), que orienta como elaborar materiais educativos 

para pessoas com baixo letramento. Utilizou-se também as recomendações de 

Moreira, Nóbrega e Silva (2003). Os referidos autores sugerem o uso de uma 

linguagem clara, simples e com voz ativa, de modo a facilitar a compreensão do 

conteúdo pelo público-alvo. 

Doak, Doak e Root (1996) afirmam que na comunicação escrita utilizada 

em estratégias de educação em saúde o vocabulário utilizado deve ser adequado 

tanto à mensagem que se pretende passar, quando ao público-alvo. Além disso, deve 

ser atrativo e de fácil leitura e compreensão. Deve-se evitar o uso de palavras longas 

e complexas, de termos raros e técnicos, e de sentenças de estrutura complexa, que 

dificultam a leitura, a legibilidade e a compreensão do texto. 

Nesse sentido, destaca-se que o material utilizou com maior ênfase as 

ilustrações nas partes do álbum que ficam voltadas para o público-alvo durante a 

sessão educativa. A linguagem escrita que consta nas fichas-roteiro contém as 
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orientações para a explanação sobre o conteúdo da respectiva figura, sendo, portanto, 

adequada para o público que fará uso dessa parte do material, os enfermeiros. 

O conteúdo selecionado e esquematizado foi encaminhado a uma 

profissional técnica com experiência em elaboração de figuras e diagramação, para a 

construção da primeira versão do álbum. Para a elaboração das figuras, a profissional 

utilizou o programa Adobe Ilustrator CS3. Para a diagramação do álbum, foi utilizado 

o programa Adobe InDesign CS6.  

A primeira versão do álbum seriado foi encaminhada para a pesquisadora, 

que leu e avaliou o mesmo. Em seguida, o álbum seriado foi encaminhado para a 

validação pelos juízes de conteúdo. 

 

4.2.2 Validação da primeira versão do álbum seriado 

 

Após a construção de um material educativo o mesmo deverá passar por 

um processo de validação para que se possa verificar a sua adequação ao público 

alvo proposto (ECHER, 2005). Entende-se por validade o grau em que um instrumento 

tem a capacidade de medir realmente a variável proposta no estudo (POLIT; BECK, 

2011). Para Lobiodo-Wood e Haber (2001) a validação é uma das etapas mais 

importantes no processo de elaboração de um instrumento ou material educativo, uma 

vez que verifica se as medidas apresentadas são válidas e confiáveis. Vários autores 

recomendam a validação por parte de profissionais especialistas com experiência 

atestada em educação ou no tema estudado, bem como por pacientes do mesmo 

público alvo ao qual o material será destinado (FEHRING, 1994; ECHER, 2005; 

ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

No presente estudo realizou-se as validações de conteúdo e aparência, 

bem como a validação clínica, a partir do ECR. A validação de conteúdo se refere à 

verificação da adequação dos conceitos utilizados, se os itens são representativos e 

mede a capacidade de o instrumento apresentar uma amostra adequada de itens para 

medir especificamente o que se propõe (POLIT; BECK, 2011; SAMPIERI; CALLADO; 

LÚCIO, 2013).  

A validação de aparência avalia a clareza e a compreensão para a 

população à qual se destina (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). É considerada uma 

avaliação subjetiva, consistindo no julgamento quanto à clareza dos itens, facilidade 

de leitura, compreensão e forma de apresentação do material (WILLIAMSON, 1981). 
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Pasquali (1997) destaca que por se tratar de uma avaliação superficial, não deverá 

ser usada isoladamente.  

Foi realizada uma avaliação da adequação do álbum seriado, conforme 

recomendam Doak, Doak e Root (1996), com o uso do Suitability Assesment of 

Materials (SAM). O referido instrumento, objetiva avaliar materiais educativos 

impressos quanto à sua adequação ao público-alvo, considerando a capacidade de 

ser compreendido pelo mesmo. O instrumento consiste num formulário que avalia os 

seguintes itens: o conteúdo; a linguagem adequada para a população; adequação das 

ilustrações (figuras, tabelas, gráficos); layout e tipografia; estímulo para aprendizagem 

e motivação; e adequação cultural. 

 

4.2.2.1 Validação do álbum seriado com juízes. 

 

Foram constituídos três grupos de juízes que realizaram o processo de 

validação: o primeiro e o segundo foram compostos por 22 juízes cada um, com 

experiências nas áreas da docência ou assistencial de enfermagem de centro 

cirúrgico e de anestesiologia, respectivamente. O terceiro grupo foi formado por 3 

juízes com experiências na área de construção e avaliação de tecnologias 

educacionais, chamados de juízes técnicos. 

 

4.2.2.1.1  Validação com juízes enfermeiros e anestesistas.  

 

Para a identificação e o recrutamento dos juízes de conteúdo nas áreas de 

enfermagem e anestesiologia, foram adaptados e utilizados os critérios de Jasper 

(1994). O autor recomenda que seja atendido algum dos seguintes requisitos: possuir 

habilidade / conhecimento especializado que torna o profissional uma autoridade no 

assunto; possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo; possuir 

aprovação num teste específico para identificar juízes; ou possuir classificação alta 

atribuída por uma autoridade. 

Para a seleção dos juízes de conteúdo foram consideradas as experiências 

docente ou assistencial nas áreas de enfermagem cirúrgica, ou anestesiologia, com 

foco em raquianestesia em obstetrícia, devendo os profissionais atenderem a pelo 

menos dois dos critérios descritos por Jasper (1994). Para tanto, foram definidas 

características específicas relativas a cada um dos critérios, sendo necessário o 
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atendimento de pelo menos uma dessas características. Mota (2014) e Sabino (2016) 

utilizaram esta mesma forma de seleção dos juízes. 

O quadro a seguir apresenta os requisitos para a identificação dos juízes 

de conteúdo. 

 

Quadro 1. Requisitos para a definição de juízes de conteúdo nas áreas de 

enfermagem e anestesiologia, com base nas recomendações de Jasper (1994) e as 

características específicas estabelecidas. Juazeiro do Norte, 2017. 

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade / 

conhecimento 

adquirido pela 

experiência. 

- Ter experiência profissional docente na área de interesse*; 

- Ter experiência profissional assistencial junto a pacientes cirúrgicos por 

um período mínimo de 2 anos; 

- Ter experiência na realização de atividades individuais e coletivas de 

educação em saúde a pacientes no período peri-operatório. 

Possuir habilidade / 

conhecimento 

especializado que 

tornam o profissional 

uma autoridade do 

assunto. 

- Ter sido palestrante convidado em evento científico nacional ou 

internacional da área de interesse*; 

- Ter orientado trabalho acadêmico de pós-graduação Stricto Sensu 

(mestrado ou doutorado) com temática relativa à área de interesse*; 

- Ter orientado trabalho acadêmico de graduação com temática relativa à 

área de interesse*; 

- Possuir título de especialista, com trabalho de conclusão de curso em 

temática relativa à área de interesse*; 

- Possuir título de mestre, com dissertação em temática relativa à área de 

interesse*; 

- Participação em mesas-redondas de eventos científicos da área de 

interesse*; 

- Possuir título de doutor, com tese em temática relativa à área de 

interesse*. 

Possuir habilidade 

especial em 

determinado tipo de 

estudo. 

- Ter experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de 

interesse*; 

- Ter autoria em artigo científico com temáticas relativas à área de 

interesse, em periódico classificados pela CAPES; 

- Participação em banca avaliadora de trabalho acadêmico de graduação 

com temática relativa à área de interesse*; 

- Participação em banca avaliadora de trabalho acadêmico de pós-

graduação Stricto sensu (mestrado ou doutorado) com temática relativa à 

área de interesse*. 
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Possuir aprovação 

em um teste 

específico para 

identificar juízes. 

- Ser profissional titulado pela Associação Brasileira de Enfermeiros de 

Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e 

Esterilização – SOBECC; 

- Ser profissional titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. 

Possuir classificação 

alta atribuída por 

uma autoridade. 

- Ter recebido de instituição científica conhecida, homenagem / menção 

honrosa de reconhecimento como autoridade na área de interesse*; 

- Possuir trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional, 

cujo conteúdo seja referente à área de interesse*. 

* Área de interesse: Enfermagem de Centro Cirúrgico, Anestesiologia. 

No tocante ao número de juízes, a literatura apresenta recomendações 

distintas, mas que corroboram quanto à necessidade de qualificação na área. Alguns 

estudos, como o de Lynn (1986), recomendam de três a dez especialistas; outros de 

seis a vinte (HAYNES; RICHARD; KUBBANY, 1995; PASQUALI, 1997). Fehring 

(1986) recomenda de 25 a 50 especialistas. Para o presente estudo, foram seguidas 

as recomendações de Lopes, Silva e Araújo (2013), que propõem um total de 22 

juízes, número considerado adequado para uma avaliação em que haja uma 

proporção ideal de 85% de aceitação entre os avaliadores, com uma proporção 

mínima de 70%, considerando 95% de confiança.  

A seleção dos juízes de conteúdo se deu por meio de amostragem de rede 

ou bola de neve, método útil para localizar amostras difíceis de serem encontradas de 

outro modo (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2001). A referida amostragem ocorreu da 

seguinte forma: os primeiros participantes foram selecionados a partir de busca na 

Plataforma Lattes. Em seguida, os mesmos eram solicitados que indicassem outros 

possíveis juízes. Esse tipo de amostragem é também considerado amostragem por 

conveniência (POLIT; BECK, 2011).  

Além dessa estratégia de busca, lançou-se mão da procura de possíveis 

juízes junto aos departamentos de enfermagem e medicina de algumas universidades 

cearenses e pernambucanas, conhecidamente com experiência nas áreas de 

interesse. Para formar o grupo de juízes anestesistas, fez-se necessário ainda a busca 

junto aos hospitais da região do Cariri cearense que tivessem serviço de cirurgia, 

sendo os profissionais abordados pessoalmente sobre o interesse e a disponibilidade 

para participarem da pesquisa. 

Os juízes que preencheram os critérios de elegibilidade, que era o mínimo 

de dois critérios de Jasper, foram convidados por meio de uma carta convite 

(APÊNDICE A) que foi enviada via e-mail. Após a aceitação em participar da pesquisa, 
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os mesmos receberam, também por e-mail, o álbum seriado na versão digitalizada; 

as instruções para participação e preenchimento dos formulários, contendo também o 

objetivo e o interesse pelo estudo (APÊNDICE E); um questionário de caracterização 

dos juízes (APÊNDICES C e D); o instrumento de validação, que foi adaptado de 

Sabino (2016) (APÊNDICE F) e um de avaliação, o SAM (ANEXO A), além do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B).  

A validação com os juízes de conteúdo compreendeu o período entre 

janeiro a março de 2017. Para cada juiz, foi estabelecido um prazo de 10 dias para a 

devolução dos formulários de avaliação. Àqueles que não devolveram os formulários 

no período estipulado, foi feito novo contato e o prazo foi prorrogado por mais 10 dias. 

Para alguns juízes, especialmente do grupo de anestesistas, precisou-se prorrogar o 

prazo por mais três vezes, considerando a necessidade de mantê-los no estudo. A 

dificuldade em identificar possíveis juízes, bem como a demora em receber os 

formulários preenchidos determinaram um período longo para essa etapa de 

validação. 

O questionário de caracterização dos juízes continha informações sobre a 

vivência acadêmica e profissional, bem como experiência com a temática estudada. 

O instrumento de validação do álbum seriado consistiu em avaliação mediante uma 

escala do tipo Likert, para julgamento quanto aos critérios de clareza da linguagem, 

pertinência prática e relevância teórica das figuras e textos. O instrumento permitiu 

ainda aos juízes escreverem sugestões para cada item avaliado. 

As instruções para o preenchimento do instrumento de validação continham 

as definições dos referidos critérios a serem analisados. Os formulários de validação 

utilizaram uma escala categórica ordinal de quatro pontos, variando de 01 a 04, sendo 

que 1 representa “pouca”; 2, “média”; 3, “muita” e 4, “muitíssima”. 

O instrumento de avaliação utilizado foi o SAM, pelo qual foram avaliados 

a linguagem adequada para a população; as ilustrações gráficas, o layout e a 

tipografia; o estímulo para aprendizagem e motivação; e a adequação cultural. O 

referido instrumento permitiu a classificação dos itens analisados em “superior”, 

“adequado” ou “inadequado”.  
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4.2.2.1.2  Validação com juízes técnicos.  

 

O recrutamento dos juízes técnicos ocorreu de maneira semelhante ao que 

foi definido para os juízes enfermeiros e anestesistas, utilizando a amostragem de 

rede ou bola de neve e os critérios de Jasper (1994). Tais critérios estão descritos no 

quadro a seguir, sendo que para ser juiz, o profissional precisou atender pelo menos 

dois requisitos, com pelo menos uma característica em cada um dos requisitos. 

 

Quadro 2. Requisitos para a definição de juízes com base nas recomendações de 

Jasper (1994) e as características estabelecidas específicas para o recrutamento de 

juízes técnicos. Juazeiro do Norte, 2017. 

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade / 

conhecimento 

adquirido pela 

experiência. 

- Ter experiência profissional com álbum seriado e / ou material educativo 

impresso, por um período mínimo de 2 anos. 

Possuir habilidade / 

conhecimento 

especializado que 

tornam o profissional 

uma autoridade do 

assunto. 

- Ter sido palestrante convidado em evento científico nacional ou 

internacional da área de interesse*; 

- Possuir título de especialista, com trabalho de conclusão de curso em 

temática relativa à área de interesse*; 

- Ter orientado trabalho acadêmico de graduação com temática relativa à 

área de interesse*; 

- Participação em mesas-redondas de eventos científicos da área de 

interesse*. 

Possuir habilidade 

especial em 

determinado tipo de 

estudo. 

- Ter experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de 

interesse*; 

- Ter experiência como avaliador de álbuns seriados e / ou materiais 

educativos impressos; 

- Ter autoria em resumo científico com temáticas relativas à área de 

interesse, em congresso nacionais ou internacionais; 

- Participação em banca avaliadora de trabalho acadêmico de graduação 

com temática relativa à área de interesse*. 

Possuir aprovação 

em um teste 

específico para 

identificar juízes. 

- Ser profissional titulado pela Sociedade Brasileira de Design da 

Informação. 
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Possuir classificação 

alta atribuída por 

uma autoridade. 

- Ter recebido de instituição científica conhecida, homenagem / menção 

honrosa de reconhecimento como autoridade na área de interesse*; 

- Possuir trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional, 

cujo conteúdo seja referente à área de interesse*. 

* Área de interesse: álbum seriado e / ou material educativo impresso. 

 

No tocante ao número de juízes técnicos foi seguida a recomendação 

proposta por Lynn (1986), com três juízes.  

Para os profissionais que se adequaram aos critérios de elegibilidade, no 

mínimo dois critérios de Jasper, foi enviado por e-mail uma carta-convite (APÊNDICE 

A). Aos que responderam ao convite aceitando participar da pesquisa, foram 

enviados: o TCLE (APÊNDICE B); um questionário de caracterização do profissional 

(APÊNDICE D), com informações sobre a vivência acadêmica e profissional, bem 

como a experiência com materiais educativos; um formulário de validação, adaptado 

de Sabino (2016) (APÊNDICE F) e outro de avaliação do álbum seriado, o SAM 

(ANEXO A); bem como uma cópia digitalizada do álbum seriado. Foi solicitado aos 

juízes técnicos o mesmo prazo de 10 dias para a devolução do material de avaliação, 

que foi prontamente atendido. 

Após análise das validações pelos três grupos de juízes de conteúdo 

(enfermeiros, anestesistas e técnicos), os ajustes recomendados foram 

encaminhados novamente para a profissional de artes gráficas, elaborando-se a 

segunda versão do álbum seriado. A segunda versão foi novamente avaliada por parte 

dos juízes que compuseram o quadro de especialistas na etapa anterior, conforme 

descrito no item 4.4. 

 

4.2.2.2  Validação de aparência, com o público-alvo. 

 

Foi realizada a validação de aparência do álbum seriado, junto ao público-

alvo. Teixeira, Medeiros e Nascimento (2014) afirmam que se trata de uma forma 

subjetiva de validar a tecnologia educativa, não devendo ser utilizada isoladamente 

como critério de validação. Entretanto, é uma etapa considerada necessária e 

importante, para avaliar se o material proposto é compreensível pelo próprio público 

ao qual se destina, as gestantes. Outros estudos utilizaram também a validação pelo 

público-alvo (LIMA et al, 2017; SABINO, 2016; SOUZA, 2015). 
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Participaram desta etapa gestantes com idade gestacional compatível ao 

terceiro trimestre de gestação, acompanhadas em uma unidade de saúde da 

Estratégia Saúde da Família – ESF localizada no município de Juazeiro do Norte – 

CE.  

Os critérios de inclusão para este grupo de participantes foram: gestantes 

com idade igual ou superior a 18 anos, com gestação compatível com o terceiro 

trimestre de gestação. Como critério de exclusão considerou-se aquelas que 

apresentassem dificuldades cognitivas / de compreensão. Assim, foram incluídas 10 

gestantes que estavam em acompanhamento pré-natal. A quantidade de participantes 

para essa etapa foi escolhida conforme recomendam Teixeira e Mota (2011), ao 

sugerirem de 9 a 12 integrantes.  

Àquelas que aceitaram participar da pesquisa, foram dadas as informações 

sobre a pesquisa, bem como foi solicitada a sua concordância em participar da 

pesquisa, através da assinatura do TCLE. 

O instrumento para validação utilizado junto ao público-alvo, foi adaptado 

de Sabino (2016) e consistiu em informações sobre escolaridade, ocupação, história 

obstétrica atual, dados sobre a história pregressa, bem como um questionário de 

avaliação do álbum seriado. Tal questionário contemplava a avaliação do álbum 

seriado quanto à clareza, relevância e grau de relevância dos assuntos abordados. 

 

4.3 FASE 2: Estudo experimental 

 

A fase 2 consistiu num estudo experimental, do tipo ECR, cuja comparação 

ocorreu entre os grupos intervenção e controle, considerando que a intervenção foi o 

uso do álbum seriado elaborado na fase 1 numa atividade de orientação pré-

operatória. Nesta etapa, pretendeu-se testar a eficácia do referido material educativo. 

 

4.3.1 Local do estudo. 

 

O estudo foi desenvolvido nos setores de maternidade e centro cirúrgico de 

um hospital, situado no município de Juazeiro do Norte, Ceará. Trata-se de um 
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hospital municipal, fundado em 1958 e municipalizado em 1998. Atualmente, é 

classificado como hospital de médio porte, com 112 leitos, disponíveis para 

internações nos setores de maternidade, clínicas médica e cirúrgica gineco-obstétrica, 

UTI neonatal e berçário de médio risco, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

dos setores mencionados, o hospital possui centro cirúrgico e central de material 

esterilizado. O serviço de maternidade é referência para outros dois municípios na sua 

área de abrangência, e a UTI neonatal é referência para todos os nove municípios da 

Região Metropolitana do Cariri, onde está situado o município de Juazeiro do Norte. 

(HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, 2017). 

A maternidade fica localizada no pavimento térreo e no primeiro andar. No 

térreo ocorre a triagem, onde as gestantes são avaliadas pelo obstetra, e poderão ser 

encaminhadas para internamento na maternidade ou na clínica médica. A 

maternidade fica no primeiro andar, com 14 leitos de internamento pré-parto e uma 

sala destinada para os partos vaginais. O centro cirúrgico fica localizado no primeiro 

andar, possui quatro salas de cirurgia e quatro leitos de recuperação pós-anestésica. 

O alojamento conjunto, com 30 leitos, fica localizado no piso subsolo, para onde são 

encaminhadas todas as puérperas de partos cirúrgicos e vaginais. Em 2016 a média 

de cesáreas foi de 166 cirurgias por mês, sendo a taxa de cesárea de 58% (HOSPITAL 

SÃO LUCAS, 2017). 

 

4.3.2 População e amostra. 

 

A população deste estudo foi composta pelas gestantes que foram 

indicadas para cesariana sob raquianestesia no período da coleta de dados. A 

amostra foi selecionada considerando os critérios de inclusão e exclusão que foram 

aplicados a todas as gestantes que se internaram para se submeterem à cesariana. 

Os critérios de inclusão foram: gestantes com idade igual ou superior a 18 anos; com 

indicação para cesariana de gestação tópica e de feto único, sob raquianestesia. 

Foram excluídas aquelas que evoluíram com intercorrências clínicas ou obstétricas, 

que dificultassem a realização da entrevista e mulheres com alguma dificuldade de 
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compreensão e expressão verbal, que impedissem de participar da intervenção 

educativa ou de responder os instrumentos de coleta de dados. 

No que se refere aos critérios de descontinuidade, foram respeitados os 

seguintes: a desistência da mulher em participar da pesquisa, mesmo após ter sido 

iniciada a coleta de dados; evolução do procedimento anestésico-cirúrgico com 

alguma intercorrência clínica ou obstétrica; falecimento da mulher em algum momento 

da coleta dos dados. 

Para o cálculo amostral, foi utilizada a fórmula para comparação de dois 

grupos (JEKEL, KATZ e ELMORE, 2005):  

𝑛 =
(𝑍𝛂/𝟐 + 𝐙𝟏 − 𝛃). (𝐒)²

𝑑
 

 Em que 𝑍𝛂/𝟐  equivale ao valor do erro α, usualmente 1,96 (5%); 𝐙𝟏 − 𝛃 

ao valor do erro β, 0,84 (20%); S é o desvio padrão da diferença entre os pares, 5; e 

𝑑 é a média da diferença entre os pares, 2. O cálculo resultou em 70, sendo 35 para 

cada grupo. Foram coletados dados de 45 mulheres em cada grupo, prevendo a 

possibilidade de alguma perda da amostra. Assim, os dois grupos tiveram a mesma 

quantidade de participantes, 45 em cada, para que a análise dos dados fosse feita de 

forma pareada, totalizando 90 participantes. 

 

4.3.3 Randomização e cegamento. 

 

Os participantes precisam ser distribuídos aleatoriamente nos grupos 

controle e intervenção. A randomização consiste em alocar aleatoriamente os 

participantes de um estudo em tais grupos. A alocação deve ser casual e feita de 

forma inviolável, para que fatores intencionais ou não intencionais não influenciem na 

randomização (HULLEY et al., 2008).  

A randomização foi feita da seguinte forma: ocorreram sorteios aleatórios 

simples, sendo que a unidade de randomização foi representada pelas semanas de 

coleta de dados. A seleção foi feita de forma que ao início de cada semana ocorreu 

um sorteio para a definição do grupo daquela semana. Assim, todas as pacientes que 
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atenderam aos critérios de inclusão do estudo e que aceitaram participar da pesquisa 

para cada semana, foram alocadas aleatoriamente a um dos dois grupos do estudo, 

sorteado em cada semana.  

Tal sistema de seleção de grupos em períodos distintos evita vieses na 

pesquisa, uma vez que diminui as chances de contaminação da amostra ao longo da 

coleta de dados. As pacientes que receberam a intervenção educativa em sessão 

individual, poderiam transmitir as informações adquiridas a outras pacientes, da 

mesma enfermaria ou de outras enfermarias. 

Considerando a necessidade dos dois grupos terem a mesma quantidade 

de participantes para que a análise seja feita de maneira pareada, a randomização foi 

operacionalizada a partir do uso de envelopes opacos e selados contendo um número 

para o grupo, sendo o número 1 para o grupo controle e o número 2 para o grupo 

intervenção. Os sorteios foram padronizados (APÊNDICE K) e definiam 

aleatoriamente para qual grupo as gestantes admitidas na semana em questão 

deveriam ser locadas. Quando o primeiro grupo atingiu o número de participantes 

estabelecido, no decorrer da última semana de coleta de dados, observou-se a alta 

hospitalar dessas participantes, e então coletou-se os dados das participantes 

restantes do outro grupo. 

Esteitie (2015) afirma que o estudo duplo-cego é aquele em que tanto os 

participantes como o pesquisador, que analisa o desfecho, desconhecem a 

intervenção aplicada. No presente estudo, para permitir o cegamento, os sorteios 

foram realizados por um funcionário do hospital, alheio à pesquisa, que desconhecia 

para qual grupo as gestantes seriam alocadas. Assim, as participantes também 

desconheciam para qual grupo estavam sendo alocadas, configurando o primeiro 

aspecto do cegamento.  

A intervenção educativa foi feita por uma pesquisadora auxiliar, na 

maternidade. A observação do procedimento anestésico e a análise da variável de 

desfecho, foram realizadas pela pesquisadora principal no centro cirúrgico, que 

desconhecia a que grupo cada gestante pertencia. Este aspecto configura o segundo 

momento do cegamento. 
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4.3.4 Recrutamento das participantes. 

 

As mulheres que estavam na maternidade, tinham indicação de cesárea e 

que atenderam aos critérios de inclusão, foram identificadas através dos prontuários. 

Em seguida, as mesmas eram abordadas quanto à aceitação em participar da 

pesquisa, após serem devidamente informadas quanto aos objetivos e forma de 

participação. Para as que aceitaram participar, foi solicitada a assinatura do TCLE 

(APÊNDICES G E H), sendo-lhes informado e garantido o caráter sigiloso dos dados, 

assim como o anonimato.  

 

4.3.5 A intervenção educativa. 

 

A intervenção educativa foi realizada pela pesquisadora auxiliar durante a 

visita pré-operatória de rotina, em sessões individuais. Após os procedimentos-padrão 

do serviço, a pesquisadora realizava a intervenção junto às participantes do grupo 

intervenção, que consistiu na orientação individual, mediada pelo álbum seriado, 

quanto ao correto posicionamento a ser assumido pela gestante durante a indução 

anestésica. Para padronizar a realização das intervenções educativas para todas as 

gestantes do grupo intervenção foi elaborado um protocolo com os passos a serem 

seguidos, que incluiu o modo de apresentação da pesquisadora, o objetivo do 

encontro, os materiais necessários e os instrumentos que seriam aplicados na ocasião 

da intervenção educativa (APÊNDICE M). As mulheres alocadas no grupo controle 

deveriam receber a visita pré-operatória de rotina, com a enfermeira do serviço. 

Entretanto, por ocasião da coleta de dados, o serviço não prestava um atendimento 

de rotina com orientação pré-operatória. Assim, as participantes do grupo controle 

receberam a assistência de rotina do serviço, sem orientação pré-operatória sobre 

posicionamento para anestesia. As mesmas foram abordadas pela pesquisadora 

auxiliar sobre a aceitação para participar da pesquisa e responderam à entrevista para 

o preenchimento do formulário de caracterização. Também houve padronização da 

visita pré-operatória para as participantes do grupo controle (APÊNDICE N). 
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4.3.6 Teste da intervenção educativa. 

 

A pesquisadora auxiliar conduziu um pré-teste da intervenção educativa 

com pacientes que não participaram do estudo, com a finalidade de simular a 

orientação mediada pelo álbum seriado e o uso dos instrumentos, antes do início da 

coleta dos dados. As gestantes foram selecionadas de acordo com os mesmos 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no estudo, foram esclarecidas sobre os 

objetivos do teste, e também consentiram sua participação, sendo-lhes solicitada a 

assinatura do TCLE antes do preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Os 

dados obtidos das pacientes que participaram do teste não foram incluídos na análise 

dos dados do estudo. 

O pré-teste não identificou a necessidade de mudanças ou correções nos 

formulários, nem nos procedimentos de coleta dos dados. 

 

4.3.7 Desfecho. 

 

O desfecho esperado foi o posicionamento correto das gestantes durante 

a raquianestesia. Para sua avaliação, buscou-se na literatura elencar as 

características necessárias para o mesmo. É válido ressaltar que se trata de um 

conteúdo não encontrado nos artigos atualizados da área de anestesiologia, sendo 

necessário estender a busca nos livros-texto da área. Existe a possibilidade de várias 

posições serem assumidas para a realização da punção lombar, como por exemplo, 

sentada sobre a mesa cirúrgica, com as pernas e os pés pendentes para a lateral da 

mesa e apoiados ou não em um banquinho; sentada sobre a mesa cirúrgica com as 

pernas e pés também sobre a mesa; em decúbito lateral, com os joelhos e o queixo 

em direção ao peito. Entretanto, o que foi identificado na literatura inclui informações 

para as posições sentada e decúbito lateral.  

A posição sentada requer: imobilidade; flexão da coluna vertebral lombar; 

relaxamento muscular dorsal, observado pelo relaxamento dos ombros e auxiliado 

com o ato de colocar as mãos estendidas sobre as pernas; flexão da coluna vertebral 

lombar e flexão da coluna vertebral cervical. Para a posição de decúbito lateral, a 
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flexão da coluna cervical não é necessária nem desejável. São necessários a 

imobilidade; a flexão da coluna lombar; o relaxamento dos ombros; a flexão dos 

membros inferiores, que devem estar em direção ao abdome (CANGIANI et al., 2011). 

Para que fosse possível estimar o peso de cada uma dessas características 

como critérios para o julgamento da adequação do posicionamento, elas foram 

elencadas numa planilha que foi submetida à uma validação por 5 anestesistas. O 

critério para a escolha dos juízes foi o tempo mínimo de 5 anos de experiência em 

raquianestesia. O procedimento para validação foi realizado individualmente com 

cada anestesista.  

Para que fossem atribuídos valores para cada uma das características, 

foram oferecidas dez sementes de feijão, que representavam 1 ponto cada uma, 

somando 10 pontos. Assim, os anestesistas foram orientados a atribuírem a 

quantidade de pontos para cada característica, sendo mais pontos para as 

características que julgassem ter maior influência sobre o posicionamento adequado 

durante a anestesia.  

Eles realizaram tal procedimento em duas planilhas diferentes, uma para 

cada uma das posições mencionadas anteriormente, sentada e decúbito lateral. As 

planilhas de cada posição foram analisadas e foram calculadas as proporções dos 

escores atribuídos. De tal forma que os resultados estão apresentados no quadro 3. 

 

Quadro 3. Distribuição dos pontos atribuídos pelos juízes às características do 

posicionamento adequado para raquianestesia. 

Característica 
Juiz 

1 

Juiz 

2 

Juiz 

3 

Juiz 

4 

Juiz 

5 
Concordância 

Posição sentada 

Imobilidade 3 3 3 3 3 3 

Flexão da coluna lombar 3 3 3 3 3 3 

Ombros relaxados 3 2 2 2 2 2 

Mãos sobre as pernas 1 1 1 1 1 1 

Flexão da coluna cervical 0 1 1 1 1 1 
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Posição decúbito lateral 

Imobilidade 3 3 3 3 3 3 

Flexão da coluna lombar 3 2 3 3 2 3 

Ombros relaxados 2 3 2 2 3 2 

MMII fletidos (direção ao abdome) 2 2 2 2 2 2 

 

Os escores foram validados quando atingiram percentual igual ou superior 

a 80%. No que se refere à posição sentada, houve consenso entre os juízes de que 

as características “imobilidade” e “coluna vertebral fletida” poderiam representar 3 

pontos na escala. A característica ‘ombros relaxados’ foi validada como representando 

2 pontos, com percentual de 80%. As características ‘mãos sobre as pernas’ e ‘flexão 

da coluna cervical’ foram validadas representando 1 ponto cada uma, com percentuais 

de 100% e 80% respectivamente.  

Em relação à posição de decúbito lateral, houve unanimidade sobre as 

características ‘imobilidade’ e ‘membros inferiores fletidos’, cada uma representando 

3 e 2 pontos, respectivamente. As características ‘flexão da coluna lombar’ e ‘ombros 

relaxados’ foram validadas representando 3 e 2 pontos, respectivamente, com 

percentuais de 80%. 

Portanto, as duas escalas para avaliação da adequação do posicionamento 

foram validadas para serem utilizadas considerando a pontuação atribuída, conforme 

consta no quadro. Nesse sentido, determinou-se que quando a soma dos valores das 

características presentes resultasse de 0 a 7, o posicionamento seria considerado 

inadequado; e a soma que resultasse de 8 a 10, como posicionamento adequado. 

Este limite foi estabelecido com base numa soma que represente a presença de pelo 

menos 3 das principais características, aquelas que receberam maiores escores. 

A avaliação do desfecho foi obtida pela pesquisadora principal, que 

permaneceu na sala de cirurgia durante cada procedimento anestésico, observando-

o e preenchendo os instrumentos de coleta de dados. A pesquisadora principal não 

teve acesso às informações sobre qual grupo as mulheres pertenciam, garantindo 

assim o cegamento desta etapa da coleta dos dados. 
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4.3.8 Procedimentos para a coleta de dados. 

 

A coleta dos dados somente foi iniciada após a aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. Ocorreu no período diurno de segunda a sexta-feira. 

Antes de iniciar a coleta de dados no campo, foi realizado um treinamento 

da pesquisadora auxiliar, para que a mesma se familiarizasse com os instrumentos 

que seriam utilizados e pudessem esclarecer suas dúvidas quanto aos mesmos, bem 

como em relação à maneira de conduzir esta parte da coleta. Para tanto, seguiu-se 

um Procedimento Operacional Padrão (POP), com as orientações de coleta 

(APÊNDICE M, APÊNDICE N). Além disso, ocorreram encontros semanais entre as 

duas pesquisadoras envolvidas na coleta dos dados, a pesquisadora responsável e a 

auxiliar, para que os procedimentos de coleta fossem revistos e as intercorrências 

previstas ou as ocorridas durante a aplicação dos instrumentos devidamente 

solucionadas. 

Os procedimentos de coleta de dados foram iniciados com o sorteio para a 

definição de qual grupo pertenceriam as mulheres selecionadas a cada semana. Com 

tal definição, a pesquisadora auxiliar realizava a busca ativa das pacientes que tinham 

indicação de cesariana. As mulheres que atenderam aos critérios de inclusão 

estabelecidos foram abordadas e questionadas sobre o consentimento para 

participarem da pesquisa, com a assinatura do TCLE. A coleta dos dados 

propriamente dita ocorreu nos seguintes passos: 

1º PASSO – CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES: As gestantes dos dois 

grupos receberam informações sobre a pesquisa, com seus objetivos e relevância, a 

sua forma de participação, sendo solicitada a assinatura do TCLE. Da mesma, forma, 

todas foram informadas sobre a presença da pesquisadora responsável durante o 

procedimento anestésico ao qual elas foram submetidas, para observação do mesmo. 

As gestantes do grupo intervenção receberam a intervenção educativa. Foi 

preenchido um formulário de caracterização das participantes por entrevista, com 

dados de história de saúde e obstétrica, de exame clínico e dados dos prontuários.  

2º PASSO – INTERVENÇÃO: As integrantes do grupo controle receberam os 

cuidados pré-operatórios de rotina pela equipe de saúde do serviço. As gestantes do 

grupo intervenção, além dos cuidados de rotina, receberam as orientações mediadas 

pelo álbum seriado, em sessão individual, pela pesquisadora auxiliar. 
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3º PASSO – OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO: A pesquisadora 

principal realizou a observação do procedimento anestésico, respectivamente, de 

cada uma das participantes dos dois grupos. Foi preenchido um formulário com dados 

do procedimento anestésico, obtidos por observação; os parâmetros vitais da 

paciente, obtidos a partir do monitor de avaliação; e dados referentes à dor e conforto, 

relatados pelas próprias pacientes. 

  

4.3.9 Atribuições da equipe de trabalho. 

  

O presente estudo contou com uma equipe de trabalho composta pela 

pesquisadora principal, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará; uma pesquisadora auxiliar, enfermeira obstetra 

que atua em maternidade há quatro anos; a orientadora da pesquisa, docente do 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará; e a 

coorientadora, integrante do quadro técnico da Universidade Federal do Cariri. A 

pesquisadora auxiliar coletou os dados de identificação de todas as participantes, bem 

como dos profissionais anestesiologistas, além de realizar a intervenção educativa 

mediada pelo álbum seriado. A pesquisadora principal coletou os dados de 

observação dos procedimentos anestésicos e analisou o desfecho.  

 

4.3.10 Treinamento da pesquisadora auxiliar e pré-teste dos instrumentos. 

 

A pesquisadora auxiliar foi treinada pela pesquisadora principal, visando 

padronizar as atividades de abordagem inicial das gestantes, coleta dos dados de 

caracterização, bem como realização da intervenção educativa mediada pelo álbum 

seriado. O treinamento durou quatro horas, quando foram explicados o objetivo do 

estudo, como deveriam ser preenchidos os instrumentos a serem utilizados, além de 

prepará-la quanto ao esclarecimento das suas atribuições, da postura que ela deveria 

ter diante das pacientes e da equipe do serviço. Foram apresentados ainda o projeto 

de pesquisa, o protocolo de intervenção, os instrumentos e o álbum seriado que foi 

utilizado junto ao grupo intervenção.  
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A pesquisadora auxiliar recebeu uma pasta contendo o POP com as 

orientações para guiar a coleta de dados, balança, fita métrica, bloco de notas, caneta, 

lápis, borracha, corretivo, álbum seriado impresso, instrumentos de coleta de dados, 

uma cópia da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa e cópias do 

TCLE. 

Durante o treinamento, foi priorizada a orientação referente ao uso do 

álbum seriado, bem como do instrumento de coleta de dados, que foi lido 

criteriosamente. Todas as dúvidas foram esclarecidas durante o treinamento. Antes 

do início da coleta, foi realizado o pré-teste dos instrumentos de coleta de dados, para 

que fossem realizados os ajustes que necessários. Não houve necessidade de 

nenhuma alteração nos mesmos. Além disso, houve o pré-teste da aplicação da 

intervenção educativa, para que a pesquisadora responsável observasse a atuação 

da pesquisadora auxiliar nessa função. O pré-teste foi conduzido seguindo os mesmos 

passos da coleta, com dez mulheres que não fizeram parte da amostra. 

 

4.4 Apresentação e análise dos dados 

 

Todos os dados foram organizados e tabulados utilizando o software 

Microsoft Excel 2016, e analisados estatisticamente pelo software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 (licença número 10101131007), sendo 

apresentados em tabelas e gráficos. O nível de significância adotado foi de 5% e o 

intervalo de confiança de 95%.  

Na primeira etapa do estudo, referente à validação interna do álbum 

seriado, foram avaliadas a validade de conteúdo e aparência. Para a análise da 

validade de conteúdo, foi utilizado o Content Validity Index (CVI), que mede a 

proporção de juízes em concordância sobre determinados aspectos do instrumento 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Utilizou-se os seguintes índices: o I-CVI (Item-level Content Validity Index), 

que consiste na proporção de concordância dos juízes para cada um dos itens 

avaliados; o S-CVI/AVE (Scale-level Content Validity Index, Averange Calculation 

Method), que representa a proporção de itens que cada juiz concordou; e o S-CVI 

(Scale-level Content Validity Index), que é a média do S-CVI/AVE. Foi calculado ainda 
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o teste binomial para estimar a confiabilidade, considerando-se um nível de 

significância de 5% (p<0,05). 

O cálculo do I-CVI consistiu na soma da concordância dos itens marcados 

por “3” ou “4” pelos juízes. Os itens julgados como “1” ou “2” foram revisados ou 

eliminados. Dessa forma, o I-CVI foi calculado a partir da seguinte fórmula: 

 

CVI-I = 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "3" 𝑜𝑢 "4"

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

O CVI varia de 0 a 1. Em relação aos itens, destaca-se que foram utilizados 

os seguintes critérios para avaliar a permanência, revisão ou exclusão dos mesmos, 

conforme mencionado anteriormente: CVI-I ≥ 0,78 – excelente (item mantido sem 

revisão); CVI-I entre 0,60 e 0,77 – bom (item mantido com recomendação de revisão); 

e CVI-I ≤ 0,59 – ruim (item excluído). No que se refere à avaliação global, o álbum 

seriado foi considerado válido após obter concordância entre os juízes igual ou maior 

do que 0,80 (POLIT; BACK; OWEN, 2007). 

Para os itens que necessitaram de modificações, o processo de avaliação 

dos itens foi repetido, conforme recomendam Pasquali (2003) e Faria (2009), até que 

o CVI alcançasse o nível de concordância entre os especialistas. Para as pequenas 

correções, Polit, Beck e Owen (2007) recomendam uma segunda avaliação de 

conteúdo conduzida com um número menor de especialistas (3 a 5). As autoras 

recomendam eliminar da segunda avaliação aqueles juízes cujas respostas foram 4 

para todos os itens, ou ainda aqueles que fizeram avaliações consistentemente duras, 

divergindo das avaliações da maioria dos especialistas. 

Dessa forma, após a realização das alterações sugeridas pelos juízes, o 

álbum seriado foi submetido a uma segunda avaliação com 5 juízes selecionados do 

painel da primeira avaliação, sendo 3 enfermeiros e 2 anestesistas, obtendo 

unanimidade nos CVI. 

No que se refere à validade de aparência, o critério de permanência do item 

avaliado foi no mínimo 75% de concordância entre os juízes de cada grupo. Destaca-

se que o SAM consiste na avaliação para cada critério avaliado como “superior”, com 

2 pontos, “adequado”, com 1 ponto e “inadequado”, com 0 ponto. Portanto, os dados 

colhidos pelo referido instrumento foram analisados conforme recomendam Doak, 

Doak e Root (1996). Assim, a avaliação do álbum seriado pelo referido instrumento 
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ocorre da seguinte forma: material educativo “superior” se atingir entre 70% e 100% 

dos escores; “adequado”, se entre 40% e 69%; e “inadequado”, se entre 0 e 39%. 

Em relação à fase 2, de validação clínica, foram realizadas análises 

descritivas e de associação entre a variável de posicionamento correto com as de 

intervenção mediada pelo uso do material educativo, as sociodemográficas, as clínico-

obstétricas e as variáveis relativas à observação do procedimento anestésico. Para 

tanto, utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson e razão de verossimilhança, para 

os casos em que não se adequava o uso do teste qui-quadrado. As associações foram 

consideradas significantes para p valor menor que 0,05. 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

O presente estudo atendeu aos aspectos éticos recomendados pela 

Resolução nº 466/2012 sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Para tanto, a 

pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Regional do Cariri – URCA, que aprovou a realização da pesquisa sob o parecer 

número 1.837.179 (ANEXO D). 

Foram atendidos ainda os aspectos da autonomia, da não-maleficência, da 

beneficência e da justiça. E ainda, utilizou-se um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para cada participante, juízes e gestantes que aceitaram participar 

da pesquisa. Nos referidos termos continham informações como o título e objetivos 

da pesquisa, a importância da participação do profissional ou da gestante, o direito de 

aceitar ou não participar da pesquisa, bem como o de desistir da participação a 

qualquer momento. Garantiu-se ainda o anonimato e foram respeitados os princípios 

da autonomia, da não maleficência, da beneficência e da justiça. 
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5  RESULTADOS 

 

 Os resultados estão apresentados a seguir em duas partes. A primeira 

parte se refere à etapa da pesquisa em que houve a construção do álbum seriado 

“Posicionamento correto da gestante para a raquianestesia: promovendo segurança 

e conforto”, bem como sua validação de conteúdo e aparência. A segunda parte 

apresenta os resultados do ECR, como etapa de validação clínica da tecnologia 

desenvolvida, e apresenta dados sócio-demográficos, clínicos e obstétricos das 

participantes, bem como os cruzamentos de todas as variáveis investigadas, com a 

variável de desfecho da pesquisa (posicionamento correto). Destaca-se que os dados 

da revisão integrativa realizada como levantamento bibliográfico que antecedeu a 

construção do álbum seriado, foram publicados num artigo, e está apresentado como 

anexo (ANEXO C). 

 

5.1 ESTUDO METODOLÓGICO: construção e validação do álbum seriado 

 

5.1.1 Elaboração do álbum seriado 

 

 O álbum seriado elaborado tem como objetivo orientar como as gestantes 

devem se posicionar durante a raquianestesia para a cirurgia cesariana, visando um 

procedimento seguro, rápido e confortável. A primeira versão apresentou o seguinte 

título: “Posicionamento correto para a raquianestesia em gestantes: promovendo 

segurança e conforto”. 

O referido material foi construído com base nos resultados da revisão 

integrativa realizada, cujos resultados estão descritos em anexo (ANEXO C). Utilizou-

se ainda a literatura pertinente ao assunto, particularmente o guia de cuidado de 

enfermagem publicado pela AHRQ (2011), intitulado Nursing care of the woman 

receiving regional analgesia/anesthesia in labor. Como fundamentação metodológica, 

foi utilizado o livro Teaching Patients With Low Literacy Skills, dos autores Doak, Doak 
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e Root (1996), que orienta como elaborar materiais educativos para pessoas com 

baixa escolaridade. Além disso, buscou-se seguir também as recomendações de 

Moreira, Nóbrega e Silva (2003) para a elaboração de materiais educativos impressos 

no que se refere à linguagem, ilustrações e do layout, com a finalidade de torná-los 

legíveis, compreensíveis, eficazes e relevantes para seu público-alvo. 

Após leituras e análise do material mencionado, foi elaborado um roteiro 

com as informações que se pretendia inserir nas fichas-roteiro do álbum, bem como a 

seleção das ideias para a elaboração das figuras que constariam no material. Buscou-

se inserir figuras que representassem o contexto do centro cirúrgico, onde é realizado 

o procedimento anestésico, como forma de facilitar o aprendizado e apresentar o 

ambiente muitas vezes desconhecido para as gestantes. O roteiro foi planejado 

apresentando uma sequência progressiva do comportamento que se desejava obter 

das gestantes com o uso do álbum na intervenção educativa, o posicionamento 

correto a ser assumido durante a raquianestesia.  

 Ressalta-se que a delimitação dos tópicos a serem incluídos em um 

material educativo facilita a distribuição de cada ideia por vez, evitando confusão para 

as pessoas que participarão da estratégia educativa (DEATRICK; AALBERG; 

CAWLEY, 2010). Doak, Doak e Root (1996) acrescentam a vantagem de que, ao 

expor o conteúdo por tópicos, permite-se ao expectador pequenos sucessos no 

aprendizado. 

Os autores recomendam ainda que os objetivos devem se limitar a um ou 

dois para a maioria das instruções, além de serem compatíveis com as ações e os 

comportamentos que se deseja obter com a intervenção educacional. Além disso, a 

recomendação é que a linguagem seja clara, simples e com voz ativa, de modo a 

facilitar a compreensão do conteúdo pelo público-alvo (DOAK, DOAK, ROOT, 1996). 

 Com o roteiro e figuras planejados, contratou-se uma designer que 

elaborou as figuras, utilizando o programa Adobe Ilustrator CS3, e fez a diagramação 

do álbum, a partir do programa Adobe InDesign CS6. O contato com a designer 

aconteceu de forma que cada página que era elaborada, era enviada para que fossem 

feitos os ajustes julgados necessários pela pesquisadora. 

 O álbum seriado foi elaborado nas versões digital e impressa. A versão 

digital foi utilizada em todo o processo de validação com os juízes, sendo enviada para 
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os mesmos via e-mail. A versão impressa foi utilizada na etapa de avaliação pelo 

público-alvo e na validação junto ao público-alvo, na segunda fase do estudo, o ECR.  

A versão impressa consiste num material com 30 centímetros de largura e 

21 centímetros de altura. As duas versões apresentam 15 páginas, distribuídas entre 

elementos textuais (capa, contra-capa e apresentação), conteúdo (5 páginas de 

figuras e as respectivas fichas-roteiro) e elementos pós-textuais (referências e ficha 

catalográfica). O conteúdo é apresentado nas 5 páginas das figuras no anverso das 

folhas, para serem expostos para o público-alvo. Nos versos de cada página de figura 

estão as orientações para o profissional conduzir a atividade educativa. O conteúdo 

específico de cada página dessa versão está apresentado a seguir: 

• Capa: contém o título “Posicionamento correto para a raquianestesia em 

gestantes: promovendo segurança e conforto” e a figura representando o 

ambiente de uma sala de cirurgia, com uma gestante sentada na mesa cirúrgica 

e o anestesista com a seringa e a agulha de raquianestesia. Pode-se ver 

também os equipamentos que geralmente constam numa sala de cirurgia, 

como o carro de anestesia, monitor, focos e carro do bisturi elétrico. Objetivou-

se com isto, apresentar uma cena mais parecida possível com o ambiente 

cirúrgico que possivelmente as gestantes encontrariam. A contra-capa difere 

da capa pela ausência do título do material. 

• Apresentação: descreve o objetivo do álbum seriado, em que o mesmo consiste 

e as instruções para seu uso na prática obstétrica cirúrgica.  

• Figura 1: com o título “O que é raquianestesia?”, apresenta a figura da gestante 

sentada sobre a mesa cirúrgica na posição sentada e o anestesista realizando 

a PL para a realização da raquianestesia. Além disso, são apresentados em 

destaque a agulha utilizada para a infiltração do anestésico, e o local onde a 

mesma é inserida na coluna vertebral. Por fim, consta a imagem corporal da 

mulher com a representação da área que fica anestesiada, destacada em azul.  

• Ficha-roteiro 1: descreve em que consiste a raquianestesia, em que local é 

administrada e que tipo de sensibilidade ela afeta. 

• Figura 2: intitulada “Raquianestesia em cesarianas: vantagens e 

desvantagens”, apresenta a imagem da gestante com o anestesista, além da 

mesa com materiais utilizados durante o procedimento anestésicos e um 
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destaque para as imagens dos sinais positivo e negativo, como representação 

das vantagens e desvantagens, respectivamente.  

• Ficha-roteiro 2: a orientação para a explanação da Figura 2 é apresentada de 

maneira sucinta, citando algumas das principais vantagens e desvantagens da 

raquianestesia. 

• Figura 3: Figura intitulada “Qual a melhor postura para a raquianestesia?”, 

apresenta a imagem da gestante sentada com as pernas para baixo, coluna 

fletida e cabeça baixa, além do destaque projetado a partir da coluna vertebral, 

para mostrar o aumento do espaço intervertebral. 

• Ficha-roteiro 3: o texto orienta sobre a posição mais correta para a 

raquianestesia e como obter tal posicionamento. Além disso, esclarece que a 

escolha pela posição deve ser feita pelo anestesiologista. 

• Figura 4: a Figura apresenta três das principais posições que as gestantes 

podem permanecer durante a raquianestesia, sendo duas sentadas e uma em 

decúbito lateral. A Figura é intitulada “Como devo me posicionar durante a 

raquianestesia?”. 

• Ficha-roteiro 4: com a Ficha-roteiro 4, o enfermeiro deverá explicar quais as 

principais variações do posicionamento, além das vantagens e desvantagens 

de cada uma delas. 

• Figura 5: a Figura 5 apresenta uma gestante deitada, sendo que a imagem do 

abdome da mesma se encontra com um corte transversal, de maneira que 

aparece o bebê ainda dentro do útero. O título dessa figura é “Quais as 

vantagens de uma posição adequada?”. 

• Ficha-roteiro 5: a última ficha-roteiro do álbum seriado é curta, apresentando a 

explicação de que a posição adequada favorece o conforto e a segurança para 

o bebê e a gestante e, portanto, possibilita um procedimento anestésico bem-

sucedido. 

• Referências: apresenta as referências utilizadas para a elaboração do álbum 

seriado: Armstrong (2010); Doak, Doak e Root (1996); Ganem, Castiglia e 

Vianna (2002); John, John e Gupta (2001); Oliveira (2014); Rodrigues e 

Brandão (2011); Siaulys e Yamaguchi (2012). 

• Ficha catalográfica: apresenta os dados da publicação do álbum seriado, 

vinculada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 
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Federal do Ceará – UFC, além da identificação da responsável pela elaboração 

das ilustrações e da diagramação do material. 

 

 Destaca-se que a capa, as páginas das figuras e as fichas-roteiro foram as 

partes submetidas à validação com os juízes e o público-alvo. As alterações 

decorrentes das sugestões pelos juízes estão descritas na sub-seção 5.1.3. 

 

5.1.2 Validação do álbum seriado 

  

 A primeira versão do álbum foi submetida ao processo de validação pelos 

juízes especialistas e pelo público-alvo. A validação pelos juízes foi feita por três 

grupos, sendo um de enfermeiros, um de anestesiologistas e outro de juízes técnicos. 

Os referidos juízes realizaram validação de conteúdo, além de responderem um 

questionário de adequação do material. Os instrumentos utilizados foram um 

formulário de validação de conteúdo (APÊNDICE F) e o formulário do SAM (ANEXO 

A), além do instrumento de caracterização (APÊNDICE C; APÊNDICE D). 

 

5.1.2.1 Validação pelos juízes enfermeiros e anestesistas. 

 

O processo de validação do álbum seriado começou pelos grupos de juízes 

enfermeiros e anestesistas, que validaram, juntamente com os juízes técnicos, a 

primeira versão do material educativo. Os dados referentes a esses dois grupos são 

apresentados de forma separada, considerando suas características de formação 

profissional.  

Os dados relativos às características sociodemográficas estão 

apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos juízes enfermeiros e 

anestesiologistas. Juazeiro do Norte – CE, 2017. 

Variável  Enfermeiros Anestesiologistas 

  N % n % 

Sexo      

 Feminino 22 100 07 32 

 Masculino -- -- 15 68 

Faixa etária (anos)     

 ≤30 01 05 02 09 

 31 a 40 11 50 08 36 

 41 a 50 06 27 04 18 

 >50 04 18 08 36 

 Média  /  DP 41,7  /  7,8 44,9  /  12,5 

Atuação      

 Assistencial 05 23 21 95 

 Docência 08 36 -- -- 

 Assistencial e docência 09 41 01 05 

 Gestão -- -- -- -- 

Titulação      

 Doutorado 07 32 -- -- 

 Mestrado 05 23 -- -- 

 Especialização 10 45 22 100 

Total  22 100 22 100 

Legenda: DP – desvio padrão. 

 

 O grupo de enfermeiros foi composto por 22 profissionais, todas do sexo 

feminino (100%), que apresentou idades variando de 28 a 54 anos, sendo a média de 

41,7 anos. No que se refere à área de atuação, 36% das enfermeiras atuavam na 

docência, 23% na área assistencial e 41% nas duas áreas de atuação 

simultaneamente. Quanto à titulação, a maioria era especialistas (45%) e 32% 

doutoras. No grupo de anestesiologistas, 68% eram homens, com idades entre 28 e 

69 anos e média de 44,9 anos. A maioria (95%) atuava somente na assistência. 

Referente à titulação, todos eram especialistas.  

 Os dados referentes ao perfil acadêmico dos juízes estão apresentados na 

tabela 2. Destaca-se que esses foram os dados considerados quando da escolha dos 

juízes, critérios de Jasper (1994), conforme descrito na metodologia. 
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Tabela 2. Perfil acadêmico dos juízes enfermeiros e anestesiologistas. Juazeiro do 

Norte – CE, 2017. 

Variável 
Enfermeiros Anestesiologistas 

n % n % 

TCC na área 07 32 22 100 

Experiência com atividades educativas 22 100 22 100 

Participação como palestrante na área 05 23 06 27 

Orientação de trabalho acadêmico de graduação na área 13 60 01 05 

Orientação de trabalho acadêmico de pós-graduação na área 02 10 -- -- 

Pesquisas na área 14 64 01 05 

Autoria em artigo na área 09 40 01 05 

Banca avaliadora na graduação de trabalhos na área 13 60 08 36 

Banca avaliadora na pós-graduação de trabalhos na área 01 05 -- -- 

Título SOBECC ou SBA -- -- 22 100 

Homenagem/menção honrosa em eventos da área 05 05 01 05 

Trabalho na área premiado  02 10 01 05 

 

 Todos os juízes enfermeiros e anestesiologistas tinham experiência com a 

prática educativa, seja de maneira individual, seja coletivamente. Tal critério, 

associado à experiência docente ou assistencial na área de interesse, enfermagem 

de centro cirúrgico e anestesiologia com foco em raquianestesia em gestantes, 

respectivamente, foram os principais aspectos relacionados a tais juízes. 

 No que se refere ao processo de validação, os dados sobre a concordância 

dos juízes, foram obtidos pelos cálculos de CVI-I, S-CVI/AVE e S-CVI, conforme 

descrito na metodologia, além das frequências de concordância. A tabela 3 apresenta 

os dados consolidados dos grupos de juízes anestesistas e enfermeiros, relativos às 

frequências de concordância e aos índices de validade de conteúdo por item (I-CVI). 

 

Tabela 3. Concordância dos enfermeiros e anestesistas acerca dos itens do álbum 

seriado. Juazeiro do Norte – CE, 2017.  

Item I-CVI* n(%)** p*** 

Capa 

Clareza da linguagem. 0,97 43(97,7) 0,999 

Pertinência prática. 0,95 42(95,4) 0,993 

Relevância. 0,97 43(97,7) 0,999 

F1 – O que é raquianestesia 
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Clareza da linguagem. 1 44(100) 1 

Pertinência prática. 0,93 41(93,1) 0,970 

Relevância. 1 44(100) 1 

FR1 – Orientações sobre definição de raquianestesia 

Clareza da linguagem. 0,97 43(97,7) 0,999 

Pertinência prática. 0,93 41(93,1) 0,970 

Relevância. 0,93 41(93,1) 0,970 

F2 – Raquianestesia: vantagens e desvantagens 

Clareza da linguagem. 0,81 36(81,8) 0,336 

Pertinência prática. 0,86 38(86,3) 0,663 

Relevância. 0,79 35(79,5) 0,205 

FR2 – Raquianestesia: orientações sobre vantagens e desvantagens 

Clareza da linguagem. 0,90 40(90,9) 0,912 

Pertinência prática. 0,90 40(90,9) 0,912 

Relevância. 0,88 39(88,6) 0,809 

F3 – Posição ideal para raquianestesia 

Clareza da linguagem. 1 44(100) 1 

Pertinência prática. 0,97 43(97,7) 0,999 

Relevância. 0,97 43(97,7) 0,999 

FR3 – Orientações sobre a posição ideal para raquianestesia 

Clareza da linguagem. 1 44(100) 1 

Pertinência prática. 0,97 43(97,7) 0,999 

Relevância. 0,95 42(95,4) 0,993 

F4 – Raquianestesia: principais variedades de posicionamento 

Clareza da linguagem. 0,97 43(97,7) 0,999 

Pertinência prática. 0,95 42(95,4) 0,993 

Relevância. 0,97 43(97,7) 0,999 

FR4 – Raquianestesia: orientações sobre as principais variedades de 

posicionamento 

Clareza da linguagem. 0,97 43(97,7) 0,999 

Pertinência prática. 0,97 43(97,7) 0,999 

Relevância. 0,95 42(95,4) 0,993 

F5 – Benefícios do posicionamento adequado durante a raquianestesia 
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Clareza da linguagem. 0,90 40(90,9) 0,912 

Pertinência prática. 0,90 40(90,9) 0,912 

Relevância. 0,88 39(88,6) 0,809 

FR5 – Orientações sobre benefícios do posicionamento adequado durante a 

raquianestesia 

Clareza da linguagem. 0,93 41(93,1) 0,970 

Pertinência prática. 0,93 41(93,1) 0,970 

Relevância. 0,90 40(90,9) 0,912 

*Item-Level Content Validity Index; ** Percentual de concordância; *** Teste binomial. 

 

Em relação ao S-CVI/AVE, índice que é calculado por juiz, os resultados 

foram os seguintes: para 14 dos 22 juízes enfermeiros o S-CVI/AVE foi de 1, diante 

da concordância dos mesmos com todos os itens avaliados. Neste grupo, para um juiz 

o S-CVI/AVE foi de 0,97; para dois foi de 0,94; para um, de 0,88; para dois foi de 0,80 

e para dois foi de 0,75. Também para 14 juízes anestesistas o S-CVI/AVE foi de 1. 

Para dois foi de 0,94; para dois foi de 0,91; para dois foi de 0,83; para um foi 0,69 e 

para um foi de 0,58. O quadro a seguir apresenta os S-CVI/AVE dos juízes dos grupos 

de enfermeiros e de anestesistas. 

 

Quadro 4. S-CVI/AVE dos juízes enfermeiros e anestesistas. 

Juiz S-CVI/AVE Juiz S-CVI/AVE 

Enfermeiros Anestesistas 

J01 0,75 J23 1,00 

J02 1,00 J24 1,00 

J03 1,00 J25 1,00 

J04 1,00 J26 0,94 

J05 1,00 J27 1,00 

J06 1,00 J28 1,00 

J07 1,00 J29 1,00 

J08 1,00 J30 1,00 

J09 0,80 J31 0,94 

J10 0,88 J32 0,58 

J11 0,80 J33 0,83 
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J12 0,97 J34 0,91 

J13 1,00 J35 0,83 

J14 0,75 J36 1,00 

J15 1,00 J37 1,00 

J16 0,94 J38 1,00 

J17 1,00 J39 1,00 

J18 1,00 J40 0,91 

J19 1,00 J41 0,69 

J20 0,94 J42 1,00 

J21 1,00 J43 1,00 

J22 1,00 J44 1,00 

   

O S-CVI, que representa a média do S-CVI/AVE dos juízes, foi de 0,93 para 

o grupo de anestesiologistas, enquanto para o grupo de juízes enfermeiros foi de 0,94. 

A figura 4 representa graficamente os resultados de S-CVI de cada grupo. 

 

Figura 4. S-CVI dos juízes enfermeiros e anestesiologistas. Juazeiro do Norte / CE, 

2017. 

 

 

A avaliação da adequação do álbum seriado foi feita pelos três grupos de 

juízes, com a utilização do instrumento SAM. Tal avaliação considerou seis domínios, 

subdivididos em 22 itens. Os domínios foram: conteúdo; linguagem adequada para a 

população; ilustrações gráficas; layout e tipografia; estímulo para aprendizagem e 

motivação; e adequação cultural. Os resultados obtidos a partir do uso do SAM pelos 

juízes enfermeiros e anestesistas encontram-se consolidados na tabela 4. 

 

0,92

0,93

0,94

0,95

Anestesiologistas Enfermeiros

S-CVI dos juízes de conteúdo
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Tabela 4. Frequências dos escores para cada domínio de avaliação pelos juízes 

enfermeiros e anestesistas a partir do SAM (n=44). 

Domínios 
Superior  

(2 escores) 

Adequado 

(1 escore) 

Inadequado  

(0 escore) 

1. Conteúdo 

Objetivo é evidente 39 (88,64%) 05 (11,36%) - 

Conteúdo aborda comportamento 39 (88,64%) 05 (11,36%) - 

A proposta é limitada 33 (75%) 11 (25%) - 

Resumo ou revisão 37 (84,09%) 05 (11,36%) 02 (4,55%) 

2. Linguagem adequada para o público-alvo 

Grau de leitura 15 (34,09%) 21 (47,73%) 08 (18,18%) 

Estilo de voz ativa 28 (63,64%) 16 (36,36%) - 

Vocabulário com palavras 

comuns 
34 (77,27%) 10 (22,73%) - 

Apresenta primeiramente o 

contexto  
35 (79,55%) 09 (20,45%) - 

Aprendizagem mediada por 

sinais avançados 
41 (93,18%) 02 (4,55%) 01 (2,27%) 

3. Ilustrações gráficas e listas 

Capa 44 (100%) - - 

Tipo de ilustrações 44 (100%) - - 

Relevância das figuras 41 (93,18%) 03 (6,82%) - 

Listas e formas 30 (68,18%) 14 (31,82%) - 

As legendas são utilizadas 10 (22,73%) 34 (77,27%) - 

4. Layout e tipografia 

Fatores de layout 44 (100%) - - 

Tipografia 43 (97,73%) 01 (2,27%) - 

Subtítulos são utilizados 44 (100%) - - 

5. Estímulo para aprendizagem e motivação 

Interação é incluída no texto e/ou 

nas figuras 
42 (95,45%) 02 (4,55%) - 
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Padrões de comportamento 

desejados são modelados ou 

mostrados em termos específicos 

44 (100%) - - 

Motivação / autoeficácia 41 (93,18%) 03 (6,82%) - 

6. Adequação cultural 

Jogo cultural – lógica, linguagem 

e experiência (LLE) 
43 (97,73%) 01 (2,27%) - 

Imagem cultural e exemplos 44 (100%) - - 

Média 84,19% 20,17% 8,34% 

 

A avaliação do álbum seriado através do formulário do SAM, revelou que 

os juízes de conteúdo consideraram o material como superior, considerando a média 

de 84,19% de itens julgados como tal. 

 Quando se considera a avaliação de cada item separadamente, dos 22 

itens analisados, 18 foram considerados como “superior”, com percentual igual ou 

superior a 75%, sendo que 6 itens apresentaram a pontuação máxima (100%). Tais 

itens foram relativos à ‘capa’ e ‘tipos de ilustrações’, do domínio 3 – ilustrações 

gráficas e listas; os itens ‘fatores do layout’ e ‘subtítulos são utilizados’, do domínio 4 

– layout e tipografia; o item ‘padrões de comportamento desejados’ no domínio 5 – 

estímulo para a aprendizagem e motivação; e o item ‘imagem cultural e exemplos’, do 

domínio 6 – adequação cultural. 

 Ainda no que se refere à avaliação da adequação do álbum seriado a partir 

do SAM, apresenta-se a seguir os resultados das avaliações individuais de cada um 

dos juízes dos dois grupos, nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5. Avaliação individual do álbum seriado pelos juízes enfermeiros através do 

formulário do SAM. 
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J01 06 06 10 06 06 04 38 86,36 
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J02 08 09 08 06 06 04 41 93,18 

J03 06 07 09 06 06 04 38 86,36 

J04 08 09 09 06 06 04 42 95,45 

J05 08 09 09 06 06 04 42 95,45 

J06 07 10 09 06 05 04 41 93,18 

J07 06 10 09 06 04 04 39 88,63 

J08 08 09 09 06 06 04 42 95,45 

J09 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J10 07 08 10 06 06 04 41 93,18 

J11 06 07 08 06 06 04 37 84,09 

J12 06 10 10 06 06 04 42 95,45 

J13 08 08 08 06 05 04 39 88,63 

J14 04 06 09 06 06 04 35 79,54 

J15 08 09 09 06 06 04 42 95,45 

J16 08 09 10 06 06 04 43 97,72 

J17 08 09 09 06 06 04 42 95,45 

J18 07 10 09 06 05 04 41 93,18 

J19 06 07 09 06 06 04 38 86,36 

J20 07 10 09 06 06 04 42 95,45 

J21 08 08 08 06 06 04 40 90,90 

J22 07 08 08 06 06 04 39 88,63 

Soma 155 186 197 132 127 88   

Percentual 88,06 84,54 89,54 100 96,21 100  91,42 

 

 Os dados da tabela mostram que todos os juízes enfermeiros consideraram 

o álbum seriado, segundo a avaliação por intermédio do instrumento SAM, como 

“superior”, considerando os percentuais acima de 70%, variando entre 79,54% e 

97,72%. Dois domínios apresentaram a pontuação máxima (100%) segundo este 

grupo de juízes, o domínio 4 – layout e tipografia e o domínio 6 – adequação cultural. 

O domínio com menor avaliação foi o 2, referente à adequação da linguagem para o 

público-alvo. 

 Apresenta-se a seguir, a mesma avaliação individual, a partir do formulário 

do SAM, mas pelos juízes anestesiologistas. 
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Tabela 6. Avaliação individual do álbum seriado pelos juízes anestesiologistas através 

do formulário do SAM. 

Juiz 

Domínio 
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J23 08 10 09 06 06 04 43 97,72 

J24 08 08 10 06 06 04 42 95,45 

J25 07 07 08 06 06 04 38 86,36 

J26 08 08 08 06 06 03 39 88,63 

J27 08 10 09 06 06 04 43 97,72 

J28 07 07 09 06 06 04 39 88,63 

J29 07 07 07 06 06 04 39 88,63 

J30 07 07 09 06 06 04 39 88,63 

J31 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J32 08 07 08 06 06 04 39 88,63 

J33 08 07 08 06 06 04 39 88,63 

J34 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J35 08 08 09 05 06 04 40 90,90 

J36 08 08 08 06 06 04 40 90,90 

J37 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J38 08 10 08 06 06 04 42 95,45 

J39 08 10 09 06 06 04 43 97,72 

J40 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J41 04 09 08 06 06 04 37 84,09 

J42 07 08 09 06 06 04 40 90,90 

J43 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

J44 08 07 09 06 06 04 40 90,90 

Soma 167 178 190 131 132 87   

Percentual 94,88 80,90 86,36 99,24 100 98,86  91,61 
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A avaliação dos dados individuais do grupo dos anestesiologistas também 

mostra que todos os juízes consideraram o álbum seriado, como “superior”, com 

valores percentuais variando entre 84,09% e 97,72%. A avaliação específica por 

domínios revela um domínio com pontuação máxima (100%) segundo este grupo de 

juízes, o domínio 5 – estímulo para aprendizagem. O domínio com menor avaliação 

foi novamente o domínio 2 – linguagem adequada para o público-alvo. 

 

5.1.2.2 Validação pelos juízes técnicos. 

 

A validação da primeira versão do álbum seriado também foi realizada por 

três juízes técnicos, com experiência em construção e/ou avaliação de materiais 

educativos. 

Os dados sobre as características sociodemográficas deste grupo estão 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 7. Características sociodemográficas dos juízes técnicos. Juazeiro do Norte / 

CE, 2017. 

Variável  Juízes técnicos 

  n % 

Sexo    

 Feminino 02 67 

 Masculino 01 33 

Faixa etária (anos)   

 ≤30 -- -- 

 31 a 40 02 67 

 41 a 50 01 33 

 >50 -- -- 

 Média  /  DP 39,9  /  3,0 

Atuação    

 Técnica 01 33 

 Docência 01 33 

 Técnica e docência -- -- 

 Gestão 01 33 
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Titulação    

 Doutorado 01 33 

 Mestrado -- -- 

 Especialização 02 67 

Total  03 100 

 

Os juízes técnicos apresentaram atuação nas áreas de pedagogia, 

psicopedagogia e gestão de marketing, 2 eram do sexo feminino e 1 era doutor. Nesse 

grupo, a média de idade foi de 39,9 anos. 

 O perfil acadêmico dos juízes técnicos encontra-se apresentado na tabela 

8. 

 

Tabela 8. Perfil acadêmico dos juízes técnicos. Juazeiro do Norte – CE, 2017. 

Variável N % 

TCC na área 0 0 

Experiência com atividades educativas 03 100 

Experiência com elaboração ou avaliação de materiais educativos 03 100 

Orientação de trabalho acadêmico de graduação na área 01 33 

Experiência com pesquisa científica 01 33 

Autoria em artigo na área 0 0 

Banca avaliadora na graduação de trabalhos na área 02 67 

Banca avaliadora na pós-graduação de trabalhos na área 0 0 

Título na área 0 0 

Homenagem/menção honrosa em eventos da área 0 0 

Trabalho na área premiado  0 0 

 

 Esse grupo de juízes apresentou experiência com a realização de 

atividades educativas, bem como com a elaboração ou avaliação de materiais 

educativos. 

No que se refere aos dados dos índices de validação, o I-CVI de quase 

todos os itens foi igual a 1, representando a concordância unânime em relação aos 

mesmos por parte de dois juízes (J45 e J46), e a discordância de um juiz (J47) em 

relação à Figura 5, que trata da imagem da gestante com semblante sugestivo de 

bem-estar, com o bebê ainda dentro do útero, como em corte transversal do abdome 

dela. Devido à tal discordância, a Figura 5 obteve o I-CVI igual a 0,66 tanto sob o 
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aspecto da clareza da linguagem, como em relação à pertinência prática. O I-CVI da 

Figura 5 como um todo (somando-se aos aspectos mencionados, o aspecto da 

relevância teórica), obteve um I-CVI de 0,77. 

A análise por juiz, através do cálculo do S-CVI/AVE, revelou que dois juízes 

(J45 e J46) concordaram com os 33 itens, sendo o S-CVI/AVE 1,00. Um juiz discordou 

de dois itens da figura cinco, resultando no S-CVI/AVE desse juiz (J47) de 0,93. Houve 

unanimidade na concordância em relação aos demais itens por parte dos três juízes 

da área de educação. O S-CVI deste grupo foi de 0,97 e houve apenas uma sugestão 

de alteração para um dos itens, por parte de um juiz deste grupo. 

Em relação à avaliação da adequação do álbum seriado pelo grupo de 

juízes técnicos, apresentam-se na tabela 9 os somatórios dos escores por itens de 

cada um dos seis domínios. 

 

Tabela 9. Frequências dos escores para cada domínio de avaliação pelos juízes 

técnicos a partir do SAM (n=03). 

Domínios 
Superior  

(2 escores) 

Adequado 

(1 escore) 

Inadequado  

(0 escore) 

1. Conteúdo 

Objetivo é evidente 03 (100%) - - 

Conteúdo aborda comportamento 03 (100%) - - 

A proposta é limitada 03 (100%) - - 

Resumo ou revisão 03 (100%) - - 

2. Linguagem adequada para o público-alvo 

Grau de leitura 02 (66,67%) - 01 (33,33%) 

Estilo de voz ativa 03 (100%) - - 

Vocabulário com palavras comuns 03 (100%) - - 

Apresenta primeiramente o contexto  03 (100%) - - 

Aprendizagem mediada por sinais 

avançados 
03 (100%) - - 

3. Ilustrações gráficas e listas 

Capa 03 (100%) - - 

Tipo de ilustrações 03 (100%) - - 

Relevância das figuras 03 (100%) - - 



85 

 

 

Listas e formas 02 (66,67%) 01 (33,33%) - 

As legendas são utilizadas 01 (33,33%) 02 (66,67%) - 

4. Layout e tipografia 

Fatores de layout 03 (100%) - - 

Tipografia 03 (100%) - - 

Subtítulos são utilizados 03 (100%) - - 

5. Estímulo para aprendizagem e motivação 

Interação é incluída no texto e/ou nas 

figuras 
03 (100%) - - 

Padrões de comportamento desejados 

são modelados ou mostrados em 

termos específicos 

03 (100%) - - 

Motivação / autoeficácia 03 (100%) - - 

6. Adequação cultural 

Jogo cultural – lógica, linguagem e 

experiência (LLE) 
03 (100%) - - 

Imagem cultural e exemplos 03 (100%) - - 

Média 93,94 50,0 33,33 

 

 A avaliação individual a partir do SAM pelos juízes técnicos revelou os 

dados apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10. Avaliação individual do álbum seriado pelos juízes enfermeiros através do 

formulário do SAM. 
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J45 08 10 10 06 06 04 44 100 

J46 08 10 08 06 06 04 42 95,45 

J47 08 08 09 06 06 04 41 93,18 

Soma 24 28 27 18 18 12   

Percentual 100 93,33 90 100 100 100  96,21 
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A avaliação individual neste grupo também foi considerada como “superior” 

com unanimidade, com os percentuais variando entre 93,18 e 100. Da mesma 

maneira, todos os domínios apresentaram pontuações julgadas como “superior”, 

sendo que os domínios 1, 3, 4, 5 e 6 apresentaram pontuações máximas. 

 

5.1.3 Alterações sugeridas pelos juízes de conteúdo e técnicos. 

 

Os juízes sugeriram 40 ajustes, dos quais 28 foram atendidos referentes às 

figuras e conteúdo dos textos das fichas-roteiro. São exemplos dos ajustes realizados: 

monitorização da gestante, uso de touca, posição das mãos sobre as pernas durante 

a anestesia, padronização de termos, menor ênfase nas complicações, dentre outras. 

O quadro 5 apresenta as sugestões feitas pelos juízes, bem como a situação, se foram 

atendidas ou não. 

 

Quadro 5. Sugestões realizadas pelos juízes enfermeiros e anestesistas. Juazeiro do 

Norte  / CE, 2017. 

ASSUNTOS 
(figuras e textos) 

SUGESTÕES Juiz Situação 

 

Colocar a paciente com uma camisola 
J02 
J11 
J32 

Atendida 

Acrescentar um acompanhante 
J12 
J19 

Não atendida 

Colocar a paciente com monitorização J19 Atendida 

Alterar o título para “Posicionamento 
correto da gestante para a 
raquianestesia” 

J33 Atendida 

 

Na figura em que a mulher está sentada, 
colocá-la com os braços soltos sobre as 
pernas 

J01 Atendida 

Aumentar a representação do nível do 
bloqueio para T4 

J10 Atendida 

Colocar a agulha inserida no espaço 
intervertebral 

J11 
J12 
J15 

Atendida 

Retirar a imagem da mulher posicionada 
em pé 

J26 
J31 

Não atendida 

Posicionar melhor a seta que indica o 
local da administração do anestésico 

J31 Atendida 

Colocar a figura da mulher com a 
representação da área anestesiada 
deitada 

J32 Não atendida 
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Colocar por escrito as outras palavras 
utilizadas pela população como sinônimo 
de raquianestesia, por exemplo: raqui, 
anestesia nas costas 

J33 Não atendida 

 

Acrescentar nos casos de não encontrar 
o lugar certo a razão pela qual o 
anestesista fará várias tentativas (J34) 

J34 Não atendida 

Substituir a expressão “dentro da 
medula” por “em contato com a medula”  

J11 
J15 
J16 
J36 

Atendida 

Substituir a palavra “colocação” por 
“introdução” e substituir a vírgula e a 
palavra “que” (no 4º parágrafo) por “e” 

J26 Atendida 

Retirar o termo “espaço subaracnóideo” J34 Atendida 

Substituir a palavra abolir J44 Atendida 

 

A mão com sinal indicativo de 
desvantagem tem mais impacto do que a 
de vantagens, colocando em questão se 
há algum benefício no procedimento 

J31 Atendida 

Retirar a mão do anestesista da barriga 
da gestante, pois dá a entender que a 
anestesia ou assepsia seria na barriga 

J36 Atendida 

 

Retirar as partes que falam sobre as 
complicações 

J11 
J12 
J15 

Atendida 

Trocar a palavra “paciente” por “cliente” J26 Atendida 

Acrescentar que no pós-operatório 
imediato pode ocorrer retenção urinária, 
náuseas e vômitos 

J27 Não atendida 

Descrever melhor sobre as complicações 
da raquianestesia e medidas profiláticas 
no pós-operatório 

J38 Não atendida 

Esclarecer a possibilidade de cefaleia J42 Não atendida 

Descrever outras desvantagens J44 Não atendida 

 

Colocar a imagem da paciente com as 
mãos sobre as pernas 

J15 Atendida 

A posição da cabeça deveria estar mais 
fletida 

J31 Atendida 

Esclarecer que deve ficar imóvel 
J15 
J42 

Atendida 

Ajustar a figura como estão as demais; 
Colocar a touca na cabeça da gestante 

J44 Atendida 

 

Dar ênfase ao relaxamento muscular 
dorsal e à imobilidade 

J11 
J12 
J15 
J34 

Atendida 

Substituir alguns termos no texto do 
primeiro, segundo e terceiro parágrafos, 
de maneira a facilitar a compreensão 
pelo público-alvo 

J26 
J31 
J44 

Atendida 

Descrever o que é a respiração profunda 
para a gestante 

J44 Atendida 
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Colocar o cabelo todo dentro da touca J31 Atendida 

Ressaltar a importância do relaxamento 
corporal e da imobilidade 

J34 Atendida 

 

Acrescentar que o anestesiologista 
escolherá junto com a paciente a 
posição mais adequada neste momento 

J07 Não se aplica 

Falar que a dispersão do anestésico 
depende do tipo de anestésico usado, da 
posição da paciente após o bloqueio, da 
pressão intra-abdominal da paciente e 
do volume de anestésico 

J10 Não atendida 

Desnecessário falar sobre as 
características do bloqueio por cada 
posição 

J07 
J11 
J12 

Atendida 

Padronizar um dos termos (gestante, 
paciente ou cliente) 

J26 Atendida 

 

Seria mais interessante a figura com o 
bebê fora da barriga 

J11 
J33 
J47 

Atendida 

 

Ressaltar que o posicionamento correto 
otimiza a cirurgia 

J31 Atendida 

Falar sobre o tempo médio de duração 
do efeito anestésico 

J33 Não atendida 

 

Todas as sugestões foram analisadas e julgadas quanto à sua pertinência. 

Apresenta-se a seguir as figuras com as mudanças realizadas, com as versões 1 

(antes da avaliação) e 2 (após as modificações) de cada página do álbum seriado que 

foi avaliado pelos juízes especialistas. As modificações realizadas estão destacadas 

com setas. 

Em relação à capa, foram realizadas as seguintes mudanças: colocar a 

gestante com a camisola hospitalar e monitorizada, mudanças estas recomendadas 

para todas as figuras do álbum seriado, considerando ser essa a realidade 

possivelmente encontrada pelas gestantes durante sua permanência na sala de 

cirurgia. Além disso, o título foi alterado conforme a recomendação do juiz J33, que 

considerou que o título utilizado na versão 1 poderia não deixar claro que se tratava 
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do posicionamento da gestante, podendo ser do profissional anestesiologista. A 

recomendação foi julgada pertinente e devidamente atendida. 

 A recomendação de inserir um acompanhante juntamente com a gestante 

não foi atendida para que não sobrecarregasse a imagem, considerando que já 

existem muitas coisas na figura, representando o ambiente da sala de cirurgia. A figura 

5 apresenta as duas versões da capa. 

 

Figura 5. Versões 1 e 2 da Capa do álbum seriado. 

 

 

 No que se refere à Figura 1, foram atendidas as seguintes recomendações: 

na imagem da gestante sentada, coloca-la com os braços descruzados e com as mãos 

sobre as pernas, característica de uma posição adequada, uma vez que facilita o 

relaxamento dos ombros. Ainda na mesma figura, acrescentou-se a camisola 

hospitalar e retirou-se o cabelo da gestante que estava para fora do gorro. Na figura 

que apresenta a agulha, aumentou-se o seu tamanho, para ficar mais compatível a 

sua proporção em relação à mão que a está segurando. Na imagem que apresenta 

um corte transversal do local onde a agulha é inserida, corrigiu-se um erro em que a 

mesma estava colocada através do osso. Na figura da versão 2, vê-se a agulha 

inserida no espaço intervertebral.   

 Em relação à imagem da mulher em pé, com a área que representa a região 

que fica anestesiada pintada em azul, foram feitas 3 recomendações. Primeiramente, 

justifica-se porque não foi atendida a sugestão dos juízes J26 e J31, de retirar essa 

imagem. A ideia de apresentar a referida figura se deve ao fato de se julgar importante 

esclarecer à gestante qual região ficará anestesiada, bem como, ressaltar que a 

mesma pode permanecer acordada durante a anestesia. Além disso, foi sugerido 
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colocar essa imagem com a mulher deitada, o que não se julgou necessário. Ainda 

sobre essa imagem, foi recomendado pelo juiz J10 aumentar o nível do bloqueio, uma 

vez que na imagem da versão 1, o mesmo estava baixo. Por fim, foi sugerido pelo juiz 

J33, que fossem acrescentados sinônimos do termo raquianestesia. Tal 

recomendação também foi julgada desnecessária, uma vez que ao se explicar o termo 

raquianestesia, o enfermeiro que estiver conduzindo a intervenção educativa, poderá 

acrescentar sinônimos que possam ser conhecidos pelo público-alvo. 

 As versões 1 e 2 da Figura 1 estão apresentadas na figura a seguir. 

   

Figura 6. Versões 1 e 2 da Figura 1 do álbum seriado. 

 

 

 Para a Ficha-roteiro 1, que deverá ser utilizada como guia para explicar o 

conteúdo da Figura 1, foram atendidas as seguintes substituições de termos ou 

expressões: “dentro da medula” por “em contato com a medula”; “colocação” por 

“introdução”; substituir a vírgula e a palavra “que” (no 4º parágrafo) por “e”; “abolir” por 

“interromper”. Além disso, foi retirada a expressão “espaço subaracnóideo”, por 

considerar desnecessário para a compreensão do conteúdo pelo público-alvo. 

Apresenta-se na figura 7 tais modificações. 
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Figura 7. Versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 1 do álbum seriado. 

 

 

 Em relação à Figura 2, apenas duas recomendações foram feitas, sendo 

atendidas. O juiz J31 considerou que a mão com sinal indicativo de desvantagem teria 

mais impacto do que a de vantagens, o que, segundo o mesmo, colocaria em dúvida 

se haveria alguma vantagem do procedimento. A figura foi modificada, mantendo-se 

as imagens dos dois sinais (positivo e negativo) com a mesma cor de fundo. Além 

disso, o juiz J36 julgou que a mão do anestesista sobre a barriga da gestante (na 

versão 1), daria o entendimento de que a anestesia ou assepsia seria na barriga. 

Assim, a versão 2 apresenta a imagem sem a mão do anestesista sobre o abdome da 

gestante. No mais, as modificações referidas anteriormente em relação à 

paramentação da gestante também foram feitas. A figura a seguir apresenta tais 

alterações. 

 

Figura 8. Versões 1 e 2 da Figura 2 do álbum seriado. 
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 As recomendações sobre o conteúdo da Ficha-roteiro 2 foram 

controversas. Alguns juízes anestesistas sugeriram retirar os exemplos das 

complicações da raquianestesia, por considerarem que o momento que seria feita a 

orientação, no pré-operatório, não seria adequado. Sugeriram apenas mencionar que 

as complicações eram possíveis, apesar de raras. Já alguns juízes enfermeiros 

sugeriram que fossem mais detalhadas tais complicações, além de acrescentar outras 

complicações. Diante dessas recomendações, optou-se por retirar os exemplos das 

complicações, por compreender que realmente isto poderia deixar a gestante ainda 

mais ansiosa e com medo do procedimento anestésico-cirúrgico. As versões 1 e 2 da 

Ficha-roteiro 2 estão apresentadas na figura 9. 

 

Figura 9. Versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 2 do álbum seriado. 

 

 

 Sobre a Figura 3, as principais mudanças foram no sentido da colocação 

de camisola hospitalar e gorro na gestante, além de aumentar a flexão da sua cabeça. 

A recomendação dos juízes J15 e J42 sobre a imobilidade foi atendida, só que no 

conteúdo da ficha-roteiro correspondente. A figura 10 apresenta as versões 1 e 2 da 

Figura 3 do álbum seriado. 
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Figura 10. Versões 1 e 2 da Figura 3 do álbum seriado. 

 

 

 Em relação à Ficha-roteiro 3, foi reforçada a necessidade de a mulher 

permanecer imóvel, acrescentada a característica da mesma colocar as mãos sobre 

as pernas e esclarecido como deve ser a respiração durante a punção lombar, como 

formas de favorecer o relaxamento dorsal. Na figura a seguir, apresentam-se tais 

modificações. 

 

Figura 11. Versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 3. 

 

 

 Em relação à Figura 4, foram feitas apenas duas sugestões, todas 

atendidas. A primeira foi no sentido já mencionado anteriormente, de colocar camisola 

hospitalar e propés nas figuras das gestantes, além de colocar o cabelo todo dentro 

do gorro. E ainda, a sugestão de ressaltar a importância do relaxamento e da 

imobilidade durante a punção lombar, que foi atendida na Ficha-roteiro 3. A seguir a 

figura apresenta as versões 1 e 2 da Figura 4. 
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Figura 12. Versões 1 e 2 da Figura 4 do álbum seriado. 

 

 

 Na Ficha-roteiro 4 foram retiradas as informações sobre as repercussões 

clínicas de cada posição, aspecto julgado desnecessário por três juízes anestesistas 

(J07, J11 e J12). A sugestão do juiz J07 de acrescentar que a escolha da posição 

mais adequada deve ser feita pelo anestesiologista juntamente com a paciente, foi 

considerada como ‘não se aplica’, uma vez que o último parágrafo da Ficha-roteiro 4 

já contempla tal informação. Por fim, julgou-se desnecessária a sugestão do juiz J10 

de falar sobre aspectos da dispersão do anestésico. Na figura a seguir estão 

apresentadas as versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 4. 

 

Figura 13. Versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 4 do álbum seriado. 

 

 

A Figura 5 teve uma modificação importante do seu conteúdo, inclusive 

tendo obtido um I-CVI de 0,77 pelo grupo de juízes técnicos. Apesar do I-CVI dessa 



95 

 

 

Figura pelos grupos de juízes enfermeiros e anestesistas ter sido superior a 0,80, 

atendeu-se às recomendações de mudança para a referida figura. A mudança foi no 

que se refere à retirada da imagem do bebê de dentro do abdômen para que 

aparecesse fora, já no colo da mãe, como pode ser observado na figura a seguir. 

 

Figura 14. Versões 1 e 2 da Figura 5 do álbum seriado.  

 

 

 Em relação à última Ficha-roteiro, atendeu-se à recomendação do juiz J31, 

que foi de ressaltar que o posicionamento correto otimiza a cirurgia. Já a sugestão do 

juiz J33 de falar sobre o tempo médio de duração do efeito anestésico, não foi 

atendida, considerando ser um aspecto muito específico e, portanto, desnecessário 

para o momento em questão. Além disso, foi feita uma alteração mesmo sem ter 

havido recomendação de algum juiz. Foram retirados os exemplos de complicações, 

pelo mesmo motivo do exposto em relação à Ficha-roteiro 2, conforme pode ser 

observado na figura 15. 
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Figura 15. Versões 1 e 2 da Ficha-roteiro 5 do álbum seriado. 

 

 

As referidas sugestões foram encaminhadas para a designer, que realizou 

as alterações nas figuras e textos. A segunda versão do álbum seriado consistiu em 

15 páginas, contendo capa, contra-capa, apresentação, cinco páginas contendo as 

figuras e cinco páginas com as respectivas fichas-roteiro, referências e a página final, 

com a ficha técnica. Essa versão foi submetida novamente à avaliação de 5 

especialistas, que foram escolhidos dentro dos mesmos grupos que participaram da 

primeira validação, sendo 3 enfermeiros e 2 anestesistas, conforme os critérios 

descritos na metodologia. Todos os itens da segunda versão do álbum seriado foram 

validados com unanimidade de concordância por todos os juízes especialistas. 

 

5.1.4 Avaliação do álbum seriado pelo público-alvo 

  

 Após a etapa de validação com os juízes especialistas, a segunda versão 

do álbum seriado foi submetida à avaliação pelo público-alvo, dez gestantes que foram 

abordadas enquanto aguardavam atendimento pré-natal numa UBS. 

 As gestantes possuíam idades entre 19 e 38 anos, com média de 28,3 

anos. Todas eram alfabetizadas, a maior parte apresentava ensino médio completo 

(40%) ou ensino superior em andamento (20%).  

 Houve unanimidade entre elas em relação à clareza e relevância dos itens 

do álbum seriado. Também houve unanimidade ao afirmarem que consideraram todas 

as informações importantes e que as imagens do álbum seriado ajudam a melhorar a 

compreensão acerca do assunto. 
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5.2 VALIDAÇÃO CLÍNICA DO ÁLBUM SERIADO: Ensaio Clínico Controlado e 

Randomizado 

 

 A segunda parte do estudo teve como objetivo testar a eficácia do álbum 

seriado através de um estudo do tipo ensaio clínico controlado e randomizado. 

Participaram desta etapa 90 gestantes que foram aleatoriamente alocadas nos grupos 

controle (G1) e intervenção (G2), sendo cada grupo com 45 mulheres. 

 As variáveis sócio-econômicas estão apresentadas por grupo na tabela 11. 

 

Tabela 11. Caracterização das gestantes segundo variáveis sócio-econômicas. 

Juazeiro do Norte / CE, 2017. 

Variáveis sócio-
demográficas 

Grupo  
Controle 

Grupo 
intervenção p 

n % n % 

Faixa etária (anos)   
 18 – 20 10 22,2 14 31,1 

0,597*  21 – 30 24 53,3 20 44,4 

 31 – 42 11 24,4 11 24,4 
Média ± Desvio padrão 25,67 ± 5,99 25,91 ± 6,61 25,78  ±  6,28 
Religião   
 Católica 38 84,4 33 73,3 

0,162**  Evangélica 3 6,7 9 20,0 

 Outra 4 8,9 3 6,7 
Anos de estudo   
 Até 8 7 15,6 10 22,2 

0,645*  9 a 11 9 20,0 10 22,2 

 12 a 16 29 64,4 25 55,6 
Média ± Desvio padrão 11,26 ± 2,54 10,69 ± 2,25 10,97 ± 2,40 
Estado civil   
 Sem comp. 6 13,3 9 20,0 

0,646* 
 Com comp. 39 86,7 36 80,0 
Ocupação   
 Do lar 30 66,7 28 62,2 

0,660* 
 Outra 15 33,3 17 37,8 
Renda (em SM)   
 <1 7 15,6 10 22,2 

0,548*  1 28 62,2 23 51,1 

 2-4 10 22,2 12 26,7 
Média ± Desvio padrão 1,56 ± 0,76 1,10 ± 0,83 1,12 ± 0,79 
        
Total  90 100 90 100   

Legenda: SM = salário mínimo (salário vigente: R$ 937,00).  

* Teste Qui-quadrado de Pearson. **Teste Razão de verossimilhança. 
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 A despeito das características sócio-demográficas das participantes, não 

houve diferença estatística significante entre as participantes dos dois grupos. No que 

se refere às frequências relativas, a faixa etária com maior número de participantes, 

nos dois grupos, foi a de 21 a 30 anos (G1 = 53,3%, G2 = 44,4%), sendo a média de 

idade também semelhante entre os grupos (G1 = 25,67 ± 5,99, G2 = 25,91 ± 6,61). A 

maioria das mulheres era católica (78,9%), tinha de 12 a 16 anos de estudo (60%) e 

viviam com companheiros (83,3%). E ainda, 64,4% era do lar e 54,4% possuía renda 

familiar mensal de 1 salário mínimo. 

 A tabela 12 apresenta as variáveis obstétricas por grupos e os valores 

totais. 

 

Tabela 12. Caracterização das gestantes segundo variáveis obstétricas. Juazeiro do 

Norte / CE, 2017. 

Variáveis obstétricas 
Grupo 

controle 
Grupo 

intervenção p 
 n % n % 
Número de gestações 
 1 14 31,1 19 42,2 

0,531* 
 2 17 37,8 12 26,7 

 3 9 20,0 7 15,6 

 4 a 9 5 11,1 7 15,6 
Número de partos 
 0 16 35,6 22 48,9 

0,196*  1 19 42,2 11 24,4 

 2 a 7 10 22,2 12 26,7 
Número de abortos      
 0 38 84,4 36 80,0 

0,823**  1 5 11,1 7 15,6 

 2 a 3 2 4,4 2 4,4 
Número de filhos vivos      
 0 16 35,6 21 46,7 

0,296*  1 19 42,2 12 26,7 

 2 a 7 10 22,2 12 26,7 
Tipo de parto anterior      

 Vaginal 8 27,6 8 34,8 
0,000* 

 Cesáreo 21 72,4 15 65,2 
Idade gestacional atual      
 Pré-termo 4 9 3 7 

0,693** 
 A termo 41 91 42 93 
Indicação da cesárea      

 Iteratividade 18 30 13 25 0,267* 
 Falha na progressão do TP 7 11 8 15 0,777* 
 Pré-eclâmpsia 8 13 6 12 0,561* 
 Pródromos TP 6 10 1 2 0,039** 
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 Eletiva 4 7 3 6 0,693** 
 Outras 18 30 20 40 0,576* 
Doença gestacional atual      
 Presente 15 33 13 29 0,649* 
Avaliação nutricional      
 Baixo peso 9 20 9 20 

0,330* 
 Adequado 13 29 11 24 

 Sobrepeso 7 16 14 31 

 Obesidade 16 36 11 24 
Total  45 100 45 100   

*Teste Qui-quadrado de Pearson. **Teste Razão de verossimilhança.  

 

 No que se refere à história obstétrica, observa-se que a maioria das 

mulheres era primigesta (36,7%), primípara (42,2%), sem história de abortos (82,2%) 

e sem filhos vivos (41,1%). Das 52 mulheres que já tiveram partos, o parto anterior da 

maioria (65%) foi a cesárea. 

 Na gestação atual, a maioria das gestações foi a termo (92,2%), com 31,1% 

das gestantes apresentando doença gestacional e mais da metade (53%) 

apresentando peso inadequado, sendo 23% com sobrepeso e 30% com obesidade.  

No que se refere à indicação da cesárea, a iteratividade (27%), quando os 

dois partos anteriores foram cesáreos, foi o principal critério utilizado pelos obstetras 

para escolherem o tipo de parto. Seguido de falha na progressão do trabalho de parto 

(13%). 

 A partir da tabela 13 são apresentados os cruzamentos das variáveis sócio-

econômicas, obstétricas e do procedimento anestésico com a variável posicionamento 

correto, que representa a variável do desfecho primário. 
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Tabela 13. Cruzamento das variáveis sócio-econômicas com a adequação do 

posicionamento, segundo os grupos controle e intervenção. Juazeiro do Norte / CE, 

2017. 

Variáveis  Posicionamento correto 
p* 

Grupo  Não Sim 

Faixa etária 

Controle 

18-20 3 7 

0,500 21-30 3 21 

31-42 2 9 

Intervenção 

18-20 2 12 

0,658 21-30 3 17 

31-42 3 8 

Religião 

Controle 

Católica 7 31 

0,369 Evangélica 1 2 

Outra 0 4 

Intervenção 

Católica 6 27 

0,694 Evangélica 1 8 

Outra 1 2 

Anos de 
estudo 

Controle 

1 a 8 2 5 

0,669 9 a 11 1 8 

12 a 16 5 24 

Intervenção 

1 a 8 3 7 

0,154 9 a 11 3 7 

12 a 16 2 23 

Estado civil 

Controle 

Solteira 0 6 

0,022 Casada 1 17 

União estável 7 14 

Intervenção 

Solteira 2 7 

0,335 Casada 1 14 

União estável 5 16 

Ocupação 

Controle 
Do lar 7 23 

0,140 
Outra 1 14 

Intervenção 
Do lar 5 23 

0,986 
Outra 3 14 

Renda 

Controle 

<1 SM 2 5 

0,617 1 SM 5 23 

2 a 4 SM 1 9 

Intervenção 

<1 SM 3 7 

0,244 1 SM 2 21 

2 a 4 SM 3 9 
*Teste Razão de verossimilhança. 

 

 Segundo os dados da tabela anterior, não houve significância estatística 

em nenhum cruzamento. No que se trata das frequências absolutas, observa-se que 

a faixa etária foi semelhante em ambos os grupos quando se analisa a variável 

adequação da posição. O mesmo se pode dizer em relação à variável religião. 
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 Em relação à variável anos de estudo, os achados demonstraram que 

ambos os grupos (controle e intervenção) apresentaram maior frequência de 

posicionamento correto para as pacientes com mais anos de estudo (12 a 16 anos). 

 No que se refere à variável estado civil, observa-se resultado semelhante 

ao encontrado para a faixa etária e religião, não parecendo ser uma variável que sofra 

influência de um material educativo para um posicionamento correto durante a 

raquianestesia. 

 Os resultados dos cruzamentos de variáveis clínicas e obstétricas com a 

variável do desfecho principal estão apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14. Cruzamento das variáveis clínicas e obstétricas com a variável 

posicionamento correto, segundo os grupos controle e intervenção. Juazeiro do Norte 

/ CE, 2017. 

Variáveis  Posicionamento correto 
p 

Grupo  Não Sim 

PAS 
estratificada 

Controle 

Normal 7 18 

0,236* 
Pré-hipertensão 1 11 

Hipertensão 1 0 7 

Hipertensão 2 0 1 

Intervenção 

Normal 6 18 

0,565* 
Pré-hipertensão 1 12 

Hipertensão 1 1 6 

Hipertensão 2 0 1 

PAD 
estratificada 

Controle 

Normal 7 24 

0,424* 
Pré-hipertensão 1 3 

Hipertensão 1 0 9 

Hipertensão 2 0 1 

Intervenção 

Normal 7 23 

0,460* 
Pré-hipertensão 0 7 

Hipertensão 1 1 5 

Hipertensão 2 0 2 

FC 
estratificada 

Controle 
Normocárdica 6 27 

1,000** 
Taquicárdica 2 10 

Intervenção 
Normocárdica 5 28 

0,661** 
Taquicárdica 3 9 

Número de 
gestações 

Controle 

1 3 11 

0,523*** 
2 2 15 

3 1 8 

4 a 9 2 3 

Intervenção 

1 3 16 

0,641*** 
2 3 9 

3 1 6 

4 a 9 1 6 
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Número de 
partos 

Controle 

0 4 12 

0,592*** 1 3 16 

2 a 7 1 9 

Intervenção 

0 3 19 

0,641*** 1 3 8 

2 a 7 2 10 

Tipos de 
partos 

anteriores 

Controle 
Vaginal 2 6 

0,303*** 
Cesáreo 2 19 

Intervenção 
Vaginal 1 7 

0,513*** 
Cesáreo 4 11 

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Teste exato de Fisher; ***Teste Razão de verossimilhança. 

 

 As variáveis clínicas e obstétricas também não apresentaram diferenças 

significativas estatisticamente ao serem cruzadas com a variável de desfecho, o 

posicionamento correto. No que diz respeito à pressão arterial, tanto sistólica quanto 

diastólica, apesar da ausência de correlação significativa, houve maior frequência de 

pacientes com posicionamento correto no grupo de PAS e PAD normal. Conforme os 

níveis pressóricos foram se elevando, observa-se uma redução no quantitativo de 

posicionamento correto, o que leva a inferir que a PA tem influência sobre esta variável 

de desfecho. De maneira semelhante, o cruzamento com a variável frequência 

cardíaca apresentou o mesmo comportamento. As maiores frequências de 

posicionamento correto estiveram nos grupos de mulheres normocárdicas. 

 Em relação ao número de gestações, pode-se observar que no grupo 

controle (G1) a maior frequência de mulheres que apresentaram posicionamento 

correto esteve entre aquelas que estavam na segunda gestação. Quando comparado 

ao grupo intervenção (G2), observou-se uma maior frequência de posicionamento 

correto em mulheres primigestas, embora não tenha sido encontrado significância 

estatística. 

 De maneira semelhante, os achados referentes ao número de partos no 

grupo controle, mostraram uma maior frequência de posicionamento correto entre as 

mulheres que já tiveram parto anterior. Quando se analisa este dado no grupo 

intervenção, a maior frequência do posicionamento correto foi entre as mulheres que 

não tiveram parto anterior, sugerindo influência positiva da intervenção educativa 

mediada pelo álbum seriado, embora sem significância estatística. 
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 Quando comparados os dois grupos, o maior número de mulheres que 

apresentaram posição correta durante a raquianestesia ocorreu entre as gestantes 

com cesárea anterior, sugerindo alguma influência da experiência prévia com o 

posicionamento para o procedimento anestésico. 

 As variáveis observadas durante o procedimento anestésico foram: o 

profissional anestesista, a quantidade de tentativas de punção lombar, o tempo 

necessário para se obter uma punção lombar bem-sucedida, além da caracterização 

do posicionamento para julgamento quanto à sua adequação, que representa a 

variável do desfecho principal. 

 A tabela 15 apresenta os cruzamentos entre as variáveis grupo e 

anestesista e a quantidade de tentativas de PL. 

 

Tabela 15. Cruzamentos das variáveis grupo e anestesista com as quantidades de 

tentativas de punção lombar. Juazeiro do Norte / CE, 2017. 

Variáveis Tentativas de PL 
p* 

  1 2 ou mais 

Grupo 
Controle 25 20 

0,670 
Intervenção 27 18 

Anestesista 
1 39 6 

0,000 
2 13 32 

Nota: Dois anestesistas fizeram parte da etapa de validação clínica e foram codificados com os 
números 1 e 2. 

*Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Observou-se associação com significância estatística entre o anestesista e 

a quantidade de tentativas de punção lombar (p=0,000), indicado por maior frequência 

de duas ou mais tentativas pelo profissional 2. Dois profissionais realizaram os 

procedimentos anestésicos, um do sexo feminino (Anestesista 1), o outro do sexo 

masculino (Anestesista 2). O tempo de experiência profissional foi respectivamente 

de 37 e 43 anos. Cada um desses profissionais realizou metade dos procedimentos 

observados durante a coleta de dados. A anestesista 1 obteve êxito com a PL na 

primeira tentativa em um número maior de procedimentos (39). O cruzamento da 

variável quantidade de tentativas de PL com os grupos intervenção e controle, não 

apresentou significância estatística. 
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A tabela 16 apresenta os resultados dos cruzamentos da variável 

posicionamento correto com os grupos controle e intervenção, os anestesistas 1 e 2 

e a quantidade de tentativas da punção lombar. 

 

Tabela 16. Cruzamentos das variáveis da observação do procedimento anestésico 

segundo o posicionamento correto. Juazeiro do Norte / CE, 2017. 

Variáveis Posicionamento correto 
p 

  Não Sim 

Grupo 
Controle 8 37 

1,000* 
Intervenção 8 37 

Anestesista 
1 6 39 

0,270* 
2 10 35 

Tentativas de PL 

1 6 46 

0,010** 2  2 18 

3 ou mais 8 10 
*Teste Qui-quadrado de Pearson. **Teste Razão de verossimilhança. 

 

A tabela 16 apresenta que o número de tentativas de punção lombar 

apresentou significância estatística quando analisado em relação ao posicionamento 

correto (p=0,010). Este dado indica que quando o posicionamento da gestante estava 

correto, prevalecia apenas 1 tentativa de PL com desfecho exitoso. 

O posicionamento correto foi mais frequente nos procedimentos realizados 

pela profissional 1, em detrimento daqueles realizados pelo profissional 2. Tal 

resultado não apresentou significância estatística (p=0,270). Entretanto, ressalta-se 

que a profissional 1 foi a que realizou o maior número de PL bem-sucedida na primeira 

tentativa (conforme observado na tabela 15). 

Ainda sobre os resultados obtidos com a observação do procedimento 

anestésico, a tabela 17 apresenta aspectos mais específicos relacionados à variável 

posicionamento correto. As características consideradas importantes para o 

posicionamento correto foram observadas, julgadas enquanto presente ou ausente, e 

colocadas na planilha validada de verificação do adequado correto. Tais variáveis 

estão distribuídas segundo o grupo controle ou intervenção.  
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Tabela 17. Distribuição das participantes segundo o posicionamento correto e 

algumas variáveis relevantes para uma PL bem-sucedida. Juazeiro do Norte / CE, 

2017.  

Variáveis  Posicionamento correto 
p 

Grupo  Não Sim 

Auxílio durante 
o 

posicionamento 

Controle 
Técnico de 
enfermagem 

6 34 
0,062* 

Outro 2 3 

Intervenção 

Técnico de 
enfermagem 

8 35 
0,798* 

Outro 0 2 

Imobilidade 
durante o 

posicionamento 

Controle 
Presente 2 37 

0,000** 
Ausente 6 0 

Intervenção 
Presente 0 37 

0,000** 
Ausente 8 0 

Ombros 
relaxados 
durante o 

posicionamento 

Controle 
Presente 1 37 

0,000** 
Ausente 7 0 

Intervenção 
Presente 4 34 

0,013** 
Ausente 4 3 

Flexão da 
coluna lombar 

durante o 
posicionamento 

Controle 
Presente 2 37 

0,000** 
Ausente 6 0 

Intervenção 
Presente 6 36 

0,077** 
Ausente 2 1 

Flexão da 
coluna cervical 

durante o 
posicionamento 

Controle 
Presente 8 37 

- 
Ausente 0 0 

Intervenção 
Presente 7 37 

0,178** 
Ausente 1 0 

* p do teste de Qui-quadrado de Pearson.  ** p do teste exato de Fisher. 

 

A tabela 17 apresenta alguns dados com significância estatística, como por 

exemplo os cruzamentos entre os grupos, o posicionamento correto e as 

características relevantes para o posicionamento correto. A primeira característica 

analisada é a imobilidade, que apresentou correlação significativa (p=0,000). No grupo 

intervenção, em que a intervenção foi aplicada, todas as gestantes atenderam ao 

critério de imobilidade durante o posicionamento, e consequentemente, enquadraram-

se nos casos cujo posicionamento foi considerado correto. Dessa maneira, pode-se 

dizer que a imobilidade está diretamente relacionada a um posicionamento correto. 

Em relação às demais características, ‘ombros relaxados’, ‘flexão da coluna 

lombar’ e ‘flexão da coluna cervical’, o comportamento foi semelhante ao descrito 

sobre a imobilidade. Foram maiores os números de casos considerados corretos com 

a presença da característica relevante. Entretanto, não houve significância estatística 
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entre os cruzamentos com o grupo intervenção e a característica ‘flexão da coluna 

lombar’, e o grupo intervenção e a característica ‘flexão da coluna cervical’. Em relação 

ao cruzamento da característica ‘flexão da coluna cervical’ e a variável de desfecho, 

não houve dado estatístico para o grupo controle, uma vez que todas as gestantes 

apresentaram a referida característica. 

Da mesma forma, outra característica relevante para o posicionamento 

correto foi observada, as mãos sobre as pernas. Esta característica esteve presente 

em todas as participantes e, portanto, não foi possível estabelecer relação com os 

grupos e a variável de desfecho. 

Ainda em relação ao posicionamento da gestante para a PL, observou-se 

qual era a posição que a mesma era colocada, sendo que a maioria das participantes 

nos dois grupos foi posicionada sentada (96,7%), com os pés para baixo, pendendo e 

sem apoio. Somente 3 gestantes foram colocadas sentadas (3,3%), mas com as 

pernas e pés sobre a mesa cirúrgica. Em seguida, observou-se quem era o 

profissional que auxiliava a paciente durante o procedimento. Em mais de 92% dos 

procedimentos, as gestantes foram auxiliadas pelo técnico de enfermagem. Quando 

os dados referentes ao auxílio durante o posicionamento foram cruzados com os 

grupos e a variável de desfecho, não foi observado correlação estatisticamente 

significativa. Porém, verificou-se que, em ambos os grupos, a maior frequência de 

posicionamento adequado esteve nos casos em que o técnico de enfermagem 

auxiliou. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Construção e validação do álbum seriado 

  

A construção do álbum seriado ora discutido converge com o programa 

Cirurgias Seguras Salvam Vidas, instituído pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que propõe que a equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na 

administração de anestésicos, enquanto protege o paciente da dor (OMS, 2008). 

Converge ainda com as diretrizes da Rede Cegonha, instituída pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro, que propõe a garantia da segurança na atenção ao parto e 

nascimento (BRASIL, 2011). O referido material foi construído com base nos 

resultados da revisão integrativa realizada (ANEXO C). Utilizou-se ainda a literatura 

pertinente ao assunto, particularmente o guia de cuidado de enfermagem publicado 

pela AHRQ (2011). Como fundamentação metodológica, foi utilizado o livro Teaching 

Patients With Low Literacy Skills, dos autores Doak, Doak e Root (1996), que orienta 

como elaborar materiais educativos para pessoas com baixa escolaridade. Além 

disso, buscou-se seguir também as recomendações de Moreira, Nóbrega e Silva 

(2003) para a elaboração de materiais educativos impressos no que se refere à 

linguagem, ilustrações e do layout, com a finalidade de torná-los legíveis, 

compreensíveis, eficazes e relevantes para seu público-alvo. 

A utilização de figuras que representem o contexto do público-alvo é de 

extrema relevância, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. No caso do 

álbum seriado em questão, as imagens apresentam a sala de cirurgia, local onde é 

realizado o procedimento anestésico, com o intuito de facilitar o aprendizado e 

apresentar o ambiente muitas vezes desconhecido para as gestantes. O roteiro do 

álbum seriado foi planejado apresentando uma sequência progressiva do 

comportamento que se desejava obter das gestantes com o uso do álbum na 

intervenção educativa, o posicionamento a ser assumido durante a raquianestesia.  

Ressalta-se que a delimitação dos tópicos a serem incluídos em um 

material educativo facilita a distribuição de cada ideia por vez, evitando confusão para 

as pessoas que participarão da estratégia educativa (DEATRICK; AALBERG; 
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CAWLEY, 2010). Doak, Doak e Root (1996) acrescentam a vantagem de que, ao 

expor o conteúdo por tópicos, permite-se ao expectador pequenos sucessos no 

aprendizado. 

Os autores recomendam ainda que os objetivos devem se limitar a um ou 

dois para a maioria das instruções, além de serem compatíveis com as ações e os 

comportamentos que se deseja obter com a intervenção educacional. Além disso, a 

recomendação é que a linguagem seja clara, simples e com voz ativa, de modo a 

facilitar a compreensão do conteúdo pelo público-alvo (DOAK, DOAK, ROOT, 1996). 

 No que se refere ao processo de validação, a avaliação da aplicabilidade 

do álbum seriado ao contexto da enfermagem perioperatória obteve aceitação quase 

unânime pelos três grupos de juízes. Considera-se relevante tal resultado, pois a 

tecnologia educativa precisa ser viável, além de compreensível. Corroborando com 

este resultado, os especialistas do estudo de validação de cartilha educativa sobre 

HIV/Aids julgaram o referido material como um complemento excelente para as 

atividades de orientação pelos profissionais de saúde acerca da temática (CORDEIRO 

et al, 2017). O resultado se assemelha à validação da cartilha educativa sobre 

orientações alimentares para melhorar a qualidade de vida de adultos da Malásia, com 

I-CVI 0,95 (TENG et al, 2017). 

A rotina de enfermagem perioperatória inclui orientações aos pacientes, 

como aquelas sobre o posicionamento durante a anestesia. Nesse sentido, segundo 

os juízes, o álbum seriado poderá contribuir para a prática da enfermagem no pré-

operatório de cesarianas.  

 A linguagem do álbum seriado foi julgada clara, compreensível e adequada. 

Este dado corrobora com estudo acerca da validação de cartilha educativa para 

professores sobre primeiros socorros na escola, que obteve avaliação satisfatória 

quanto à clareza, objetividade e atratividade da linguagem (GALINDO NETO et al, 

2017). O mesmo resultado foi obtido no estudo mencionado anteriormente, sobre 

práticas alimentares, cuja linguagem foi julgada clara e compreensível, apresentando 

o I-CVI 1 (TENG et al, 2017). 

Destaca-se a importância da linguagem utilizada nos materiais educativos 

para que sejam claros e compreensíveis pelo público-alvo, e possam apresentar 

relevância prática. Considerando que o álbum seriado é utilizado pelos profissionais 

da saúde, os textos das fichas-roteiro são direcionados para esses profissionais. 
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Dessa forma, mesmo que haja linguagem técnica, os profissionais devem explicar o 

conteúdo no nível da compreensão pelo público-alvo. 

Estudo realizado em hospitais suecos para caracterizar materiais 

educativos fornecidos aos pacientes cirúrgicos de câncer colorretal identificou que 

29% dos materiais tinham linguagem difícil para o público-alvo (SMITH et al, 2014). 

Nesse sentido, torna-se imprescindível a avaliação das tecnologias educativas pelo 

público-alvo, além daquela por juízes especialistas, de forma a permitir a identificação 

de possíveis aspectos que sejam incompreensíveis. 

 Neste estudo, a avaliação do álbum seriado pelas gestantes foi satisfatória, 

corroborando com outros estudos realizados junto aos públicos-alvo, como o que 

validou uma tecnologia educativa sobre os cuidados com úlcera venosa, cujos 

participantes julgaram o material adequado (BENEVIDES et al, 2016). Na validação 

de cartilha educativa sobre transmissão vertical de HIV, a avaliação pelo público-alvo 

também alcançou um nível de concordância satisfatória (LIMA et al, 2017). 

A avaliação das imagens do álbum seriado pelas gestantes revelou 

unanimidade sobre ajudarem na compreensão do assunto. Outros estudos revelaram 

resultados semelhantes, como no caso da validação do álbum seriado sobre 

amamentação por puérperas, que julgaram as figuras claras, compreensíveis e 

relevantes (RODRIGUES et al, 2013). Na prática educativa, o uso de figuras é 

bastante pertinente, uma vez que contribui para a compreensão do público-alvo 

independentemente da sua escolaridade, além de tornar o material educativo mais 

atrativo. 

 A avaliação de tecnologias educativas por profissionais com experiência 

em avaliação de materiais educativos é importante, pois eles possuem um olhar mais 

aguçado para aspectos que podem influenciar o processo de aprendizagem. Nesse 

sentido, o resultado do presente estudo obteve avaliação satisfatória, considerando 

que somente um item obteve discordância por um juiz, não interferindo na avaliação 

geral do material, com S-CVI 0,97. Esse dado corrobora com o estudo que validou 

uma tecnologia educacional para o ensino sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

apresentando todos os I-CVI 1 pelo grupo de especialistas técnicos (HOLANDA e 

PINHEIRO, 2016). 

Em relação à análise feita através do formulário SAM, que representa a 

avaliação da adequação do material educativo, os juízes de conteúdo, enfermeiros e 

anestesistas, julgaram o álbum seriado como superior, considerando a média dos 
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escores dos seis domínios. O domínio 1, que avalia aspectos como se o objetivo é 

evidente, se o conteúdo aborda um comportamento, se a proposta é limitada e se o 

material apresenta um resumo ou uma revisão, obteve análise como ‘superior’ em 

todos os quesitos. 

Destaca-se em relação ao item que avalia se a proposta é limitada ao 

objetivo, que se procurou realmente abordar apenas a orientação sobre o 

posicionamento durante a raquianestesia. Por esse motivo, não foi acatada a 

sugestão que alguns juízes fizeram para incluir outras orientações pré-operatórias. A 

limitação do objetivo do material é importante para que o leitor / expectador possa 

aprender razoavelmente no tempo permitido (DOAK, DOAK, ROOT; 1996). 

No que se refere ao domínio 2, sobre a avaliação da adequação da 

linguagem para o público-alvo, o item que avalia o grau de leitura obteve a menor 

proporção de juízes que julgaram o item como ‘superior’. Acredita-se que esta análise 

se deva ao fato do texto utilizado nas fichas-roteiro ser direcionado para os 

profissionais de enfermagem que realizarão as atividades educativas. Como 

mencionado anteriormente, por se tratar de um álbum seriado, o material educativo 

possui partes voltadas para o uso pelo profissional que conduz a orientação educativa. 

Dessa maneira, o texto serve como guia para orientar o profissional quando da 

explicação sobre cada parte do álbum, sendo que o mesmo deverá utilizar uma 

linguagem que seja apropriada para o público-alvo que esteja participando da 

atividade educativa. Destaca-se que isso é de fundamental importância para o 

processo de comunicação da educação em saúde (ARMINDO, DINIZ, SCHALL; 

2011). 

O domínio 3, acerca das ilustrações gráficas e listas, obteve avaliação 

máxima em dois quesitos, capa e tipo de ilustrações. Nenhum quesito obteve 

avaliação ‘inadequada’. Este resultado é importante porque as imagens são melhor 

aceitas e lembradas do que textos, especialmente quando retratam o que é familiar 

para o público-alvo em questão (DOAK, DOAK, ROOT; 1996). Entretanto, as imagens 

não devem favorecer que o leitor / espectador se distraia. Devem facilitar o processo 

de aprendizagem, reforçando o que está sendo explicado. 

Nesse sentido, destaca-se que as figuras do álbum seriado foram feitas por 

uma profissional qualificada, que se atentou para usar traços simples e para incluir 

nas imagens somente o que era solicitado, sem acrescentar detalhes 
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demasiadamente excessivos, que não forneceriam informações essenciais ao 

processo de aprendizagem. 

Sobre o domínio 4, que avaliou aspectos relacionados ao layout, dois 

quesitos foram avaliados como ‘superior’ por unanimidade, e um quesito, sobre 

tipografia, foi julgada como ‘adequada’ por apenas 1 juiz. Este domínio avalia a 

existência de fatores como a utilização de dispositivos visuais para direcionar o 

conteúdo principal, as cores utilizadas, se o texto possui letras maiúsculas e 

minúsculas, com tamanho mínimo de 12 pontos, se há o agrupamento de itens, dentre 

outros fatores. Tais aspectos são recomendados por diversos autores (MOREIRA, 

NÓBREGA, SILVA; 2003). 

O domínio sobre estímulo para a aprendizagem e motivação, também foi 

bem avaliado como ‘superior’. Este domínio avalia a existência de aspectos 

necessários para facilitar o processo de aprendizagem e a motivação do público-alvo 

para aprender. Nesse sentido, o principal aspecto que instiga a interação aparece na 

página da apresentação do álbum seriado, quando se orienta a investigar o 

conhecimento prévio da gestante. Além disso, no texto das fichas-roteiro há a 

indicação para o profissional mostrar o local onde é feita a punção lombar, bem como 

demonstrar as possibilidades de posicionamento. Isso se faz importante no processo 

de aprendizagem considerando que os leitores / espectadores muitas vezes 

aprendem com mais facilidade quando observam ou quando são eles mesmos 

estimulados a realizarem a ação desejada, do que quando apenas ouvem a orientação 

(DOAK, DOAK, ROOT; 1996). 

O sexto e último domínio, acerca da adequação cultural, que avalia se o 

conteúdo do material é compatível com o público-alvo sob o aspecto cultural, a partir 

da utilização de textos e imagens, também obteve avaliação unânime em um quesito 

e quase unânime no outro. Este aspecto é importante uma vez que, para que o 

material promova algum tipo de influência positiva sobre o leitor / espectador, é preciso 

que se aproxime da realidade do mesmo. No caso do álbum seriado, a realidade em 

questão é a geralmente encontrada nos serviços de maternidade que possuem centro 

cirúrgico para a realização de cesarianas. Ainda sob este aspecto, deve-se evitar a 

utilização de imagens negativas, como exemplos exagerados ou com características 

caricatas da cultura. 

A avaliação individual por intermédio do SAM revelou unanimidade entre 

os três grupos de juízes no que se refere ao julgamento do álbum seriado como 
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‘superior’. A avaliação por domínio indicou o domínio 2 como o julgado com menor 

percentual. 

Destaca-se a importância da avaliação de materiais educativos através da 

utilização do formulário do SAM. Outros estudos vêm utilizando o referido formulário, 

como o de Sabino (2016), que validou uma cartilha educativa para a promoção da 

autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil; o de Mendes et al. (2015), que 

também validou material educativo sobre prevenção de diarreia infantil; e o de Galindo 

Neto et al. (2017), que validou uma cartilha educativa sobre primeiros socorros na 

escola, voltada para professores da educação infantil e do ensino fundamental I. 

Assim, destaca-se que, segundo a avaliação pelos três grupos de juízes do 

presente estudo a partir do formulário SAM, o álbum seriado foi julgado ‘superior’, o 

que confere maior credibilidade ao mesmo. 

 

6.2 Validação clínica do álbum seriado: Ensaio Clínico Controlado e 

Randomizado 

 

 A tecnologia educativa ora apresentada visa fornecer subsídio para a 

melhoria da prática clínica de gestantes que precisam receber raquianestesia para 

realização de cirurgia cesariana, no sentido de auxiliar a promoção do correto 

posicionamento para uma técnica anestésica adequada. Considerando a 

especificidade da temática e do público-alvo, a presente discussão não pode 

estabelecer um diálogo aprofundado entre alguns dos seus achados e o de outros 

autores, em face da escassa literatura científica publicada sobre a temática. 

 No que diz respeito ao cenário da pesquisa (maternidade e centro cirúrgico-

obstétrico) e o desenvolvimento de tecnologias educativas específicas, identificou-se 

os seguintes estudos de validação: desenvolvimento de um CD-ROM para demonstrar 

as diferentes formas de parturição como estratégia de ensino para profissionais da 

área de saúde (CESAR, 2003); desenvolvimento de simuladores para orientação 

acerca do aleitamento materno (ABISSULO, 2016); elaboração de manual direcionado 

para a orientação de acompanhantes de mulheres em trabalho de parto e parto 

(TELES et al., 2014); construção de tecnologia educativa para orientar gestantes 

sobre as principais modificações da gestação (MOURA et al., 2014); construção de 
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hipermídia educativa sobre parto para alunos da graduação em Enfermagem 

(OLIVEIRA, 2015). 

 Observou-se que as temáticas abrangem diferentes momentos do ciclo 

gravídico-puerperal. E, mesmo aqueles materiais voltados ao período do parto, 

apresentaram informações acerca do parto por via vaginal. Nenhuma se voltou para 

o parto cirúrgico e, especificamente, acerca do posicionamento correto para a 

raquianestesia da gestante, elucidando o caráter inovador do presente construto. 

 As pesquisas em enfermagem envolvendo a construção e validação de 

tecnologias educativas vem crescendo nos últimos anos em virtude da sua inserção 

no contexto da educação em saúde, cujas ações representam importante papel na 

atuação do enfermeiro. Destaca-se ainda, a importância que a educação em saúde 

tem sobre a promoção da saúde de indivíduos, famílias e comunidades, auxiliando no 

processo de empoderamento. 

 A educação em saúde é uma estratégia válida para a promoção da saúde 

em diferentes cenários do cuidado em enfermagem, dentre eles o centro cirúrgico. No 

contexto peri-operatório as ações educativas assumem relevante papel ao 

influenciarem de maneira positiva o estado psicológico dos pacientes, reduzindo os 

níveis de ansiedade e repercutindo no estado de saúde dos pacientes (COSTA; 

SAMPAIO, 2015). 

 Entretanto, alguns aspectos precisam ser observados antes da sua 

aplicação, para garantir maior sucesso, como por exemplo: o momento ideal de aplicar 

a intervenção educativa (pré, trans ou pós-operatório), anos de estudo do público-

alvo, habilidade do profissional, dentre outros fatores. Sobre o momento ideal de se 

realizar a intervenção educativa, estudos apontam para a importância das orientações 

serem feitas no pré-operatório (COSTA; SAMPAIO, 2015), para que sejam mais 

facilmente apreendidas pelas pessoas e sejam colocadas em prática.  

 Particularmente, no que se refere à atividade educativa mediada pelo 

álbum seriado ora discutido, a orientação se faz necessária no momento pré-

operatório, considerando que o objetivo é uma ação a ser executada durante o 

procedimento anestésico, que ocorre no período transoperatório. 

Destaca-se que o tema preparo para o parto deve ser incluído nas 

orientações durante todo o pré-natal. Assim, haverá mais tempo para que a gestante 

possa assimilar as informações, buscar novas fontes de conhecimento e esclarecer 
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dúvidas. Além disso, este preparo deve incluir as diversas possibilidades de via de 

parto, considerando que a evolução nem sempre se dá pela via vaginal. 

 Em relação às características socioeconômicas das participantes da 

segunda etapa deste estudo, os resultados apontaram dados semelhantes entre os 

dois grupos. Tais características se assemelham àquelas encontradas em um estudo 

demográfico realizado no Brasil entre 2011 e 2012 (DOMINGUES et al., 2015).  

 A variável anos de estudo diferiu do referido estudo, sendo 

predominantemente entre 12 e 16 anos (60%) na presente pesquisa. O relatório da 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 

apresentou aumento expressivo da escolaridade das mulheres brasileiras em idade 

reprodutiva (BRASIL, 2006). Ademais, acredita-se que a quantidade de anos 

estudados se mostre como uma variável relevante para a eficácia de uma intervenção 

educativa. Acredita-se que este dado teve influência positiva na relação com a 

ocorrência de posição correta durante a raquianestesia.  

 O material educativo para o posicionamento correto em raquianestesia, 

quando utilizado de maneira correta, pode auxiliar na promoção da saúde das 

gestantes que vivenciam pela primeira vez o procedimento anestésico, equiparando-

as a um grupo que já tenha vivenciado tal situação, tal como observado nos achados 

deste estudo, em que foi observado uma maior frequência de posicionamento correto 

em mulheres primigestas, dentre as gestantes do grupo intervenção. 

 Em relação à história obstétrica, destaca-se a questão da paridade, que 

revelou mais da metade das mulheres com história de parto anterior (57,6%), dentre 

as quais a maioria foi parto cirúrgico (65%). Isto revela o grande número de mulheres 

que tiveram experiência prévia com o procedimento anestésico. Em especial, no grupo 

controle, onde o percentual de cesariana prévia foi de 72,4%, em detrimento do grupo 

intervenção, cujo percentual foi 65,2%. Em todos esses casos, a anestesia à qual as 

mulheres foram submetidas foi a raquianestesia. 

 Supõe-se que a experiência anterior com partos cirúrgicos tenha promovido 

nas participantes da pesquisa algum nível de conhecimento prévio sobre a forma 

como deveriam se posicionar durante a anestesia. O conhecimento prévio sobre o 

assunto abordado nas atividades educativas deve ser sempre valorizado pelo 

profissional que conduz tal atividade, bem como deverá ser incorporado ao 

conhecimento novo que se pretende abordar (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 
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 A prática educativa, como ferramenta de promoção da saúde, deve partir 

do princípio do respeito pelo universo cultural das pessoas. Nesse sentido, deve 

considerar a experiência que elas acumulam, o que inclui o seu conhecimento 

(FERREIRA et al., 2016).  

 Ainda no que se refere aos dados obstétricos, dentre as causas para o parto 

cirúrgico, foram listadas 25 indicações diferentes, associadas ou não, algumas 

consideradas indicações absolutas, segundo a literatura, e outras não. Destaca-se a 

alta proporção de partos cirúrgicos no hospital, superior à média nacional, de 55,5%, 

quando se consideram os dados de todos os hospitais, e de 40,2%, quando se 

analisam os dados dos partos realizados nos hospitais públicos (BRASIL, 2017); e 

superior à taxa ideal estabelecida pela OMS, de 10 a 15% (OMS, 2015). Acredita-se 

que isto se deva, em parte, ao fato do referido hospital ser um serviço de referência 

para outros municípios, o que atrai pacientes obstétricas com indicações que não 

podem ser acompanhadas nos seus municípios de origem. 

 A iteratividade foi a principal indicação da cesárea no presente estudo. O 

Ministério da Saúde recomenda que a cesárea seja a opção de parto nas situações 

de iteratividade, em que existem duas ou mais cicatrizes anteriores de cesarianas 

(BRASIL, 2012). 

 Um percentual relevante apresentou alguma doença durante a gestação 

atual (31,1%), dentre as quais infecção do trato urinário – ITU e doença hipertensiva 

foram as mais frequentes. As ITU são o tipo de infecção mais comum entre as 

gestantes, além de apresentarem mau prognóstico para a mãe e o filho 

(BAUMGARTEN et al., 2011). 

 Acredita-se que a homogeneidade da amostra tenha favorecido para que 

os cruzamentos das variáveis demográficas, clínicas e obstétricas com a variável de 

desfecho, a adequação do posicionamento, não tenham revelado significância 

estatística. A faixa etária, que também se mostrou pouco influenciada pelo material 

educativo utilizado, dado confirmado pelo valor de p não significativo, significa, na 

prática, que quando da aplicação de instrumentos educativos semelhantes, a idade 

pode não ser considerada uma característica decisiva. O mesmo pode-se dizer em 

relação às variáveis religião e estado civil, que não se mostraram influenciadas pelo 

uso do álbum seriado. 

 Em relação à análise das variáveis obtidas durante o procedimento 

anestésico, observou-se que a distribuição das gestantes de cada grupo segundo as 
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quantidades de tentativas de PL não apresentou diferença significativa. Entretanto, a 

análise desta variável com o profissional que realizou o procedimento anestésico, 

apresentou significância estatística (p<0,001), o que sugere maior habilidade de um 

dos anestesistas observados, demonstrando que a habilidade técnica do anestesista 

pode influenciar o número de tentativas para a PL. 

 No estudo de Oliveira (2014), a experiência do anestesista apresentou 

relação com a ocorrência de falhas de bloqueio subaracnóideo (p<0,001) em estudo 

realizado com pacientes adultos submetidos à raquianestesia, cujo objetivo foi 

relacionar os fatores que desencadearam tais falhas no bloqueio. No referido estudo, 

considerou-se a experiência do profissional em anos, sendo classificados em menor 

ou maior do que um ano. Destaca-se que o referido estudo avaliou falhas no bloqueio, 

cuja definição foi considerada como a ausência de bloqueio após a infiltração do 

anestésico ou a ocorrência de um bloqueio insuficiente para a realização da cirurgia 

(OLIVEIRA, 2014).  

 No presente estudo, os tempos de experiência dos dois profissionais foram 

de 37 e 43 anos. Especificamente, o profissional que apresentou maior frequência de 

várias tentativas de PL bem-sucedida, foi aquele com maior tempo em anos de 

experiência. Nesse sentido, supõe-se que outros aspectos possam estar associados 

à habilidade dos mesmos. Fatores pessoais, como idade, habilidade motora, maior 

tempo de formação associado à pouca adesão a atividades de educação permanente, 

podem influenciar de maneira negativa na prática profissional. Ressalta-se que estes 

aspectos não puderam ser analisados porque não se tratavam de variáveis estudadas 

nesta pesquisa. 

 Da mesma forma, estudo mostrou que a maior experiência do profissional 

que realizava a raquianestesia contribuía para o sucesso da técnica (FILHO et al., 

2002; KIM; SONG; KIM, 2011). Outros estudos chegaram à essa mesma conclusão, 

porém sem significância estatística (MUNHAL; SUKHANI; WINNIE, 1988; TARKKILA, 

1991; FUZIER et al., 2011).  

 De maneira semelhante ao estudo de Oliveira (2014), o acesso ao espaço 

subaracnóideo foi obtido com a primeira tentativa de PL em 57,8% dos casos. 

 Estatisticamente não houve relação entre o uso da tecnologia educativa e 

a posição correta, o que se confirmou pelo valor de p. Entretanto, com base nos 

achados desta pesquisa pode-se inferir uma interligação entre um menor número de 

tentativas de PL, acerto na primeira tentativa e posição correta da paciente (p<0,005). 
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E se considerar que a posição correta foi favorecida também pelo material educativo 

aplicado, tem-se um dado de grande relevância para a prática cirúrgica obstétrica, 

pois sinaliza que a utilização de tecnologias educativas que auxiliem o correto 

posicionamento da paciente poderá auxiliar também, na economia de tempo, de 

material, na redução do risco cirúrgico e aumento do número de cirurgias seguras. 

 A posição sentada com os pés para baixo foi a mais utilizada para a 

realização do procedimento anestésico. Essa posição apresenta um início de ação 

mais rápido. Comparada à posição sentada com as pernas sobre a mesa cirúrgica, 

oferece mais conforto à mulher, devido ao volume abdominal aumentado (SHAHZAD; 

AFSHAN, 2013). 

 Os achados sobre o auxílio durante o posicionamento, que revelaram maior 

frequência do profissional técnico de enfermagem, levam a inferir acerca da 

importância do papel do enfermeiro na promoção do posicionamento correto, seja de 

maneira direta, assistindo às pacientes durante o procedimento anestésico, ou 

indiretamente, treinando e supervisionando sua equipe de trabalho. 

 No que se refere às características relevantes para um posicionamento 

correto, observou-se que a imobilidade, o relaxamento dos ombros e a flexão da 

coluna lombar (em relação ao grupo controle) estão diretamente relacionados a um 

posicionamento correto. Considerando que o álbum seriado aplicado visou informar 

sobre a importância destas características para o sucesso no posicionamento correto, 

reforça-se a ideia da influência positiva do uso do mesmo sobre a variável de 

desfecho.  

 O estudo de Oliveira (2014) identificou relação significativa entre a flexão 

da coluna e a ocorrência de falhas no bloqueio, tendo sido confirmado maior risco de 

falha de bloqueio subaracnóideo quando a capacidade de flexionar a coluna foi ruim. 

Da mesma forma, a capacidade em fletir adequadamente a coluna lombar apareceu 

como fator preditor para o sucesso do bloqueio subaracnóideo no que se refere ao 

posicionamento do paciente, particularmente aqueles idosos e com deformidade na 

coluna (FILHO et al., 2002; TESSLER et al., 1999). 

 Em relação às demais características identificadas no presente estudo, que 

também apresentação relação estatisticamente significativa com o posicionamento 

correto, como a imobilidade e o relaxamento dorsal, observado através dos ombros 

relaxados, não aparecem como variáveis nos estudos mencionados anteriormente, o 

que não permite maior aprofundamento da discussão. 



118 

 

 

 Ressalta-se novamente a importância do preparo da mulher para o parto 

cirúrgico, o que deve incluir o preparo para a anestesia, geralmente temida pelos 

pacientes que vivem a experiência cirúrgica. A noção do que está por vivenciar pode 

ajudar a mulher a se manter mais calma e relaxada, contribuindo para a adoção de 

uma posição correta, incluindo a imobilidade e o relaxamento muscular dorsal. 

 Aproveitar as consultas de pré-natal para abordar assuntos relacionados 

ao parto são de suma importância para esse preparo, sendo essencial falar também 

sabre a via de parto cirúrgico. Além disso, dispor de técnicas de relaxamento, bem 

como de estrutura que permita a presença de acompanhante, são aspectos 

necessários no momento do parto. 

 Nesse contexto, o uso de tecnologias educacionais pode favorecer o 

processo de educação em saúde e de promoção da saúde.  
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7  CONCLUSÕES 

 

O presente estudo proporcionou a identificação dos seguintes achados: 

- A construção do álbum seriado que apresentou na sua versão final 5 

figuras e 5 fichas-roteiro. 

- A validação da primeira versão do álbum com juízes, que julgaram o 

material relevante e válido, com CVI global respectivamente de 0,94 (enfermeiros), 

0,93 (anestesiologistas) e 0,97 (juízes técnicos). Considerando a homogeneidade das 

respostas dos juízes em relação à concordância dos itens, não houve significância 

estatística para o teste binomial em nenhum dos itens avaliados. 

- A avaliação a partir do formulário SAM foi classificada como superior, 

obtendo percentuais de 91,42% entre os enfermeiros, 91,61% entre os 

anestesiologistas e 96,21% entre os juízes técnicos. 

- Na validação junto ao público-alvo houve unanimidade quanto à clareza e 

relevância dos itens do álbum seriado. 

- Não houve diferença entre os grupos controle e intervenção em relação 

ao posicionamento correto.  

- Identificou-se associação com significância estatística entre as seguintes 

variáveis: quantidade de tentativas de PL e o profissional anestesista, demonstrando 

a influência do profissional sobre o sucesso do procedimento; a quantidade de 

tentativas de PL e a variável de desfecho, indicando que quanto maior o número de 

tentativas, menor a frequência de posicionamento correto; e a variável de desfecho, 

os grupos e as seguintes características necessárias para um posicionamento correto: 

imobilidade, ombros relaxados, flexão da coluna lombar e flexão da coluna cervical 

(G2), revelando que a presença de tais características esteve relacionada à maior 

frequência de casos de posicionamento correto. 

Ressalta-se, portanto, o caráter inovador do presente estudo, com 

contribuições clínicas e científicas ainda pouco estudadas e descritas. O álbum 

seriado em questão pode ser utilizado por enfermeiros que atuam em maternidades e 

centros cirúrgicos obstétricos como ferramenta para contribuir com a adoção do 

posicionamento correto e seguro durante a raquianestesia em cesariana.  

Além disso, a sua divulgação servirá como fonte de pesquisa tanto para 

estudos com desenhos metodológicos semelhantes, como para estudos sobre a 
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temática de posicionamento do paciente para a raquianestesia, com a mesma 

população ou com outras. 

Destaca-se as limitações identificadas. A escassez de estudos sobre 

construção e validação de tecnologias educativas para orientar gestantes ou outras 

populações acerca do posicionamento para a raquianestesia foi uma limitação, 

dificultando a comparação e discussão dos resultados. Ademais, as gestantes que 

avaliaram o material na etapa de validação junto ao público-alvo pertenciam a uma 

região específica e eram usuárias do Sistema Único de Saúde, de forma que as 

opiniões obtidas podem não representar a realidade de gestantes de outras regiões 

ou que sejam usuárias de serviços privados de saúde. 

No que se refere aos achados da segunda etapa do estudo, o ECR, 

destaca-se outra limitação, considerando que a tecnologia educativa sozinha não é 

suficiente para garantir um posicionamento correto, em face de muitas variáveis não 

apresentarem associação significativa. Porém, trata-se de uma ferramenta importante 

para o auxílio durante a orientação pré-operatória e, quando aplicada junto a outros 

fatores, poderá aumentar as chances de sucesso no posicionamento para 

raquianestesia.  

Por fim, ressalta-se que outros fatores, tais como profissionais com vasta 

experiência em raquianestesia obstétrica e a presença de métodos de relaxamento 

para a gestante durante o pré-operatório e o procedimento anestésico (presença de 

acompanhante e de doula, musicoterapia, dentre outros), poderão também contribuir 

para o posicionamento correto. Tais suposições poderão servir como base para 

futuras pesquisas. 
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APÊNDICE A:  

CARTA CONVITE PARA OS JUÍZES 

 

Juazeiro do Norte, _____ de __________ de 2016. 

Prezado(a) Senhor(a), 

Estou desenvolvendo uma pesquisa, intitulada TECNOLOGIA EDUCATIVA 

PARA O CORRETO POSICIONAMENTO EM RAQUIANESTESIA: ENSAIO CLÍNICO 

CONTROLADO E RANDOMIZADO, na condição de aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, onde pretendo AVALIAR UM ÁLBUM 

SERIADO PARA ORIENTAR O CORRETO POSICIONAMENTO EM 

RAQUIANESTESIA NA OBSTETRÍCIA. Preciso validar o álbum seriado intitulado 

Posicionamento para raquianestesia, por juízes com expertise na área de estudo. Por 

reconhecimento da sua experiência em uma ou mais áreas de interesse do estudo 

(enfermagem de centro cirúrgico ou anestesiologia, assistencial ou docente; materiais 

educativos) você foi escolhido(a) para emitir seu julgamento sobre o álbum seriado 

proposto, segundo os instrumentos em anexo. 

Para a elaboração deste álbum seriado, foram utilizadas as evidências 

científicas identificadas em uma revisão integrativa realizada sobre posicionamento 

em raquianestesia, bem como informações contidas em outros materiais da área.  

As atividades que solicito ao(à) senhor(a) referem-se a: 

1. Preenchimento do instrumento de coleta – caracterização dos juízes; 

2. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas 

vias; 

3. Leitura do álbum seriado integral, incluindo as imagens e textos para orientação 

às gestantes, bem como as fichas-roteiro utilizadas no instrumento; 

4. Preenchimento do instrumento de caracterização; 

5. Preenchimento dos instrumentos de validação; 

6. Escrever comentários e sugestões sobre os itens contidos no material. Assim, 

caso considere pertinente, vossa senhoria pode sugerir modificações em 

qualquer item. 

PARA QUE SE POSSA CUMPRIR O CRONOGRAMA DESTA PESQUISA, SOLICITO 

QUE O(A) SENHOR(A) DEVOLVA OS QUESTIONÁRIOS DENTRO DO PRAZO DE 

10 DIAS. 

 Após sua avaliação, será enviada uma declaração emitida pela Universidade 

Federal do Ceará afirmando sua participação no presente estudo, na condição de juiz 

de conteúdo. 
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Desde já agradeço sua disponibilidade em compartilhar seu tempo com esta 

pesquisa. Estou certa de que vossa valorosa contribuição irá ampliar as possibilidades 

deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários. 

 

Pesquisadora: Sarah de Lima Pinto. 

Telefone para contato: (88)98822-7400. 

E-mail: sarahlimapinto@gmail.com  

  

mailto:sarahlimapinto@gmail.com
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APÊNDICE B:  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS JUÍZES 

 

Prezado Senhor(a), 

Sou aluna do Curso de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Estou desenvolvendo uma pesquisa de doutorado intitulada 

“TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO EM 

RAQUIANESTESIA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO”, sob a 

orientação da professora Drª Joselany Áfio Caetano. 

 O objetivo do estudo é avaliar uma intervenção educativa mediada por um 

álbum seriado para a orientação quanto ao correto posicionamento para 

raquianestesia em obstetrícia. Considerando que a validação requer a avaliação por 

parte de especialistas, convido-o(a) a participar como voluntário(a) dessa pesquisa. 

Sua participação é livre e deve ser consentida após os esclarecimentos quanto aos 

objetivos da pesquisa, sua forma de contribuição e o que será feito com os resultados 

da pesquisa. Seu anonimato será garantido. 

 Sua contribuição será no sentido de avaliar a adequação do material para que 

seja utilizado na orientação à paciente que será submetida à raquianestesia. Suas 

sugestões e considerações serão importantes e, após analisadas, serão acatadas. O 

prazo de devolução das suas avaliações precisa ser respeitado, para que o 

cronograma de pesquisa seja mantido. Assim, solicito a devolução de cada versão em 

até dez dias. Ao final da pesquisa, a versão final digitalizada será enviada para o(a) 

senhor(a).  

 Os dados informados serão mantidos em sigilo e utilizados somente para fins 

de pesquisa, podendo ser apresentados em eventos científicos e publicados em 

revistas científicas. 

Ressalto que o(a) senhor(a) não receberá nenhum pagamento e que a 

pesquisa não acarretará em nenhum dano, risco ou desconforto, bem como em 

despesas para o(a) senhor(a). E ainda, caso o(a) senhor(a) desista de participar da 

pesquisa, seu direito em retirar o consentimento será garantido. 

Caso o(a) senhor(a) precise de qualquer informação a respeito da pesquisa, 

comunique-se com as responsáveis: 

Nome: Joselany Áfio Caetano      Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     

E-mail: joselany@ufc.br 

Nome: Sarah de Lima Pinto         Instituição: Universidade Regional do Cariri 
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Endereço: Rua Cel. Antônio Luiz, 1161. Pimenta. CEP: 63.100-000.     Telefone para 

contato: 088 99646.0039               E-mail: sarahlimapinto@gmail.com 

Ou ainda poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Regional do Cariri. Rua Cel. Antônio Luiz, 1161, Pimenta. Telefone: 3102-1212. 

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Sarah de Lima Pinto 

Enfermeira e aluna do Doutorado da UFC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor 

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido(a) da sua finalidade, das condições 

de minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente em participar. 

Declaro ainda 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 estar recebendo uma cópia assinada deste 

termo.  

 

Crato, __ de _______ de 2016. 

  

mailto:sarahlimapinto@gmail.com
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APÊNDICE C: 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES DE CONTEÚDO 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Código: ________ 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo: (    ) M         (    ) F                  Idade (em anos): _____________________ 

Local que trabalha: ________________________________________________ 

Área de atuação:  (    ) docência    (    ) assistencial    (    ) outra _____________ 

 

QUALIFICAÇÃO:  

(    ) Graduação – Área: _____________________________________________                

Temática do TCC: ______________________________    Ano: _____________ 

(    ) Especialização – Área: __________________________________________   

Temática do TCC: ______________________________    Ano: _____________ 

(    ) Mestrado        – Área: __________________________________________ 

Temática da dissertação: ________________________    Ano: _____________ 

(    ) Doutorado     – Área: __________________________________________  

Temática da tese: _____________________________     Ano: _____________ 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (*área de interesse: enfermagem de centro cirúrgico e 

anestesiologia) 

Tempo de experiência docente (em anos): _______________________ 

Tempo de experiência assistencial em centro cirúrgico (em anos): ______________ 

Experiência na realização de atividades individuais e coletivas de educação em saúde 

a pacientes no período peri-operatório: (    ) Sim    (    ) Não 

Já participou em mesas-redondas ou como palestrante convidado em evento científico 

nacional ou internacional em uma das áreas de interesse? (    ) Sim    (    ) Não    
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Especificar: ___________________________ 

Já orientou trabalho acadêmico de graduação com temática relativa a uma das 

áreas? (    ) Sim    (    ) Não 

Já orientou trabalho acadêmico de pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou 

doutorado) com temática relativa a uma das áreas? (    ) Sim    (    ) Não 

Tem experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas em uma das áreas de 

interesse? (    ) Sim    (    ) Não 

Tem autoria em artigo científico com temáticas relativas a uma das áreas de 

interesse, em periódico classificados pela CAPES? (    ) Sim    (    ) Não 

Já participou em banca avaliadora de trabalho acadêmico de graduação com 

temática relativa a uma das áreas de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 

Já participou em banca avaliadora de trabalho acadêmico de pós-graduação Stricto 

sensu (mestrado ou doutorado) com temática relativa a uma das áreas de interesse? 

(    ) Sim    (    ) Não 

É profissional titulado pela Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – SOBECC? 

(    ) Sim    (    ) Não 

É profissional titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia? (    ) Sim    (    ) 

Não 

Já recebeu de instituição científica conhecida, homenagem / menção honrosa de 

reconhecimento como autoridade em uma das áreas de interesse? (    ) Sim    (    ) 

Não 

Possui trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional, cujo 

conteúdo seja referente a uma das áreas de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 
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APÊNDICE D:   

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES TÉCNICOS 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Código: ________ 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo: (    ) M         (    ) F                  Idade (em anos): _____________________ 

Local que trabalha: ________________________________________________ 

Área de atuação:  _________________________________________________ 

 

QUALIFICAÇÃO:  

(    ) Graduação – Área: _____________________________________________                

Temática do TCC: ______________________________    Ano: _____________ 

(    ) Especialização – Área: __________________________________________   

Temática do TCC: ______________________________    Ano: _____________ 

(    ) Mestrado        – Área: __________________________________________ 

Temática da dissertação: ________________________    Ano: _____________ 

(    ) Doutorado     – Área: __________________________________________  

Temática da tese: _____________________________     Ano: _____________ 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: (*área de interesse: álbum seriado ou outros materiais 

educativos) 

Tem experiência profissional com álbum seriado e / ou material educativo impresso? 

(    ) Sim    (    ) Não         Tempo de experiência (em anos): ____________________ 

Já participou em mesas-redondas ou como palestrante convidado em evento 

científico nacional ou internacional da área de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 

Já orientou trabalho acadêmico de graduação com temática relativa à área de 

interesse? (    ) Sim    (    ) Não 
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Tem experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de interesse? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Tem experiência como avaliador de álbuns seriados e / ou materiais educativos 

impressos? (    ) Sim    (    ) Não 

Tem autoria em resumo científico com temáticas relativas à área de interesse, em 

congresso nacionais ou internacionais? (    ) Sim    (    ) Não 

Já participou em banca avaliadora de trabalho acadêmico de graduação com 

temática relativa à área de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 

É profissional titulado pela Sociedade Brasileira de Design da Informação? (    ) Sim    

(    ) Não 

Já recebeu de instituição científica conhecida, homenagem / menção honrosa de 

reconhecimento como autoridade na área de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 

Possui trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional, cujo 

conteúdo seja referente à área de interesse? (    ) Sim    (    ) Não 
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APÊNDICE E:  

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO 

DO ÁLBUM SERIADO – JUÍZES DE CONTEÚDO E TÉCNICOS 

 

INSTRUÇÕES 

 

 Caros juízes, a avaliação do álbum seriado é feita mediante escala de Likert. O resultado 

mostrará a equivalência de conteúdo. Nesse momento as figuras e os textos do álbum seriado serão 

avaliados em três critérios: clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica. Para 

respostas seguras segue as instruções quanto aos critérios. 

 Os critérios clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica serão avaliados 

segundo grau de concordância aos critérios, de maneira que 1 representa “pouca”, 2 representa 

“média”, 3 representa “muita” e 4 representa “muitíssima”. 

Clareza da linguagem: considera a linguagem utilizada nos itens, tendo em vista as características da 

população respondente. O(a) senhor(a) acredita que a linguagem de cada figura e texto do álbum 

seriado é suficientemente clara, compreensível e adequada para esta população? Em que nível? 

Pertinência prática: analisa se cada figura e texto possui importância para o álbum seriado. O(a) 

senhor(a) acredita que as figuras e textos propostos são pertinentes para esta população? Em que 

nível? 

Relevância teórica: considera o grau de associação entre as figuras e textos e a teoria. Visa analisar 

se o álbum seriado está relacionado com o constructo. O(a) senhor(a) acredita que o conteúdo de cada 

figura e texto é relevante? Em que nível? 

 

MODELO DO INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO PELOS 

JUÍZES 

ASSUNTOS 
(figuras e 

textos) 

CLAREZA DA 
LINGUAGEM 

As figuras e os textos 
possuem linguagem 

clara, compreensível e 
adequada para a 

população? 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

As figuras e os 
textos possuem 
importância para 
o álbum seriado? 

RELEVÂNCIA 
TEÓRICA 

O conteúdo de 
cada figura e 

texto é relevante? 

SUGESTÕES 

ITEM DO 
ÁLBUM 

SERIADO 

1. pouquíssima 
2. pouca 
3. média 
4. muita 
5. muitíssima 

1. pouquíssima 
2. pouca 
3. média 
4. muita 
5. muitíssima 

1. pouquíssima 
2. pouca 
3. média 
4. muita 
5. muitíssima 
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APÊNDICE F:  

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO PELOS JUÍZES 

ASSUNTOS 
(figuras e textos) 

CLAREZA DA 
LINGUAGEM 

As figuras e os textos 
possuem linguagem 

clara, compreensível e 
adequada para a 

população? 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

As figuras e os textos 
possuem importância 
para o álbum seriado? 

RELEVÂNCIA 
TEÓRICA 

O conteúdo de cada 
figura e texto é 

relevante? 

SUGESTÕES 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 
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1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 
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1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 
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1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

 

 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 
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1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 

1. pouca 
2. média 
3. muita 
4. muitíssima 
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APÊNDICE G: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DAS GESTANTES QUE 

PARTICIPARÃO DA VALIDAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO 

 

Cara senhora, 

 Você está sendo convidada a participar como voluntária de uma pesquisa 

intitulada “TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO EM 

RAQUIANESTESIA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO”, sob a 

orientação da professora Drª Joselany Áfio Caetano. Você não deve participar contra 

sua vontade. Leia atentamente as informações a seguir e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

 O objetivo do estudo é construir e validar um álbum seriado para orientar 

gestantes a se posicionarem adequadamente durante a raquianestesia. Ressalto que 

sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o desenvolvimento da 

ciência e para a promoção da saúde das gestantes submetidas à raquianestesia, no 

sentido de auxiliar na segurança do procedimento anestésico. A senhora não receberá 

nenhum pagamento por participar desta pesquisa. 

 Logo, convido-a a participar do estudo na qualidade de avaliadora do álbum 

seriado. Assim, a senhora receberá uma cópia do álbum seriado e fará uma leitura 

atenciosa do mesmo. Após isso, eu farei algumas perguntas para saber segundo a 

senhora, se o álbum seriado está adequado para ser utilizado para orientar gestantes 

que serão submetidas à raquianestesia, para que elas compreendam como deverão 

se posicionar durante o procedimento anestésico; se você consegue compreender as 

figuras e o que está escrito no álbum seriado; se você acha o álbum seriado atrativo 

e se é possível que o mesmo seja aceito pelas gestantes. Se você não estiver 

entendendo o que está escrito ou representados nas figuras do álbum, gostaria de ter 

a sua ajuda para sugerir a troca de palavras ou figuras por outras mais fáceis de 

entender. 

 Convido-a a participar do presente estudo, sendo sua participação livre e que 

lhe exigirá um tempo para analisar o álbum seriado e responder os questionamentos. 

 Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo serão usadas 

apenas para a realização deste estudo e, também, asseguro-lhe que a qualquer 

momento a senhora poderá ter acesso às informações sobre os procedimentos e 

benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam 

ocorrer. A senhora 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, quando eu apresentar ou publicar o meu trabalho entre 

o meio acadêmico, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que 

possa identifica-la. 
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 Em caso de dúvidas, contate a responsável pela pesquisa no telefone a seguir: 

Nome: Joselany Áfio Caetano      Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     

E-mail: joselany@ufc.br 

Nome: Sarah de Lima Pinto         Instituição: Universidade Regional do Cariri 

Endereço: Rua Cel. Antônio Luiz, 1161. Pimenta. CEP: 63.100-000.      

Telefone para contato: 088 99646.0039               E-mail: sarahlimapinto@gmail.com 

 

Ou ainda poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional 

do Cariri. Rua Coronel Antônio Luiz, 1161, Pimenta – Crato. Telefone: 3102-1212. 

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Sarah de Lima Pinto 

Enfermeira e aluna do Doutorado da UFC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor 

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecida da sua finalidade, das condições de 

minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente em participar. 

Declaro ainda 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 estar recebendo uma cópia assinada deste 

termo.  

 

Crato, __ de _______ de 2017. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Participante  

mailto:sarahlimapinto@gmail.com
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APÊNDICE H:  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DAS GESTANTES QUE 

RECEBERÃO INTERVENÇÃO COM O ÁLBUM SERIADO 

 

Prezada Senhora, 

Você está sendo convidada a participar como voluntária de uma pesquisa. 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. 

Eu, Sarah de Lima Pinto, doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profª Drª 

Joselany Áfio Caetano, venho por meio deste convidá-la a participar como voluntária 

de uma pesquisa intitulada “TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA O ADEQUADO 

POSICIONAMENTO EM RAQUIANESTESIA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E 

RANDOMIZADO”. O objetivo do estudo é avaliar uma intervenção educativa mediada 

por um álbum seriado para a orientação quanto ao correto posicionamento para 

raquianestesia em obstetrícia. 

Durante a consulta de enfermagem antes da realização do procedimento 

cirúrgico, a Sra. receberá as orientações sobre o posicionamento que deverá assumir 

durante a raquianestesia e participará de uma entrevista em que responderá a 

algumas questões sobre o seu conhecimento em relação a isto. Durante sua cirurgia, 

um(a) pesquisador(a) permanecerá na sala para observar e filmar a realização do 

procedimento da raquianestesia, com o objetivo de identificar se seu posicionamento 

está correto e quais são seus parâmetros vitais durante tal procedimento. 

Diante desses esclarecimentos, convido a senhora a participar do presente 

estudo, sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de tempo para participar 

da entrevista.  São garantidos o direito e a liberdade de negar-se a participar do estudo 

ou retirar o seu consentimento quando desejar, sem ter qualquer prejuízo. Vale 

ressaltar também que a senhora não receberá nenhum pagamento por participar da 

pesquisa e que a mesma não trará riscos e desconfortos nem despesas ou ajuda 

financeira para as participantes da pesquisa.  

Os dados e imagens obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente 

para a elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados 
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em eventos científicos nacionais e internacionais e publicados em revistas científicas 

pertinentes. Dou-lhe a segurança de que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive 

para resolver dúvidas que possam ocorrer.  

Em caso de dúvidas sobre o estudo, poderá comunicar-se com as 

pesquisadoras responsáveis:  

Nome: Joselany Áfio Caetano      Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     

E-mail: joselany@ufc.br 

Nome: Sarah de Lima Pinto         Instituição: Universidade Regional do Cariri 

Endereço: Rua Cel. Antônio Luiz, 1161. Pimenta. CEP: 63.100-000.     Telefone para 

contato: 088 99646.0039               E-mail: sarahlimapinto@gmail.com 

 

Ou ainda poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Regional do Cariri. Rua Coronel Antônio Luiz, 1161, Pimenta – Crato. Telefone: 3102-

1212. 

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Sarah de Lima Pinto 

Enfermeira e aluna do Doutorado da UFC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor 

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecida da sua finalidade, das condições de 

minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente em participar. 

Declaro ainda 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 estar recebendo uma cópia assinada deste 

termo.  

 

Crato, __ de _______ de 2016. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

mailto:sarahlimapinto@gmail.com
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APÊNDICE I:  

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO PELA POPULAÇÃO-ALVO 

(ADAPTADO DE SABINO, 2016) 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SOBRE A GESTAÇÃO 

1. Iniciais da gestante:  

______________________________________________________________ 

2. Idade: ________ 

3. Nível de escolaridade: 

a. Fundamental incompleto, até __________ ano. 

b. Fundamental completo. 

c. Médio incompleto, até __________ ano. 

d. Médio completo. 

e. Superior incompleto, até __________ ano. 

f. Superior completo. 

4. Estado civil: 

a. Casada.              b. União consensual.                  c. Solteira. 

d. Divorciada.           e. Viúva. 

5. Ocupação: ____________________________________________________________ 

6. G: _______  P: _______  A: _______                      Número de filhos vivos:  __________ 

7. Tipos de parto: _________________________________________________________ 

8. Já foi submetida à raquianestesia? (     ) Não            (     ) Sim          Quantas vezes? _____ 

9. Idade gestacional na gestação atual:  __________ 

 

II. QUESTIONÁRIO DISSERTATIVO PARA AVALIAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO 

Nível de avaliação Fator a ser avaliado 

COMPREENSÃO 1. Comente sobre o que fala o álbum seriado. 

  

 2. Diante do que você viu no álbum seriado, você saberia me dizer 
quais são as possibilidades de posição para a gestante ficar 
durante a raquianestesia? 

  

 3. Diante do que você viu no álbum seriado, você saberia me dizer 
o que é mais importante para uma posição adequada da 
gestante durante a raquianestesia? 

  

ATRATIVIDADE 4. Você teve vontade de observar o álbum seriado até o final? Se 
não, poderia me dizer o porquê? 

  

AUTOEFICÁCIA 5. Você acredita que pode se posicionar de uma das maneiras que 
o álbum seriado indica? 
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 6. Você precisa saber de mais alguma coisa relacionada ao 
posicionamento durante a raquianestesia? Se sim, o que? 

  

 7. O que você achou mais importante sobre as informações 
oferecidas no álbum seriado? 

  

 8. Você recebeu alguma orientação sobre cirurgia durante o pré-
natal? Se sim, qual? Qual profissional repassou tais 
informações? 

  

 9. Você já sabia das informações oferecidas no álbum seriado? Se 
sim, quais? 

  

 10. Se sim, quem repassou tais informações? 

  

ACEITAÇÃO 
CULTURAL 

11. Tem alguma coisa no álbum que você ache agressivo, ruim, ou 
que de alguma forma a incomoda? Se sim, poderia dizer qual e 
porquê? 

  

 12. O que você gostou do álbum? 

  

 13. O que você não gostou do álbum? 

  

PERSUASÃO 14. Você pretende seguir as recomendações contidas no álbum? 

  

 

III – AVALIAÇÃO DO ÁLBUM QUANTO À COMPREENSÃO 

Na sua avaliação, as figuras apresentadas sobre a posição adequada da gestante durante a 

raquianestesia: 

(     ) Ajudam para que você tenha uma melhor compreensão do assunto. 

(     ) Dificultam a compreensão do assunto. 

(     ) Outro. Qual? _____________________________________________________________ 

 

IV – AVALIAÇÃO DO ÁLBUM SERIADO QUANTO À CLAREZA, RELEVÂNCIA E GRAU DE RELEVÂNCIA DOS 

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

ASSUNTOS CLAREZA RELEVÂNCIA 
GRAU DE 

RELEVÂNCIA 
SUGESTÕES 
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1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 
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1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 

 

 

1. SIM 
2. NÃO 

1. SIM 
2. NÃO 

1. Irrelevante 
2. Pouco 

relevante 
3. Relevante 
4. Muito 

relevante 
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APÊNDICE J:  

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DAS GESTANTES 

 

PARTE I  

Nome: ______________________________________  Código: ______________ 

V1 – GRUPO: 1. Grupo controle (    )     2. Grupo intervenção (    ) 

V2 – Idade: _____    

V3 – Religião:  

1. Católica (   )    2. Evangélica (   )    3. Adventista (   )    

4. Espírita (   ) 5. Sem religião (   ) 

V4 – Anos de estudo: ___________ 

V5 – Estado Civil:  

1. Solteira (   ) 2. Casada (   ) 3. Divorciada (   ) 4. Viúva (   ) 5. União estável (   ) 

V6 – Profissão/ocupação:  

V7 – Renda familiar (em salários mínimos):  

 

PARTE II 

• História obstétrica pregressa 

V8 – G: ____ V9 – P: ____ V10 – A: _____ V11 – Número de filhos: __________ 

V12 – Tipos de partos anteriores:  

0. Não se aplica (   )   1. Vaginal (   )    2. Cesárea (   )     3. Outro (   ) 

V13 – Tipos de anestesias anteriores:  

0. Nenhum (não se aplica) 1. Raquianestesia (   )   2. Peridural (   ) 3. Geral (   )  

V14 – Ocorrência de complicações anestésicas:  

0. Não se aplica (   )   1. Não (   )   2. Sim (   )    Especificar: _____________ 

V15 – Ocorrência de complicações cirúrgicas anteriores:  

0. Não se aplica (   )   1. Não (   )   2. Sim (   )    Especificar: _____________ 

V16 – Doenças associadas à gestação prévia:  

0. Não se aplica (   )   1. Não (   )   2. Sim (   )    Especificar: _____________ 

 

PARTE III 

• História obstétrica atual: 

V17 – Idade gestacional (IG): _______ 

V18 – Indicação da cesárea: ______________ 
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V19 – Doenças na gestação atual: ____________ 

 

• Exame físico geral e obstétrico: 

V20 – 

peso 

V21 – 

altura 

V22 – 

IMC 

V23 – 

PAS 

V24 – 

PAD 

V25 – 

AU 

V26 – 

BCF 

       

V22.1 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

0. BP (baixo peso) (    )     1. A (adequado) (    )      

1. 2. S (sobrepeso) (    )     3. O (obesidade) (    )    
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APÊNDICE K:  

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO DA RAQUIANESTESIA 

 

Código da participante: ________________ Data: __/__/__ 

• Preparo pré-anestésico: 

V27 – Queixas da paciente:  

0. Sem queixas (   )   1. Presença de queixas (   )   Especificar: ____________ 

V28 – Anestesista: 1. A01 (   )    2. A02 (   ) 

V29 – PAS materna: _______ mmHg V30 – PAD materna: _______ mmHg       

V31 – FC materna: _________ bpm 

 

• Indução anestésica: 

V32 – Posição da gestante durante a PL:   

1. SENTADA COM OS PÉS PARA BAIXO APOIADOS OU NÃO (   ) 

2. SENTADA COM AS PERNAS SOBRE A MESA CIRÚRGICA (   ) 

3. OUTRA (   ) 

V33 – Posição auxiliada por:  

1. Enfermeiro (   )  2. Técnico de enfermagem (   )  3. Outro (   ) _____________ 

Características da posição presentes: 

V34 – Imobilidade:  

V35 – Ombros relaxados:  

V36 – Mãos sobre as pernas:  

V37 – Coluna vertebral fletida:  

V38 – Flexão da coluna cervical:  

V40 – Adequação da posição:  

1. Inadequada – SOMA DE 0 A 7 (   )        2. Adequada – SOMA DE 8 A 10 (   ) 

V41 – Punção lombar bem-sucedida (com retorno de LCR): 

1. 1ª tentativa (    ). V42 – Duração: __________ 

2. 2ª tentativa (    ). V42 – Duração: __________         

3. 3ª tentativa (    ). V42 – Duração: __________ 
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• Dados após a PL: 

V43 – Posição da gestante imediatamente após a PL: 

1. SUPINA (   ) 

2. OUTRA (   ) _____________________________________________ 

V44 – PAS materna imediata: ________ mmHg 

V45 – PAD materna imediata: ________ mmHg 

V46 – FC materna imediata: _________ bpm 

V47 – Queixas da paciente:  

0. Sem queixas (   )   1. Presença de queixas (   )   Especificar: ____________ 

 

Após 10 minutos:  

V48 – PAS materna: _____________ mmHg 

V49 – PAD materna: _____________ mmHg 

V50 – FC materna: ____________ bpm  

V51 – Queixas: 

0. Sem queixas (   )   1. Presença de queixas (   )   Especificar: ____________ 
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APÊNDICE L:  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – ALOCAÇÃO DAS 

PARTICIPANTES NOS GRUPOS CONTROLE E INTERVENÇÃO 

 

ALOCAÇÃO DAS PARTICIPANTES NOS GRUPOS CONTROLE E INTERVENÇÃO 

- No primeiro turno útil da semana, a PESQUISADORA 1 (AUXILIAR) irá abordar um 
funcionário do hospital e solicitar que o mesmo faça o sorteio. 

- A pesquisadora deverá oferecer um envelope opaco e selado ao funcionário, 
previamente preenchido com dois papeis, um contendo a identificação 1 (GC) e outro 
contendo 2 (GI); 

- Toda semana haverá um sorteio no primeiro turno útil. A PESQUISADORA 1 deverá 
fazer o acompanhamento da quantidade de participantes de cada grupo na lista 
específica. 

- A informação sobre qual grupo será coletado em cada semana é EXTREMAMENTE 
SIGILOSA, cabendo somente à PESQUISADORA 1 o seu conhecimento. Portanto, a 
mesma deverá preencher uma lista de controle das participantes, onde deverá usar 
um código que não permita o conhecimento sobre qual grupo a gestante pertence. 

- Após a definição do grupo da semana, a PESQUISADORA 1 deverá acompanhar 
durante toda a semana todos os internamentos obstétricos para identificar possíveis 
participantes. Para isso, deverá considerar os seguintes critérios: 

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: mulheres com gestação tópica, de feto único; 
com idade igual ou superior a 18 anos; agendadas para cesariana eletiva 
ou que evoluam com indicação cirúrgica.  

 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: mulheres com gestações múltiplas; com idade 
inferior a 18 anos; e com alguma dificuldade de compreensão e expressão 
verbal que a impeça de participar da intervenção educativa ou de responder 
os instrumentos de coleta de dados. 

 CRITÉRIOS DE DESCONTINUIDADE: desistência da mulher em participar 
da pesquisa, mesmo após ter sido iniciada a coleta de dados; evolução do 
procedimento anestésico-cirúrgico com alguma intercorrência clínica ou 
obstétrica grave; falecimento da mulher em algum momento da coleta dos 
dados. 

- As gestantes que tiverem o perfil apresentado deverão ser abordadas quanto ao 
interesse em participar da pesquisa, sendo-lhes explicadas as informações 
pertinentes à sua participação.  
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APÊNDICE M:  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

 

VISITA PRÉ-OPERATÓRIA PARA INTERVENÇÃO EDUCATIVA  

(GRUPO INTERVENÇÃO) 

1. Abordar a gestante apresentando-se como pesquisadora, explicando sobre a 
pesquisa, seus objetivos e como será conduzida. O objetivo da pesquisa é 
“construir e validar um material educativo (álbum seriado) para auxiliar na 
orientação do posicionamento adequado de gestantes durante a 
raquianestesia. Resumidamente, a validação em questão será a partir da 
intervenção educativa e posterior observação do procedimento anestésico. 

2. Perguntar sobre seu interesse em participar da pesquisa, destacando o caráter 
de livre escolha e as questões éticas, como o sigilo das informações, a 
importância da sua participação, a ausência de riscos para a mesma e seu filho, 
dentre outros dados. Fazer isto mediada pela leitura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. (Atenção: existem dois termos diferentes 
para cada grupo). 

3. No caso de aceitação da gestante, solicitar sua assinatura no TCLE e entregar 
à mesma uma cópia do termo. 

4. Antes de iniciar a coleta, certificar-se de que: 
a. O ambiente esteja calmo, livre de possíveis interrupções; 
b. A gestante esteja confortavelmente acomodada; 
c. Existem ou não outras gestantes na mesma unidade de acomodação 

que sejam possíveis participantes da pesquisa. Caso exista, organizar 
para que a intervenção educativa ocorra para todas de maneira 
simultânea, desde que não atrapalhe o seguimento da coleta ou do 
atendimento às pacientes; 

d. No caso de precisar realizar a intervenção educativa de forma coletiva, 
assegurar-se de que os formulários serão preenchidos individualmente. 

e. Caso a gestante esteja em trabalho de parto, assegure-a de que ela 
poderá interromper a orientação quando achar conveniente (por 
exemplo, durante uma contração). Recomece assim que for possível. 
Como o material educativo é curto, a possibilidade de interrupções 
provavelmente será pequena.  

5. Iniciar a coleta preenchendo o termo de caracterização da gestante. 
6. Investigar sobre o conhecimento anterior da gestante acerca do tema em 

questão. 
7. Iniciar a orientação educativa com o álbum, voltando para a gestante as partes 

das figuras e para si as fichas-roteiro.  
8. Deixar a gestante à vontade para tirar dúvidas ou solicitar esclarecimentos a 

qualquer momento. 
9. Ao final da orientação, perguntar à gestante se a mesma tem alguma dúvida e 

solicitar que diga o que aprendeu. 
10. Finalizar o encontro agradecendo pela participação e colocando-se à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas. 
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APÊNDICE N:  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – VISITA PRÉ-
OPERATÓRIA PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO CONTROLE 

 

VISITA PRÉ-OPERATÓRIA PARA O GRUPO CONTROLE 

 

1. Abordar a gestante apresentando-se como pesquisadora, explicando sobre a 
pesquisa, seus objetivos e como será conduzida. 

2. Perguntar sobre seu interesse em participar da pesquisa, destacando o caráter 
de livre escolha e as questões éticas, como o sigilo das informações, a 
importância da sua participação, a ausência de riscos para a mesma e seu filho, 
dentre outros dados. Fazer isto mediado pela leitura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. (Atenção: existem dois termos diferentes 
para cada grupo). 

3. No caso de aceitação da gestante, solicitar sua assinatura no TCLE e entregar 
à mesma uma cópia do termo. 

4. Antes de iniciar a coleta, certificar-se de que: 
a. O ambiente esteja calmo, livre de possíveis interrupções; 
b. A gestante esteja confortavelmente acomodada. 

5. Preencher o termo de caracterização da gestante. 
6. Realizar a consulta de enfermagem de rotina do serviço. 
7. Finalizar o encontro agradecendo pela participação e colocando-se à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas. 
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A N E X O S 
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ANEXO A:  

FORMULÁRIO DO INSTRUMENTO SUITABILITY ASSESSMENT OF MATERIALS 
– SAM (DOAK; DOAK; ROOT, 1996) 

 

 CLASSIFICAÇÃO 

FATOR FINALIDADE SUPERIOR ADEQUADO INADEQUADO 

1. Conteúdo 

(a) Objetivo é 
evidente 

É importante 
que os leitores 
prontamente 
compreendam a 
finalidade dos 
materiais. Se 
não perceberem 
o objetivo 
claramente, 
podem perder 
pontos 
principais. 

(    ) Objetivo é 
explicitamente 
indicado no título, 
ilustração ou na 
introdução. 

(    ) Está implícito 
ou múltiplos 
objetivos são 
indicados. 

(    ) Nenhum 
objetivo é 
indicado no 
título, ilustração 
ou na 
introdução. 

(b) O conteúdo 
aborda 
comportamento 

O conteúdo de 
maior interesse 
e uso são 
informações 
relacionadas a 
comportamento 
que ajude a 
resolver o 
problema. 

(    ) O material é 
sobre a aplicação 
de conhecimento 
/ habilidades 
destinadas ao 
alcance de um 
comportamento 
desejável, em vez 
de fatos não 
relacionados a 
comportamentos. 

(    ) Pelo menos 
40% do teor dos 
tópicos enfocam 
comportamentos 
ou ações 
desejáveis. 

(    ) Quase 
todos os temas 
não são 
abordados por 
comportamento. 

(c) A proposta é 
limitada 

A proposta do 
material é 
limitada ao(s) 
objetivo(s) e 
para que o 
telespectador 
possa 
razoavelmente 
aprender no 
tempo 
permitido. 

(    ) A proposta é 
limitada às 
informações 
essenciais 
diretamente 
relacionadas ao 
objetivo e ao que 
pode ser 
aprendido no 
tempo permitido. 

(    ) A proposta é 
expandida além 
do objetivo, 
porém não além 
de 40%, e os 
pontos principais 
podem ser 
aprendidos no 
tempo permitido. 

(    ) A proposta 
está fora dos 
objetivos e não 
consegue ser 
alcançada no 
tempo 
permitido. 

(d) Resumo ou 
revisão 

Uma revisão dá 
ao leitor a 
chance de ver 
ou ouvir os 
pontos 
principais em 
outras palavras, 
com exemplos 
ou imagens. Os 
leitores muitas 
vezes perdem 
os pontos 
principais na 
primeira 
exposição. 

(    ) Um resumo 
está incluído e os 
pontos principais 
são recontados 
em outras 
palavras e/ou 
exemplos ou 
imagens. 

(    ) Alguns 
tópicos principais 
são revistos. 

(    ) Não há 
resumo ou 
revisão 
incluídos. 

2. Demanda alfabetização / linguagem adequada para a população 
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(a)  Grau de leitura Se houver texto, 
o nível de leitura 
deve ser 
adequado para 
a compreensão 
do 
telespectador. 

(    ) O texto é 
adequado para 
nível de leitura de 
pessoas no 5º 
ano ou menos. 

(    ) O texto é 
adequado para 
pessoas com 
nível de leitura do 
6º ao 8º ano. 

(    ) O texto é 
adequado para 
pessoas com 
nível de leitura 
acima do 8º 
ano. 

(b) Estilo de voz 
ativa é usado. 

Estilos de 
conversação e 
de voz ativa 
facilitam o 
entendimento 
do texto. 
Enquanto que 
informações na 
voz passiva e 
longas ou 
múltiplas frases 
retardam o 
processo de 
leitura e tornam 
a compreensão 
mais difícil. 
Exemplo: “Tome 
sua vitamina C 
todos os dias”, é 
mais fácil de 
entender do 
que: “Os 
pacientes são 
aconselhados a 
tomarem sua 
vitamina C 
diariamente”. 

(    ) Estilo de 
conversação, voz 
ativa e frases são 
utilizados 
extensivamente. 

(    ) Mais da 
metade do texto 
usa o estilo de 
conversa na voz 
ativa; e menos da 
metade das 
sentenças são 
complexas, com 
frases longas. 

(    ) A voz 
passiva é 
utilizada em 
todo o texto e 
mais da metade 
tem frases 
longas ou 
múltiplas. 

(c) Vocabulário 
utiliza palavras 
comuns 

Palavras 
comuns 
explícitas são 
usadas. 
(Exemplo: Use 
doutor em vez 
de médico). 
Poucas palavras 
ou nenhuma 
utiliza termos 
gerais, tais 
como 
categorias. 
(Exemplo: Uso 
de leite em vez 
de produtos 
lácteos) ou 
juízos de valor. 
(Exemplo: dor 
que não passa 
em 5 minutos 
em vez de dor 
excessiva). 
Palavras usadas 
na forma de 
imagem que 

(    ) Existem 
todos os três 
fatores: 
1 – palavras 
comuns são 
usadas o tempo 
todo. 
2 – técnica, 
conceito, 
categoria e 
palavras com 
juízo de valor 
(CCVJ) são 
explicadas. 
3 – palavras 
usadas com  
imagens 
apropriadamente. 

(    ) Existem os 
três fatores: 
1 – palavras 
comuns são 
usadas com 
frequência. 
2 – palavras 
técnicas ou de 
juízo de valor são 
explicadas às 
vezes. 
3 – alguns 
jargões são 
utilizados. 

(    ) Existem 
dois ou mais 
fatores: 
1 – palavras 
incomuns são 
usadas com 
frequência. 
2 – nenhuma 
explicação ou 
exemplos são 
dados para 
palavras 
técnicas ou de 
juízo de valor. 
3 – uso 
extensivo de 
jargões. 
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facilitem a 
visualização da 
situação. 
(Exemplo: use 
nariz 
escorrendo em 
vez de excesso 
de muco). 

(d) Em primeiro 
lugar o 
contexto. 

Nós 
aprendemos 
novos fatos e 
comportamento
s mais 
rapidamente 
quando o 
contexto é dado 
em primeiro 
lugar. 

(    ) 
Rotineiramente, o 
contexto é dado 
antes da 
apresentação de 
novas 
informações. 

(    ) Pelo menos 
na metade do 
tempo, o contexto 
é dado antes da 
apresentação de 
novas 
informações. 

(    ) Contexto é 
dado no final ou 
não é dado. 

(e) Aprendizagem 
mediada por 
sinais 
avançados.  

Aprendizagem 
reforçada por 
organizadores 
avançados 
(sinais de 
estrada): 
cabeçalhos ou 
legendas de 
tópicos que 
dizem muito 
brevemente o 
que vem a 
seguir. Estes 
sinais fazem o 
texto parecer 
menos 
intimidante e 
preparam o 
processo de 
pensamento do 
leitor para 
esperar o tema 
anunciado. 

(    ) Quase todos 
os temas são 
precedidos por 
um organizador 
(cabeçalhos ou 
legendas). 

(    ) Cerca de 
metade dos 
tópicos são 
precedidos por 
organizadores 
(cabeçalhos ou 
legendas). 

(    ) Poucos ou 
nenhum 
organizador é 
utilizado 
(cabeçalhos ou 
legendas). 

 



ANEXO B:  

INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

(adaptado de Ursi, 2005) 

 

A. Identificação 

Título do artigo:  

Título do periódico:  

Autores:  Nome:  

 Local de trabalho:  

 Graduação:  

País:  Idioma:  

Ano de publicação:  

B. Instituição sede do estudo  

Hospital (   ) 

Universidade (   ) 

Centro de pesquisa (   ) 

Instituição única (   ) 

Pesquisa multicêntrica (   ) 

Outras instituições (   ) 

Não identifica o local  

C. Tipo de publicação  

Publicação de enfermagem (   ) 

Publicação médica (   ) 

Publicação de outra área da saúde. Qual? (   ) 

D. Características metodológicas do estudo  

1. Tipo de estudo 1.1 Pesquisa 
(   ) Abordagem quantitativa 
    (   ) Delineamento experimental 
    (   ) Delineamento quase-experimental 
    (   ) Delineamento não experimental 
(   ) Abordagem qualitativa 
 
1.2 Não pesquisa 
(   ) Revisão de literatura 
(   ) Relato de experiência 
(   ) Outras  

2. Objetivo ou questão de investigação  

3. Amostra 3.1 Seleção 
(   ) Randômica 
(   ) Conveniência 
(   ) Outra 
 
3.2 Tamanho (n) 
(   ) Inicial:  
(   ) Final:  
 
3.3 Características 
Idade:  
Sexo: M (   )    F (   ) 
Raça:  
Diagnóstico:  
Tipo de cirurgia:  
 
3.4 Critérios de inclusão dos sujeitos:  
 
3.5 Critérios de exclusão dos sujeitos:  

4. Tratamento dos dados  

5. Intervenções realizadas 5.1 Variável independente _________________________ 
5.2 Variável dependente __________________________ 
5.3 Grupo controle: (   ) sim    (   ) não 
5.4 Instrumento de medida (   ) sim    (   ) não 
5.5 Duração do estudo: __________________________ 
5.6 Métodos empregados para mensuração da 
intervenção: ___________________________________ 

6. Resultados  

7. Análise 7.1 Tratamento estatístico:  
7.2 Nível de significância:  
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8. Implicações 8.1 As conclusões são justificadas com base nos 
resultados: _____________________________________ 
8.2 Quais são as recomendações dos autores: 
______________________________________________ 

9. Nível de evidência  

E. Avaliação do rigor metodológico  

Clareza na identificação da trajetória metodológica no 
texto (método empregado, sujeitos participantes, critérios 
de inclusão/exclusão, intervenção, resultados) 

 

Identificação de limitações ou vieses  
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ANEXO C:  

ARTIGO PUBLICADO COM OS DADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE 

POSICIONAMENTO DA GESTANTE DURANTE A RAQUIANESTESIA (PINTO et 

al., 2017) 

 

POSICIONAMENTO DA GESTANTE NA RAQUIANESTESIA PARA O PARTO 

CASÁREO: REVISÃO INTEGRATIVA* 

Sarah de Lima Pinto1, Geórgia Alcântara Alencar Melo1, Lívia Moreira Barros1, 

Nelson Miguel Galindo Neto1, Kenya Waleria de Siqueira Coêlho Lisboa1, Emiliana 

Bezerra Gomes2, Mirna Fontenele de Oliveira3, Joselany Áfio Caetano4 

1 Doutorandos em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.  

2 Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade 

Estadual do Ceará. Crato, Ceará, Brasil.  

3 Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará. Enfermeira da Universidade Federal do Cariri. 

Barbalha, Ceará, Brasil.  

4 Doutora em Enfermagem. Docente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.  

  

RESUMO 

Objetivo: analisar as evidências científicas sobre o posicionamento de gestantes na 

raquianestesia para o parto cesáreo. Método: revisão integrativa da literatura 

realizada nas bases de dados Scopus, CINAHL, LILACS e PubMed, a partir dos 

descritores “patient positioning”, “spinal anestesia” e “obstetrics” e seus sinônimos 

“patient position” e “spinal anestesias”. Resultados: na amostra de 8 artigos  

evidenciou-se que o início mais rápido do boqueio na gestante ocorre em decúbito 

lateral horizontal e na posição sentada com as pernas para baixo. O decúbito lateral 

com cabeça elevada apresentou bloqueio insuficiente. A posição lateral esteve 

relacionada com maior conforto e sua manutenção por 15 minutos antes da posição 

supina, após infiltração com o anestésico, foi associada com menor incidência de 

hipotensão. Conclusão: As evidências científicas apontaram que o posicionamento 
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influencia o efeito, a potencialização e o retardo da anestesia, o conforto e a pressão 

arterial da gestante, sendo relevantes para a prática multiprofissional perioperatória 

e obstétrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Apesar dos esforços investidos para o incentivo ao parto normal, as 

elevadas taxas de partos cesáreos configuram uma epidemia mundial. A América 

Latina e Caribe possuem as mais elevadas taxas de cesáreas (40%) e o maior 

aumento desse tipo de parto, que chega a 19,4% ao ano (BETRAN et al., 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já chegou a registar 55,6% dos 

partos de procedência cesárea o que aponta para a necessidade de investigação 

científica acerca das questões que envolvam a assistência à gestante que é 

submetida a tal procedimento (WHO, 2015). 

Nesse tipo de intervenção cirúrgica a anestesia realizada é a 

raquianestesia que consiste na infiltração de anestésico no espaço subaracnóideo, 

é uma das técnicas anestésicas mais seguras, cuja principal vantagem é o bloqueio 

denso, confiável e de rápido início (DOURADO et al, 2016). Um dos fatores que 

interfere no sucesso da raquianestesia é posicionamento do paciente, que deve 

permitir a fácil identificação das estruturas da linha média, contribuir com a abertura 

do espaço intervertebral, produzir mínimo comprometimento hemodinâmico e ser 

confortável para a paciente e segura para o bebê (JOHN, JPHN e GUPTA, 2011). 

O posicionamento correto das gestantes que serão submetidas à 

raquianestesia é atribuição da equipe multiprofissional envolvida na assistência ao 

parto cesáreo. Dentre os profissionais que integram tal equipe se destaca a 

enfermagem, uma vez que a prevenção de agravos relacionados ao procedimento 

anestésico integra os cuidados de enfermagem no transoperatório e o 

posicionamento do paciente para a anestesia faz parte dos cuidados realizados por 

estes profissionais (MIRANDA et al., 2016). 

Diante na relevância da Prática Baseada em Evidências na saúde, é 

pertinente que as evidências científicas acerca do posicionamento da gestante para 

a realização da raquianestesia sejam analisadas. Assim, é possível contribuir com o 

acesso dos profissionais de saúde a tal produção científica e divulgar as lacunas 
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existentes que demandem mais investigação, a fim de subsidiar a tomada de decisão 

em futuros estudos na temática. 

A fim de contribuir para a construção do conhecimento que possa 

melhorar a assistência perioperatória na obstetrícia, propôs-se a presente revisão 

integrativa com o objetivo de avaliar as evidências científicas sobre o posicionamento 

de gestantes na raquianestesia para o parto cesáreo. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa que foi realizada com as seguintes 

etapas: 1- formulação da pergunta norteadora; 2- busca na literatura dos estudos 

referentes ao tema proposto; 3- categorização dos estudos; 4- avaliação dos estudos 

selecionados; 5- discussão e interpretação dos resultados; e 6- síntese do 

conhecimento. 

A questão norteadora foi elaborada segundo a estratégia PICO (P- 

paciente/população; I- intervenção; C- comparação; O- outcomes [desfecho]). 

Considerou-se P- gestantes; I- raquianestesia; C- não se aplica; O- posicionamento 

para raquianestesia. Assim, a questão norteadora para busca foi: “Quais as 

evidências científicas acerca do posicionamento de gestantes para raquianestesia?” 

A coleta de dados ocorreu em janeiro e fevereiro de 2016, nas bases de 

dados Scopus, PubMed/MEDLINE (National Library of Medicine National Institutes 

of Health), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Utilizou-

se o cruzamento dos MeSH Terms “patient positioning”, “spinal anestesia” e 

“obstetrics” e os seus sinônimos, “patient position” e “spinal anestesias”, com os 

conectores booleano AND e OR, de forma que a estratégia de busca realizada em 

cada base de dados foi: [patient positioning OR patient position AND spinal anestesia 

OR spinal anestesias AND obstetrics]. Dois pesquisadores realizaram as buscas 

separadamente, a partir da mesma estratégia, e depois compararam os achados. 

Os critérios de inclusão adotados foram: ser publicação com texto 

completo de possível obtenção online, na temática referente às intervenções, 

procedimentos ou cuidados acerca do posicionamento de gestantes para 

raquianestesia no parto cesariano; classificadas como artigo original; divulgadas em 

língua inglesa, espanhola ou portuguesa, publicados nos últimos 15 anos (de janeiro 
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de 2001 a dezembro de 2015). Foram excluídos os editoriais, as revisões, as cartas 

ao editor, os estudos reflexivos, bem como estudos que não abordassem a temática 

investigada. 

As informações dos artigos selecionados foram extraídas mediante um 

instrumento adaptado que contemplou a identificação do estudo (título do artigo, 

título do periódico, autores, país, idioma, ano de publicação); e características 

metodológicas (tipo de estudo e nível de evidência), além dos principais resultados 

e conclusões (URSI e GALVÃO, 2006). Destaca-se que a classificação dos níveis de 

evidência ocorreu em sete níveis: nível I – evidências oriundas de revisões 

sistemáticas ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos; nível II – evidências 

derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; 

nível III – ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível IV – estudos de 

coorte e de caso-controle bem delineados; nível V – revisões sistemáticas de estudos 

descritivos e qualitativos; nível VI – evidências derivadas de um único estudo 

descritivo ou qualitativo; e nível VII – fraco, as opiniões de autoridades ou relatório 

de comitês de especialistas (MELNYK e FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 

A busca nas bases de dados resultou em 11.888 artigos. A base de dados 

LILACS não apresentou nenhum resultado na busca inicial. Os artigos foram lidos 

na íntegra exaustivamente e, a partir dos critérios de inclusão e de exclusão, obteve-

se uma amostra de oito artigos para compor a amostra. A figura 1 apresenta as 

informações relativas à busca nas bases de dados, conforme critérios PRISMA 

(MOHER, 2009). 
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Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos para amostra da revisão integrativa. 

Juazeiro do Norte, CE, 2016. 

 

Estudos identificados nas bases de dados: 

Scopus: 83   /   CINAHL: 5.774   /   PubMed: 6031   /   LILACS:0 
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Estudos excluídos: 

Scopus: 56 (28 fogem ao tema; 11 cartas; 12 estudos de revisão; 03 

editoriais; 01 capítulo de livro; 01 conference paper). 

CINAHL: 5545  (5502 fogem ao tema; 39 estudos de revisão; 04 cartas). 

PubMed: 5947 (5636 fogem ao tema; 199 estudos de revisão; 73 cartas; 13 

guias de prática; 12 comentários; 10 editoriais; 03 notas técnicas; 01 

capítulo de livro). 

Estudos excluídos: 

Scopus: 23 (18 tratam de posicionamento cirúrgico e não anestésico; 03 não 

foram com gestantes; 02 tratam do teste de doses de anestésicos, sem 

influência do posicionamento anestésico). 

CINAHL: 227 (224 tratam do posicionamento cirúrgico e não anestésico; 03 

repetidos) 

PubMed: 79  (78 tratam do posicionamento cirúrgico e não anestésico; 01 

repetido). 
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RESULTADOS 

 

A amostra foi constituída por oito artigos, publicados entre os anos 2004 

e 2015, com 50% de publicações nos últimos 5 anos. O desenvolvimento das 

pesquisas ocorreu em hospitais, sete publicações foram no idioma inglês e uma em 

espanhol. 

Quanto à localização, houve predomínio de estudos oriundos do 

continente asiático (62,5%), realizados na Índia, Coreia, China e Israel. Os demais 

estudos (37,5%) foram realizados na Europa, especificamente na Itália, Espanha e 

Reino Unido. 

Todas as pesquisas foram desenvolvidas por profissionais médicos e 

todos os artigos foram publicados em periódicos da medicina. Destaca-se que 

nenhuma publicação possuiu enfermeiro entre os seus autores. Todos os estudos 

foram classificados com o nível II, por se tratarem de estudos experimentais. 

Quanto aos objetivos, todos buscaram avaliar os efeitos das mudanças 

de posicionamento durante a punção lombar ou imediatamente após a infiltração do 

anestésico, relacionados ao sucesso da anestesia e aos efeitos adversos 

decorrentes da mesma. É válido destacar que os estudos foram realizados com os 

dois principais posicionamentos assumidos durante a punção lombar, posição lateral 

e posição sentada, bem como os posicionamentos assumidos após a punção lombar, 

posição supina imediata e manutenção da posição lateral ou sentada por um período 

antes de reposicionar à posição supina.  

O objetivo, ano, população estudada e os principais resultados e 

conclusões dos artigos se encontram apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto ao objetivo, ano, população estudada e principais resultados e conclusões. Juazeiro 

do Norte, CE, 2016. 

Ano Objetivo Principais resultados e conclusões 

2010 
Avaliar o bloqueio em relação a mudança na posição da paciente 
imediatamente seguida à injeção de anestésico no espaço 
subaracnoide. 

Não houve diferença na disseminação do anestésico com a mudança 
imediata ou tardia da posição sentada para a posição supina.  

2011 
Avaliar o efeito da mudança de posição do paciente no nível de 
bloqueio na anestesia combinada raqui-peridural com e sem 
extensão de volume epidural (EVE). 

Com EVE houve bloqueio sensorial significativamente maior quando 
aplicado na posição lateral, em comparação com a posição supina.  
Sem EVE: não houve diferença estatística na altura máxima de bloqueio 
observada. 

2015 
Determinar se a elevação da cabeça durante a anestesia fornece 
melhora hemodinâmica e altura adequada do bloqueio sensorial. 

A elevação da cabeça resultou em níveis máximos de bloqueio sensorial e 
início mais gradual da anestesia do que o alcançado com a posição lateral 
seguida da supina.  

2014 
Determinar a influência da posição de decúbito lateral por 15 
minutos após o uso de anestesia combinada e avaliar 
características hemodinâmicas durante a raquianestesia 

A manutenção do paciente em posição de decúbito lateral durante 15 min 
pode diminuir significativamente a incidência de hipotensão. 

2013 
Investigar o efeito das posições lateral, lateral modificada e 
sentada para a anestesia espinhal sobre as características do 
bloqueio espinhal. 

A posição lateral é associada com início mais rápido e confiável do bloqueio 
sensorial comparado com a posição lateral modificada e a posição sentada. 
A posição lateral modificada com dose única espinhal leva a bloqueio 
sensorial insuficiente. 

2009 
Determinar a incidência de parestesias durante a punção lombar 
segundo a posição adotada pela paciente. 

A posição sentada apoiando os calcanhares sobre a mesa, com flexão das 
pernas apresentou menor incidência de parestesias do que a posição 
sentada com as pernas balançando. A posição de decúbito lateral 
apresentou maior incidência de parestesias. 

2004 

Comparar os tempos de início da raquianestesia realizada com a 
mulher na posição lateral esquerdo, na posição supina e na 
posição encravada, após a inserção de uma anestesia combinada 
na posição sentada. Avaliar a distribuição do bloqueio conforme a 
mudança de posição. 

O tempo de início do bloqueio na posição lateral foi mais lento do que na 
posição supina, e posição encravada. A técnica combinada na posição 
sentada, e bloqueio subsequente em decúbito lateral esquerdo não produz 
bloqueio unilateral e é adequada para cesariana, mas o início é mais lento 
do que na posição supina. 

2004 
Avaliar a incidência de punção dos vasos sanguíneos durante o 
cateterismo epidural em três posições diferentes em parturientes 
com obesidade mórbida. 

A canulação venosa não intencional foi significativamente menor no grupo 
de pacientes na posição de trendlemburg lateral do que na posição sentada. 
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Os estudos evidenciam que as variações de posicionamento exercem 

influências diretas sobre o efeito da anestesia, sejam para potencializar ou retardar o 

início do bloqueio e seu nível, como também relativas a alterações na mulher como 

hipotensão e náusea. Observou-se que a variação de posição durante a punção 

lombar para a infiltração intratecal levou às seguintes respostas: o início mais rápido 

do boqueio foi atingido tanto na posição de decúbito lateral horizontal, quando na 

posição sentada com as pernas para baixo, quando comparadas com a posição lateral 

com a cabeça elevada. Esta posição (decúbito lateral com cabeça elevada) também 

apresentou uma resposta de bloqueio insuficiente. Já a posição de decúbito lateral 

com a cabeça rebaixada entre 25 e 30º apresentou menor incidência de canulação 

venosa não intencionada. A posição lateral foi também mencionada como a que 

oferece maior conforto durante a punção para a raquianestesia. 

Já a posição sentada, também no que se refere ao momento da punção 

para infiltração da anestesia raquidiana, apresentou evidências de menor incidência 

de parestesias, quando com as pernas sobre a mesa cirúrgica. Entretanto, quando 

com as pernas para baixo, com os pés apoiados ou não, apresentou mais casos de 

hipotensão severa e de difícil tratamento. 

Quando se considera a posição após a punção lombar e infiltração da 

raquianestesia, a manutenção da posição lateral por 15 minutos antes de colocar o 

paciente na posição supina, para a realização do ato cirúrgico, apresentou menor 

incidência de hipotensão. Já a manutenção da cabeça elevada por um tempo antes 

de colocar o paciente na posição supina, apresentou início mais gradual, entretanto, 

com uma maior estabilidade da pressão arterial. O ato de reposicionar o paciente cuja 

punção lombar foi realizada com o mesmo na posição sentada, para a posição lateral 

esquerda antes de colocá-lo na posição supina, apresentou evidência de retardar o 

início do bloqueio, quando comparado ao ato de reposicionar imediatamente à posição 

supina.  

O quadro a seguir apresenta a síntese dos resultados dos estudos segundo 

os efeitos dos posicionamentos nos procedimentos anestésicos. 
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Quadro 2. Síntese dos resultados dos estudos segundo os efeitos dos diferentes 

posicionamentos assumidos em procedimentos anestésicos regionais com punção 

lombar. Juazeiro do Norte, CE, 2016. 

Posição 
Variação de posição 

para a punção lombar 

Momento 
da 

variação 
de 

posição 

Efeito 

L
a

te
ra

l 

Decúbito lateral com 
mesa cirúrgica 

horizontal, seguido de 
reposicionamento à 
posição supina após 

a punção lombar 

Durante 

Início mais rápido do bloqueio 
(achado semelhante ao grupo da 

posição sentada, no mesmo estudo. 
Os dois achados diferiram do grupo 

da posição lateral com cabeça 
elevada) 

Maior conforto 

Maior incidência de parestesias 

Após 
Menor incidência de hipotensão 

(quando mantida a posição lateral por 
15 minutos) 

Decúbito lateral com 
cabeça elevada 

Durante Bloqueio sensorial insuficiente 

Após 
Início mais gradual do bloqueio e 
pressão arterial estável (quando 
mantida a elevação da cabeça) 

Decúbito lateral com 
cabeça rebaixada a 

25-30º 
Durante 

Menor incidência de canulação 
venosa não intencionada 

Decúbito lateral com 
injeção de volume e 
extensão epidural de 

5ml 

Durante Maior nível de bloqueio 

S
e

n
ta

d
a

 

Com as pernas para 
baixo 

Durante 
Início mais rápido 

Hipotensão mais severa e de difícil 
tratamento 

Com as pernas sobre 
a mesa cirúrgica 

Durante 
Menor incidência de parestesias 

(comparado à posição sentada com 
as pernas para baixo e sem apoio) 

Sentada com injeção 
de um volume de 

extensão epidural de 
5ml 

Durante Menor nível de bloqueio 

Reposicionar à 
posição lateral 

esquerda após a 
punção lombar 

Após Início mais lento 
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Reposicionar à 
posição supina após 

a punção lombar 
Após 

Maior incidência de hipotensão e 
náusea 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Em relação ao ano de publicação, observa-se que quase metade dos 

estudos foram publicados nos últimos 5 anos. O crescimento no número de 

publicações pode ter associação com os avanços científicos da área anestésica 

somados ao destaque obtido nos últimos anos para a redução de mortalidade 

materna, que levou ao investimento de recursos científicos e tecnológicos na 

assistência ao parto (BRASIL, 2014). 

Quanto ao local de realização dos estudos, observa-se a existência de 

evidências científicas oriundas dos continentes asiático e europeu. Diante desse 

achado, alerta-se para a necessidade de estudos nos demais continentes uma vez 

que, segundo a Organização Mundial de Saúde, dentre a epidemia mundial de 

cesáreas, países latinos, como o Brasil, se destacam por mais de 50% dos partos 

ocorrerem a partir da cesariana (WHO, 2015). Ademais, ao considerar que a prática 

relacionada ao posicionamento da gestante para a raquianestesia deve ser baseada 

em evidência científica e que os diversos continentes possuem particularidades que 

necessitam ser investigadas, destaca-se a relevância da realização de estudos acerca 

da temática nas diversas realidades onde a cesariana é realizada. 

No tocante ao tipo de estudo e nível de evidência, a totalidade dos estudos 

experimentais, com nível de evidência II, contribui para a existência de informações 

que possuem força para incorporação à prática (MELNYK e FINEOUT-OVERHOLT, 

2005). Aponta-se, nesse contexto, a necessidade de mais estudos experimentais que 

subsidiem a realização de revisões sistemáticas e meta-análises para que o maior 

nível de evidência seja atingido. Além disso, destaca-se a importância de 

investigações científicas de abordagem qualitativa, para que questões subjetivas 

sejam desveladas (MINAYO, 2017) e, assim, o estado da arte acerca da temática, 

subsidiado por estudos de variadas abordagens, contribua com a compreensão 

holística dos fenômenos para direcionamento eficaz na tomada de decisão dos 

profissionais e pacientes. 
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Todos os autores dos estudos avaliados na presente revisão são 

profissionais médicos. Tal achado pode ser justificado ao considerar que o 

procedimento da anestesia é atribuição de uma especialidade médica, a 

anestesiologia e, logo, essa categoria profissional possui tendência para investigar a 

temática cientificamente. Destaca-se que a ausência de enfermeiros entre os autores 

dos estudos apresenta-se como uma lacuna que precisa ser sanada por futuros 

estudos, uma vez que, na prática assistencial, o posicionamento do paciente para o 

ato anestésico-cirúrgico é auxiliado por profissionais da enfermagem e que tais 

profissionais possuem competências técnico-científicas e gerenciais, além de saber 

específico pautado em respaldos técnicos, filosóficos e científicos que são 

indispensáveis para a assistência perioperatória (SILVA e RODRIGUES, 2016; 

RIEGEL e JUNIOR, 2017; PIMENTA e SOUZA, 2017).  

As evidências científicas analisadas na presente revisão apontam que 

houve maior conforto para as gestantes que se encontraram na posição lateral durante 

a raquianestesia. O conforto evidenciado na posição lateral em gestantes relaciona-

se com a acomodação do abdome gravídico, obtida mediante a lateralização corporal, 

e é relevante pois a sensação de conforto com a posição assumida pode influenciar 

na sua permanência durante o tempo necessário para a conclusão da anestesia, o 

que poderá contribuir para o sucesso do procedimento (JOHN, JOHN e GUPTA, 

2011). Torna-se relevante, portanto, que mais estudos investiguem o conforto da 

gestante para a raquianestesia a fim de contribuir com a conduta dos profissionais que 

auxiliam no posicionamento anestésico e com a melhoria da qualidade da assistência 

prestada às gestantes. 

O posicionamento para realização do procedimento anestésico deve ser 

escolhido mediante análise de possíveis complicações e das alterações fisiológicas 

da faixa etária que está sendo submetida à anestesia (SINGH, YADAV, VERMA, 

2016). Nas gestantes, o critério prioritário na escolha do posicionamento para a 

raquianestesia é a estabilidade hemodinâmica materna pois a redução na pressão 

arterial da gestante compromete a perfusão placentária e apresenta-se como um risco 

para o binômio mãe-filho (UPADYA, SANEESH, 2016). 

Durante a gravidez, o aumento do volume e peso uterino levam à 

compressão da veia cava inferior, quando as mulheres se encontram em posição 

supina. Tal fato predispõe as gestantes a apresentarem hipotensão de acordo com a 

posição que se encontrem (UPADYA; SANEESH, 2016). Além das alterações 
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corporais da gestante, que apresentam o risco à hipotensão, a redução na pressão 

arterial também é uma das complicações da raquianestesia (OLIVEIRA; LOUZADA; 

JORGE, 2015) o que leva as gestantes, expostas à essa modalidade anestésica, a 

possuírem a soma de dois fatores que induzem a queda nos valores pressóricos. 

Corrobora com tal fato os resultados de estudo observacional, realizado na Índia com 

gestantes submetidas à raquianestesia para cesariana eletiva, que apontam a 

hipotensão arterial em 76% das gestantes após a raquianestesia e que as maiores 

quedas, de 20% nos valores da pressão arterial sistólica, ocorreram entre o sexto e 

sétimo minuto após o procedimento anestésico (KUNDRA et al., 2014).  

Os artigos que integraram a amostra da presente revisão apontaram que a 

hipotensão foi observada nas gestantes que durante a anestesia se encontravam 

sentadas com as pernas para baixo e após a anestesia nas gestantes que se 

encontravam em posição lateral com a cabeça não flexionada. Tais achados sinalizam 

a necessidade de mais estudos acerca da relação entre a posição da gestante e a 

hipotensão. Ademais, destaca-se a necessidade dos profissionais apresentarem 

maior vigilância na pressão arterial da gestante durante a raquianestesia, se a posição 

for sentada, e após a anestesia, se o procedimento anestésico tiver sido realizado em 

decúbito lateral para que as intervenções para elevação da pressão sejam instituídas 

em tempo hábil, de forma que a instabilidade hemodinâmica não comprometa a mãe 

e o bebê.    

 

CONCLUSÕES 

 

A partir das evidências científicas sobre o posicionamento de gestantes na 

raquianestesia para o parto cesáreo é possível perceber que a posição assumida afeta 

o tempo de início do bloqueio anestésico, se relaciona com o conforto da gestante e 

com o surgimento de hipotensão materna. Quando a gestante foi posicionada, para a 

anestesia, em decúbito lateral horizontal ou na posição sentada com as pernas para 

baixo houve início mais rápido do boqueio, entretanto, essas posições também foram 

responsáveis por maior ocorrência de hipotensão. A posição lateral esteve 

relacionada com maior conforto. 

Diante da predominância de estudos experimentais, destaca-se a 

importância de realização de revisão sistemática e meta-análise, para que o alcance 

de maior nível de evidência contribua com recomendações que possuam força para 
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serem incorporadas à prática. Ademais, recomenda-se a realização de investigações 

qualitativas acerca da temática para que a questões subjetivas dos profissionais e 

maternas sejam desveladas e possam contribuir com a melhor assistência 

perioperatória em obstetrícia. 

Ressalta-se a ausência de autores da área de enfermagem, apesar de o 

posicionamento para o ato anestésico-cirúrgico se tratar de um aspecto importante da 

assistência de enfermagem junto ao paciente cirúrgico, especificamente no período 

intraoperatório. Além disso, destaca-se que os dados identificados nesta revisão 

podem contribuir com a prática profissional de enfermagem, com vistas à segurança 

do paciente cirúrgico e obstétrico, especialmente no que se refere ao conforto e à 

minimização de riscos, ao se escolher uma posição adequada para a gestante 

permanecer durante a raquianestesia. 
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ANEXO D:  

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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